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NAtaclo do Rio do Jo.ncil•o o ~1·. Dr. JoRó 
'l'honmz da Porciuncula. Pag. W. 

Do Sr. senador Rosa Junior e outros : 

Ao parllcer da Commi<sl<o do Const\tui
.;;io, Podo'"'' e Diplomacia \'oconhoc~ndo 
sonado1• da Ropublicn pelo l~stn.do de Ser
gipe o coronel Mo.nool Pt•oscilíano de 
Ohveil•a Valladão, Pago. 360. 

Do Sr. senador Severino Vieira : 

Ao parecer do. Commissiio do Constitui
çilo, Podet•es e Diplomacia J•econhecendo 
senudot• dtt Ropublimt pelo Distl'icto Fe
deral o Dr. 'l'homaz Dolllno dos Santos. 
Pa.g. 165. 

Da. Commissão de Conetituição, Poderes 
e Diplomacia : 

Ao pat•ecet• n. 8, de 1897, reconhecendo 
Ronador da Republica pelo Estado de 
Minas Get•aes o D1•. Feliciano Augusto 
de Oliveira Ponna. Pag. 25. 

ESTAÇÕES de força hydraulica -Discussão 
do parecer da Commissão de Jus_tiça e 
Legislação sobre o veto do Prefet to do 
Distt•icto Federal ó. 1•esoluçilo do Conse
lho Municipal, l'elativa á concossiio f-.ita 
aos ongonheit•os Antonio de Carvalho Paas 
de Anarade o Francisco Simões Carrila, 
para o estahelecimetlto de estações de 
forço. hydraulictt. PllgS, 33i e 330. 

ESTRADA de Ferro Central do Bra.zU
Discussiio do art. to do projecto do Se
nado, n. 70, ele 1895, quo autorisn o 
Govol'llO a nrrendu.t• n. Estrada do Fcl'l'O 
Cen~t·ttl elo Dt•azil. Pag, 283. 

ESTRADAS de ferro da União - Discussão 
do O.\'t, I• do pt•o,iecto do S~Mdo, n. 59, 
ele 189tj, qno antorisa o Governo a ubl'ir 
concurt•encia pnt•n o arrendamento das 
estrn.clu.s tle !erro ela União. Pug, 283. 

EUGENIO Amorim (0 Sr,): 

Enviando ú. Mosn. o diploma do Sr. Hen
rique da Silvll CoutinhO, sonadot• eleito 
pelo Es~ndo do )~spirito Santo. Pag. 3. 

Considoro.Qões foitns em sessiio de 23 de 
nbril, com rclorencia uo diploma de ee
n:>elor do S1•. Uonl'iquo du. Silva Couti
nho, eleito pelo Estado do Espírito Santo. 
Pag. 7. 

Discurso., t\l'onunciados no. dlscuss~o do 
pttrecct• n. 'Jô, do '1807, du. C~mmissito 
de Conslitni<;iio, Poderes c D'/'lolllt>ClO. 
reconltocenclo senadot• do. Ropnb ica polo 
l~stn.do llo l~spit•itn Santo o coronel Hen
rique da Silva Coutinho. I'11gs. 3S8 e 
:\03. 

Ao PO.l'OCOL' d:\ Comm ÍARÜO íln ConALitui9ii.o, 
Porlcres o Diplomocin. t•oconhaconrln so
nndot• da ltopuhlica polo l•:stado rlfl Sot·
gipo o coronol i\lnnool P1•osciliano elo 
úlivoit•a Vallad1io. Pug. 3·15. 

FACULDADES de DlreitCI -Discussão. com 
u. omonrlt.J. olTrt•oci!lu. polo Sr. Sovorlno 
Vicit•a, ú pt•oposiçito da Camnm doa Do
putu.dos, n. 82, do 18\lu, que determina 
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que os nlumnos do cut•so •nporior uns 
l"acnluades de Direito, mah•ir.uludos antes 
da lei n. 31,!, do 30 de outubro do 180;; 
gosat·iio elas t•ngalius da le"isln~iio auto~ 
· I' ~ .,-., ·Ja- 3' 1 c r1or. ;.o.0s ..... v .... , , n c, U • 

. 
F:E:LICIANO JCenna (0 _Sr.)- Discut•so pt•o

nuncmao cm RessatJ do i5 de mn.io n:t 
discussão do parecer da Commiss1lo de 
Constituição, Podcro< e Diplomacia, soliro 
o veto opposto pelo Prefeito do Districto 
Feder:~.! ú resolução do Conselho :\lnni
cipa.l quo c1•eou o itllposto 1le oxpnt;taçã.o, 
com a mxn de 10 % •oure o valor dos 
pt•oductos expot·taclos. Pag-. '101. 

FORÇA naval - Discussiio da pl'Opo.•k:io ela 
Cnmat•a dos Deputados, n. 1. de 1807. 
fixando a fopça naval para o anno de i:~;os: 
Pags, 201 c 317. 

FRANCISCO Machado (O Sr.) : 

Discm·so, fundamentando uma contostn
ção, acompanhada de documentos :í 
eleição senatorial :t que se proccclot; no 
EHado do Amazonas. Pa::;. 3, 

Considerações feitas cm sessão de :18 elo 
maio, justificando um requerimento cm 
que ]:!Ceio a ~ublicaç.ii'?_ do parecet• da Com· 
mtss.uo de Constttlllçao, Podere.> e Diplo· 
m:t.CJa, ~om ·tod~s os documentos flU" so 
acham JUntos u contPstncão da eJeiçti.o 
senatorial a quo se pl'l1Cedt1u no gstudo 
do Amazonas, Pag. !OG. 

Discursos pronunciados na 1liscussiio do 
parece~• da Commissi\o de Constituíç,;n 
Poderes o Diplomacia, n, 20, do :1807; 
reconhecendo Si·nndot• pelo Estado do 
AJ!Iazonas o Sr. gcluardo Gonçalves Ri~ 
beii'O, Pags, 176, 105 e 21·1. 

piscnrRo pronunciado em sessão de 12 dd 
JUDh?, protestando ~ontra um tolegramma 
pu bh.cacl~ no ~ !'a•:: o cm outros jm·nues, 
1•c]attvo u elau.~ao senatot•ial n. que tem 
de se PI' ·ceder no Esta•Jo do Amazonas. 
Pag. 3·12. 

Discurso pronunciado em scss:io do 15 de 
junho? .sobre o tclcg:t•ammo. do preaiclen te 
da anrtga lntendoncia de Manúos rclati
vament~ :i C"lei1;1i.n~ senaLorial que' ao t.rm 
de rcalt<m• no hstado do Amazonas, 
Pag. 3G:l. 

Discurso pronunciaria om sessão de 10 tlo 
junho, cnm t•ef'et•(•nciu. no St·. dL'JHrtnllo 
Amorim Filguoil'UA, roprefwnt·1nte 1lo ]~A
tudo do Aum>.onas, Pag. :Ji8, 

Discurso !ll'onuncindo cm s<sRão do 2S de 
jnnho, j11s~ilicando um pt•ojecLo do loi 
sobt•o a Allandcgn elo i\Janr'tos. Pag. ·llO. 

GOMES de Castro (0 Sr.) - Diac11r<o !li'O· 
1\ltnCit~;dO_ lla dj!-1(~\IASÜl) do )Hl\'eCül' da 
CvrnuuA~ao. do ,Jus I i1:a n LtogiRI:tr.~ii.o. t•tdn ... 
tivn ao.JH'u,lt~do dn Rennrlo, it •. 'Zn, do HO:Dti, 

1lispondo sohro a successito natural pn~ 
tüt•nn, l'(n·ogltndo a Joi n. 4G3, de 2 de 
setembro de1 !8·17, o rostaura.ndo n. Ord. 
tio L. 4.", '1', 02, jllonos quanto á distin
cçiio Clltro nobres o jl!eueos. Pag. 330, 

GONÇALVES Chaves (O Sr.): 

Discurso pronunciado na discus;iio do pro· 
jectodo Senado n. 2, de 1807, re~ulando os 
CiiSOB cm que o Pre10ito su!lponderá a.a lois 
e resoluções do Conselho Municipal, oppon• 
do-lhes veto. Png. 310. 

Reclamando contra. um engano que se 
deli na publicação do discurso que pt•o• 
nnnciou na discussão do projecto do So~ 
nado n. 2, de 1897, regulando os casos 
cm qno o Pt·ef,üto suspenclorú as lois e 
t•e.soluçõe8 do Conselho i\Iunicipul, oppon· 
do-lhes ·coto. l'ng. 331. 

Discurso pronunciado na discussão do 
pat·cccr da Commissiio de Justiça o Lo~ 
g·islação, rülativo ao projecto do Senado 
n. 20, do 189G, dispondo sobre a succes· 
siio natm·al paterna, t•evogando n lei 
n. ·1G3, do 2 i!e setembro do 1847, e re
staurando a Ot·d. do L. 4• T. 02, menos 
quanto á distinc~ão entre nobres e plc- · 
beos. Pug. 3'10. 

Discurso pronunciado na discussão do 
parecer da Commissão de Constituição, 
Podere.< e Diplomacia reconhecendo se~ 
nador da ltepublíca pelo Estado oc Sor
g·ipe o coronel Manoel T'L"csci!íano da 
úlivoit•a Valladão. Png. 345. . 

GONÇALVES Ferreira (0 Sr.)-Discurso pro 
nuncia.do em sessüo de :> de junho, nn. 
discu.<siio da proposição da Gamara dos 
Deputados, 11, 82, de 1896, q<ra do termina 
~uo cs nlnmnos do curso supe1•ior das 
Fuculdados de Dü•aito, matl'iculados antes 
da lei n, 314, de 30 do ou tnhro de 1805, 
gosariio das regalias da legislação an
·toriul'. Pag. 253. 

GRATIFICAÇÃO addicional aos professores 
primarias - Discussão rlo pat·ccot· da 
Comruissüo do Justi\'a o Legisla~ão, souro 
o veto opposto J1Cio Prefeito do Disl.ricto 
Fodet·al í• resolução do Conselho i\Iuni
cipal quo manda JHLg"at• aos pt•ofessores 
lll'Ímarios que pílSBUNlm pa1•n. a Munici
pulídadc, tendo 10 aunns de serviço, a 
gl'alillcução addicinnal da u" parto doa 
voncimentus, calculada AObl'O o nugm('.nto 
of!'cctnndo pela lei municipal do 9 do maio 
ti" JS\J:l, c desde oal.a dntn. Pug, 429, 

INDICAÇÕES : 

Do Sr. Lei te e O i ticica : 

Para ~uo o nfflcio onvi111lo ao Senurlo polo 
St•, Noguojt•n t\l~cioly, l'i~llllllclurulo o 
C!!U'g'n do A!!lHLÜOt' JW Jo l!1!otLado do 0lHJr(t 1 

Ht~/1 onviutl11 ÚH ComntiHRÜHs r~~un'L(lttR d<l 
CuuALil,niciio, Poderes o DiplumacitL c lk• 
.TnRLka. Pag. ~~~. 

:~ ' 



Do Sr. Quintino Bocayuva: I 
Para que o Senado, do nccot•(lo com o 
St•.J?t•osident!: da Can~ara. dos Dopn tauos, 
revl~.J:l. o cot'I'IJa o reg-1monto commun do 
Congresso, no s:~ntrdo do RCI'cm elimi
nadoR o~ tu•tigos q.ue c~ntcem dispo~içüos 

macia, sobt•o o veto opposlo pelo Prefoito 
do Districlo Fodct·al, ÍL t•esoluçiio do Con
sollw Municipal quo creo'l o imposto do 
oxpm•tuçii.o, cOm n. tnxn. de iO '10 sobre o 
vulot• dos productos eliportados. Pag. 102. 

u pt•cceitnarn cerJJnonws quo n~lo estão 
nceordes com o cRpirito nr.m cr•m a IetLt•n. 
dn Constituiçiio dâ RepniJ!ion. Png. H-J. 

;roA~I~ Catunda _(0 Sr;)- DiAcltr,qr. pronun
ctadn em SPAAuo do ,J de Jllll]lo na cliscu'
Rào d::~. proposicão dn. CÜmaru.' doR Depu
tados n. 82, rle 18Dô, qun detet·mina que 
Oi nltunnos do cm•so snpcriot• daR l"aoul
dades (lo Direilo, tl]att•iculndos antes da 
lei n. 31-J. de 30 de o·t Lubt• o de 1805 
g'ORUl'tlo das rcga1ius di:\ h~rrislnr.ão un: 
ioriot· .. Png. 252. 

0 
• 

JOAQUIM de Sou~a (O ~r )-Dis01mo 1wnnun-
' mado na dtscussao do voto do Prefeito do 

DistricLo li'ct!<Jral á t•csoluçiio do Cüns·•Iho 
1\Iunicipal, t•e!ativa á liiJcrdnde de mata
douros. Pag. 300. 

JULIO Frota (0 Sr.)- Hcclamanclo contra a 
excluq[o do ~en nome na neta da sàfi3iio do 
2-1 da abt•il. Pag. 22. 

JUSTQ Chermon t (0 E!r .) - Consiclet•ar,ües feitas 
· am sessão do I do junho, ju~tilicnnrlo nm 

requm•jmcmto em rtue podo o a.diamonto, 
por oito dias, d:> discussão do pnrocor da 
Commis~iio <le Mnt·inha e Guerra wbt•e o 
projecto do Sanado, n, 6, do JS~G, que nu
torlsa o Govrorno n. clesponrler utõ 25:000:;; 
com o estn.hel~cimento de um pho.rol rtC 
Gu. clas'\e no Cabo de jJagnat·y. 11a. Ilha de 
Marajú, uo l'stado rlo Pat·á. I'ng. 242. 

LEITE e O i ticica (O Sr.) : 

Considomçõos foitn~ om Aos<õos do 19 de 
abril e G de maio, com 1•eferem:iu. ú. renun
cia dn Sr. Dr. Noguoia1a Acciol v, do cargo 
do senador ]lOlo l~stado elo Ccai·à. Pngs. 5 
e G. 

Discurso soll!'G um offioio onvi:ulo do E~· 
tatlo do C•nt•t\ polo Sr. Nogueira Accioly, 
ronunciando o cargo do sonadot•. Pug. 81. 

__, DiFICU\'SO l'~l'nnuncindo om Ressão de 7 do 
maio, jnstilicnll<\O ""' projecto eobt·o con
tl'aeLoR c.t.•l,•LradnR pelos ngc:mles do Podel' 
]~xecntivo. Pag. Sü. 

Di:;cm•so pl'i•lllliH~iullo t'lll ROH'IÜO do '1·1 
do mu.in, na discn~-lilo do pui'CUOt' n. 17, 
ele '18~}7, da Comm.isst~o !la Con!=ltiL~Iiçii.o, 
Po!leroR n Diplmmwiu., ,·oconhoct•nc\o s!' ... 
nudt)l' }Jl'io E1üa(lo do Alugoôus o DI'. I3m·
nat•tln Antonio do l\Ionclow.~n. Soht•inho, 
Pa~. 07. 

ni~C'\l'A'• pt'Ollt\IICindo ~m fWS~iio tio IG lle 
11mio, llll di:-l('.UAR:III dn plll'(•cor dn Com
lllhi!:ilw do CunAlit.ui,;:io, Podore;; o Diplo ... 

Indico - Vol. 1 

Discurso pronunciado cm sossiio do i8 de 
maio, na. discussão do p:tr<;!cer da Com .. 
missiio rlo Constituição, Poderes o Diplo
macia, sobro o .. ,;ctodo Pt·efcilo do Distrtcto 
Fodernl, Íl resolução do Con~cllto illnni
cipal, que concede pcrmi~são a Bet•nat•d 
\Vitenz para, por si ou cmpro~a quo ot•ga· 
t)isat·, cstabelccet• em po 0to proximo do 
Jittoral uma grande usina de olectricic\ade 
destinaua a fomecer :í. ç!is·tançia a fot•ça 
motriz neccssarin ao funceionamonto de 
machinismos, Pago. i08. 

Considerações fcilas, om sessão de 2G do 
maio, sobre o rc<tuol'imcnto do S1·. senador 
Pires Ilet·reira relativo no~ projectos que 
tratam da roorg-anisaçào do~ quadros da 
m!U'inh!' de guert•a naciQnal a dos dcsoon· 
·tus que, contra a lei expressa, foram feitos 
nos vencimentos dos ofiiciacs d~ marinha. 
Pag. 17·1. 

Discut·sos pronunciodos sobro negocias da 
Companhia do l~Btt·ada do Forro Leopol
dina. Pug. 217 . 
• 
Discurso pronunciado da discussão do voto 
do S•·· Vice-Presidonte da J~epublica., á 
reso!uçiio do Congresso Nacional, rcg'!
Jando as condições de contratos de locaçao 
de sorviços agricolus. Pag-. 254. 

Discurso pronunciado cm sessão do 4 de 
junho, com referencia ao do Sr. sena~or 
Jllma.es Ba••ros, sobt•e o deoroto expedtdo 
pelo Governo, pat•a t'OI:(Illamentação do 
art. r;o da lei n. 177 A, quo deu t•egula
meuto ás emissões do clebentm•es. Pa!1· 279. 

Discurso pt•onunciado em sessão de 9 do 
junho, sobt•c o fnllecimento do deJ?utndo 
pelo Estado de Alagôas, Dr. ~'heoplulo dos 
Santos. Pag. :317, 

Disc:n•so pronunciado nu. 2~ discussão do 
pro.i••cto do Senado, n. 2, de i8lll, quo au
torlsn. o Govm·no a revct' c conso~tdn.r todas 
na disposir,:ões legisL1tivas1 em vt~ot•, con
cot•non tos ao o <·çamonto da t•ocetla e dos· 
pezu , l?n.g, •12:3. 

LEOPOLDO ele Bulhões (OS!'.) -Disc~rso pro· 
nunciado nu ;2n. ÜIRI!URRan llo pi'OJOCto do 
Sonu.dLl, n. 2, de 1S~H. quo autot•i.so. o ~?o .. 
vot•no a rever e consolidar tuclas as chs
pl).,i~óes legis!aLivus, 1.•m vlpür, conccr
twntes no orçamento da rccetta e despcza. 
Png. <123. 

LIBERDADE de matadouros - lliscuRAITo do 
lllLt'CCt~L' d:t CommiRsilo do .~uiiLH:n ~ }t1~iR· 
lllt::lo. RoLt•c o ·rélo do Pt•ofOllO tlo DHHl'tcto 
Fcilrt•td {L l't.•Rnlur:ftu tlo ConAolho Muni
cipal J'(1lativa A libot•tlrHlc tlu lll!lLtHIOlU'OA, 

Pag-1 . .:!!J~~' 20~1, :J:!~l o :l;W. 
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INDlCE 

LICENÇAS: 

- Discussão do ~O.l'ecet• fln. CommifiRfí..o do 
ConstiLukiio, l odot•es o Diplomacia opi
nando pela licença, AoliciL:ula pelo Sr. se
nador AnLonio .Tose Caiutlo. Pug. 2•10. 

Para 'inicio de negocio : 

Discussão do pat•ccot• da Comm iss:io 
de Ju~tiç~~ e LcgiAlur..ã.o, AOlJl'O o '~'er.o 1lo 
'Pt•ofeito do DisLricto Pedet•ul, oppost.o a 
l•esoltu,::lo do Comwlho Municipal rl~l:tl1iyo 
a licrmçn.s p:ll'n. :inicio do IWgocio, indus
tria. ou protíss:lo e p:11•:t construct_:.õos e l'C· 
)1nrn~ões do prcdioH. Pag. ·103. 

LOPES TROVÃO (O Sr.) - ])iRcm•Ro pt•onun
ciado crn sessão de 10 do junho, justili
cunc.lo um pl'Ojccto cm qne auLo1•isa o Po
dm· J~xocutivo u doRpenr.lct' al,ci a. quu.ll~i:t 
de 50:000.~ cou) a commi~sii.o a q nn encn.t•
reg'Oll da. verificação do va.lol' e Cl!Hcacia do~ 
trabn.lhoa sobre a. etio1ogja, o tt•atamonlo 
e a. pt•ophylu.xia du. foln•o umarolla, do 
Dt'. Dmningos Freire. Pag. 376. 

MENSAGEM npre~enLadn, no Con~resso Nacio
nal H:Í. abertura da 1• scs~:1o du. 3• lc
gi•laturu. pelo St•. PrcsidonLc da Repu
blica. Pa;;. G6, 

MOÇÃO - Apresentada mn seRSiiO de 2G do maio 
pelo ~r. senntlot• 13. de Mcndon~u. 1'\obl'i
nhol sobre o~ ucontecimcn'Los da Escola 
MilHat·. Pag. 221. 

MORAES BARROS (O Sr.) : 

- Com;idcruçõaR foit11s cm f1CRAÜO rle 22 
de rnaiojusLiíicando um r<~f\Uct•imoirtu com 
rcla~~;lo a cloiçii.o Al.!llil.tOriU polo Distdcto 
l''edot·a!. l'ag. 'ltl5, 

Discltl'ROS pt•onuneiadoR gobro Companhias 
do l~sLt•:.Hlus de Ferro. Pugs. ::?·Jii, 28ü. 

DiscursaR pronunci::ulo~ na diRCUABiio tlo 
veto elo St•. Vico-Prosillcnl.e d11 Ropllbliea 
ú. fLir;;o(uç:Lo do Congt•csso Nacional, l.'r
g-nl:l.udo as condiçõo:-:; de coutt•acLo:; !lo 
Iocrl.(~;·w de SoJrvi~lOS u.gricoln.s. Paga. 253, 
2ü·1, 

Explicaç1ics soht•o o \'O Lo qno pt•otonde dnt• 
n favo1• do .,,~,o tln l't·ul'oiLo do DisLrieln 
Federal rnlu.tivo :i !il,erdude do lll:tLa
donros. Pu~~ 0:t?, 

PARECERES : 

Da Commissilo de Constituição, Poderes 
e Dil'lomacin. : 

ApJ-lrnv:LtHlo a elniçfio Rl~nnlot•ial elo l~tüu.r.ln 
do Rio dn .Tnl!oit•o o rocün1ttll!CJndo Acnu.dm• 
pfllo lliCRtno J~Rt:u(n o !h'. Josú Thoma'l, 
du. Pllt·eiuncnla. Pu.g. ·1, 

.Appt''•\':llllln a nlnit::·to Aonnt,n!'ial do l':OJla.11o 
do ,\J;ti,lu (ii'Of-l~(l f' l'f'l)tiiLlHJI'PILdo AI'IJHJ!tn• 

poln llll'~llw Jj:HLadn o Dt•. ~\ut.onio l1'1'!lll .. 

cit:iCtl tln Azm•cdo. l.'ttg, rJ. 

Approvnn rio "' elolçio Ren~torial do E&
ta.do de Pm•namhnco o t•oconhecendo 8c
nndm· pelo mesmo J•:Rt;ado o Dr. Antonio 
Gonç11Jvcs Fel•reit•o.. J'ag. 7. 

Approvanrlo o. o!eir;fio RotmLorial do Es
~ado do Pat•n.n:.i. " reconhecendo senador 
)>fllo tnosmo J'sLadu o padre A!lim•to Josu 
Gonçalves. Pag. S. 

Appt•ovn.ndo a olciçflo senatol'iu.l do EA
~ado da Ballia a reconbecondo Rena1lor pelo 
mesmo Est,.do o J)r. Ruy Bn.rboslí: 
Pag. D. 

Approvandn o. oleiç:ln senatorial do ERtadn 
ele :;. Paulo e t•eeonlwcendo sanador 
poJo mesmo EsLn.rlo o Dt•. .Tosé Alves 
Cct·~ueiru Cesar. Pag. 10. 

Approvando a e!eiç:io sena\orial c.! o Estado 
<lc S:tnta Cath:n•ina c reconhecondo >O
nadot• pelo nwsmo Estado o Sr. Antonio 
JusLinio.no Jo:stovos .Tunior. Png-. 10. 

•\pprovnndo o. eleição s>natorial do 
gstndo de lviinns Üet•l\es o reconhecendo 
;;anador pelo mesmo Jo:stado o Dr. Feli
<~i:mo Angusto de Oliveira Pennn.. 
J>ag. 10. 

Appt•ovtlllrlo a el~içilo sem:dorial do J;;s
taclo do H. i o Gt•undc do Snl e t'<•conhoccndo 
senador pnlo mosmo ~~ALado o D1• •• Tosé 
Gomes Pinheiro )!achado. Pag. H. 

Approvando n eleição sonatodal do J<:s
tado do. Pat•ahyba o reconlwcondo senudot• 
pelo me:nno gatado o Dr, Alvul'o Lopes 
illach,.do. Pag. 11. 

Approvando a eloi~iio senaLorial rlo Es
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sfto do parecei' da Commissiio de Consti
tniç:Co, Podoros o Diplomnciu, relativo ú. 
eleição senatorial do Dist.I'Ícto Federal. 
Png. 115. 

ObsoJ•vo.ç.õos feitas em so<siio do 20 de 
maio, sobro o requerimento do Sr. se
nador Bornat"do ác l\Iendonço. Sob1•inho, 
pe(lindo que soja completada a Commiss:Co 
8spccial do Senado, incumbida do estmhw 
n. AiLuaçüo da induRLrin. aRRucareil'a. nos 
Estados do norte. Pag. H7. 

Obsot•vações feitas cm sosoii.o do 21 do 
mn.io, AObro os rcqncl'imen-LoR ap1•cs<m .. 
·tadnR p~los Sl'R. scnadoros Vil·g-i]ill Da .. 
masio e Vicente l\Jncl!a.do, l'cla:tivn.mente 
ú ele-ição scnatot·i:~l do Distl'icto Federal. 
Pags. 157 o 158. 

Obsot•vo.çõos sobro um rertucrimonto do 
S1·. sonndoJ• Mornos Bnrros, :tproscntndo 
nn. discussii.o do pn.t•ocot· reconhecendo Ae
n;ttlor pelo Distl'icto I<cdm·al o Dr. 'J'homa~ 
Del!ino dos Su.n·tos. Png-. iGj, 

J'J•ocl:un:tn<lo sen~tdor d:t Ropnhlicn pelo 
llisLJ•icto Fmlot•al o Dt•. 'l'homcvt. J)cl[ino 
dos Santos. Png. iliO. 

Obscrvn'=.ÕoR fcitnA om fiCRRÜ.n de !?(i 1lc 
main, f;olwo o recptcrimonLo llo St~. no .. 
na.dot• Pil•es Fol'I10il'Hi J•elalivamonl.!• anR 
Jll"OjncLnB que tt·a·tnm lln. rem•gnni!4ação dnR 
rrun.ch•oA dl~ marinha de J.!'lHH'l'P. nacional 
o do.'! doRCO!rLos quo, conLrn. a lei r.x .. 
prclRRa.~ fm•an1 fCHos nmt VQneimontoR rins 
ofliciaes do muriulm. Fag. 173. 

l~xplicn.~üoR d:ulnA n.o Ra·. ROO:ttlot· J\. A'l.(l
rodn, ()III RrA!lfí.O c ln 2ti rln maio, Roht•o o 
•1wto do Pt•ol'ni t,o elo DiAI.t'idu FP-dct•td :'l 
l'(JfW\nc:~.n do Collfwihn Muuieip:1l qun 
eom•c•clo an ·ongc~nlwil·n Ft•:tnciAccc CIClYnno(. 
:L Ütt~ltfd:tdn dn cnnRf,L'l!Íl', \IRar o gnRn.r um 
pnl'tn c.lc dr.•Rombat'(jHO nn hahin dC\ Sopc1 .. 
li IJn. Png. 11-1. 

OhRot•vn.c,~õos iCi~tLH mn Rc~RRfiO de 29 cto 
maio, sobre n. moção aproAonLndn. polo 
Sr. Rcnadm• B. elo Mendonça Sobrinho 
rela.tivu. rc.o~ nconLecimcntos da l~scol~ 
~Iililm. Pag. 221. 

Ob•ervações f,,itns L'lll sessão de 20 do 
maio, nn. díAtmA~fi:o do pn.rccm· do. 
Commissão de Constituição, PodeJ•es o 
Diplomacia, n. 20 do i8U7, reconhecendo 
senador da Republica pelo Estado do 
Amazonas o St·. ]!;dunr<lo Gonçalves Ri
beiro. Pag. 237. 

Consulta feita ao Senaclo, sobro o J'N(UO· 
rimento do Sr. senador Francisco Macha
do, pedindo pro!er~ncin, na votação, para 
:t omonda que olleJ•ocou ao parocor da 
Commiss:"io <lo Constitniç.ão, Poderes e Di
plomacia, reconhecendo "mmdor da Re
public" pelo Estado do Amazonas o 
S1•. l~tluardo Gonçalves lUbeit•o. Png. 239. 

O bseJ•vnçõos feiLas na discussão do veto 
do Sr. Vice-PJ•esidente dtL Hepnblica (, 
resolução do Congresso Nacional t•egu
lando as condições do contractos do loca
ção de serviços agrícolas. Pago. 254. 

Observações feitas em soo.s:1o do 4 de 
junho, Roln~e o l'cquerimento verbal do 
'Sr. senador Vicente i\lachado, em que 
pede demissão rlo cat•go de membro da 
CommiRsüo do ConRtiluiçüo, Poderes e Di
plomacia. Pags. 278 e 270. 

Obset•vnçõcs feitas com referencia ao 
discnNW do Sr a senadO\' Severino Vioírn. 
t•<Jlativo M roqnerimont.o do S1·. senado;. 
Viconto MachtLclo, per!indo ao Governo 
cópia de todos os papeis e documentos que 
sm·vil•nm de hnso pttrn a nposentadori:l. do 
Dt·. ,José Hygino Dnat•to Pel'eirn, membro 
(]O Supremo 'fribunul Fedorn!. Png. 336. 

OhRet'vtu:.ões foito.R na. rliAcn~Aão do pa
l'CCct• da CommiRsiio de ConRtiLui~~ãol Po
de!'eRo Diplomacia, !'cconhecBndo sonador 
da llopuhlicn pelo Estado de Sergipe o 
Cl)l'nnel Munocl Pl'cscilinno do Oliveira 
Vullad<tO. Pug. 3ií7. 

J'Pnolamando senadO!' do. llepublicn pelo 
lefü<ttlo de Serg-ipe o Dt•. Jo!iO Lui7, 
Coelho" Campos. Pag. 3iiU. 

OIJAet•v:lt:-Ões íCitnR Aobre um telon-ramrr.n 
rlo presirlente <ln n.nLig:t ln tende';;cia do 
l\!anJioR, consniLn.ndo o Senado, si devem 
Bt!l' c lei Las uovns l\Io'ln.R Jltl.t'tl o. olui~~ão 
~ennLol'inl que RO vuo t•enllz:u• no b!stndo 
elo Amazonas. Pngs. 303 e 3GG. 

Ohsorvn(,Ões foitns cm sessiio do 22 elo 
jun)w com l'Ot'orencia o. diRpoRil.~cje,m do 
J'egunonto do Scnntlo. Pag. ·JOO. 

PROJECTOS de lei: 

Do. Commissllo de .Tustiçtt o Leuislaçilo: 

Ito::.n,tlv.n~ln o~ en.sn~. em ~110 c! fnc~ullad{) 
ao lt•ofotlo dn IJ!';tt•tc.•.tu J;r•tlcr~~lveLa.t' fl,K 

JPis o l'"solnçr)os do ConHclho Municipal 
Png. ~BO. l ~ 
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INDIOE XV 

Do Sr. Francieco Machado e outros : 

Igunlnndo o <[U:>.dt•o elo pessoal, inclu~ivo 
o dos r;narrln.K dn Allhndogu elo l>fanúos, 
nos da do i\Im•o.nhão, e os voncimon tos 
dos reRpocti vos RorvcnLuat•ios da Alfan
dega do Pari•. Png. •121. 

Do Sr. Lei te e O i ticica: 

AnnuJJnndo do pleno direito os contrn.ctos 
celelll'::tdos pelos ngcnLeR do Poder F.:x
ecuLivo, ern que. no l~orpo do con~racto 
nii.o estiverem doclarados o at•tigo da, lei 
que autorisn o contracto o a verba do 
orçamento riu• autorisaa deSJlCZU. Pag. 90. 

Do Sr. Lopes Trovão : 

Autorisanclo o Podar Executivo a das
pondo•· a~é n quantia rio fiO:OOO$ com a 
commissão cncarregucl:t da vct•incuçiio do 
valor e e!ficaciu dos Lt•abo.lhos oobro o. 
etiologia, o Lrntumcnto e n. provhylaxia 
da lebre ::tmDrella, do Dr, Domingos 
Freire. Png-. ·110. 

Do Sr. Quintino Bocayuva: 

Autorisa.ndo o Poder gxcr.utivo a con
tt•n.ctar cum~um ::wtiRto. nacional a e"t
ecuçiio de um busto em bron•c repl'e
MnLanclo a cf!ig-io do fallecido nlmh·antc 
Joaquim Mn~·qnes Lishoa. para ser coi
locado na pl'llc,m principal elo Arsenal de 
Mal·inha. Pag. 170. 

Do Sr. Vicente Machado: 

U.cgul:.\ndo os caso~ om que os 'L1ClO,<; op
postos pelo Prefeito do DistricLo l•'oderal 
devem sm• submoLt.idos ao conl!ecimcnLo 
do Senado. Pag. 107. 

lfixanclo o nnmero, cla~Bo o vencimentos 
dos empl'"gurloR da Alfandega do Pat·n
nagu(L, Pttg. 302. 

PROLONGAMENTO da rua Agra- Di,mJR.Ião 
do po.rt~cer do. Conuni:;r;ü.o dLJ .lu~ti~.u. c 
Legii\lo.<;-íi.o, AOhl'o o ú~l.o do Pl·ofeitu elo 
OitiLriclio Fell(~t·al, OJIJlOSLO ti. 1' 1 J!Wluc..~ito 
do Conselho ~lunicipal, l'ohtLim ao p•·o
lungu.monto du. l'llu. .-\gora. no dbitl'ict.o du 
Espil·ito Santo. Pago. ·10::>. 

PROPOSIÇÕES : 

Da Camnra tios Do puLados, n. i 1\o 1.807, 
flxn.ndo n. \(H'c:.tL naval parn. o o.nno de 
i~!JS. Pn~·. :lD·L 

Du. Cnmnt•u tloR DnpuLa.t.lnH. n. 2 de Hm7, 
i.RonL:liHlo. do pngmnmHo do impoRLoH uu 
fJU:I.f'RijllOl' OIIHlllllllOilt.O'\ 1\~ pn.Lt!llLOR tlOR 
ollioint~:-; lluut'n•at'hiA tlu c:~ol'(~i[,(l t' :u·m:~t.Ja 
Concr.difhlA Otn l.'t~I11UOIH'Ilt:-Üo !~ AorVii,'.O.'l 

miliLat·c~~;. Png. Hlr",. 

Da Camarn. dos Deputados, n, 3 de 1807, 
rofm·mando no JlOsLo de o.lfet•cs, com o 
soldo por in Leil'O, ao tenente honoro.1•io do 
exercito o sargento ajudante aggl"egado 
do IJatalh~o Academico, Arcilio de !•'roi
tas. Pag. 3-11. 

Da Camara dos Deputadós, n. 4 de 1SD7, 
eRtnbolccendo o pesf;oo.l que dove con
stiLuir os estados-maiores do ~linistro da 
Marinha o do chefe do estado-maior da 
armada. Pag. 389. 

Da Gamara dos Deputados, n. 5 de i807, 
dispondo sobre os individuas que, po1· 
moles tia mental, congenita ou adqulrida, 
perturbarem a ordem, attentnl·em contra 
u prop1•ia vid:t ou a do outrem, ou oJl'en
dol"em u. moral publica. Pag. 38U. 

Da Cn.mn.ra dos Deputo dos, n. G do iSD7, 
autorisando o Poder Execu·tivo a con
ceder ao l>achnrcl Octaviano de Siqueiro. 
Uavalcanti, juiz substituto seccional do 
Estado do Amazonas, oito mezcs do li
cença., som vencimentos, pn.ra. tratar da 
sua sande onde lho convier. Pag, 300. 

PROPRIOS nacionaes- Discussão do 'llcto do 
Sr. Ploesideuto da Republica ;, resolução 
do Congresso Nacional quo transfere para 
o domínio dos l!:stados de Malta Grosso 
o Conr:i. divm•sos p1•oprios naoionaea 
nelle~ situados. Pag, 298. 

PUBLICAÇÕES: 

Foi Ln om vit'Ludo do d~líbm•nção do Se
nado, cios documentos relo.livos ;, cloição 
sen.Lol'ial a •!lW se pt•ocedou no Estado do 
Atnuzon11s. Pag. HS. 

Dos docnmontos rolittivos á eleição sonn
torin.l n. rpw Re Jn•ocodon no Distt•icto Fe
deral. Pu.g. 102. 

Exposição feita pelo Sr. directol' d11 So
crelat•ia. do Senado, Aobt•c un, documento 
relativo á oloit:-ilo Aonu.tol'ial pelo Estado 
do Am11zona•. Pag. 24U. 

Contestação oflil••ccidu. polo S1•. senador 
Almeida Rar~·cto ti. oloição senatot•ial n. 
que r;o procedeu no Estn.do <ln. Pat·n.hylm, 
uo dh• :lU c\" dezembro do 18\IG, l'a:;. ;!58. 

QUINTINO Bocayuva (0 Sr.): 

Discurso Jll'Onunciaclo om scBAão do 23 do 
ailril,m• discussão do pal'OOOI' n. i de 1807, 
du. CommiRRilo do ComüiLuiçü.o, Podot•es e 
Diplmmcia, rocnnhecon<lo senador dn. Re
puhlicu pala Estado tio lUa do .ln
noil•o o Dr. JoAC ~rhonm~ du. Porciunculn. 
Png. ll!. 

DifH!llt'RO pt•onnnciu.Uo om SC!Asfi.o tln G do 
nwb1, p1~tlindo tL inAt.ll'çfio, H!l nel.n., tlo nm 
voLo do l'e7.ar J>Oio f'all"cimonLo do D1•. 
Ccsnrio ~ oi,La .Tuaiol'. Png. ~~. 



XVI lNDICE 

- Discurso pronunciado em so<são do !O do 
maio, .imtilicando umo. indica<;ão refe
rente a disposições do regimento commum 
que não se uchnm do nccordo com os pro· 
coitos constirucionnos. Pag, 112. 

Discurso rronuciado cm sesslio do 20 do 
maio, fundamentando um projecto po.ra 
n execução elo um busto em bronze ropro· 
sentando a elllgie do f'a!lecido almirante 
Joaquim Marques Lisboa. Pag. !17. 

Considerações feitas sobre o requerimento 
do Sr. Virgilio Damo.zio, pedindo a pu· 
blicação de t •dos os documonr,os l'Oferentcs 
á eleição senntor1al a que se procedeu no 
Districto Federal. Pag. iGS. 

e 
Discurso p1·onunciado em sessão rle 2! d
maio, na discussão do parecer da Com 
missão de Constiudção, Podm·es o Dipln· 
macia, t·econhecendo senador pelo Dis
tricto Federal o D1•. '1' homnz D~lli no dos 
Santos. Pug. 16!. 

Considerações feitas em sessão de 2G de 
maio, sobre o veto do P1•ofeiLo do Dis
tricto Federal á resolução do Consolho 
Municipal que concedê no engenheiro 
Francisco Clevcnot a faculdade de cún· 
atruir, usar e gosar um porto de dDRom
barque na bahia de SepeUha. Pag. 175. 

:RAMIRO Barcellos (O S•·.): 

Discurso pronunciado em sessão do 28 de 
maio, na. discuss[o do pnr~cer dn. Com
missão de ConstiLuiçiio, Poderes e Diplo
macia, n. 20, de i~U7, reconllecetldo s~
nador da Republic" pelo l!;stado do Ama
zonas o Sr. Eduardo Gonçalves Ribeiro. 
Png. 2i5. 

Disctu·so pronunciado '"" tliscussão do 
veto do Sr. Vicc·PI·osidento da Republica 
:i reRoluçfio do Congresso Nacional regu
lando as condições de con\I'actos de lo
cac;ão tio sm•viços agrícolas. Png .. 282. 

Discut•sn pronunciado na discussão do 
veto do Prefeito do Dislt•iclo Fede1·al [, 
resoluçilo do Con.lcllto Municipal relativa 
:.i.s <•.ompn.nhiafi HBtt•:tu~oil•as de que 't!'a
·tam os dccl•etos n. U2, uo tG <lo junho de 
189-l o n. 1:19, do iO do maio de 1B95. 
Png. ~02. 

DiRCI\l'>O p<·onuriciado nn diseussiio d0 
projecto, do Senado n, 2, de -!807, quero. 
guh os casos em que o P1•efei to suspon_ 
L!orú. as leis e resnluçõos do Conselh0 
Municipal, oppondo-lhos ·octo. Pag. :321, 

DiACIIl'so pl'onunui:tllo na Uiscus~ii.o do po. .. 
rocot• dn CommisRÜ.O do .Tu~ti<.~a o Log-ls
lnçiio, sobro o 1'Cto do Preiilito do lJiR· 
tl'icto F"dm•al :'c l'osoluç.ão dn Cousollto 
MuniciJ•al, rclatim :l Iibot•tlnd~ do mata
douros. l'ug. ~30. 

Di:-wur~:~o JH'Onuncindo om 1-!ofiAÜ.o Llü 10 do 
junho, CI.Jfll reforom~i~ ao rNllH'l'im~nlo du l 

Sr. senador ''icenlo Machado pedindo 
cópia de todos os papeis e documontos 
quo serviram do base parri a aposenta
doria do Dr. José Hygino Duarte Pe
l'oira, mombro do Supremo Tribunal Fe
deral. Png. 337. 

REFORMA - Discussão do projecto do Senado 
n. 4•1, de 1806, que autol'isa o Governo 
a reformar, no posto de 2• tenente, do 
accordo com as leis v i gentes, o cidadão 
Antonio Cnndido da Silva Pimental. 
Pag. ·112. 

REINTEGRAÇÃO do professor Henrique 
Alves de Mesquita. - Discussão do veto 
do Prefeito uo Districto l• cderal li. reso
lução do Conselho i\Iunicipal que rein
tegra no Jogai' de professor de musica das 
oscolas de 2° gorúo, o Sr. Henrique Alves 
de Mesquita. l'ag. 291. 

RELATORIO a.p1·esentado pelo Sr. Presidente 
do Senado, em sessão do 6 de maio. 
Png. 82. 

REQUERIMENTOS apresentado~r pelos Srs.: 
Almeida Barreto: 

Para que sejam p1•esentes no Senado os 
llvros cm que foram lavradas as actas 
das eleições a qne se procedeu no Estado 
ria Pnro.hyha do Nm•te no dia 30 de dez
embro de 1896, una comarcas de Guara· 
hira, Areias, Patos, Mamanguape, Souza, 
lngá e Conde, Pag. 47, 

Alvaro Machado: 

Para ~uo o projecto·n. 2, de 1807, regu
lando os CUBOS em que O Prefeito do IJis· 
tricto Federal Rnspender~ as leis e reso
luções do Conselho Municipal, oppondo·lhes 
veto, volte :l Commissão d'e Justiça e Le
gislaçJio. Pag. 329. 

A. Azeredo: 

Pnra q11o seja dado iJO.I'a m•dom do din. o 
veto do Prefeito do Districto Federal Ít 
resolução do Conselho Municipal que con
cede no engcmbeiro Francisco Clevonot, a 
fnculdaclo do constt·uir, URUl' c ~osar um 
porto de desemhm·que na bahia do So• 
pctibn. Pag. 11-1. · 

B. de Mendonça Sobrinho: 

Para que RO,Jn. completada. :i Commissão 
Especial do Senado, incu:nbidn. do estudar 
n RHnn~~ilo da induRtri!\ asBucnreira. nofi 
Estados do Norte. Pag. 1!7. 

Com roforoncin. aos acontocimontos que 
tivoram logon1' na Escola Milito.r. Png. 2:!1. 

Coelho e Campos: 

PoditHlo o aLli:tmnnLo da. discufts[LO lla.R 
cmcnrirl~ du ~r.n:u!o fJ.lliJ nlio forltnl í\.C-

• 

I 



I 

INDICE 

ceitas pela Camara dos Deputados, á pro
posição n. 25, rle 189-1, definindo c ga
rantindo os direitos autoraea, afim do 
sct·om submettidas, as mesmas emendas, 
ao estudo da Commissão de Justiça o 
Legislação. Pag. 412, 

Domingos Vicente: 

Pedindo urgcncia para a discussão dos 
pareceres da Commissão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia reconhecendo os se
nadores eleitos pelos Estados do Piauhy 
c de Alagôas. Pag. 96, 

Francisco Machado : 

Pedindo a publica~ão do Jlll.l'OCCt' da Com· 
missão de Constituição, Podet•cs c Diplo
macia, com todos os documentos que se 
acham juntos á contestacão sobre a eleição 
senatorial a que se procedeu no Estado do 
Amazonas. Pag. i06. 

Pedindo preferencia na ,·atação, p3ra a 
emenda que ofl'ereccu ao parecer da Çom
missão de Constituição, Podet•es e Dtp!o
macia, reconhecendo senador da Republica 
pelo Estado do Amazonas o Sr. Eduardo 
Gonçalves Ribeiro, Pag •. 239. 

Gonçalves Ferreira: 

Para que a proposição da Cnmarli. dos 
Deputados, n. 82 do 1896, sobro os alu
mnos do curso superior das Facu!dades de 
Direito seja enviada á Commissao de In
strucção Publica, para in·terpôr parecer. 
Pag. 252. 

Justo Chermont: 

Para que soja adiada, por oito di as, a , 
discussão do projecto do Senado, n, 6, do 
1896 que autorisa o Governo a despendot• 
até 25:000.S com o estabelecimento de um 
phat•ol de 5• classe no cabo MuguiU'T• 
na ilha de :Marajó, no Estado do Pam. 
Pag. 242. 

Moraes Barros : 
Para que os titulas de eleitores apresen
·tndos na discussão do parecer sobro a 
eleição senntorinl do Districto Federal 
s~jam remeltidos ao procurador d~ r:te
publica para proceder conforme o d1retl?• 
conlt•a quem os sublrahilt dn ~ecrctarta 
do Conselho :Municipal, Pag. 16n. 

xvn 

Rosa Junior: 

Pedindo prefot•enoia na votação para a 
emenda que otfereceu ao parecer da Com
missão de Constituição, Poderes o Diplo
macia, reconhecendo senador da Repu
blica pelo Estado do Sergipe o coronel 
Manoel Presciliano do Oliveira. Valladão. 
Pag. 359. 

Severino Vieira: 

Pedindo o adiamento da discussão, por 
üilo dias, do projecto do Senado, n. 20 
de 1896, dispondo sobre a successiio na
tural paterna, revogando a lei ·n, 463, de 
2 de selem bro de !8-ti, e restaurando a 
Ore!. do Li v. 4° 1'it. 92, menos quanto á 
distincçiio entre nobres e plebeos. Pag.360. 

Thomaz Delfina : 

Pedindo o adiamento da discussão do 'llcto 
do Prefeito do Districto Federal á reso
luciio do Conselho :Municipal, relativa tis 
companhias estrangeiras de que tratam os 
decretos n. 92, de 16 de junho de 1894 o 
n. 139, do :!O de maio do :1893. Pag. 292. 

Vicente Machado : 

Para que seja publicada, em seguida. á 
contestação apresentada ú eleição sena
torial a que se procedeu no Estado do 
Amazonas, a contradicta e mais do
cumentos ollerecidos pelo candidato di
plomado. Pag. 107. 

Pedindo que, por intermedio da :Mesa do 
Senado, se solicite do Governo cópia de 
todos os papeis e documentos relativos á 
apos~nt:tdoriado Dr. José Hygino Duarte 
Pereira, membro do Supremo Tribunal 
Federal. Pag. 335. 

Pedindo que Rej11 nominal a votação do 
substitutivo ollerecido pelo Sr .• Rosa Ju
nior ao parecer relatil·o á eleição sena
tot•ial do Estado de Sergipe, Pag. 359. 

Pedindo que sejam publicados no Diario 
do Congresso todos os docllJllentoa refe
rentes ú aposentadoria do Dr. José Hy
gino Duarte Pereira, membro do Supremo 
Tribunal Federal, Pag, 369, 

Para que o parecer da CommiRsiio de 
Ccnslit'liçiio, Poderes, e Diplomacia sobro 
a eleição senatorial do Estado do JJ:spirito 
Santo, volto de novo ú mesma commlssão 
acompanhado dos. documentos ultima
mente apresentados. Pag. 402, 

Para que o veto do Sr. Vicc-Prcsidente 
dtt Ropnblica á resoluçii0 do Congresso 
Nacional, t·egulando as co~tdiçõcs. ~o con
tratos do locação do serviços, UI\'I'Ic~llns, 
soja enviado á Commissão do Jusltça o 
Legislação pnm dn1• paro cor. Png. 2(;4. 

Pires Ferreira : 

REVISÃO e consolidaçllo de todas as disposl
çõ~s legislativas em vigor, relativas 
ao orçamento gera.! da receita e des
peza - 2u discnRsão do projoclo do Senado 
n.2,de 1801, quo autor iRa o Uovorno a rever 
.e ,conRo(dnr totlas as disposições legisla
tivas cm vigor~ co.:J.cornon\os o.o orça.~ 
·mcn Lo do. t'cccita o despoza, Pags. 423 
o 420. 

- Pat•o. qur.• ~ntt•em.immo<lfatnmonto. ~m 
dir;cnAsao oH. p\n''.'c.orcA r;oiJro as olmc;.ooH 

1
. 

d< a l~stndos 'do Marnnluto, Rio. (irando do 
Norte o Goynz. l'ug 03. 
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ROSA. Junior (O Sr.) -Discurso pronunciado 
na discussão do pat•ocm• da Commissão de 
C.:onstitui~ão, Poderes o Diplomacia, t•o· 
conhecendo senador da Repu~licn pelo 
Estauo do Sergipe o cot•onol Manoel Pres
ciliano de Oliveira Valladiio. Pag. 343, 

Discut•sos pronunciados no. discussão do 
rarccer da CommiRsiio de Conslituiç5.o, Po
det•cs e Diplomncht, reconhecendo senador 
da Itopuhlica. pelo Districlo F'edm•al o 
Dr. l'bomaz Dollino dos Santos, Pags. 
165, 167 e 160. 

ROSA e Silva. (O Sr,): 

Enviando {L ~Iosa o diploma do St•. An
tonio Gonçalves Fot•t•eh•a, senador oieiLo 
pelo Estado do Pernatnbuco. Pag. 2. 

Discurso pronunciado cm sessão de 15 de 
maio, sollre negocias politicas do Estado 
de Pernambuco. Pag. 100. 

SESSÃO solemne do abertura do. i" sessão da 
3n legislatura do Congresso Nacional. 
Pag. GG. 

SEVERINO Vieira. (O Sr.): 

Considerações feitas om sessão de 19 de 
abril, com refet·encia iL eleição a que se 
11rococleu no E.qtado do Rio de Janeiro. 
Pag. 6, 

Discurso pronunciado em sessão de 23 de 
abril na discussão do parecm• da Com
missão de Constituição, Podet•es e Diplo
macia reconhecendo senador da Repu b!ica 
pelo Estado do Matto Grosso o Dr.Antonio 
Francisco de Azet•cdo, Pag. 15. 

Discurso pronunciado cm sessão de 23 de 
abril, na discussão do parecer n. i, do 
1897, da Commissiio de Constituição, Po
deres e Diplomacia, reconhecendo senadot• 
da R<opublica pelo Estado do !Uo do Ja
neiro o Dr. José Thomaz da Porciun-
cnla. Pag. 20. · 

Considm·ações feitas cm sessão de 27 do 
abdl na discussão do parecet· n. 8, de 
1897, da Commis&ilo de Constituição Po
det•os o Diplomncin, t•econheeonclo ~ena
dor <la Republica pelo Estado de Minas 
Geraos o Dt•, Feliciano Augusto do Oli
veüoa Ponno.. Pdg. 25. 

Discm•so pronunciado cm sessão do 28 do 
abril, na discussão do pat·oeot• n, 10, do 
1897, dtL Commisalio do Cons·tituiçiio, Po
deros e Diplomacia., roconhecondo sanador 
da Ropubllca pelo gstado thL Pat•allyha 
o Dr. AI varo Lopes ~Inchado. Pug. .JS, 

Consiueraçõos feitas sob1•e os parocm·os da 
Commissão do Constituição, Poderes e 
Diplomacia, 1·ulo.tivos áa olei~;.õer; dos g, .. 
tados do Mt.<'anhilo, Rio <Jrando do Norte 
c Goynz. Pag, GO. 

Considerações feitas na discussão do voto 
do Prcfei to do Districto Federal ú reRo• 
lução do Consell10 Municipal, relativa ú 
libea•dado de matadouros. Pag. 293. 

- Di~cttrso pronunciado na discussão do veto 
do Pref'oito do Districto Federal, opposto 
iL resolução do Cünselho l\lunicipa.l, rela· 
tiva á liberdade de matadouros. Pag, 290. 

Discut•so pronunciado na discussão do pro
jec·to do Senado, n. 2 de 1807, regulando 
os casos cm que o Prefeito <lo Districto 
Fedet•nl suspenderá as leis o resoluções 
do Conselho Municipal, oppondo-lhes 
veto, Pag. 318. 

Discurso pronunciado em sessão de 10 de 
junho, sobre o reque1•imento do Sr, se

. nador Vicente l\In.cha.do, pedindo ao go• 
vm•no cópia de todos os papeis o do
cumentos relativos ú aposentadoria do 
Dr. José Hygino Duarte Pereira, membro 
do Sup1•emo Tri~unal Federal. Pag, 335. 

Considerações feitas, na discussão do pa
recer da Commissilo do Justiça e Legis
lação, relativo ao pt•ojecto do Senado, 
n. 20 de 1890, dispondo sobre a successão 
natural paterna, revogando a lei n. 46:3, 
de 2 de setembro de 1847 e restnurando 
a Ord. doLiv. 4•, Tit, 92, menos quanto 
ú distincçlio ontre nobrea e plebeos, 
Pag. 300. 

Discurso pronuncindu na discussão do 
parecer da Commissão de Constituição, 
Podm·es e Diplomacia, n, 46 de 1897, 
t•oconhccendo senador da Ropublica pelo 
Estado do Espirita Santo o cm•onel 
Hemique da Silva Coutinho. Pag. 402. 

SUBSTI'XUTIVO apresentado pelo Sr. se· 
nador Alvaro Machado ao pt•ojocto do 
Senado, n, 2 do !897, rognlanrlo ·OS casos 
em que o Prefeito suspendet'ÍL as leis e 
resoluções do Conselho Municipal, OJl• 
pondo-lhos veto. Pag. 329. 

SUCCESSÃO natural paterna- Discussão do 
pa.rece1• da CommiRsüo do .luRtic:;a o Lo• 
gisluçilo, relativo ao pl'ojcclo do Senado, 
n. 20 de 18(1[;, dispondo solll'o a snccessão 
nntm•al pu terna, revo~ando a lei n. 4G:l, 
do 2 de setell!bro de 18·17, o t•estnm·ando 
a Or<l. do Li v. 411 , 'l'it. 92, m"no~ quanto 
ÍL distincçiio entre nobt•cs o plobeos, 
Pags. 339 e 3GO. 

Con.qidot·n~·.õos !i) i lns om AoAsii.o do 18 do 
mniu, lomlwandP a nocossidarle do, nas 
·oleiç<!CA contosladas que cnvolvom questões 
do n lt' i nclagnç.iio, a doptar-Ro o precode11 te 
do manc!nt• Jltlhlico.r as conl.csLa.çõCR o as 
rofuk,çõos npr~ncntndas pornnte n com
missão. Png. 107, 

SUPREMO Tribunal Militar - Discussão do 
parocca· da CummiRHiio do Mat•inha o 
Gnot•rn, sobt•o o pt•ojrclo do Senado, n. 4ti 
do 1895, regulawlo os vencimentos dDB 
mlniskos elo Supremo T1.•ibunul Mlllbnr. 
Png. 2•10. 
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-------------------------------------------
TiiOM:AZ Del!lno (O Sr.) : 

Discursos pro.nunciado~ n~ cliscusaiio c\? 
. ,,t0 do Pt•efetto do Dtstrtcto Fedaral a 
I·esolução elo Conselho l\lunicipal, relativa 
ás companhiasestt·angcit·ns do quett•atam 
os decretos n. 92 do 16 do junho do 
1804 o n. 130 do 18~G. Pags. 2ll2 e 293. 

Considct•açõcs feitas na cliscuss[o do veto 
do Prefoi to do Dis·tt•icto Fedet•nl ic reso
lução do Conselho lllunicipa\, relativa â 
libet·dado do matadouros. Pag. 2V3. 

Discurso pronunciado na discussão do 
projecto do Senado, n. 2 do 1897, regu
lanâo os cll.sos om que o Prcfcilo suspen
dcr:i a< \aia e resoluções rlo Conselho 
Municipal, opponda-lhes ·veto. Pag, 323. 

TRABALHOS do Dr. Domingos Freire sobre 
a febre amarella - 1• discussão do 
projecto do Senado,. n. ü do 1897, nuto
risando o Podet• Executivo a despender 
atê a quantiv. de 50:000$ com a commiRs~o 
encarregada de val'Íficat• o valar e offica
cia do~ u•abalhos do Dr. Domingos 
Freira sobt•e a etiologia, o tratamento e 
Jll'Ophylaxia da l'<lbt•o amar~lla. Pago. ·123. 

VENDA de pão em cesto - Discussão do "cto 
do Prefeito do Districto Federal u t•esa
Juciio do Conselho Municipal, relativa :i 
venda do ptio em cesto. P11g. 29·!. 

VETOS : 

Discussão do Jlat•ocer da Commissão de 
Cunsti tnição, Poderes c Diplomacia, sobt•e 
o 11elo owosto pelo Prefeito do Districlo 
Ileucral ,-, resoJuçilo do Conselho ~[u;.'
cipal que creou o imposta do exportação, 
com a . ·taxa de 10 % sobt•e o valor dos 
pt•aductos exportados. Pag. 102. 

Discussão unica do parecer dn Cammissiio 
do Constituição, Poderes e Diplomacia 
oObt•e o ·r<to do Preloito do DisLl'i<llo Fe
dera\ (J. resolução do Conselho Municipal,. 
<JII" concedo pe:missíio a Bernnrc!. \Vi
Len1. pat·a, pot• s1 ou cmp1·oza ~no orga
nisn.r, ostu.belceor cm JlOllto p1;oximo a.o lit· 
Lot•tll uma gt•ando usin:t de olectricidudo 
dostinad~ a Jb,•nocot• a distanci11 a lb1•ça 
motriz nccessada 110 funccíonamouto do 
machinismos. Pug. i OS. 

Discuss[(o do veto do St•. Vico-Prcsidcnto 
du Ropublict' ú. resoht(\ilO de Caugt•osso 
Nacional, ro~ulando us condiçúes do 
con Lt•actos do Iocuç1lo do servi('OS agri
colaR. l>ugt'· 2G:~ o :no. 

VICENTE Machado {O Sr.) : 

DiAcurso pt·onuneiudo om scssfi.o dn [.[tio 
mtdo, na lliAcUR:jflo tio Pnt'('CO~' tln Gom-

missão de Constituição, Poderc8 e Diplo
macia, reconhecendo sennc\or da Repu
blica pelo Estado de Alagô~a o Dr. Ber
nat•do Antonio de Mendonça Sobrinho • 
Pag. os. 
Discurso pt·onuncindo om sessão do i5 do 
maio na discussão do Jlarecor da Com
rnissdo de Constituição, Poderes o Diplo
·roacia, sobro o veto opposto pelo Prefuito 
do Districto Fodet'lll ti rosoluç:!o do Con
selho Municipal que croou o imposto de 
oxporlaQiio, com a taxa de 10 •/, sobt•c o 
valot• dos producl:os exportados. Pag. 102. 

Pedindo explicações ao Sr, Presidente 
sobt•e o requot•imento do Sr. senador Fran• 
cisco Macbado, rol11Livo ti publicação dos 
documentos concet·nontcs a o!oição·sena
lot•ial do Estado do Ama~onas. Pag. 10li. 

Discurso pronunciado em sessão de 18 do 
m11ío, justificando um projecto sobro 
1>etos do Prefeito do Districto Fedei•al. 
Pag. 106. 

Considerações feitas cm sessão de iS de 
maio, com referencia a um requel'imonto 
do S1•. senador Francisco !\fachada pe
dindo a lmblicação do parecer da Com
missão de Constituição o Poderes, com 
todos os documentos que se acham juntos 
(J. contestação da eleição senatorial a que 
se procedeu no hlstado do AmazonaS": 
Pag. 107. 

Discurso pt·onunciado em seasão de 18 da 
lllll.io, na discussão do pll.recer da Com
missão do Constituição, Podet•es o Dipla
macill. sobre o veto do Prefeito do Distri
cta F~dei·al á resolução do. Conselho 
Municipal que concotle pet•missiio aller
nard \VHenz para, por si ou empreza 9ue 
organisat•, estabelecer em ponto proxtmo 
ao littora\ uma gt•ande usina de electri
cidade destinada a fornecer ti. distancia. a 
força motri7. necessaria 110 funcciona
mento do machinismos. Pag. 110. 

Considerações feitas cm sessão de 20 do 
maio, soiJre o parecer da Commiss1io do 
Constituiç~o, l'bdet•es e Diplomacia rela
ti•o ú. eleição senatorial do Dislricto Fe
deral. l'aJl'. 115. 

Considet•ações feitas em sessão do 21 do 
m~io, sobro um requot•imento sou quo 
dei~ou do ser votado por fnlta do nu
mero, I•oliltivo ú. eleição Ronatol'inl do 
Districto Fodcrnl. Pngs. 157, 158 e 159. 

Di~ntu•so pronunciado em sessão de 22 do 
maio na discussilo da parecer da Commis
Riio d~ Cooslitttiçiio, Paderr,s o Diplomacia, 
t•econhccendo sanador pelo Distt·iclo !lo. 
dot•nl o Dr, T homaz Dol!lno dos 
Santos; Png. :W5, 

Discursos pt•onuncindos n11 discltsr<iio do 
Pfl.l'OCCl' dt~ .CommisRilo do Consti ttli~i:to, 



XX INDlCE 

Poderes e Diplomacia, n. 20, de 1897, 
reconbeMndo senndvr da Republica pelo 
Estado do Amazonas o Sr. Erlua rdo Gon· 
çalves Ribeiro. Paga. 21:! o 230. 

- Discurso pronunciado cm sessão do 4 do 
junho, justificando um t•equcrimento em 
que pede demissão do cargo de membro 
da Commissã:o de Constituição, Poderes 
e Diplomacia. Pngs. 277 e 278. : 

Discurso pronunciado na discussão do 
veto do Sr. Vice-Presidonte da Republica 
á resolução do Congresso Nacional relj'U· 
!ando as condições de contractos ele Jo
oaçiio do serviços agrícolas. Pag. 279. 

Discurso pronunciado na discussão do 
proj<cto do Senado, n. 2, de 1897, regu
lando os casos cm que o Prefeito suspen
derA as leis e resoluções do Conselho -Mu
nicipal, oppondo-lhss veto. Pag. 327. 

Discurso pronunciado cm sessão do 10 de 
junho, justificando um requerimento de 
mformações sobre a aposentadoria do Dr. 
José Hygino Duarte Pereira, membt•o do 
Supremo Tribunal Federal. Paga, 332 
e 33G. 

- Disourso pronunciado na. discussão do 
parecer de. Commissão de Constituição, 
Poderes e Diplom:•cia, reconhecendo se
nador d~ Republica pelo Estado de Ser
gipe o coronel 1\Ianoel Presciliano de 
Oliveira Va.lladiio. !"ag, 351. 

Considerações feitas, em sessão de 14 de 
junho, com referencia ás observações do 
Sr. senador Virgílio Damasio, relativas i1 
votação do parecer sobre a eleição do 
Eatado de Sergipe. Pag. 357. 

- Discursos pronunciados em sessão de 15 
de junho, ao bre um telegramroa do pre
sidente da :>.ntiga. Intendoncia de Manâos, 
relativamente ú eleição senatorial que so 
tem de realir.ar no Estado do Amazonas, 
Paga, 3G4 e 365. 

Diacut·ao pronunciado em sessão do iS do 
junho, com referencia ás informv.ções pre
st:>.dns polo Governo, sobre o. aposentadoria 
do ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Dr. José Hygino Duarte I-ereira. Pag. 360, 

Discurso pronunciado em sessão de 21 do 
junho, justificando um projecto de lei 
sobre os vencimentos dos empregados da 
Alfandog:1 do Pumnagmí. Pag. 3Vi. 

Discurso pronunciado na discuRsão do 
parecer da Commissiio de Constituição, 
Podere:\ o Diplomacia, n .. JG, do 1897, re
conhecendo senndor da Ropublica polo 
Et!tado do l~spirito Santo o coronollion
l'iquo da Silvp, Con1;inho, l'aS'• ·JOt. 

Discurso pronunciado em sessão de 28 do 
j •mho, sob:•e o facto denunciado pela im
prensa ~em J•eluç.ã~ aos eRpiiies rio poli•:ia 
mcumb..-los db Vll\'•arem os passos do Sr. 
V ice-Presidente cfa Republica e do alguns 
senadores. Pag. 4.21. 

VIRGILIO. Damas1o (O Sr.): 

Considerações feitas em sessão de 20 de 
maio, f'•mdamentando um requerimento 
nDm de que sejam impree•os no Diario do 
Cong>•esso a contestação e documentos que 
acompanham a eleição do senador pelo 
Districto Federal. Pag. 115. 

Considerações feitas om sessão de 21 de 
maio, fundamentando um novo requeri
mento, cm que insiste na. publicidade dos 
documentos que dizom respeito ú. eleição 
sona.torial do Districto Federal. Paga, i57, 
158 o 150. 

Considera~ões foi tas na discussão do pa
recer da Commissão de Constituição, ]>o
deres e Diplomac1a, raconhecendo senador 
da· Republica pelo Estado de Ser11lpe o 
coronel Manoel Presciliano de Oltveira. 
Va.llr liio. Pag. 356. 

Considerações feitas em sessão de 14 de 
junho, com referencia ás observações do 
Sr. senador Vicente Machado, relativas 
ú votação do parecer sobre a eleição do 
Estado de Sergipe. Pa.g. 353. 

VOTAÇÃO nominal- Do veto do Sr, Vice-Pre• 
sidente da Republica. ú Resolução do 
Congresso Nacional regulando as con
dições dos contractos de locação do serviços 
agrícolas. Pag. 291. 

VOTO (declaração de) dos Srs.: 

Almeida. Ba.rreto : 

Na votação do parecer da. Commissiio de 
Constituição, Poderes e Diplomacia sobro 
a eleição senatorial a que se procedeu na 
Estado da Parahybl. Pag. 86. 

Antonio Azeredo : 

Na votação do projecto do Senado n. 59, 
do 189G, que uutoriso. o Governo a abril• 
concm'l'encia pat•tt o arrendamento das 
eBtradas de fert•o da Uniiio. Pag. 291. 

Gomes de Castro: 

Na votação do "ato do St•, Presidonto da 
Hopublica à l'OBolnçilo Llo CongroAao Na
cion:tl quo ·Lt•annforo para o dominlo d08 
Eslado8 do MaLto Gro••o o Coar:l 1livorsoR 
proprion nacionaos nollos H i ~ualloH. Pag. 
~U~l. 
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Rosa e Silva : VOTO de pezar requerido pelos Srs. : 

- Na. votação do projecto do Senado n, 59, 
de 1896, quo aulorisa o Governo a. abrir 
concm•rencin. para o arrendamento das 
estradas de ferro da. Uni[o. Pag. 291. 

Severino Vieira : 

Na. votação do. projecto do Scnn.do n. 59, 
do i89ü, que autorisa. o Govo,•no a abrir 
concurrencia para o arrendamento das 
estradas do ferro da Uni[o, Pa.g. 291. 

Lei ta e 01 ticica : 

- Palo fallocimento do deputado Dr. Tbeo
philo doa Santos. Pag. 317. 

Quintino Bocayuva: 

Pelo falleeimento do Dt•. Cczario Motta. 
Junior. Pag. 82. 



SENADO FEDERA.L 

SESSÕES PR.EPARATORIAS 

}a SIIISSÃO PREPARATORIA DA. 3• LEGISLATURA 
lW 18 DE ABRiL DE 1891 

Presldeilcia do . Sr. Joaquim Sarmento 
(8• secretario) · 

Ao meio,dia abre-se a sessão, estando pre· 
sentes os Srs. Senadores Joaquim Sarmento, 
Almeida Barreto, José Bernardo, Francisco 
Machado,. Pires Ferreira, Abdon Mllanez, 
Rosa e Silva, Rego Mello, Rosa Junior, Se· 
varino Vieira, Eugenio Amorim,. Domingos 
Vicente, Q. Bocayuva e Lopes Trovão (14). 

O Sr. Almeida Barreto, servindo de 1 • se
cretario, dá cont:\ do seguinte 

EXPEDIENTE 

Men1agem do Sr. Presidente da Repubilca, 
de 4 de março ultimo, communicando que, 
tendo cessado o motivo que o obrigou a· dei 
xar temporariamente o exerciclo do seu 
cargo, o reassumiu nesta data.-Inte!rado. 

omclos: 
Do Sr.Senarlor Jorio Pedro, de 20 de janeiro 

ultirlio, communlc~ndo, para os devidos ef
feitos, que, nesta data e na fórma da 2·' parte 
do n. 12 do art. 48 da Constituição da Re
publicn, assumiu '' exercício do cargo de Mi· 
nistt·o do Supremo Tribunal Federal, para o 
qual foi nomeado por decreto de 18 do mesmo 
mez de janeiro.-lnteirado ; 

Do Mini~terio tla Guerr11, de 7 de dezem
bro do anno lindo, trausmittindo a Mensagom 

81JUO.dO y. I 

com que o Sr. Vice·Presidente da Republicag 
respondendo á que lhe foi enviada em 16 de 
novembro ultimo, presta informações sobre a 
pretenção do alferes do 25' batalhão de in
fantaria Antonio Rodrigues Loureiro Praga 
Junior;.;.;. A quem fez a requisição, devol
vendo depoi~ á Secretaria do Senado ; 

Do Ministerio da Fazentla, de 9 de dezem~ 
bro do anno J!ndo, transmittindo a Mensa• 
gem com que o Sr. V ice; Presidente da ·Re· 
publica restitue, sanccionados, dous dos au· 
tographoa do Decreto do Congresso Nacional, 
que autorlsa o Governo a assumir a respon
sabilidade exclusiva dos bilhetes bancarias 
em circulação e regula a substituição dos 
mesmos e o resgate do papel-moeda..-Archi· 
ve·se um dos autographos e communique-se 
á outra Camara, remettendo-se-lhe o outro; 

Do Ministerio rla Justiça e Negocias Inte· 
riores, de 14 de dezembro do anuo findo, 
transmittindo a Mensagem com que o Sr. 
Vice-Presfdente da Republica. restitue, sane• 
oionados, dous dcs autographos da Resolução 
do Congresso Nacional qm• autorisa o Go
verno a abrir o credito de 70:000$, supple· 
mentar 6. verba n.l3 do art. 2• da lei n. ::160, 
de 30 de dezembro de 1895.- Archive-se um 
dos autographos e . communique-se á outra 
Camara, remettendo-se·lhe o outro; · 

Do mesmo mlnlsterio, de 21 do referido 
mez de dozembro, transmittlndo a Mensagem 
com que o Sr. Vice·Presldente da Republica 
restitue, sancclonados, dous dos autographos 
da Resolução do Congresso Nacional que 
manda regular a Guarda Nacionlli pelo de· 
creto n. 146,.de 18 de abril de 1.891, e dá. ou.i 
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tras provirlencla.s.- Archive-se um dos nu- nbíi.o, 211 ; Piauhy, 213; Ceará, 234; Rio 
tograpbos e communique-se ó. outra. Camara, Grande do Norte, 108; Parabyba, 146· Pel'
remettendo-se-lhe o outro; na~buco, 282,; Alagôas,, 103; Sergip~. 104; 

Do Sr. Bernardino de campos, de 8 de ja· BahJa, 480; RIO de JaneirO, 356; Minas Ga
ne iro ultimo communicando que nesta data raes, 885; S. Paulo, 466; Paraná, 109; Santa 
assumiu o e~ercicio do cargo de Ministro da Catharina,l 17; Rio Grande do Sul,330; Goyaz, 
Justiça e Negocios Interiores, para o qual foi 94, e Matto ~rosso, 39. _ 
nomeado interina.rnente por decreto de 7 do Acham-se Igualmente s~bre á Me~a ~ vao, 
mesmo mez.-lnteirado · com urg_encla, ás a.Uud1das Comf!!JSsoes, as 

' . . . authent1cas das actas das ·apuraçoes geraes I!O Sr. Amaro .cava1cant1, de 19 de JaneJro rla. mesma eleição, e que foram .expedidas, 
ult1mo, com!D.unJcando que n~s~a data assu· como diplomas, aos cidadãos eleitos: pelo 
~lu o exerc~c1o rio c~rgo de M1mstro da. Jus· Districto Federal, Dr. Thomaz De! fino dos 
t1ça. e NegoCJos InteriOres, para o qual fm n~- Santos, e pelos Estados: do Amazonas, Dr. 
mea~o por decreto da mesma data.- Intm· Eduardo Gonçalves Ribeiro; do Pará, Dr. Ma· 
rado, noel de Mello Cardoso Barata; do Maranhão, 

Do MinisteJ•io das Relações Exteriores, de Dr. Benedicto Pereira Leite; do Piauhy (duas 
19 de janeiro ultimo, remettendo a Mensa· authenticas), Drs. Joaquim Nogueira Para· 
gem com que o Sr. V ice-Presidente da. Repu· naguá e Alvaro de Assis Osorio Mendes; 
blica submette ó. approvação do Senado os da Parabyba, Dr. Alvaro Lopes Macha!lo; de 
actos removendo da Republica. da Bolivia Pernambuco, Dr. Antonio Gonçalves Ferreira; 
para. a Oriental do Uruguay e da. do Chile de Sergipe, (duas authenticas) coronel Manoel 
para a Argentina os Enviados Extraordina- Presciliano de Oliveira Valladão e Dr. José 
rio~ e Ministros Plenipotenciarios ba.chareis Lniz Coelho e Campos ; da Bahia, Dr. Ruy 
Allíerto Fialho e Henrique de Barros Cavai· Barbosa ; do Rio de Janeiro, Dr. José Thomaz 
cantl de Lacerda; nomeando para exercerem da Porciuncula; de Minas Geraes, Dr. Feli· 
os seus cargos nos Estados Unidos de Vene~ ciano Augusto de Oliveira Penna ; de S. 
zuela e no Chile os Enviados Extraordinarios Paulo, Dr. José Alves de Cerqueira Cesar ; 
e Ministros Plenipotenciarios em disponibili· do Paraná, padre Alberto José Gonçalves; de 
dAde José de Almeida. Va.sconcellos e o ba· Santa Catharina, Antonio Justiniano Esteves 
cha.rel Julio Henrique de Mello e Alvim, e, Junior; do Rio Grande do Sul, Dr. José 
por promoção, para a Republica da Bolivia Gomes Pinheiro Machado; de Goyaz, coronel 
bacharel Eduardo Felix Simões dos Santos Antonio José Calarlo, e de Matto Grosso, 
Lisboa.-A' Commissão de Constituição, Po· Dr. Antonio Francisco deAzeredo. 
deres e Diplomacia. A' Commíssão respectiva vae tambem ser 
· Mensagem do Prefeito do Districto Federal presente uma representação do Dr. Aa.rão 
de 21 de dezembro do anno findo, submettendo Reis, contestando a validade legal do diploma. 
á apreciação do Senado as razões pelas quaes de Senador federal expedido ao Dr. Benedicto 
oppoz "'sto á resolução do respectivo Conselho Pereira Leite pela junta apurr.dora. da eleição 
Municipal Q11e estalJolece o imposto de 10 •;. a que se procedeu no Estado do Maranhão. 
as mercadorias exporto.dns do Dístricto Fe-
deral.-A' Commlssíio de Constituição, Diplo- O Sr Rosa e Silva pede a pala· 
maçía e Poderes, vra para ma.ndar á Mesa o diploma do Sr. 

Officios dos Srs, Benedioto Pereira Leite, Antonio Gonçalves Ferreira, Senado!' eleito 
Alvaro de Assis Osorio Mendes, João Cor- pelo Estado de Perna.mbuco. 
deiro e Antonio Francisco de Azeredo, Sena-
dores eleitos respectivamente pelos E3tados do O Sr. Presidente-O diploma vaa 
Maranhão, Piauhy, Ceará. e Matto Grosso, ser enviado á. Commissão respectiva. 
remettendo os seus dlploma.s.-A' Commissíi.o 
reapecti va. 

O Sr. l?rei!lldente-Acham-se sobre 
a Mesa e viio ser enviadas ás respectivas 
Commissões 4.748 authentlcas das actas das 
apurações parciaes do. eleiçü:o a que se proce
deu, no dia 30 de dezembro do anno Undo, nos 
d.ifferentes districtos dos Estados da Republic!l 
e do Districtu Federal, para renov1tção do 
ma.nda.to do torço dos Srs. Senadores fedemos, 
assim distribuídas: Distl'icto Federo.!, 152 ; 
Estados: Am11.zonas, 85 ; _Parli,, 234 ; Mara· 

O Sr. Pires Ferrell'a- Pedi a 
pa.lavra para remetter á Mesa o diploma do 
illustre e venerando paulista o sr. Dr, Cer
queira. Cesa.r, Senador eleito pelo Estado de 
s. Paulo. 

o Sr. Pretllidente-0 diploma é re· 
mettido ó. mesma Com missão. 

o St•, Pires Fert•eira-Suppunha, 
Sr. Presidente, que jli, tivesse sido entregue 
á. Secretaria do ::;eno.do o diploma do cidadü:o 

'( 
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eleito Senador pelo Estado do Piauhy; ma~. 
por não ter ouvi~o o nobre Presidente fazer 
menção desta diploma entr•e aquelles cuja 
relação está sobt•e a mesa, tomo a liberdade 
de enviar a V. Ex. o diploma expedido pelo 
partido republicano federal do Estado de. 
Piauhy ao Dr•. Joaquim Nogueira Paranaguó., 
eleito Senador por aq uelle Estado. 

O Sr, Presidente- Consta da rela· 
ção.(Lii.) 

O Sr. Abdon Mllanez-Sr. Pre· 
sidente, eu venho apresentar o diploma que 
foi expedido ao Dr.· Alvaro Machado, o novo 
Senador eleito pelo Estado da Parahyba. 

O Sr. Presidente-O diploma vae 
a respectiva Commissão. 

O Sr. Engenlo Amorim-Pedi 
n palavra, sr. Presidente, para enviar IÍ. 
Mesa o diploma do Sr. coronel Henrique da 
Silva Coutinho, Senador eleito pelo Estado do 
Espírito Santo. 

O Sr. Presidente-O diploma vae 
á Commissão respectiva. 

O Sr. Francisco Machado
Sr. Presidente, sendo portador da contestação 
e documentos annexos, relativos á eleição se· 
natorial a. que se procedeu no EstJ.do d.o Ama· 
zonas, pedi a. palavra para mandai-os a Mesa, 
a.fim de lhes ser ·dado o conveniente destino. 
Maa, fa.zendo-o, peço permissão para ler as 
observa.ções com que a referida contestação 
termina: 

«Acompanham documentos e notas, em 
166 folhas di versas, incluindo as desta expo· 
sição, todas por mim numeradas e rubricadas 
do modo seguinte: B. do Ladario, Capital 
Federa&, 18 de abri! de 1897 (assignado).-
0 almirante reformado, Jose da Costa A~eoedo, 
Barão do Ladario. » 

O Sr. Presidente-Vão Sol' en· 
vindos á l'espectiva Commissão. 

O Sr. Almeida Barreto- Sr. 
Presidente, tendo assistido pessoalmente às 
eleições do dia. 30 de dezembro ultimo no Es· 
tado da Par:1hyba do Norte, faltaria. com o 
meu dever de representante daquelle Estado, 
si deixasse passar em silencio as fraud~s e ?S 
a.busos commettidos contra expressa dtspost
ção das leis que regem os assumptos eleito· 
raes. 

Pola con testaGito q uo tenho a honra de sub; 
metter IÍ. considerar> do Senado, ficar1t 
V. Ex. o fictm't 11 Naçi'io sabondoqueno Estado 
dn. Parahybtt niio foi cumprida :1 loi : todas 
:J.S o.ctM que aqui apparecerem são nullas. 

E, como não deixai cópia da contestação 
que aqui tenho presente, nem dos documen
tos que a a.companham, peço a V. Ex. para 
m&.ndar publicai-os no Diario do Congresso e 
mandar tirar cópia. delles, documentos e con
testação, afim de ser remettida á outra Casa 
para justificação de uma outra representa· 
ção que a.lli tem de ser apresentada. 

Depois, St•. Presidente, do parecer da Com· 
missão de Constituição, Poderes e Diplomacia. 
volta.rei á tribuna, para apresentar . novos 
documentos, que brevemente devo receber do 
meu Estado, e nessa occ!IBiíi.o hei de demons· 
trar clara.mente ao Senado que na Parahyba 
do Norte desde a eleição passa.da nunca se 
fez uma eleição séria, nunca se procedeu de 
conformidade com a lei. 

Eis, Sr. Presidente, a. contesiK>tção (mos
trando diversos papeis que entrega á Mesa). 
Não leio para não tomar mais tempo ~ C(lsa. 

Aguardo-me para. occasião opportuna. 
Acompanham a contesta.ção estes documen· 

tos e peço a. V. Ex. que mande publicai-os, 
que é .pa.ra poder remettel-os para a outra 
Casa. 

O Sr. Presidente - Os papeis vão 
á Commissão respectiva.. 

O Sr. Presidente- Acha-se in• 
completa a Commissão de Constituição, Po· 
deres e Diplomacia com a. ausenoia do Sr. 
Vicente Machado; nomeio pa.ra. o substituir o 
Sr. Severino Vieira.. 

A Commissíio de Justiça e Legislaçiio, que, 
na fórma. do a.t•t. 24 elo Regimento, é subsi
diaria. daquella., qua.ndo se trata tla verifica.· 
ção de podet•es de :Senadores de dous ou mais 
Estados, está tambem incompleta com a perda 
do mandato de dons de seus membt•os e 
ausenci(l de um ; nomeio para e\la os Srs. 
Rosa e Silva, Rego Mello e Rosa Junior. 

Nada mais havendo a. tratar, convido os 
Srs. Senadores para comparecerem amanhã, 
afim de proseguir-se nos traLalhos prepara
torios. 

Levanta.-se a. sessão a l 1/2 hora da tarde. 

--
2" SESSÃO PREPARATORJA E~I 19 DE ADRIJ:. 

DE 1897 

Presidcncia do Sr. Ma;10el Victorino 

Ao melo·d ia abre-se a sessií.o estando pro .. 
~entes os Srs. Senauorcs Joaquim So.l'mOI,lto, 
Domingos Vicente, Franciscu Mach;tdo, Ptres 
Ferreira, José Bernardo, Abdon Milanez, Al
meida B(lrretCJ, ltosa o Sil v:1, J O(lctuim Por..o 
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nambuco, Reg.) Mello. Leite A Oiticica., Rosa 
.lunJOl'. .;aver·ino Vieii'H., Virgil!o Dama
aio, Eugeuio Amorim, Q. Boca.yuva e Julio 
Frota. (17). 

giu no respectivo Cong1•es,o, por occasião da 
abc1•tura rla2" sossáo rle sua 2• legislatura.
Archive-se e agradeça-se. 

Do governador •lo Estado de Matto Grosso, 
do !2 de fevereiro ultimo, olferecendo quatro 
exemplares impr·essos da Mensttgem quo leu 
per·ante a resvect.iva As~embléa Legislativa, 
por occasiiio de insttt\lar-se a 2" sessão da 3• 
legislat,ura.- Are h i v e-se .o t1grarleç~.-se. 

li:' li<ln., posta ~m discussão e sem debate 
nppruvuda tt neta rla. oessão antecedente. 

0 SR . .3' SECitETAlUO, servindo do 1", dâ 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio tlo S!'. Senador Goncalves Chaves, 
de 15 ti<J cvrrente m1·z, communicando ~110, 
atte11t0 11 e;tad•l en!\!rmll em fJWl actual· 
ment.l:l ~e acha.. n:i.o lhe e [Jossivel comparecer 
ás ~es.,õ••s p1·eparatorias, o que, entretanto, 
ft\ri• lu;.to que os seus incommodos o permit· 
tirem .-Inteiz•ado. 

Do governador rlo Estado rlo Piauhy, Lle 6 
de março ultimo. remettendo dous exempla· 
res das leis e decretos rlaquello Estado, pro· 
mnlgados o anno passado.- Archi-;-e-se e 
a.gz•arleça-se. · 

Da directoria. do Club Tiradentes, rle 14 do 
co1·rü~te, convidando o Senado a comparecer 
a s~s>ao solemno que o mesmo club realisara 
no ll1a 21 de~te mez em commemot•ação do 
105" anniversario da morte do proto-martyr 
da Republica..- Inteirado. Telegramma do Sr. Senador Cruz, expe

dido do Ceará em data de lG ,leste mez, corn
mnniclm•lo que segue no paquete Ot:nda. 
-Inteirado. 

Diploma de senador e lei to pelo Estado da 
Ba.hía., expedido ao Dr. Ruy Barbosa..-A' 
respectiva Commissiio. 

Otficio do presidente da Junta Apuradora 
da eleiçii:o a que se procedeu no dia 30 de 
dezembro ultimo, no Estado do b:spirito 
Santo, rcmettendo a a.uther.tica rht nct11 da 
apuração geral •la mesma eleição e que foi 
expedida como diploma ao cidarlão eleito se
nador pelo referido Estado, Coronel Remi
que Coutinho a.eompanhada do protesto i• 
mesma npresAntado pelo procurador do can
didato b:wharel Luiz de Siqueira Lima.- A' 
respectiva Commissão. 

Telegramma do Sr. Senador Nogueira 
Accinly, expedido do Ceará em 1 ü de~ te mez, 
communicando que renunciou o seu man
dato r! e sonador fetleral por a.quello Estado. 
-Inteirado, agua.rda.ndo·se a communica.çüo 
por escripto. 

Teleg-rumma do presidente rio Estado de 
Sergipe, exper1ido de Aracajú em 2 de ,ja
neiro ultimo, communicando o resultado da 
eleição :1 que se procerleu no mesmo Estado 
no dia :10 de dezembro do anno Jlnrlo.-In
toirado. 

omcios: 
Do govern:ulor Llo Estado do Ccttr:i., do !4 

de •1ezemhl'o ultimo, olfereccnúo um oxem
plru• itnp1·esso da collecçii.o do lei~ daqucllo 
Esuulo, pi·omulgadas em !SDG.- Archivo·so 
o a~rn.deça-se .· 

Do gover11U1lor rlo Estailo de S1tnl.n Catlli\· 
riua, (lo ú do jnnoiro ultimo, o!l'or·ocen1lo um 
e)(.(lulpltu' imprc::so dtt Monsagom q uo 11il'i-

0 Sa. DOMINGOS VICENTE (servindo de 2• se
cretario) lê e vii.o a imprimir. para entrarem 
na ordem tlos trabalhos, os seguintes 

.PARECERES 

N. 1 - 1897 

A Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia, tendo exani.inado as dilferentes 
actns e mais papeis J•elativos á eleição a que se 
procedeu no dil~ ao de dezembro do anno pro
ximo findo, no Estado rlo Rio de Janeiro, para 
o preenchimento do tel'ço de sua represen· 
tação no Sen11.do Federal, notou a falta de 
remes!'a !las seguintes actas :-2" U. 5" secções 
do município de Snqnarema, 1• districto; 
idem d<L 2" e 3• secçõe,; do 2'' districto do 
mesmo municivio ; da. 3", 4•, 5", 6" e 7" sec· 
ções do 3·• districto do mencionado município; 
da secção unica do 3" district.o de Magé, bem 
como a da secçií.o unica do 5• districto do 
mesmo municipio ; da I" o 2" secções do 7" 
rlistricto do município de Macahé ; da 2" secção 
do I" Llist1•ícto do município de S. João da 
Barra ; d1t 3" secçii.o do 2• dist.ricto rlo muni· 
c i pio do ca.mpns ; ela I" e 2" secções do 4" dis
tricto do mesmo município; rla I" e 2" secções 
do 8" distl'icto do referido rnunicipio, bem 
como da 2" secçiio do I 2" d istricto, e da l" do 
13• do mesmo municipio; da 8", 9", 13", 18", 
21 "• 22" e 24" secções do município de !tape· 
runa ; rla 2" scc~'ão <lo -i" districto do muni· 
cipio de Santo Antonio de Padua.; I" do!" 
di~tl'icto; sccçiio unic1t do 2' dist1•icto do mu
nici pio de S. !•'i delis ; I" socç5o úo munící pio 
do Ubil. ; l" e 2" oecçües 1lo 2" rlistricto de Siio 
Francisco uo Paula ; 1" do município rlo The· 
resopolis ; 1" o 2" secções do 2" rlist1•icto do 
município de Itrtguahy; 311 secçiio do I• di· 
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stricto de município de V:1ssouras ; i" secQão ções a que se proc~ilcu no diaBO de dezembro 
do município da Parabyba rlo Sul ; 2" secção do anno findo no Estado r! e Mal.to Grosso pal':t 
do 2" districto do município de Valença o preoncbhnerito rlo tol'ÇO da representaçiio da· 
secção do muni•Jipio rle Mangaratiba. quolle Estado no Senado Federal. menos as 

Da apuraçilo dos votos constantPsdas actn.s actas das 7·' e 8• secções do munícip;o da Ca~ 
n.pm•n.das, ver•ifica-se t.cr•em sido votados os pita! o rlas 2", 3• e 4" secçõ~s do município 
seguintes cidadãos: de Mirand:t, que 11bsolutamente niio podem 

influir no resnlt.arlo ftna:J. 
Dr. ,José Thomaz dn. Porciuncula, 25.476 Da apuração das actas apresentadas veri-

votos e mais 141 em separado i ficrHe terem sido votados p:1ra Sanador pelo 
Dr .. Joilo Baptista La per 3.!H I votos, sem referido Estado os ci•tadãos 'eguintes: Dr. A. 

incluir lü em separado i Francisco tle Azererlo. 3. 743 votos ; Dr .. José 
Diversos, 328 votos, além de um em sepa- Agostinho de Souza Lima, 353 votos; di ver· 

radco. t d . d , 'd t t sos, quatro votos. _ . 
ons an o mats ns re,etJ as ac as erem Em vist11 deste rc•sultado e nao tendo svlo 

entrado nas urnas 83 codul:·s em br~nco. apresentada contestação nem prote~to algum, 
Do resulto.do a~urado vertflca-se n<~o porl~r ó o. Com missão de p:1recer que sejam appro· 

resultar alt~raçao a!guma da apresentaçao vadas as eleições constantes d:rs actas men
das actas CUJa aus~ncta ficou a<:_tma no~ada, cionadas e apuradns e que seja reconh,•cido 
caso tenham. funcc10nado .as _seccoes :~!ludtdas · e proclamado senador pelo Estado de Matto 

Entende :unda a Commtssao deduzn· do re· Grosso 0 cidadão Dr, Antonio Francisco de 
sultado total os votos apurados nas actas Azeredo ' 
das diiferentes ;ecções do município de Cam- · . _ . 
'POS, no qua,l obteve o Dr, José Thomaz da Sala das Comm1s~ues, 18 _de abrtl de 18~7. 
Porciuncula 1.~84 votos o mais quatro om -Q. Bocayuva. -Abdon .ii'Itlane::.- Severmo 
separado e o Dr, João Baptista La per I. 807 Vieira. 
votos e mais cinco em separado e di versos 
cjdarliloa 14 votos e cinco cetlulas em branco. 
Ficando assim apurado pela Commissão o 
seguinte resultado: 

votos: 

Dr. José Thomaz da Porciuncul:t... 24.192 
Dr. Joilo Baptista La per .. ,........ 2.026 

• 
A Com missão propõe esta deducção de votos 

por considerar que na eleição do município 
de Campos não houve a libo~dade neces>al•ia 
para a m~nifest:tção do. ~oto, pela eviden.te 
intervençao de forca tmiltar, estadoal e te
dera!. 

Em vista do exposto, é a Com missão de pa
recer que, á excepção da oleiçiio do rere:ido 
município de Campos, pelo fundamento aCJma 
exarndo e das secções cujn.s actas não for·am 
t.razidas li Secretaria do Senado, conforme 
ficou assignl'Llado no presente parecer .. Sf\iam 
approvadas as c<leições pam preenchimento 
de um lo,ar r! e senador feder·al a que se 
procedeu IlO din. 30 de dez••mbro do anno 
proxímo findo no Estado do Rio drl Janeir·o c 
que seja reconhecido e proclamado Senarlor 
pelo referido Estado o cidadão Dr. Jo:~é 
"rhomaz ria Porciuncula. 

Sala das Com missões, 18 de n.bril de 1897. 
-Q. Bocayllva.-Abdon Mila<te::.- Seve1•ino 
Vieira. 

N. 2 - 1897 

O Sr, Leite e Oittclcn (pela or· 
dcm) diz que o Sr. Presidente mándou ler 
no expediente um telegramma do Sr. Dr. 
Nogueira Accioly, Stnador pelo Coará, d~· 
clarnndo r•onunclill' o seu cargo. 

Julga que esta r•enuncht não póde ser to
mado. em consideraçilo, ou antes, que o Se· 
nado <leve pronunciar-se, não pela renun· 
cia .. mas pela per1la do mandato . 

E' questiio constitucional a ser elucidada, 
p:l.ra firmar precetlente, mesmo p01·que ha 
outros factos neste sentido. O S1•, Baena, Se· 
na.dor pelo l'ar•á,esta nas mesmas cundi~ões • 

Parece que o mandato legislativo é incom· 
pativel com outro qualquer. 

Du1•ame o tempo das sessões, o Sr. N~ 
gueil'a Accioly deixou o seu lo;.(al' de Sena
dor e foi exercer o ca1•go de goveJ•no.dor. 
Agom S. Ex. renuncia o cargo de Sena·1or. 

Parece ao orador que o Senn.do deve pro
nuncio.r-sc, no caso de um de seus memb1•os 
acceitar e exercer qualquer tuncção publica 
durantfl M sessuoa,si t91D o direito tio renun
cinr o mandato, ou si pela Coustitui<;ão, per
de o seu m11mlat.o. 

Nestas conrliç.ões d~srjava o orarlor que o 
telegrammn. i'u8SO á Commbsão de Cunsti
tuiçii.o e Poderes afim de elucidar o ponto. 

O facto 6 t:wto mais importante quanto 
se trata de Ioga r de eleiçiio popular .. 

Crê SOl' necessnt•io mandar á Mesa uma in· 
rlicn~iio o assim o tará. 

A' Commis>iio de Constituição, Porleres .c O Eh·. 'Pu·e,..iden.te diz que os casos 
Diplomacia foram presentes as actas das elet· do penla tlu manun.to cst~o clrti'il.lllento o~tfl-
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belecidos nos arts. 23 e 24 da Constituição, 
que passa tt ler . 
. Os casos desses deus artigos são aquelles em 

que a acceitaçii.o de qualquer• cargo importa 
em perda elo mandato. 

A incompatibilidade entre os cargos fe· 
deraes G estaduaes esta vr:. estabelecida na lei 
de 28 de janeiro do 1892, já revogada.Oart.25 
foi sempre considerado pelo Senado como ap· 
plicavel ao exercício das funcções e não ó. 
posse dos cargos. 
. Foi sempre considerado pelo Senado como 

incompati vel o exerci cio das duas funcções. 

!ada e decidida, para não acontecer que um 
membro ao Senado exerça um cargo, nii.o 
obstante a prohibição constitucional, e volte 
depois ao exercício da funcçiio do mandato 
popular. 

Mandará a Mesa a sua indicação. 

O Sr. Presidente entende de seu 
dever declarar ao nobre Senado•· que a indi
caciio ficara. sobre a Mesa, não podendo ser 
submettida a niscussüo, porque o Senado 
durante as sessões prepa,ratorias nii.o se po; 
nera occupar com a questii.o suscitada por 
S. Ex. ' 

Casos analogos a este de renuncia foram 
sempre considerados pelo Senado o unno pas
sado, accc,i tando as renuncias até mesmo 
sem pareceres de commissões. O Sr. Leite e Olticica declara 

A principio as declarações de renuncia iam aguardar a occnsião em que o Senado comece 
às commbsões, mas ultimamente o Sena<lo os seus tra.balhos ordina.rios para levantar 
resolveu não ser isso necessario, porquanto de novo & questão. 
era um acto voluntario do Senador que re· 
nunciava o cargo. O Sr. Plrelõl Ferreira (pela o1·· 

São estes os precedentes. dem) declara pensar sobre o assumpto em 
Si, porem, o honrado Senador entender que sentido contrario ao do honrado Senador pelas 

se deve antecipar a discussii.o sobre o as- Alagoas. 
sumpto, pt·ovocanoo-a por uma indicação, po· 
derá fazei-o, mas os precedentes até agora o Sr. Severino VIeira diz que 
sii.o os quo acabou de expor. a Commissii.o de Poderes de que tem a honra 

de fazer parte, reuniu·se hontem e lavrou 
O Sr. Leite e Oltlcica (pela dous pareceres ; entre elles, o referente á 

ordem.) perle licença ao Sr. Presidente para eleição a que se proce(leu no Estado do Rio 
insistir nas mesmas considerações e para dar de Janeiro. 
uma explicação. Lavrado e assignado este parecer desde 

EstiL de accordo com S. Ex. om pensar que . hontem, foi entrcguo á Secretaria, para ser 
os casos de renuncia não rlevem ser discutidos hoje apresentado a Mesa. 
e que os casos de incompatilidade estão deter· Hoje, porém, antes da abertura da sessüo, 
minarias na Constituição. estando reunidos na respectiva sala dous 

Crê que o art. 25 rel'ere·se ao exercício membros da Commissão, com a ausencia do 
simultaneo dos cargos. Mas, si o Senador seu digno e illustre presirlente, o venerando 
exercer outro mandato, nos cnsos prohibidos Senador por aquP!le Estado, compareceu o 
pela Constituição, qual será. a pena em que Dr. Nilo Façanha, que declarou verbalmente 
incorre o tnembro do Senado ou do Congre~so protestar contra essa eleição e pediu o adia
que exercm• dous cargcs . apezar da prohibi- menta do parecer por oit.o dias. 
çãr da Constituição~ Sendo omisso o Regimento a respeito do 

No sentil' do orador não póde ser outro. sinão modo de proceder neste caso, . o orador vem 
a per•da d.1 mandato. O contrario seria o.uto- trazer o tacto ao conhecimento do Senado, 
risar ou não iucompatibilisar absolutamente parn resolver como julgar em sua sabedoria. 
o Senador a acceitar outras funcções, não 
exigindo delle que renunciasse previamente 
o seu cargn de Senador ; e seria, portanto, 
permittir que fosse violada a Constituição, 
que expressamente prohibe ao senador o 
exe1•cicio rlo qualquer funcção publica du
l'!lnte as .;essões. Passado o exeJ•cicio da 
funcçiio publica, voltaria a occupar o seu 
lognr no c:ongrosso aquelJP que ncn.b~va 
claru.mento do violar a Constituição, da qual 
entretanto •i guarda, como membro do Con
gresso N11e ona.J. 

C!'ô que .1, sancçiio para 11 violar;ãodo arti)<o 
coustituciunal é a perrlu. do mandato. Em todo 
o caso, é Ullla q uostiío que precisa sor vonti-

O Sr Presidente diz que o pa
recel' foi a imprimir e sara dado para a Ol'
dem do dia na occasião opportuna. O hon
rado Senador avent::m't a questão o o Senado 
adoptará. o alvitre que llte parecer mais con· 
veniente. 

O Sr·. Donl;ngol!l Vicente diz 
que o Sr. Thomaz Dolflno, SonadoJ' eleito 
pela Cttpitn.l Forlcrnl, pediu-lho poro. apr•.Jsen
ta.r no Senado o sou diploma. Romette-o ú. 
Mosa, para qut1 lhe seja 1lado o ilest.ino deter
minado pelo It<ogimento. 
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SESSÃO !H 20 DEI ABRIL DE 1897 7 

0 Sn. PRESIDENTE-O diploma. Vae á Com· 
missão respectiva. · 

Nada. mais havendo a tratar, convido os 
S1•s. Senadores coamparecerem â. 3" sessão 
prepa.ratoria., que se realisaré. amanhã, ás 
horas do costume. 

Levanta-se a sessão it 1 hora da tarde. 

3• SESSÃO PREPARATORIA E~! 20 de ABRil. 
DE 1897 

Presidencia do Sr. Manoe& Victorino 

Ao meio-dia. abre-se a sessão, estaD!lo pre· 
sentes os Srs. Senadores Joaquim Sarmento, 
Domingos Vicente, Francisco Machado, Pires 
Ferreira, José Bernardo, Abdon Milanez, AI· 
meida. Barreto, Joaquim Pernambuco, Rego 
Mello, Leandro Macie1, R.osa Junior, Seve
rino Vieira, Virgílio Damasio, Eugenio Amo
rim, Q. Bocayuva e Julio Frota (16). 

E' lida e posta em discussão a acta da 
sessão anterior. 

o 1liploma de Senadot• eleito. DcJ. eleição a. 
que se procedeu no dia 30 de dezembro do 
anno findo, no Estado de Minas Geraes, e que 
lhe foi expedido pela respectiva Junta Apu· 
radora.-A' Commlssão respectiva.; 

Do Coronel Mo.noel Prescilia.no de Oli· 
veira Valladão, de 18 do corl'ente mez, 
remettendc o diploma de Senador eleito na 
eleição a que se procedeu, no dia 30 de de
zembro do anno passa.do, no Estudo de Ser
gipe e que, de conformidadtl com o a.rt. 2• 
rla. lei n. 426, de 7 de dezembro de 1876, lhe 
foi expedido pela respectiva Junta Apura
dora .. - A' Commissão respectiva. 

Diplomas de Senadores eleitos na eleição 
a que se procedeu no dia 30 de dezem
bro do anno passado, nos Estados de Ser· 
gipe, Santa Catba.rina e Rio de Janeiro, e que 
foram expedidos pelas respectivas Juntas 
Apuradoras aos Srs. Dr. José Luiz Coelho e 
Campos. Antonio Justiniano Esteves Junior e 
or. José Thomaz da. Porciuncula. -A' Com
m íssão res pectí va. 

Noventa e sete authenticas das actas das 
apurações parciaes da. eleição a que, no dia 
30 de dezembro ultimo, se procedeu nas 
diversas secções do Estado do Espírito Santo. 
-A' Commissão respectiva. 

Trinta e seis a.uthenticas das actas das 
apurações parclaes da elelçiio a. que se proce· 
deu, no dia. 30 de dezembro ultimo, em di· 
versas secções do Estado de Sergipe.-A' 
Commissão respectiva. 

O Sr. Eugenio Amorim (sobre 
a acta)-Sr. Presidente, Clllm grande surpresa 
minha, li no expediente dQ sessão de boje, 
publicado no Diar-io Congresso um officlo do 
Presidente da Junta Apuradora, na capital 
do Espírito Santo, remettendo a autbentica 
da apuração feita na. eleição realizada a. 30 
de ~ezemb~o ultimo, authentic~ e~a QUe o Sr. Domingos Vl~ente,,ser· 
serVIU de d1ploma ao bacharel Lu1z S1qUe1ra. vindo de 2• secretario, lê, e vao a imprimir 
Lima. . . _ para. entrarem na. ordem dos traba.lhos, 011 

Ora, tendo eu, na. pr1me1ra sessao prepa.- seguintes 
rataria, enviado il. Mesa o diploma do Sr. 
Henrique da Silva. Coutinho, assigna.do não 
só pelo Presidente da Junta Apuradora, como 
por todos os membros della, até mesmo os 
adversarias, acredito que se trata simples
mente de um engano, e por isso peco a 
V • .Ex. que se digne de mandar l'ectifica.l·o. 

PARECERES 

N. 3- 1897 

A Commissito de Constituição, Poderes e 
Diplomacia, examinando as natas da eleiQão 
a que se procedeu no Estado de Pernambuco, 

O Sr. Presidente -Far-se·ha a no dia 30 de dezembrodoanno proximofindo, 
rectificação pedida pelo nobre Senador; para a renovação pelo terço da representação 

Não havendo mais reclamações, dú-se a dnquelle Estado no senado Federal, verificou 
acta POI' approvada. não terem sido remettida.s á. Secretaria do 

Senado ate ao pt•esente as actas das seguintes 
O Sr. 3' Secretn••lo, servindo de secções: -da 5", 10", 14", 16", 26", 28", 32", 

2', dá conta do seguinte 34", 42", 43", 44" e 45• do município da. ca-

EXPEDIENTE 

Officios: 

pital ;-da 4" sec\'iio do município de S. Lou
renço da Matta; da ·1" e 6" secções de Naza· 
reth ; da n• de Bom-Jardim; da 3" de ltambé ; 
<la 110 , 2" e 3• do Brejo; da 7• do município 
da Victoria; da 1" do Cabo; tla J•, 2", 3• e 5" 

Do Dr. Feliciano Augusto do Oliveira da Gloria de Goítá; da 3" do município d11 
Penn11, do !8 do corrente mez, remottondo Pedra; da 3" do .A.ltinho; da 5• de S. Bento; 
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da 5• de Palmeira; das di versas secções do 
município de lpoju'a; das 2", 3·• e 4" de Seri
nhaem; da 1", 2" e 3·' do [l.io Formoso; da L" 
e 5" de Guaran h uns ; de todas as secções do 
municipio de Goyana; da ·L" de Púo d'Alho; 
da 2" rle Grava tá; da 6", 7" e 8" de Caruarú; 
da 5" de Bonito; de todas as secções do mu
nicipio de Panellas e Barreiros ; da 5•, 6" e 7" 
de Bom Conselho, e de todas as secções dos 
m unici pios de Belmonte e Exú. 

A apuração das actas apresentadas produziu 
o seguinte resultado: 

D!;', Antonio Gonçalves Ferreira, 22.238 
votos e 30 em separa11 o ; 

Dr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti, 7.348 
votos e 145 em separado; 

Diversos, 104 votos e Hl em separado; 
Cedulas em branco, 69. · 
A apuração feita pela Junta competente na 

Capital do Estado deu o seguinte resul· 
tll.do: · 

Dr. Antonio Gonçalves Ferreira, 22.434 
votos; 

Dr. João Barba lho Uchóa Cavalcanti, 7. 060 
votos,e outt•os menos votados, não tendo sido 
computados os votos em sepat•ado. 

Qualquer que seja o resultado que se tome 
em conoideração, e aliás é insignificante a 
ditferença entre ambos, não eóde ser alterado 
pela apuração dWl ~.ctas nao apresentadas, 
aado meSiliO que se procedesse á eleição em 
todas as secções acima apontadas. 
·.Não houve em relação a~ diploma expe
dtdo ao Dr. Gonçalves Ferretra contestação 
.nem protesto algum, pelo que é a Commissão 
de parecer que sejam approvadas a~ eleições 
a que, para o fim em principio indicado, se 
procedeu no dia 30 de dezembro de 1896 no 
Estado de Pernambuco, salvo as das secções 
que não foram examinadas pela Commissão, 
conforme ficou mencionado, e que seja reco
nhecido e proclamado Senador por aquelle 
Estado o Dr. Antonio Goncal ves Ferreira. 

Sala das Commissões, 19 de abril de I 897. 
-Q. Bocayuva.-Abdon Milane::.- Severino 
Vieira. , · . 

N. 4-1897 

dos Pinhaes; 3" e 4• de AraucariR; I" do Rio 
Negro; 4" e 5• dA Campo Largo· 2•, 3• e 4" do 
Triumpho; 2", 3" e 411 de Conchas;· S• de Pai• 
mas; 2", 3• e 4• de Man"uelrinhas· '3·• e 4• de 
Ypiranga; 1", 2", 3• e 4""de Ambrosios; I", 2•, 
3" e 4" do Espi1•ito Santo rle Itararé. Não 
consta á Commis>ão qu,e se houvesse proce
dido á eleição nf1ssas diversas seccões, mas, 
aind>t quando assim não fosse, a totalidade dos 
votos dos eleitores inscriptos não alteraria o 
resultado conhecido da mesma eleição, de 
cuj:t apuração resulta que obtiveram votos os 
seguintes cidadãos: . - . •' . 

Padre Alberto José Gonçalves....... 6.943 
Joaquim de Lacerda................. . 162 

A Cornmissão não encontra nullldades ou 
irregularirlades substanciaes nas actas elei
toraes de q~e teve conhecimento, pelo que é 
de parecer: 

1 ", que seja approvada. a. eleição a que se 
procede~ no Estado do Paraná 'para preenchi· 
menta da silà representação nó Senado Fe.,. 
dera! nas ditferentes secções, cujas actas estão 
archlvadas no Senado; · 

2•, que seja 'reconhecido e"procla.mado Se-' 
nador da Republica pelo referido Estado o 
cidadão pa4re Alberto José Gonçalyes. 

Sala. das Com missões, 19 de !Lbril de 1807.
B. Bocayu1la.- Abdon Milane:: .- Se1lerino' 
Vieira. · · 

Na.(la mais havendo a tratar, o Sr. Pre
sidente convida os Srs. Senadores presentes 
para se reunirem depois de amanhã, ás horas 
ao costume, afim de proseguirem 03 trabalhos 
preparatorios. . 

Levanta-se a sessão a. 1 1/2 hor11o da tp.rde. 

4• SESSÃO PREPARA.TORIA EM 22 DE ABRIL 
DE 1897 

Presidencia do Sr, Manoel- Víctoríno 

A' Commlssiio de Constituição, Poderes e 
Diplomacia examinou as actas que lhe foram Ao meio dia abre-se a sessão, estando pra
apresentadas relativas á eleição a que se pro- sentes os Srs. Senodores J. Catundo., Joaquim 
cedeu na dia 30 d0 dezembro do anno tlnrlo, Sarmento, Francisco Machado, José Bernardo, 
no Estado do Paraná, para o preenchimento Ahdon Milanez, AlmeidiL Barreto, Rosa o 
da sua J'epresent.acii:o no Senado Federal. Silva, .Joaquim Pernambuco, Leandro Maciel, 

Não tor•am remettidas ao Senado as actns Rosa Junior, Seve)•ino Vieira, Eugenio Amo
lias seguintes SAcções eleitoraes: 2", !J", 12" 0 rim, Domingos Vicente, Q. Bocayuva, Fcr-
13" d11Capit~l; 3"e4"deGmt1•aluba; ·I" deAn- nando Lobo e Julio Frota (IG). 
tonina; 4" de c,nmpinn. Grande; 2', 3• e 4• do E' lida, posta em discus.>iio e som debate 
Assunguy do Ctma; 4", 5", 6• e 7" do S. José approvada, a acta da sessão 11nterior. 

lf I \ 

I' 

j :r 
I 
\ 
( 



I. 

' I 
I 

I 
·i 

SESSÃO F.M 2::J DE ABRil, pF. 1897 9 

O Sr. 1• Secretario di1 contt1. do 
seguinte 

José Bernu.rrlo, Abdon Milanez, Almeida Bal'• 
roto, .Joaquim Pernambuco, Rego Mello, Leite 
c Oiticica. Leandro Macio!, Rosa Junior 1 Se;. 
verino Vieira; Virgilio Damazio, Eugenio 
Amorim, Domingos Vicente, Q. Bocayuva, 
LoJleS Troviio, Fomando Lobo e Julio F1•ota. 
{20). 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Manoel de Me \lo Cardoso Ba· 
rata, l'emettendo o diploma de Senador eleito 
pelo Estaüo elo Par;i,, na cleiçiio a que alli >e 
procedeu no dia 30 de dezembro findo e que 
lhe foi expedido pela respectiva Junta Apu
radora,..;. A' Commi8slio respectiva. 

E' lida, posta em discussãCJ e sem debate 
approvada a acta d11 sessão :wterior. · 

0 SR. I 0 SECRETARIO declara que nüo ha 
expediente. 

0 SR. 3• SECRETARIO, servindo de 2°,)Ô e 
vão a imprimir, parn. entrarem na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

Outro do Sr. Manoel P. de Oliveira Valla
dão, de hoje, remettendo, em additamento áo 
ofllcio coin que apresentou o seu diploma de 
Senador eleito pelo Estado de Sergipe, e para 
os devidos etreitos, documentos com que provi1 
a impossibilidade de ter &ido cumprido o 
art. 2• da lei n. 426 de 7 de dezembro do 
anuo findo, na parte relativa a organisaç[o 
de inesas para a elei~ão do dia 30 do mesmo 
mez, em face do decreto n. 572 de 12 do julho 
de 1800 (art, 1"), combinado com a lei n. 35 
de 26 de janeiro de 1892, (art. 40 e seus pa
ragrapbos) em pleno vigor, e bem assim ou.,. 
tros documentos.-A' Commissão respectiva. 

O Sr. 3• Secretario (scrciwlo ele 
2') declara que não ha pareceres, 

O Sr.. Presidente declara que nada 
mais havendo a tratar, vae levantar a sessão 
e designa para ordem do dia da seguinte 
ses•ão preparatoria. que se verificará amanhã: 

Discussão unica do parecer n. 2 de 1897 
da Commissão · r1e ConstituiQão e Poderes, 
opinando que seja reconhecido e proclamado 
Senador da Republica pelo Estado de Matto 
Grosso o cidadão eleito Dr. Antonio Francisco 
ele Azeredo. 

Discussão unica do parecer n. I rle 1897 
da mesma Com missão opinando que s8ja reco· 
nhecido o p1•oclamado Senador da Republica 
pelo Estado do Rio de .Ja.neiro o cidadão eleito 
Dr. José Thomaz ela Porciuncuht. 

Levanta-se a sessão ás 12 1/2 horas da 
tarde. 

5" SESSÃO PREPARATOR!A, E~! 23 DB ABRIL 
DE 1807 

Prosidc1tcia dos S1•s. 1\fm10ol Victorino c J. Ca· 
ttm da (i" Secretm·io) 

Ao meio dia, nbre-se 11 sessiio, estando p~·c· 
sentes os Srs. Sen11olores ,J. Cntnncla, ,Joaqmm 
S .rmonto, Francisco M:tehu.do, Pires Forro ira, 

Sl.lnn!lo V. 1 

PAU.ECERES 

N. 5- 1897 

Foram presente~ á Commissão de Consti
tuição, Poderes e Diplomacia 494 authenticas 
da eleição realisada no Estado da Babia, a 30 
de dezembro rlo anno proximo fludo, para 
renovação do terço da representação do mes· 
mo Estado, no Senado Federal. 

O resultado constante da acta. da apuração 
geral, feita a 30 de janeiro do corrente anno, 
é o seguinte: 

Dr. Ruy Barbosa ................. . 
Dr. João Ferreira de AraujoPinho .. 
Dr. Antonio Monteiro de Carvalho .. 

E outros menos votados. 

Votos 

54.682 
!.102 

481 

O resultado a que chegou a Commissiio, 
pela apuração das authenticas remettidas á, 
Secretaria do Senado Federal, é o seguinte: 

Dr·. Ruy Bn.rbosa ................. . 
Diversos ...... .................... . 
Em branco . ............ , ......... . 

Votos 

74.86:= 
1.891 

47( 

Faltaram ainrla cerca de cem authenticas 
inclusi~ ,.35 só do município da Capital, cujc 
resuJt· o não alteraria, em caso algum,a or
dem d11 apuração, ·. mo,ximé não tendo sid( 
desputada no Estado essa eleição contra ~ 
qual não se otrereceu reclamação, nem pro 
testo algum. 

Feito o exame det11lhado de todas us au 
thenticns acima referidas e uem assim d11 actc 
da npuraçiio geral, não encontrou a Commis 
sllo vicias oudeli'litos qne ns i~quinem de nu! 
irilvlo, salvo quanto a~ da 2" secçiio do Morr• 
do Chapeo.e tl• rio Curralinho, cu,ja nullidad; 
prop0e : o. primeil'a po1• vel'ificar·se na act: 
maior numêt·o ele votos do que o correspon 
dente ~to dos el.oitor·es Jll'osontes, quo foran 
11:~. constando, onl.retant.o, •la actu. ter sid• 
170 votos para Senador n Ot·. Ruy lht•bosa, ' 
a seguncill por. tet·em vot:tdo, segundo resa 1 

2 
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acta., eleitores em numero superior ao que 
:por lei deve constitnil• cada secção. 

E', portanto, a Commissiio deparecer : 
1.• Que seja approvada a eleição realisada 

no Estado da Ballia, a 30 de dezembro de 
1896, pa.ra renovação do terço da sua repre· 
sentaçii.o no Senado Federal ; salvo as . duas 
authenticas reftlridas que devem ser annnlla· 
das; 

2. • Que seja reconhecido e proclamad.o 
senlidor da Republica pelo mesmo Estado o 
Dr. Ruy Barbosa. 

Sala das Commissões, em 22 de abril de 
1897.-Q. Bacayuva.-Abdon Milane: Seve
rino Vieira. 

N. 6-DE 1897 

A Com missão de Constituição, Poderes e Di· 
plomacia vem interpor o seu parecer acerca 
da eleição que realisou-se no Estado de 
s. Paulo,a 30 de dezembro do annoproximo· 
lindo, para renovação do terço da represen· 
tacão do mesmo Estado no Senado Federal, 
tendo li. vista os documentos a ella referen
tes. 

O resultado constante da acta da apuração 
gera.!, feita a 30 de janeiro do corrente anno, 
é o seguinte : 

Dr. José Alves de Cerqueira Cesar. 
Dr. Francisco Rangel Pestana. ...... 
Dr •. Joaquim Macedo Bi ttencou1•t .••• 

e outros menos votados. 

votos 

36.153 
166 
103 

E' o segninte o resultado a que chegou a 
Commissão pela apuração das 467 autenticas 
remettidas á Secretaria do Senado Federal : 

votos 

Dr. José Alves de Cerqueira Cesar .. 36.747 
Di versos .. ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
Em branco .......... ,............. 116 

Feito o exame detalhado ele todas as au
thenticas acima referidas e bem assim da acta 
da apuração geral, verificou a commissão que 
salvo uma ou outra irregularidade não sub
stancial acham-se ellas no caso de serem ap
Jlrovadas ; pelo que é de parecer : 

I. o Que seja approvada a eleição realisnda. 
110 Estado de S. Paulo, a 30 de dezembro de 
1896, pnra renovação do terço da sua repre
sentação no Senado Federal ; 

2', que se.ia reconhecido e proclamado Se· 
nador da Republica pelo mesmo Est<tdo o 
Dr. Jose.\ Alves tle Cerqueira Cesar. 

Sala das commissGes om 22 de nbril tle 
1807.- Q. Bocctyuva.- .lúdon Mittmc:,
~e~C1'ii10 Vieint, 

N. 7-1897 

A' Commissão de constituição, Poderes e 
Diplomacia, foram presentes 117 authenticas 
da eleição a que se procedeu, em 30 de de
zembro do anno passado, no Estado de Santa 
Catharina para preenchimento da vaga 
aberta no Senado com a terminação do man· 
dato do Sr. Esteves Junior, e tendo exami· 
nado estes documentos e tambem a acta da 
apuracã.o geral feita no Conselho Municipal 
de Florianopolis, verificou que das authen
ticas enviadas ao Senado consta que obti
veram votos os Srs. Antonio Justiniano Es· 
teves Junior, 8.115 e mais 14 em separado ; 
general Alexandre Marcellino Bayma, 693 e 
e mais 8 em separado e tli versos cidadãos 
3 ; e da. acta da apuração geral os Srs. 
Antonio Justiniano Esteves Junior, 8.256; 
general Alexandre Marcellíno Bayma., 715 e 
di ve1•sos cidadãos 8. 

Não !oram enviadas li. secretaria desta. Ca
mara as authenticas das seguintes secções: 
Florianopolis, 3", 6•, 7•, 8", 10' e II•; La
guna, 3" e 4" ; Tubarão, 7•, 8" e 15• ; Paraty, 
3•; Joinville, 12', Palhoça, 3" ; Biguassú, 2", 
3" e 4• ; S. Francisco, 5• ; Curitybanos, 4" ; 
Imaruhy, 3" ; Lages, 6"; Ribeirão, !•, 2", 3•, 
4•, 5", 6" e 7• ; Campo Belllo, i•, 2•, 3•, 4•, 
5" e 6" • Pescaria Bt•ava, i• e 2• ; mas a. 
Commi;são, não tendo recebido contestação 
ou protesto por parte dos interessados, nem 
encontrado vícios ou irregularidades que 
possam invalidar a llleição, e verificando 
que os votos das authentícas não recebidas 
não podem alterar o resultado obtido é de 
parecer : 

1 •, Que sejam approvadas as eleições para 
preenchimento de um Jogar de senanor a que 
se procedeu,em 30 de dezembro .do anno pas
sado, no Estado de Santa Catharina; 

2•, Que seja reconhecido e proclamado se
nador, pelo mesmo Estado, o Sr. Antonio 
Justiniano Esteves Junlor. 

Sala. das Commissões, em 22 de abl·il de 
1897.- Q. Bocayuva.- Abdon Milane.:.
Seve!·ino Vieira. 

N.S-1897 

Fo1•am sujeitas ao estudo da Commissiío de 
Constituição, Poderes e Diplomacia 884 actas 
da eleição a que se procedeu a 30 de dezem
bro do ~tnno proximo findo, no Estado de 
Minas G·:raes, po.1•a a renovação do terço da 
representação do mesmo Estado no Senado 
l?cder~tl. 

DeiXIll'am de ser envin.do.s iJ. Secrett~ri[l. as 
(I.Uthentico.s do 292 secções, 'las quaos consta 
o.penas, por communicaçü.o official, nü.o ter 
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havido eleiçilo em Santo Antonio do José 
Pedro, do município rle Ouro Preto. N. 9- 1897 

Do exame minucioso a que procedeu a 
Commissão nas actas que lhe fo1•am remetti· · Foram entregues ii. Commissão de Cons1itui· 
das, conheceu ella. que o pleito eleitoral cor- çilo, Poderes e Diplomacia322 authenticas das 
reu com toda a regularidade, excepto nas eleições realisadas, em 30 de dezembro do 
seguintes secções: 1• de S. Simão, 8• de Mer- a.nno passado, no Estado dó Rio Grande do 
cez do Pomba e Canastra, nas quaes votaram Sul para preenchimento de um Jogar de Sena· 
englobadamente eleitores de outras secções; dor, vago por haver terminado o mandato do 
Cuieté do Caratinga, onde foram apuradas Sr. Pinheiro Machado, e do exame a que 
252 ceiu!as, numero superior ao que, se- procedeu, chegou ao seguinte resultado: 
gundo a lei, deve constituir cada. secçQo alei· Dr. José Gomes Pinheiro Machado 21.676 
torai; e 14" do Curvello, por se achar na re- votos e 17 em separado; Dr. Demetrio Nunes 
spactiva. acta visivelmente emendada. avo- Ribeiro 1.273 e diversos cidadãos 528, 
tação. verificando-se a existencia de 138 cedulas em A Commissão verificou tambem que da branco. 
acta da I" secção de Cordas Burgos, do mu- oa acta da apuração geral feita pela. junta. 
nicipio de Sete Lagôas, não consta a votação apuradora. no Conselho Municipal de Porto 
para senador ; e, bem assim, a existencia de Alegre consta. que foram recebidas 205 a.u
um protesto infundado na da. 7" secção do thenticas que deram o seguinte resultado: 
Peçanha.. · 80 

A Junta Apuradora, reunida em ouro Dr. Jose Gomes Pinheiro Machado 13.4 e 
Preto, no dia 16 de fevereiro ultimo, tomando 8 em separado ; Dr. Demetrio ~unes R.i· 
conhecimento de 740 autbenticas encontrou 0 beiro 1.370 e 34 em separado e d1versos Cl• 

· t ltad dadãos 502 e um em separado. 
segum e resu o: A Commissão não recebeu nenhuma. coo-

votos testação e nada encontrou de irregular que 
possa influir na validade da. eleição ; e con
sidera.ndo que as votações das authenticas 
não recebidas, até esta data., não alterarão a 
ordem dos votados, é de parecer: 

1.• Que sejam approvaáas as eleições rea~· 
sadas no Estado do Rio Grani!e do Sul, no dia 
30 de dezembro do anno passado, para. a re
novação do terço dos Senadores federaes do 
mesmo Estado ; 

Dr. Feliciano Augusto de Oliveira 
Penna. ....•..... ...•..... ,, . . . ... 53.016 

Dr. João Nogueira Penido.......... 18.118 

A Commissão, apurando as 884 actas que 
lhe foram presentes e descontando do resul
tado geral as votações da 1 • secção de São 
Simão, da 8• de Mercez do Pomba, de Canas
tra, de Cuieté do Caratinga. e da 14" do Cur
vello, veritlcou a seguinte votação: 

Votos 
Dr. Feliciano Augusto de Oliveira 

Penna.,..................... .... 63.722 
Dr. Joií.o Nogueira. Penido.......... 20.437 
Diversos.......................... 1.014 
Ceclulas em branco................ 84 

Não havendo sobre esta eleição protesto 
nem contestação alguma., é a Commíssão de 
parecer: 

1', Que do resultado geral sejam desconta
dos os votos dados na I• secçilo de S. Simão, 
na 8• ele Mercez do Pomba, em Canastra, em 
Cuiete do Caratinga e na 14• secção do Cu r. 
vello; 

2", que, ó. excepção das secções excluídas, 
seja considerada val!irla a eleição ó. que se 
procedeu, no dia 30 de dezembro ultimo, no 
Estado de Minas Gornes; 

3", que seja. reconhecido o procla.mado Se
nador pelo referido Estado o cidadão Dr. Fe
liciano Augusto de Oliveira Penna. 

Sala dns Commissües, em 22 de abril llc 
1807.- Q, Bocayuva.- Abdon Milancz,
Sevcl•ino 'Vicim. 

2. • Que seja reconhecido e procla.ma.do Se
nador pelo Estado do Rio Grande do Sul, o 
Sr. Dr. José Gomes Pioneiro Macha.do. 

Sala das Commissões, em 22 de abril de 
I 897.- Q. Bocayuua ,_ Abdon. Milan.e; .
Severino Vieira, 

N, l0DEI897 

A' Commissfio de Constituição, Porleres e 
Diplomacia foram presentes authenticas em 
numero de 141, mencionadas por municípios 
e sécQües no mappa organisado pela Secre
taria do Senado, das eleiçõe> a que se pro• 
cedeu, no dia 30 de dezembro do anno pro
ximo preteri to, no Estado da. Parahyba pa!a. 
a renovação, pelo terço, da sua representaçao 
no Senado Fede1•al, além da. authentica da 
acta da avuração geral da mesma eleição e 
do diploma de Seilador, expedido pela Junta 
competente ao cidadão Dr. Alvaro Lopes 
Machado, bem como uma contestaçüo oi!e
rocida pelo St·. Senador Marechal Josó lle 
Almeida nar1·eto, pedindo a nullidade de toda 
a eleição naquell<l Estado. 
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ANN AES DO SENADO 

Nesso. conto,tuç;io se a !lego. : 
lo, inter•vençiio official por modo n ~xcedor 

o.s ro.ias do escn.ndaln (•locumontos ns. I, 2 e 3); 
2", o .te1• a Mesa ria 7"_secçii:o do municipio 

da Capttal, por sug-g-est;w ou ordem do um 
cid•1dão est.ranho a cita. n.ttribuido no crtndi
dato diplomado 93 votos cot·respondcnt.es a 
outras tantas cetlulas impr·esse.s racolhidas à 
urno. eleitoral da 1nesm<1 secção sem terem as 
refe1•i•las cetlulas sido a hortas. !irias e regu
larmonte apuradas fuocume11to n. 4) ; 

3·•,. terem sitio impe<lidos de votar na pa
rochm rle S. Miguel rlo districto do Espit•ito 
Santo 48 eleitores que· compareceram (do
cumento n. 5) ; 

4", niio ter havido na 1' secção de Alag<la 
do Monteiro eleição em um unico collen·io, 
sendo falsas as netas apresentadas ( docume'iJto 
n. 6) : 

5", f~lta de cópia autbentica. da inscripção 
rios elmtores que votara.m cm dtversns secções 
de dilferentes municipios; 

6•, vicio proveniente de entrelinhas na au
thentica da 2• ,acção de S. João de Souza; 

7", finalmente, não ter a ,junta apurndora 
da Capital acceitndo os rn·otestos que perante 
a mesma foram oppor·tuoamente aprescn· 
tarlos. 

hyba tem 11. sua folha ofllcial que é o Cort·eio 
Official, níi:o passando o periodico invocado d~ 
ltll1:1 !'olha que ó npenas or"ão rlo partido 

. ' ' o 
~ue npota o governo daquelle Estudo. 
. Dcss.a cir~umstancia, porém, não é plau

.Sivcl mfern• que a pnlavrn des~a Jblba aos 
seus COl'l'cligiona.rios seja a pa.l;~vra. ou tt•a
duza a intervenção do proprio govet•no no 
pleito eleitoral que se travou a 30 de dezem· 
bro do anno lindo. 
.. Junto. em segundo logar o protesto o!fcre· 

ctdo por um flocal rla. 3·• secção da capitnl do 
Estado, onde se faz a simples allegaçiio de 
terem o inspector do Thesouro e dolega.do 
de policia distribuido chapas, allegação que 
tamhem nflo vem provada.· 

,!unto., aindn o contestante, sob o n. 30 
recibo firmado pela Mesa da 4" secção, ainda 
do municipio da Capitnl, de ter llcntlo de 
posse de um protesto do fiscal da mesma 
secção contra o facto rle não ter a referida 
Mesa acceito o voto do eleitor Montezuma de 
Oliveira ali~tado em municipio rlilfercnte e 
contra a apuração de G3 cedulas que se diz 
distrilmidas pelo director dns Obras Publicas 
do Estado. 

O cnndidato diplomado, obtendo vista dcssn 
contestação, veiu tlentro de 24 horns com 
sua reprcsentn<;ão escripta a que juntou 31 
documrntos. 

A Commissiio, abundnndo no sentir patrio
tico do illustre contestante, pe:1sa que sobre 
o. verdarle do voto repousa o rcgimen rlemo· 
crntico que, felizmente. se acha co.·lificado nn 
Constituição tln. Republica Brazileirn e que o. 
sua cons:~ graçiT.o na pratico. e execu~ii:o dos 
preceitos consr.itucionaes deve constituir o 
primoiro empenho do honra, não só pnra os 
por!eres pub!ieos, siniLo aindn p:tr;t to<los os 
cirladãos que quizArem com sinceridade col· 
ln.borat• no. consolidação tia l(epublica. 

Esse protesto, porém, não procede qunnto 
no lilcto de nã.o ter sido pela Mesa admittido 
a votar o eleitor Montezuma, alistarlo no mu
n icipio de Mamanguape; porque não consta 
tet··se verificaria a condição cogitnda no § 4'' 
do art. 1" da lei n. 426, de 7 de dezembro 
dcantn tla qual ri permittido ao eleitor votar 
em secção diversa do. em que se acho. alistado, 
isto 6, a de não tc1•, até ás 10 horas da manhã: 
comparecido um só dos me>arios da respectiva 
secçfi.o. facto que nem }tor simples allega~ão 
foi ndlluzido pelo protestante. 

Mas por isso mesmo que o. Constituição 
instituiu o. garantia á li1Jet•d::de o, portanto. 
á. verdade do voto, quo as leis ordinari<ts teem 
procurado fazer P1Tccti va, n~o póde o. Com
missão, no desempenho da sua nlissão pro· 
nunciar a violaí·ii:o dos preceitos daquc]!n, e 
d<1S dictames dcstn.s, sinão morlinnto provas 
capazes de convencerem dtt existencia dess~t 
violação. 

NiLo c~tiio nosto cnso as provas olferecirlas 
nn. con te::;taçiio. 

Assim é que }J:mt firmnr a sua primeim :w 
guiçiio o illu,trc <~onlestanlo junta o n. 082 
du folha A Ulti•io, cm 11 qual vom publicntla 
a cl111p:L 1lo P<ll'tido Rn1•11 blicano I•'!llleJ·;tl
pal'a ::if·tmdore" n Deputados-com a dcela
J'a<;ii.o r1o ser :t i'·•lh:t olllci:d r lo E.-<tndo; q llitndo 
a. vonlado ó que 11Uovorno do Esütdo dn PUI'!I· 

Quanto ao. ponto da distribuiçiio do chapas 
pelo director das Obrns pubicas do Estado, 
nem se acha ello pr·ovado, nem siquer alio
g-ado em tct•mos que nutorisem a concluir-se 
pela procertcncia da. nullirlarle da elei~ão da 
secção o. que se l'erere o prot,esto, onrlo, aliás, 
da leiturn rla acta respectiva; se vê que o 
processo correu com muxima regula rida•le, 
sendo sulfl'agadns as opiniões divergentes, 
evidenciando-se tle todo o pmcesso ter ares· 
P•octiva Mesa pl'ocedido vom lisura o cor
recr;ü.o dignn.s de ser imitadas. 

A :l" :u•;.ntiçiío da. contestação traz apenas 
como p!•nvas o •lopoirnontn tlo t<1be!liü.o o. quem 
coube a tmnseripvilo da neto. da eleição da 7·' 
sccçii:o dr~ Capital, depoimento que, ape~ar de 
vestir a fórmn o dizeres rlo uma cortillii:o, 
n:io tem os ctractm•es dest:~,, 11elo quo niLo 
11rirlo morecer fti publica, nem tor valor pro
Imnte p!tl'<'· invalithw a. f<i ~ue a. lei nttribue 
,·, :ttttlt.,nt• "' .. ro<pocliv:t. 

A :Ja nllt•;.:a<;,~.o Lmsen.·'O n;t t1ocl11l'açii:o do 48' 
cida,liios qno ~;o dizem clcitore~. <lo niio se 
Lor reunido a. Mestt tht ôOC~'ito om que ollcs 
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deviam votar no município do Espírito Sn.nto, 
parochia de S. Mignel tle Taipú, porém além 
de r1ão est.at• provada a qualidade e\~itoral 
dos signat11ríos ú11 declaruç:io, cujas firmas 
all9.s se acham rccon\Jecidas, acerosco que a 
decluraçiio em si mesma pccca por não desi· 
gona1• o numero da secção a que se re
fere. 
· Não procede por igual a 4" allegaçii.o, por· 
que não se ftt•ma em out.ros dor.umentos 
além de urna rlecluração do fiscal r\ o. I" secçiio 
e 1\e uma carta quo se diz dirigido. pelo mo· 
sario Joaquim Bt•anquinho Ferreira de Car· 
valho, declarando ter sido a act:t da c!eir;ão 
que elle, não obstanto subscrevem, laVI'ada 
nrt v espora da eloiçii.o, cal' ta q ne nen h u ru 
valot· púdo merecer pela fui t:t de reconheci· 
monto r la firmo. do seu signo.tax·io. 

A 5• allegaçflo foi complotament.e elidida. 
pelos documentos apresentrtdos em apoio da 
contra-contestação olfe1•ecida pelo candit!at.o 
diplomo.do. 

Quanto ó. 6" arguição, nota-se tm• h:wirlo 
engano na contestar,.:lo, attriliuindo :\ aut!ten· 
tica da 2" secção de S. Joiio d.e Souzn. a irre
gularidade que se deu na da 2" secção de São 
João de Soure. 

A arguição, porém, não tem procodencin, 
porque a entrelinb11, que é em uma. pas· 
sago~ narrativa d:t authentica,se a~ha resal· 
vada a margem. 

A 7" arguição vem desacomponh~cla de 
provas. Contradiz a acta do. apuraçuo, que 
declaro. não ter sido, durante a apurnç:io, 
apresentado protesto, t•oclamação ou repre-
sentação de natureza alguma. . 

A extensão, porém, dessa affirmr~ttva ~o 
processo eleitoral per·an te as Mesas seccto· 
naes, onde, em contrario, vr.ritlc9u a Com· 
missão, po!' documentos das pro~rms Mesa~. 
corno se tleu na 4" secçiio da Cap1tal, a exln· 
bi~:ãu do protesto, não póde deixar úe tornar 
suspeitl1 a declarrtçlio d11 Junta apuradora. 

Entretanto, mesmo dando-se a recusr1 de 
acceitaçüo de protesto pelu. ,Junta apuradora, 
essa !alta, pela qual, urna ve~ provadac1le.ve 
ser a mesma .Juntaresponsabtltsnda, nn.o 111· 
valido. a eleição, sendo aq ttello. pl'OI.esto em 
todos os etl'eitos que uellc poder•mm de~orrei' 
perfeitamente supprido pelo. co~lr;_staçao quo 
esta sendo apreciada pela Comm1ssuo o melhor 
o seró. opportunamente polo Senado. 

Embora nonllum11 n.Uogaçiio tenha fDito es
pecificadamento sobre o nlistam9n~o eleitoral, 
,juntou o contestnnte umiL ccrt!dao da qual 
se verifica niío cor1star no arcluvo 1lo Ju1zo 
de Secção rla PaJ•ahyba alistamento algt\m 
1'oito do accordo eom tL lei n. 85 '!e. 2.G de ja
noil•o do' !892, nos soguint,es mnmc1plos: B~
nanoirns Santa Luzi11 do Sabu~<y, Mulnngu, 
Teixeira: Soledade, ltall!1yana, _P_iun~ú, ~oure, 
/l.lagúrt Nuvu, S. João do Carll'l, C.Ul'mhon, 

Guarllbirrt o Princcza; do mo<lo que, a n 
terem as cloiçõeo ncst~H municípios si 
lei tas pelo 111istamrn to de ISüO, prwece á Co 
miss:io que deveriam ser consitlcmdos nnlt. 
tuna 'ez que n:io se deve adrnitlir, cm 
perteito o acabado alisto.mento algum, a111 
de cumpl'id11 a disposição legrtl que, pot· n 
ti vos transceudentes de orrlem publica, r 
termin:t a remessa de uma. cópiu. authenti 
do mesmo para o ,!11izo seccional. 

4- Com missão, porem, limito.-se a nssignal 
este fllJ!to e a ehamar p!tro. elle a attonção 
Senado, afim de providenciar como em s 
sabedoria entender, sendo certo que, ain 
excluídas da apuração as eleições feitas t 
dilfer~nte~ 8ecçües dos municipios meneio! 
llos, subsiste o diploma expetlido pela jm 
apuradora da Cnpit ,r do Estar.lo d:J. Pa 
hyba. 

Pelas actas apuradas nesslt jLlllt~ foi a. 
guinte ll ordem da votação : 

Dr. Alvo.ro Lopes Machado 17.450 votos 
Coronel João Soares Noiva, 1.297 o out 

menos votados. 
Das 141 authenticrts apuradas pere.nt• 

Com,llissão verificou-se o seguinte rec 
tudo: 

Dr. Alvaro Lopes Machado ... 
Coronal .roão Soares Noiw ...• 
Di versos.. . .. .. .. .. .. .. . .. .. • 

16.40! VI 
976 
815 

Em vista do exposto, é a Commissíío de 
recer q ue,tlesprC'saua 11 coa testaçflo olfere< 
pelos fundamentos addusidos: 

1•, Seja considerada valido. a oleição a 
se procedeu no 1U11 30 do dezembro.do a 
findo, para preenchimento da representf 
do Est,ado da Purahyba Do Senado Federa 

2", S<·.ia reconhecido o pt·oclamado Sem 
pelo mesmo Estado o cidadão Dr. Al vat•o 
pes M:wh:ulo. 

Sala das Commissõcs, cm 23 do fabril 
1897,- Q, BocayU'I)a,- Se~crino Vieira. 

ORDEM DO DIA 

BLElc:ÃO DE MAT'l'O CROSSO 

Entra em discussão unica o po.recor, 1 
de 1897, d1t Com missão do Constituição, 
deres o Diplom:tcirt, opirw.ndo qn~ soja ' 
nhecido e proclamado Senador da Ropu 
pelo Estado do MU:tto Grosso o ci!ladiío o 
Dt•, Antonio l'rancisco do Azevodo. 

O Sh•. "Ahneidn Uurreto 
Sr. presidente, o. px•irneiro.reuniilo prc1 

(•) EH tu t.lii'JL'lll'SO nUo foi 1'UVifiLo pelo Ol•ntlor. 
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)ria foi no dia 18 do corrente mez de alll'il, que chamava-se ás v~ZAR: Sr. fulano t e 
o mesmo dia a Commissão apressou-se em apresento. va-sa um outro homem diirerentc 
ar parecer; foi em um domingo. como houve diversos f<tctos; um dos quacs 
Entendo que este parece1• foi precipitado, deu-se até com o desembo.rgador· Firmino, do 

elo que acabo de ler sobre o que se. po.ssou Ceo.rá • 
. a Ca.mara dos Deputados a respeito destas A t 
.Ieições. A noticia dada por uma folha 11 este prt~sen ou-se um negro e entregou uma 
•espeito diz o seguinte (lê) : lista, e 0 facto po.~sou. 

Ora, Sr. presidente, se no. Camal'l1 dos Ora, nós vimos que as eleições reallsadas 
1eputados já existe um protesto sobre estas a 30 de dezembro foram um esco.ndalo para a 
·le1ções, a Commissão de Constituição e Po· a Republica. No meu Estado, por exemplo, 
leres do Senado nã.o devia precipitar este nem as mesas foram nomeadas. Chegando lá. 
~ arecer; se já foram concedidas 48 horas 11ara no dia 22, e indo por terra, perguntando em 
• sr. Azeredo contra protestar, julgo conve- em Itabayana quem eram os mesarios. nin· 
1iente que a discussão tambem deste parecer guem me soube responder, 
lo Senado seja adiada por 4 dias, afim de o SR.ABDON MILANEz-Nã.o apoiado . 
• ue appareçam algumas contestações a re-
peito. O SR. ALMEIDA BARRETo-V.Ex. não es-

U:M: SR. SENADOR-Então as eleições dos ta.va lá; portanto. em que se baseia para di· 
~enadores são contestadas na Camara dos zer-não apoiado ~ 
3rs. Deputados?! 0 SR. AUBCN MILANEZ -Na verdade dos 

factos e das actas. 0 SR, ALMEIDA BARRETo-Parece-me que 
ha. de apparecer contestação, principalmente O SR. ALMEIDA BARRETO -As actas são 
á vista da seguinte ca1•ta; que acaoa de me todas falsas ; são actas feitas com antcce-
ser entregue aq11i no Senado (ld): dencia. 

Aqui está uma carta que declara que tam· O SR. ABDON MILANEZ-A isso não se res• 
bem hade ser mandado para aqui protesto ponde, 
sobre estas eleições, protesto identic0 ao que 0 S 
foi já. apresentado na Ca.mara dos Sr Depu· R.ALMEIDA BARRETo-Não se responde, 
tados, POl'que a verdade é esta. Não apresentei á 

Sr. Presidente, estes pareceres dados com Commissão todos os documentos que tenho 
tanta. presteza s[o inconvenientes. o SeTJado porque tenciono apresentai-os nesta tribuna. 
sabe, e a Nação inteira tambem sabe perfeita· Está na consciencia de todos que quem 
mente, que não houve eleição em todo o vence a eleiçii.o é o bico da penna. A Carta. 
Brazil sinã.o nos Estados de· maior população Constitucional, as leis que regem os actos 
(nao apoiados) ; nos Estados pequenos nã.o eleitoraes, não garantem a opposição,porque, 
houve eleição: eu heide provar isto no dia como disse, a eleição está falta com muita 
em que vier á discussão o parecer que acabou antecedencia. 
a mesa de mandar ler sobre a eleição da Pa- O Senado já ouviu ler o que se passou na 
rahyba. c d o t d E' uma cousa enorme 1 amara os epu a os, com relação a eleição 

de Matto Grosso, tendo sido apresentado um 
O SR. ABDON MILANEZ dá um aparte. protesto do S1•. Caetano de Albuquerque con· 
o SR. ALMEIDA BARRETO - Sahi daqui, tra essa eleiçi'ío. E;pero, pois, que o Senado, 

Sr. Presidente, já nas v esperas da eleiçii.o: tendo um pouco do paciencia, approve o meu 
cheguei ao meu Estado no dia 22 de dezembro, requerimento de adiamento da discussão 
e a eleição foi feita no dia 30. Mas já estava deste parecer, por quatro dias, a ver se appa· 
feita com muita antedencia (nao apoiados). reco algum protesto, no fim dos quo.es o 8o• 
Hei de provai-o com documentos. nado resolveriL como entender. 

0 SR, ABDON MILANEZ dá um aparte. 0 SR, PRESIDENTE-O nobre Senador re• 
quer o adiamento por quatro dias ~ 

0 SR. ALMEIDA. BERRETO-Não houve ele!· ã 0 SR. AL~tEIDA BARRETO.._ Sim, senhor. 
ç· 0 • • • Entretanto, parece-me que não ha numero 

0 SR.' ADDON MILANEZ E OUTROS dã.o para votar. 
apartes· O SR. PRESIDEN'I'I!l- O adiamento póde ser 

o SR. AL~IIllll.~ BARRETo-Sr. Presidente, votil.do com qualquer numero; e, como ore' 
estiL me parecendo que estamos na época do qum•imentCl é verbal, tem de ser votado in.o 
rogimon decahido, em que os phosphoros dependente do discussão 
adlanto.vam-so em IOtlos o~ cornicios eleito· · 
raes, p1•ejudicando o di roi to duquelles quo se 

1 

Postou votos ó rejeitado o requerimento. 
· "am para tlttr seu voto. Assim ó . Prosegue a discussão do parecer. 
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O Sr. Sev('lrlno 'Vieírn (')-Sr. 
Presidente, só a. consideração profunda que 
tributo, e o respeito que consag1•o ao nobre 
senador pela. Pa.rahyba, me trazem a esta tri· 
buna. 

O Senado ouviu os fundamentos com que 
S. Ex. propoz o adiamento .da discussão do 
parecer, e jil, de certo, avaliou desses funda· 
mantos na votação que acaba de proferir. 

Entretanto, como disse em principio, em 
homenagem ao nobre senador, venho decla· 
re.r que a reclamação aJlresentada na outra 
camara, contra a eleiça.o de deputados, póde 
ser de ordem a nij.o atrectar absolutamente a 
eleição de senador ; e, si la foi apresentado 
algum protesto, é que a eleição de deputarlos 
foi disputada, ao passo que a de senador não 
o foi; e nós podemos ter prova cabal disso, 
porquanto nem na secretaria rlo Senado, até 
a abertura da actual sessão, nem até hoje, 
perante a Commissão de porleres, appa.receu 
reclamante algum contra essa eleição. 

O Sa. Q. BocA.YUVA.-Apoiado. Niío hare
clamação nenhuma. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Todos sabem O 
que se dá nos pleitos eleitoraes. Os que nel
les são interes:;ados conhecem, desde o dia 
da eleição, todos os vícios e defeitos desses 
pleitos, si não por si, indirectamente, por 
meio dos seus correligional'íos, dos que as· 
sistem aos actos eleitoraes, Ora, apezar de 
tudo isso, ainda não appareceu reclamação 
alguma contra a elaição de Matto Grosso, da 
qual resultou ser eleito senador o Dr. An· 
tonio de Azeredo. 

Nestas condições, não tenho mais do que 
applaudir o procedimento do Senado, que, 
bem inspirado, e na inopia dos fundamentos 
apresentados pelo nobre Sonaclor peia Para
hyba, negou o adiamento da discussão do 
parecer. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer· 
ra-se o. discussão. 

O Sr. P:r .. esidellte - Estilo na 
casa apenas 20 Srs. Senadores. 

O Senado conhece os precedentes estabele· 
cidos acerc:t da votação por occasião do re· 
conhecimento do terço. 

Em 1894, até o di11 2 de m11io, o Senarlo não 
conseguiu reunir numero pttrP., de nccordo 
com a disposição regimental, votar pareceres, 
cuja rliscussão so havia encerrado. 

Nessa occnsião, foi votada uma indicnçi:ío do 
Sr. Semulor Virgílio Damazio, concebida nos 
seguintes tel'mos. (L8.) 

(') JMu ul!Jctu·na n~o foi rovlsto polu or~<lor. 

Esta indicação foi votada por numero de 
Senadores inferior aquelle que nella estava 
indicado, pois esta.vam apenas presentes 20 
senadores. 

A indicação impunha o numero de 22 Se· 
nadares, e foi applicada sómente nos casos 
em que os pareceres não envolviam contes· 
tação. Como actualmente não estão no. casa 
22 Srs. Senado1•es, qno.ndo houver esse nu
mero consultarei o Senado sobre si é o caso 
de applicar o precoclente estabelenido. 

A votação do parecer fica adiada para. 
quando houver numero. 

ELEIÇÃO DO lUO DE JANEIRO 

Entra em discussão o parecer n. 1, de 
1897, d~ Commissão de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, opina.ndo que seja reconhecido 
e proclamado Senador da Republica pelo 
Estado do Rio ele Janeiro o ~idadão eleito 
Dr. Jose Thomaz da Porciuncula. 

São lidas, apoiadas e postas coojuncta· 
mente em discussão as seguintes 

E~tENDA.S 

Ao parecer n. 1,de 1897 

No periodo que começa. pelas palo.vras «En· 
tende a Commissão dedusir etc. depois das 
pala. vras: «cedulas em branco» accrescente. 
se:-bem como os apura.!los na.s secções 
dos municípios de Macahcl, S. João da Barra, 
!ta per una e Ma.gdalena que dão ao Dr. Por
ciuncula 668 e tres em sepa.ro.do e o.o Dr. La.· 
pér 565 e um em separado. 

Em vez de: « 24.192 diga·se:- 23.524 - e 
como votação ao Dr. Lapér, em vez de 2.026 
-diga·se: J. 46 J. 

Supprima·se o período que começa pelas 
palavras: 

A Commissão propõe esta deducção otc. até 
as palavras:-estadual o federo.!, 

Substitua·se a conclusão do parecer pela 
seguinte: 

E' a Com missão de parecer: 
!•, que seja adio.do o conhecimento das 

eleições das dilferentes secções dos munici· 
pios de S. João drL Barl'a, MacaM, Campos, 
Itaperuna e Magda1ena ; 

2", que sejam approvadas as demo. is 1 elei· 
ções examina1las pela Commissão; 

3•, que seja reconhecido e Jll'Oclamado Se· 
nador pelo Estado do Rio de Janeiro o cida· 
dilo Dr. José Thomaz da Porciuncula.. 

Sala das sessões, 23 de abril ele 1897. -Josd 
Bernal·do. 

(O S·1·. Presúlonto deixa. a cadeira da presi· 
dcndia guo passa a ae1' accupada pelo Sr. se~ 
C!'CICI'I'iO,) 



.. ,. 
' 

1

•,, 
' ,., 

·.·1·· '·. 
! : 

16 A.NNA11S DO SENADO 

o S1.•. Q. 13ocnyuvn ( ) - Sr. p1·e· O meu honrado amigo increpou a Com-
sidonte, como csto.mos om familia, mo serit missão de Diplom11cia e Podares de ter. sido 
permittido coa rabulllr com os meus illustrcs precipitada na elabol'l1ção do seu parecer. 
collegas, não no tom do q nem sobe a tribuna O meu honmdo amigo não se recm•d11va, 
ptwa fazer um discurso, mas· no tom de a.o fazer e'sta increpação, do art. 22 do 
conversação despretenciosa e camarari11, em· Regimento. , , 
!Jora o ass';lmpto, de. que se trata s<:,ja,péla _sua O Sit, ALMEIDA BARRETo-Conheço o ar-
lmportancut, dtt ma1s alta relcvanc111,pOllttcl. tigo · 
E, eu iria mais longe ; se o caso fõsse de · _ _ 
fazer um tHscurso lembraria o.os meus O Sa. Q. BocAYUVA-Entao delle se nao 
honrados colle"as q;J.e a pedra angular ils lem?rava. . 
ediflcio republi;ano, o alicet•ce fundamental Dtz o art. 22 do Reg1mento (lO): 
das nossas instituições, consiste p1•incipal· « Logo que fôr apresentado o diploma sera 
mente no. verdade das eleições, na since· remettido á Commissão de Constituição, Pocle· 
r idade, no. liberúaclo d.o pronunciamentos das l'es e Diplomacia com as authenticas dos cal· 
urnas. (Muito bem, apoiados.) legios eleitoraes documentos e representações 

No regímen das democracias soberanas, relativas á el~íçiio; envía~os ao Senado. a~m 
esta é eft'ectivamente a pedra sobre quere· d~ que, examm~ndo-os, de a mesma commlS· 
pousa a solidez de nossas instituições. sao, com urgo~cm, .o seu J!arecer .» 

. . Com urgencta d1z o art1go. 
O Slt. torE> TRovÃo- E que, mfehzmente. ' 

não foi ainda bom assentada em a! n-uns Es· o. SR. ALME~o~ BARR.ETo-Desc~lpe V. ~x.: 
tudos o podta a Commtssao em um só dta exammar 

• todas as actas e interpô~ parecer 1 
0 SR. PIRES FERREIRA - Por falta do cri- 0 SR. ABDON MILANEZ- Não havendo COO· 

tet•io de alguns governadores· testação iL regularidatle do processo elei-
0 SR. QUINTINO BOCAYUVA- A primeira tora!... . 

parte d11 minha confil.bulação sera dirigida o SR. ALMEIDA. BARRETo-Não houve con· 
ao meu estimado :lmigo e iHustre correligio· testação 1 
nario Senador pelo Estado da Parahyba. 

0 SR. ADDON MILANEZ-Não constava. O meu amigo, to<los sabem, exerce sobre 
todos nós o principalmente Robre mim uma O SR. ALMEIDA BARRETO - O proprio rela· 
especie de soberania, derivada da alta estima t.or da Commissão veiu declarar no Senado 
que todos lho consagt•amos. das aft'ectuo5as que o Sr. Nilo Peçanha pedira adiamento por 
relações que mantem com todos os seus col- oito dias para apresent11.r contestação ao pa· 
legas ; e, sobretudo (porque não rlizel-o ?) recer. · 
pelo conhecimento que temos da singeleza, O SR. LEITE E OtTrcrcA- Simplesmente 
da ingeauid~de do seu caracter. quanto a um collegio. 

Mas, lembrarei ao meu t•espeitavol amigo O SR. PIREs FERREmA- E que não aft'e-
que esta nobilíssima qualidade, que esta ctava a validade do diploma do Sr. Porciun
preciosa virtude não é. infelizmente, aquella cula.. 
gue melhor póde resguardar os homens de 
bem das sorprezas e das insidias aos interes 0 Srt. ALMEIDA BARRETO-Em todo O caso, 

e só o que digo é que houve este pediclo. ses legítimos. 
Sempre que ~e trata de assumpto que se 

refere ao meu honrado amigo, o meu desejo 
ó estar sempre a seu !alio e nunca como sou 
antugonista ou adversaria. 

0 SR. AJ,~Iffi!DA BARRETO-Mas tem sido o 
contrario disto. 

O Srt. Q. llocAYUVA-E' certo, 
Mas, por mais que a allusi'Lo de V. Ex. 

transportasse mpidtLmento o meu espil•i to ús 
rorniniscencins de um passado, infelizmente 
aiml1L muito proxirno, peço a V. Ex. licença 
par'a dcixal' t•sso passado envolto pala nevoa 
do tempo, rLIIin de que ni\o nos pronccupo· 
mos todos nú~ mais do que com os lJOrizontes 
clfLt•os do Inl.ut•o :mspicioso que t01\os 
almejamos p~tra :L Republica Bru:1iloir:1, 

0 SR. PRESIDmNTE-Attençiio. 
0 SR. Q, BOCAYUV'A-Tenha paciencia O 

meu illustre amigo ; ha de continuar a con
versar commigo. 

0 SR. ALMF.ID,~ BARRETO- Estou OUVindo 
V. Ex. com a attenção que do mim merece. 

0 SR. Q, BOCAYUYA-Oesde que O Regi, 
menta impõe i Commissão do ConstHuiçno· 
Poderes e Diplomacia a. obrign~~ii.o de cuidrtr 
com urgencia llO.l papeis eleitoraes, e, sentia 
lL verificaçiío do poderes, aintla. quanrlo tal 
recomrnentlaçlio uU.o esLivesse expt•essa no re· 
gimcnto ... 

0 Sn. SmnmlNO VIEIRA-Apoiatlo. 
O SR. Q. BocAYUVA--... assurnpto do t11l 

tmtm•ez~> urgenlu, para a composição immo· 

'({ ' 
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clia.t:1. •1o Scua.rlo, a.Om rlc QIIO elle pos:m est.:tr 
:l.J•to a cotM<;:Ll' os seus tru.lxdltos ll<l <li:t que 
a. Const.itni<,:ão rletermino., outro nii.o porlia. 
ser ~i não u q uo t:lve o procetlimottto r lo. com· 
missiío. 

0 Slt. ALMEIDA. BARRETO-Mas devia. come· 
ça.r pela:; eleiçlies incontestado.s. 

O S1~. Q. BocAYOVA-Foi esta a norma tle 
proceder da Cornmi~sfio. 

0 ::iR. ALMEIDA. BARRETO-Não, senhor. 

O Srt. Q. Boc.~Yrw,,- A minha. qu:clidatle 
de Scmtdor por t:sso Estado, honra tinperior 
~.e meu merecimento (n<Ta apoiados), mas ao 
mesmo tempo onerosissima. e aco.brunho.dora 
para a.s minhas responsabilidades e até para 
as tentlencias do meu espirita, leva-me natu
rulmente a interes,ar·me nPste deb<lte, pro
curanrlo manteL' :tinda nesta. questüo, a. atti
tu<le, ao me~ mo tempo conecta· e ~erena, com 
a q Lml procuro, sempre que se me depara 
occasi~o. t~cs'.lrnpenhat• o~ tleveres tlo meu 
mandato politico. (Jfuilo bem). 

Fel.icito-rno de que hou vosse voluntaria. 
e rliscretamente deix;tdo a co.tleira rlo. presi
deuci:t elo· Senado o illustre cirhl<hio ba pouco 

O Srt. St>Y8IUNO VmtttA-Apoiu.do. nell:t assentadn, porque sua presen<;a. ell'e· 

O Sn. Q. BocA.YUVA-Foi: contm 11 eleir;iio 
tio cn.ndid:1to suiT:·a.ga<lo pelo Estado do Rio 
de JaneiN não houve conte:st11çii.o alguma. 

o Sa. ,\L:.mroA BARRt~To-0 noure Senud.or ctiv:1rnertte seria motivo stirio para con;tran· 
está httbilit:Lilo pa1•a dizer isto~ gimento l'eciproco, delle e men. 

o St:. Q. BocA YUV:A-Sirn, senhot•; estou· O illustre ctdarliio tleixou ttimla ha pouco 
ho.bilitado pat'a dizer 0 q 110 estou arnrmando tempo o elevatlo cargo de chefe do Po<ler Ex· 
e osp~pei;; r1ue scn·vira.m de bu~e ao parecer da ecuti vo e f'oi no periotlo de sua. ll.dministra
Commissüo se acham sobre a Mes:t, rle mudo ~iío qne se procederam ils eleicües pa.m a 
quo v. Ex. e~tá agora t~o h:tbilitatlo como composição tht C:Lmara dos Deputatlos e re· 

nuvu.çãu do terço <lo Senado. eu a juigat' do processo eleiLOr;'l a que se h 
tem referido e a verificar• que não lll:luvc :t Vê-se, pot•tatlto, que qualquer das min a.s 
sou l'espeito ncnllUma conto~to.çiio. referencias a e~se peJ•iotlo Govern"mental, 

q tter de !ou vor, quer ue critica, traria para. 
O St~. AL:\!IlWA. BJ\RR!l'I'O- Pois foi um nu; uma sitnaç:iio, até cer•to ponto, constran· 

membro da. Commi~siio quem veiu declttl'ar:to gcdot'a e esquet'<la. 
Sena<lo que o Sr·. Nilo Per;a.nlw. pcrlirtt udia- Aif~ctass~ essa circurnstancia apenas por 
menta por oito dias pa1•a ofl'ereccr uma con· inci<knte :1, minlm pessoa, o assumpto não 
test:lçfí.o. (T1·ocam-se ·vuríos apm·lcs.) teria gravidade. · 

O Sr~. Q. Boc,\YU\'A-Vou :tdeanto. P"ra Mtts, elo pa.~sag·em e som querer absoluta.· 
prevenir. ainda sob oste aspecto a increpação mente enveredar o debato para esse ponto 
do meu honrado a. migo e illustrc colleg•t, e'cilbroso, lembrarei ao Seuado que o fhcto de 
posso alllrmar ao Senado, po1· tnim e pelo::i ser o Presidente elo Senado obrigado a ouvir 
meus dons Jliustres companheiros do com" p:tssivametlte <laquellu cadeil'U (apontando 
missiio, que nesta nmterin. de verilie:tr;áo tle pc••·u a (tente) as centiUra; ou as criticas 
podere;; estamos resolvidos a. proceder, n~.o reitas á adrninistraçiio de S. Ex:. no periO!lo 
como homens políticos, inílucnci;tdos por en1 que occupou o Govorno, tiignilica. uma 
paixões partida.rias ou por preconco.itos de ou mai~ uma das anomaliati, com que.o re· 
qualquer outl'a ordem, mas como magtstrados gimen• fellerativo republicano ha sido de-
sevm•os.. . turpado em ,nosso pu. i z. 

0 Sn. LE!Til g Ü!TIC!CA-lsto <i uma ncces- ALG.l:iNS•Slis. S!lN·ADORES- E' Vcrdatlo, 
O Srt. ·Q. l:locAYUVA- Quero dizer que 

sidade · naquella phase.pa. transição do poder do il· 
o SR. Q. Boc,~YUVA- •.. que temos a peito lustre Presidenl.e da Republictl para o seu 

corresponrler rlevidamente á responsabllitlade succe>sor legitimo niio. pudet·am ser obser
que sobre nós pes:t, quer pela. confi11n1;a com Vttdas, por circumstancins occasiouaes, tal vez 
que no8 honrou o Senado, ql!er. perante a derivadas do estado morbiclo de s. Ex. que 
opinião r•uu!ic;t d:L nossa pati'l!l, ~· q~m! de· todos conhecetu, aquellas pt·uxes !'ig·oro~as, 
vemos etittt provu. do nosso resp01to as mstt· aquellas formalidades sub;tancdaes, uquo!Jas 
tuições, ue que somos n.qui clefensores c etiquetas rigorosas, forcadas, que a Constitui
"arantidores. (Apoiados.) çiío e seniio a Constituição a praxe, os estylos, 
" Na questii.o. da olciç~o do Estado do Rio de v quo se passa. cmfim nos outros paizes, onde 
Janeil'o, pernnt.t:t-mc dJzei-o o meu honratlo vigora o mesmo systema politico de Governo, 
amigo. q uest.iw potlenclo, n.t.é ,certo .ponto, ser se realiza qllundo so tll1 o. hypothese da. substi· 
con>1doru.rla. pessoal, com. rele!'cn.cm. ao can- tuiç:"i.o even tn:tl do cheli:l do Poder Executivo 
didat" ~~ quo S. gx. :lllwlm, o Jll'tmclt'ó tnlo· do chel'o do GOI'erno. · 
roSSIJ.t\o, o ma.is. dt> perto niTect.tulo, ~ou eu· I Mas, para ni'to tlivo,go.r, voltaroi ao as-

O St<. AtwuoA BAimEro-Ningucm lho sumpto em debate-a. elciçi:í.o do Estado do 
eontosta csto direito. l Rio do Janeiro. 

·~· v. l ~ 
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Devo neste momento aos dvus il\ustres coJ.II trepitosa, nos atordoando? Não creio. Devia 
legas que me ncompanhJ~.m na Com missão tle. Jil.zel-o movido por interesso de q 11alque ar
Constituição, Poderes e Diplomacia, o publico l dem ou mesmo por qu:dquer nobre senti· 
testemunho da minha gra.tidiio peltt gentilm:o.l menta de alfeição ou de amizade ao candidato 
e generosidade, com as quaes accederam a acaso desfavorecido par esse protesto? Não. 
inclusão no pa.recer da.quelle protesto, que Por maiores que tenham sido algumas o por 
julguei dever incluir, não tanto para resal· maiores que ain•la. po~sam ser. no futuro as 
va. da. minha responsabilidade individml, provações a. que eu tenha. de expôr·me, de~ 
mas por entender que se trata de ma.teria., claro solemnemente perante o Senado que, 
de principio constitucional do ma.is alto até ao dia. de hoje, nunca me achei em "on
alca.noe e da. maior gra.vina.de pa.ra. o re· flicto commigo mesmo por tlivergencia entro 
gimen republicano federativo. a execução dos meus devores políticos o a, 

A eleição, a. que se procedeu no 2" distt'i· intuição dos meus deveres pcsso<tes. 
cto do Estado do Rio de Janeiro, foi, como Sei que não e esta a. norma usual, e até h:J. 
todos sabem, acompanhada ou accidentada. muitos que costumam tirar das relações ou 
por varias circumstancias, por tumultos,dis· das atllnidades, quer pela parentesco, quer 
turbios, luctas ardentes, impetuosas e, o pela amisade, a tllação de que um ou outro 
que é mais doloroso, não travadas entre afl· não se g-over•na pela sua cabeça, nem cami
versarioa naturaes, em quem reciproca.mente nha com su.1s pernas, de modo que um dos 
se explicam e se justillcam ás vezes os mais dous tem, forçosamente, de ficar reduzido a 
desordenadas pa.ixões, mas lutas domesticas, automato. 
brigas de família., àivergencias entre amigos, Na questiio vertente, e publico e notorio, 
dissidencia entre correligionarios, de modo que tenho de estender a. minha. cen~ra a 
que ninguem póde repartir com igualdade, actos nos quaes estão envolvidas pess•s a 
no m11io dessa reciproca divergencia., nem as todas as qua.ea eu sou obrigado a. dedicar, oom 
suas sympathias. ou antipathia.s, incondicio· mais ou menos intensidade, sentimento de 
nalmente para. um ou pr..::-'1. outt·o. estima. e consideração. 

Da tribuna. não o disse o 'meu honrado col· E. para começar por onde devo, direi que, 
lega, senador pela Pa.rahyba., e ignoro si tendo reprovado, como reprovo, o acto do 
elle me perdoárá a indiscriJJQâo, mas disse-o illustre vice-presidentc da Republica inter
confldencialmente, em confabulaçiio com migo ferin•to mnnu militari na. eleição do Z<>districto 
que não devia ter eu dado parecer sobro a. do Estado do Rio de Janeiro, peço licença 
eleição do Estado do Rio de Janeiro. pa.1•a dizei-o, por uma. errada comprehen,ão 

o sa.' AL~IEIDA BARRETo- Foi em con· do que elle julgava ser seu dever, nilo posso. 
comtudo, escurecer por este uníco err•o os 

versa particular· ser•vlços prestados por S. Ex, no curto pe· 
O Sa. Q. BocAYUVA- Foi em conversa riodo de sua. administra.çilo, comprazendo-mo 

particular; estou dizendo. em rlizer que elle soube occupar o seu alto 
Lembrei, então, ao meu amigo: si eu po- cargo com o brilho e com a dignidade que 

desse ter alguma suspeição por alfecto pes- devem ser exigidos do cllefe da naçiio bra~ 
soai, si pmlesse ter alguma. p:ucialidade zil~il·a. (Apoiados.) 
por um inte1·esse politico em causa, to•los o o SR AL~tEIDA BARRETO···Proce<leu muito 
sabem, sou amigo do cnnilida.to prejudicado bem manrlawlo sustent:u• o h~beas-co1·pus ••. 
por es&a declaração. E de passagem direi 
que não conheço tt'entre os meus correli· O SR. BOCAYUVA- V. Ex. ndevinlta·me os 
gionarios nenhum que po1• melhores titulas, pensamentos: estava just:~ment(, com o 
quer pela alteza. dos talentos, quer pela elo- fwbeas,cm-pus na ponta da língua. (Riso.) 
qnencia da sua palavra, quer por se1•viços Sou leigo em ma.toria de jul'isprudencia.de 
prestados i1 caus:1 da Republica, mereça dos modo que nestas occa5iücs, quando acdden
seus concidadãos maior~s demonstrações de talmente o dever de minlw. posição me in~ 
confto.nça e do venernçii.o. (Apoiados, muito curn bo a obrigação de apreciar : c tos ou 
bem.) doutrinas do .i urisprudenci11, sinto-mo emha~ 

Mas, é questão vencida: elle foi o trium· raçado, pe1·c~bendo que não posso :tbsoluta
pbatlor na luta contra outros republicanos e mente pretentler conltocel-as, aceitai-os ou 
contra outros amigos, que se dizem vencidos. repelil-as sinüo por instincto; mas cligo, o 
Reciproc:~.mente dizem: os vencedores, que por isto mesmo tonho oliriga<;.iio de ser 
venceram a despeito tla intervenção da forçtl; J'r:mco: não pudo ató este momento accorno· 
os vencido~ quo foram osmngatlos pel:t inter- dt\I' o mou cspit•itu t·,om esta <luutr·imt dos 
vençiio della. h"beas-r:ol'pus jn·oventi \'OS om nmteria elo i-

Podíamos nós, podia eu fechar os olhos {t torai. 
notol•iedo.do, l1 evídonci:L desses aconteci· I~ vou mais longe : se a concess~o <los 
mentos, quo cchoaram de maneira t[o es· habcas-col'pus preventivos em ma.torit\ ele!· 
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torai. pela con,iectUl'!t, que podo eet· nrLir.;·a- <ln E;;l:n.rlo <lo Rio de Janeiro, o protesto que o 
ria, da resistencia ú. cxe"nçíi.<l <lestn.s mr.:'lll••~ p!'OJli'io Estado tove necessidade de fur·nular, 
ordens, ou do intuito reservado p:tl'a influi1· coat,.~. a intervenr;ão das (orça~ federaes, 
na eleiçil.o, passttr eomo moediL corronte na levou o i!lu~tre c!Je!e rio gove1·no estadoal 
jurisprudencia. constituciomtl 1la Republic11. a manrlar pro•ccdcr o. rigoroso inrruerito, 
e ee, em virtude de simples requisição do afim tle provar que efrcctivamente a forco. 
juiz que concede o habeas·COI'In<s, o Presi- !ederal andítru por li1 em se!'YiQo elcitot•al. 
dente da Republica, o Chefe do Poder J•:xe- Desse inquerito, documento officinl, elo
cutivo, ,illlgar se aut.omaticamente obrirmclo cumento de defesa do Esta, lo que tenho a 
a fornecer n força periirlo .. Senhor• s, a eluiç;1o hnnl'i1 de representar, rc>ulta que, com 
será um1t supel'fectaçiio (apoia.rlus) a con-' effêito, concurrnntomente, concumitaute
quista das urnas se elfectu(Lrú., não mais mente com ti força federal, andou a força 
pela habilidade dos litigil.ntes e interossMlos, osta1lonJ. acompanhando-a de secção em 
mas pela influencia das armas fodcrae.~ ou secçüo, do munidpio em município; de modo 
estarloaes. conlin·me o capricho. os interesses que onde iam cinco slllllados federaes, iam 
ou a p:li:xão de momento inspit•o 110s dcpoHi· 10 estadoacs. pnra anilo i:trn 10 soldados 
tarios do porler 1mblico. (apoiados.) f<Jderaes, iam ;::0 estadotl,es. 

o SR. Ar,MEIDA B.l.nRETo dá um aparto. _Nes::ts _con•li<;'ões, o gue lwuve no 2' rlis-
l.l•tcto ? Nu.o um:t. ctmçao, mas Ulllit hatalh:t. ; 

O SR. Q. ~ocAYUVA- Senhor,'s~ que a b:t.tallm, qne nã.o deve ~or consider:tda como 
f~rça_ federal f01 empreg~da pn.rn. agtr !lO 2• simples tl:;:ura •.le rhetoricu,pois houve mortes 
dtstrtctq_ do Estttllo do Rto !I e Janeiro, e pa- no moio da lut:t.. 
tente, nao careço demonstrai-o. O meu hon
raria amigo ,julga que esta intervençii.o foi 
log-ica e digna de applausos; eu reputo-a, 
simplesmente, em I" Iug.1r- um erro
e em 2" lugar u.m abuso. 

Isto pelo que se refe1•e ao emprego da 
força federal ; mas a commis,ão allegou 
mais que tambem tinha havido interft1l'encia 
da força militar estarloa.l. 

Senhores, conheço, c outros tambem co
nhecem, o illustre coi·religionaJ•io que actual
mente preside aos destinos do Estado do Rio 
de Janeiro. S~tlvo prova em cou tr;wio. con
tinuo a snppôr que este illustre ctd.<tdiio e 
homem do rectas intenções, incapo.z de pl'O· 
curar pelo emprego da violencia a satisf~tção 
de um capricho ou a victoria de um pleito. 

Todos nós, porém, sabemos como estas 
cousas se fazem: comeq:tm a assombrar o 
chefe, o presidente rlo Est:tdo, com as lteca· 
tombes em perspectiva., com as dcsoJ·dcns d:ts 
ruas, com a violencia dos tld ver.>arios, e, 
dob~ixo desta preoccupaçlio, o chel'e do go· 
verno mand'1 !'orças aos seus delegados, aos 
seus agentes, para mnnuten~,[o d11 ordem pu
blica ..• 

0 SR. AL~!ElllA BAR!tllTO dtl um ltparte. 
0 RIL Q. BOCAYOVA- Perdiio: estava me 

l'elilrindo aos presi1lentes de Esta1los. 
O SR. ALMErDA BAnnmTo- Estes empre

gam sempre a torça. 
O Sn. Q. BocA. YUVA -Estou fallamlo do 

presidente do meu Est:1do. 
O SR. AL~IJnD.\. BArwmTo - Que proco1leu 

muito mal. 
0 SR. Q, 80CAYUVA-M!l.S si isto níLo fosse 

bastante, aresonancia que tivero.m os <tcon
tecimontos occort•idc·s no 2" districto eleitoral 

0 Sn . .'\L)!mfDA BARRil'I'O-Mas não fúi por 
caus11 da elei~lio. 

0 SR. Q. BOC,\.YOVA- Nestas c~ndições, a 
minh11 illlp:tJ•ci;tl.ida.de, a consciencia dos f;1· 
cto~ irnpunltarn-rr c o devm• do assignalar 
todas tts circum>tancias occurrentes. 

No anno pass,ulo. em uma da:; ultimas 
se::t~õe.~. chamei n, at.tençiio ·dos meus collegas 
par11 um fios g1·anctes pol'igos que ameaçu.m 
a sorte tl!t Republica; e p:l.l'a elle dmmoi 
tambem. muito opportunarnente, a attençiio 
do chefe do Governo. 

Esse pet•igo estú. na formnç~o. não permit
tida pelo Congt•cs· o nsm pala Constituiçiio, 
des,es vet•dadeiros exet•cltos est11doues ... 

0 SR. ALME!D;\. BARRETO - E' O mal da 
Republica. 

O St:. Q. Boc.I.YOY.I.- ... não sómente com 
tod11s os ca.r:wteri~ticos de uma organis~tQii.o 
milit11r, mas dotados de app:1rc!ilos bellieos. 

E. entretanto, o Congresso Nacional ~ o 
unico compotonto para autoris:tr a organisa
~'il.o de for~'a" arm:crlas. 

0 SR. ALMlllD.\. RAllllETO - 0 Estarlo do 
V. Ex. tem metralhador1ts superiores ú.s lia 
Unilio. 

O SR. SmVERINo VIEmA - Isto é um con
sectario dos districtos militares. 

O St~. Q. Boc.\.YUVA - Deus mo !ivl'e, de 
entrar em me~te;•itt desta natureza, porque 
cut'l'lll'i;l o risco do suhlev:u• contra mim 
opiHiiíes jú. muito, i.;f'elizmentc, t.on,lentes a 
isto. M11s, até Ctl!'to ponto, como dizem que 
UtlUS e::;cl·evo 'lil'Ci.to put' I in~n.s tortas, tt or
g:miHuçiio desses exercitas locaes ó hojo 
quasi neucssi,Jado do ortlom publica, dutttt 
a impossibilidade mt\nifllsttt de se preenche-
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rem os qu:Hlros do exercito e de se consti- I eu,olle que n.m<t a Republica tanto quanto eu, 
tuir·o exerc.t.o na. bn.sc 8 condir:ões w.i<'<L~; olle que tem :1 responsu.bilidatlc que tenho, 
em que e!Je pótle ser um:t f0rça respeiT,;1VI'l, ha. de ser nesta cadeira. nilo sómente o legi
servindo de ga.rantin iL honra nacional, po· timo representante da polit.imt e dos inte1•esses 
rante o estrangeiro e de segurança. :i libor~ r'o Estado do Rio de Ja~eiro, mas tambem 
dade do cidadão dentro tla~ nossa~ fronteiras. uma das intelligencias mms claras, uma das 

Em um dia de peri~o. fJUe Deus o.fuste, dedicações mais patrioticns com que poderá. 
esses exercitas locaes seriio os primeiros corl· contar a Repnblicn Federativa Br:1zileira. 
tingentes ;1ue, incorporados ao nosso deslnl- Er11 este o assumpto d:t minha palestra 
co.do exercito federal, se1·vlriio de mura1J1:1 e com os mens amigos e peço-lhes desculpa de 
defesa. â invasão do inimigo. os have1·por tanto teml!o retido no recinto. 

Este assumpto, porém, pertence a outra (Mt<ilo bem.) 
ordem de considerações. 

Occupando-me, pois, com o po.recei' em dis
cussiio, devo declarar que os meus illustres 
amigos Mero bros du, Comrnissiio de Consti
tuiçii.o e Poderes, reluctaram em inser·ir no 
parecer os topicos relativos ú deducç5:o de 
votos no município de Campos. 

Fizeram-se ponderac;ões muito judiciosas, 
mas afinal de contas, como isso não iufluia, 
de modo nenhum, no resultado gemi do. 
eleição, cederam, permittindo-me en,ojo de 
formular a minha opiniiio pelo modo por que 
tlca feito. 

Deante, port:1nto, rlas emendas olferecidas 
agora ao parecer, tenho tambom o dever 
de acceital-as, porque sei que ellas cor ·es
pondem ao pensamento dos meus illustres 
companheiros. . 

Não queremos absolutamente estabelecer 
o prejulgamento da eleição gero.l do z·· dis
tricto do Esto.rlo do Rio, pol'que, para a 
veritlcacão do parecer n:1 Carual'a dos De
putados, ho. outros elementos de apreci:.<)ão, 
outra'ordem de cons1derações, que pod0rn ser 
auduzidas c que, influindo provo.vehnente no 
resultado ua rep1•esentar,lilo popular <lo <lis
tricto, têm de ser a.precio.das de um modo 
mais caut~loso po1• parte da Camara. 

Com rehr;iio ao Senado, porém, este· facto 
não se dú.. 

Qualquer que seja o exito da deliberação 
ila Co mara dos Deputados, a respeito do. 
eleição do 2" distlicto do Estado do Rio <le 
Janeiro, o Sr Dr. Jusé Thomuz da Pm•ciun
cula, serú sempre o Senador eleito pelo re
:furido Estado. (Apoiados.) 

O §r·. Severino· Vieh·a • - Ve
nho em breves palavms, depois de agradecer 
as decl:trar,ões sinceras e francas, feitas pelo 
illustre chefe e digno representante <lo Es· 
tado do Rio ele Janeil'O, dm• ligeira explicação 
do meu p1•ocedilnento na Com missão de Po
t!eres dtt qual sou o mais humilde membro. 

Ao tmtarmos dí1 eleição do Rio de Janeiro, 
o nobre Senadm· mtmirestou-se logo pelo modo 
porque acaba de !ttz•·r, com ll. franqueza que 
llle é peculiar na tribuna. . ~ 

Considerando eu que a eletçao em Campos, 
como no do 2" districto do Rllil de .Taneil·o, 
niio influia absolutamente na re:tlidatle do 
rliploma do St·. Dr. POl'ciuncula, e que a 
questão dependia po.ra ser resolvidtt com per
leito conhecimento de causa, que eu nilo 
ti• ha, de altas indagações, e que não con
vinbn ainda demorai· o reconhecimento rio 
diplomado, parec<·u-me conveniente que sobre 
u. questão, a decirlir, na outra. casa do Con· 
gressa, ttpesu.r dtt inrlependeucia com que 
ambo.s decidem as questões que lhe são a1fectas, 
pareceu-me conve.niente e prop~z _ que se 
adiasse o recon heonnento desta eletçao. 

O nobre Senado1•, que tinha da materia 
conhecimento já. feito, pelo modo porque 
acompanhou de,de os seus primeiros mo~ 
mentos o assumpto insistiu no seu ponto de 
vista e assim uüo con vinh:t discordat· do 
illustre chefe em ]lOnto que não me tlco.va 
desairOSO Vir da tribuna definir e expliCal'. 

Por esta rasiio, não hesitei absolutamente 
em subscrever o parecer ; mas desde que o 
illustre cl1efe e o primeiro a dar mostra de 
sua bondade, eu me julgo autorisado a de· 
ch1rat• que a Commissito acceita a emenaa 
apresentada pelo lionmdo Senador pelo Rio 
Granrle do Norte. (Muito bem.) 

Com relação a esse cidadão, nem o fraccio
namento de votos, nem as dissidoncius, nem 
as rívnlidades entre os chefes locaes. nenhum 
desses incidentes,emllm, pódo attingil• tt auto
ridade moral que elle possuo, como legitimo 
chefe do pmtido republicano federnl no nosso 
Estado. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encet•· 
ra·se 11 discussão, flcan~o a votaçiio adiada 
por falta do uumero. 

Niio coreço recOl'Um' aos meus collegns qual 
a suo. influencio., qual a sua importaneia desrle o Sn·. Presidente-Nada mais ha-
o momento crn que C'. !lo, po1· uma revol!l<,,iio vendo a tro.tar, desig·uo po.ra 01'dem tto dia 
do Estauo. !'ui clevttllo a alta co.tllegorio. de 
seu l" presirlen te. 

Mas, estou corto de q ne, ao penetl'al' neste 
recinto, ollo, um republicano historico como (•) Nüo foi l'ovluto pulo o<'n<lol'. 
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da seguinte scssü.o pl'cparatorí:t a rcalisnl'·so 
amanhã: 

ELEIÇÃO DE T'EllA7'l~IniJCO 

Vot.açiio em rliscussii.o unica 1lo ll"receJ' Entr:~ em dí~cussiio imica o pn.rcce1• n. 3, 
de 1807, da Commissão de Constituição, Po
rleres e Diplomacia, opinando que seja reco
nhecido o proclamado Senador da Republico. 
pelo Estado de Pernambuco o cidadão eleito 
Dr Antonio Gonçalves Ferreira. 

n. 2, do 1897, rla Commiss~o de Constituição 
e Poderes, opinando que soja recnnhecido 
sanarlor da Republico. pelo Estado rlo Matto 
Grosso o cidadão eleito Dr. Antonio Francisco 
de Azeredo; 

Votação em discmsão \tnica do parecer 
n. 1, de 1897, da mesma Commissão, opi
nando que seja reconhecido senador da !te
publico. pelo .Estado do Rio de ,Jo.neíro o ci. 
datlão eleito Dr. José Thomaz da Por
ciuncula; 

Ningnem pedinrlo a p~lavra, encerra-se a 
rliscussão, ficando a votação adiada JlOr falto. 
de quorum. 

ELEIÇÃO DO PARANÁ. 

Discussão unica do parecer n. 3, rle 1897, 
da Constituiçã.o. Poderes e Diplomacia, opi
nando que se,ja reconhecido Senador daRe
publica pelo Estndo de Pernambuco o cidadão 
eleito 01•. Antonio Gonçalves Ferreira; 

Discussão unica do parecer n. 4, da 1897, 
ela Commissão ele Constituiºão, Poderes e 
Diplomacia, opinando que seja reconhecido 
Senador ela Republica "(leio . Estado do Paraná 
o cidarliio eleito padre Alberto José Gon. 
çalves. 

Levanta-se a sessão as 2 horus da tarde. 

6° SESSÃO PREPARATOni,\ EM 24 DE ABRIL 
DE 1807 

P1·esidencia do S1·. .7oahim Catumla 
(1" Sec1·etario) 

Ao meio-dia abre·se a sessãn, est.~nrlo pre
sentes os Srs. Senadores Joakim Catundo., 
Joaquim Sarmento, Francisco Muclmdo, ,José 
Bernardo, Abdon Milanez, Rosa e Silva. Joa
Quim Pernn.mbuco, Leite e Oiticic:1, Lranclro 
Maciel. Ros:t Junítll', Severino Vieim. Virg-ílio 
Damasio, gugenio Amorim, E. W11nrlonkolk 
o Fernando LolJo (lô). 

E' lida, posta em discussão ·o som debate 
approvada a actu. da sessrro anterior . 

O Sr. :.·~" Soc1•eturio, servindo de 
1 o' declara. que nü.o ha exrorlícnte. 

O Sr, Dontingos Vicente. so1·· 
vindo de 2" Secr<ltario~ declara que nito !Ja 
pareceres. 

Entra em discussão unica o parecer n. 4, 
de 1807, da. Commh<siio de Cónstituíçiio, Po
deres e Diploma.cia, opina.ndo que seja. reco
nhecido e proclamado Senador da Republica. 
pelo Estado do Paraná o cidadão eleito padre 
Alberto Josó Gonçalves. 

Ninguem perlindo a palavra. encerra-se a 
d íscussão, ficando a. votação adiada por !alta. 
de qttm·um. 

o S•·· Pro8idente-Estó. esgotada o. 
ordem do dia ; e, nada mais havendo a tratar, 
vou levantar a sessão, clesignando pa.ra ordem 
do dia da seguinte sessiio preparatol'ia, que se 
realimrá na proxima. segunda-feira, 26 do 
corrente mez : 

Vota.çiio em discussão unica do parecer 
n. 2, de 1897, da Com missão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia, opinando que ~eja re
conhecido e proclamttdo Senador da _Rep~= 
blic11 pelo Estado de Matto Grosso o ctdadao 
eleito Dl'. Antonio Francisco de Azoredo; 

Votação em discussão uníca do parecer 
n. L de !897, da mesma Com missão, opinando 
q uo seja reconhecido e procln:mado Sena~or 
ua Republica pJJ!o .Estarlo rio RJO de Janetrp 
o cídttthio eleito, Dr.· José Thomaz da PorcL· 
uncula ; ,," 
Vota~ão em discus~iio \mica do parecer 

n. 3, do J 897, d:t mesma Commissã.!il, opinando 
quo se,ja reconhecido e Jll'Oclo.m~~:do Senador 
da Repul.rlicn. pnlo Estado do Pernambuco o 
ciuuclito oloitu Dr. Antonio Gonçalves For
t•eiro. ; 

Votação em rlisoussão unica do parecer 
n. 4, de 1897, da mesma Commissiio, opinnndc 
que s10n. reconheciclo e proclam~.do S~no.1'9-
da. Republica pelo Estado r lo Po.t•aná o mdadu.• 
eleito padre Alberto Jose GonçalY(IS. · 

Levn.nto.-so :t scsslio 
O~~·. 1P·~·~;;ti<lon.tL<~'> doclal':], que n:io moio·tli:t. 

havendo numero pal'l1 votar, continú:t a1li:u.lal 

ORDEM DO DIA 
a meia hom tlepois d· 

:t vot:tçü.o dos parcce1•es ns. ~ e I, do 1807. 
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I 
P1·esidcncia rlo S1·. Joahim Calttn(;a. 

(1° SCC1'CIW•io) 

Ao meio e1ia, n.bro-se a ses·>ií.o, esta.ndo pre
sentes os Srs. Senadores .Joakim Catnndo., 
Joaquim Sarmento, G. Richard, Fl'ariCis•'o 
Machado, Pires Ferreim, .José I3wnnrdn, 
Abdon Milancz, Almeida Barreto, RoRo. c 
Silva, Joaquim Pernambuco, Rego Mello, 
Leite e Oiticica,, Leandro Mnciel, Rosa JuniOl', 
Severino Vieira, Eugenio Amorim, Domingos 
Vicente, Quintino Bocayuva, Edua]'(lo Wan
dcmkolk, Fernando Lobo e Julio Fl'OÜL (21 ). 

E' lida e posta em discussilo a acta d(l 
sessiio ant0rior. 

O Sr. Jufcio lF'n·ota- Tendo com. 
pm•ecitlo iL srss:io de :tnte-hontern, e tend.o 
notado a exclusão do mon nome do nume1•o 
dos Senadores qno s0 n.chn.ra.m pre:>ontes, pe~o 
a V. Ex. mando rectiilenr esse engano. 

Nu.turalmente, foi elle devielo ú algum CO· 
chi lo llcempr·cga•los encar•r·cgados de tom~u· os 
nome~ dos rJIIC compwer.eru. 

Não h a vcnrlo mais reclamações, dú-s~ n acta 
por approvaàn,. 

O SR. 3" S!~CRETARIO, se1·vin<JO rle ]", elá 
cont:~. !lo s<:guinte 

EXPEDIENTE 

Dil>loma <18 Scnarlor eleito pelo F.stae1o de 
Goyu.z, cxper!ido pelu. respecl.iva Jent:\ Apu
rarlora ao CO!'Onul Antonio .h só Cttiaclo.- A' 
Commis:;iio tle Const.itt:i<;oiio e Poderes. 

Mensag<'m de Prefoit<) elo Districto Federal, 
rlc 1··1 do coneJrtf, mez. Rul>mettr,nr!o à et•nsi· 
deraçã() do S<·nn.,'o :ts J':czües pclus qr nPs vetou 
n resoluçiio do respecti YO Conselho Municipal 
que concede permissão a Bet•nhaJ•d\Visouz p:u·n, 
por si ou por em preza que organisn.J•, est.ube· 
leccr, em ponto proxímo no littornl, n Juízo 
do Poder Executivo ~runicipol, uma grande 
uzina de electr•icídadc, destinadn. a fot•necer ir 
distancia 1'01·r:a motriz neceRsorin. no f'unccio· 
namento do rnacll:nismos.-A' Commissão de 
Constituição c Poelores. 

O Stt. G. RtCIJ,\RD, cmrplente, serviwlo tle 
2° socretnriu, h) e vae 11 imprimir· p:n•:t untr·ar 
na orclem rlus trul•ullw;,; o ~uguute 

P.\r:,ECl~!t 

~L I! -- 1897 

A Commi~;;~,o tlí.! C<~IJ:iti tu iç~n. Podm'í'S o 
Diplutu:,ci:; ··Xal!:iuuH ;;./1 «lll.!runt,ie"' c!/\s 
eloir;ú8s das ilt'.'cl'nas scc~.õos dos rnunici]Jio~ 

cm que se rli vide o Estado ·do Ceará, eleições 
a que, na fórma da.8 disposições em vigor, se 
proceclcu no dia 30 de dc~embro de 1896, no 
mesmo Estado, pam a renovação, pelo terço, 
de sua representação no Senado. 

A apuraçã.o das authenlicas apresentadas â. 
Commissiio deu o seguinte r•eôultado : 

Cidatliio Joiio Cordeiro •.......•.• 
Dr. Frnneisco Gomes Parente ..•• 
Diverso& •...•.•..•...•.•.••....•. 

Votos 

18.325 
4.401 

85 

Nesse resultado a somma dos votos eleva·se 
à dos veriftc(ldos pela Junt:t Apuradora do 
Estado, como melhor se verá <lo seu conrronto 
com a ttpurnçào d[l mesma Junttt, que foi a 
seguinte: 

Jolío cordeiro ...•..•....•....••• 
Dr. Francisco Gomes Parente ....• 

outros menos votados. 

votos 

17.950 
3.490 

O pt•ocesso eleitoral correu reg-ularmente. 
Nenhum protesto ou reclamaçi'io consta ter 

sido :~presentnrlo perante n Junta Apuradora 
contrn. o diploma expedido ao cidadão João 
Cordoi ro. 

Niio lbmm presentes ao ~xarne dtt Com· 
missão mais de ·100 authenticas, entre as 
q uacs deixaram do ser •.mviadas as das se· 
ce;ões em que, porventura, niio tenha tiavido 
eleiç;Io. 

Em vista do exposto, c.\ a Commissão rle 
pn.reccr: 

I" Que sejam consideradas v(llidas as elei
çücs feitas n.o Estado do Ceará, em 30 de de
~ernbt'o de ISOii, constnntcs das authenticas 
;tpurndas perante a Commissiio e anoludtls 
no mappa org:1nisado nt1 Secrt"taria do Se
IIH.do ~ 

~" Qne seja reconheci• lo e proclamado Se
llillkr pelo mesmo Estado o cit\adão João 
Corrleiro. 

Snla das Commissões, 24 de abril rle 1897. 
-Q. Bocay\Cva,-Abdon M;Zane: .-Severino 
ViaiJ'(t. 

ORDEM DO DIA 

O §r. Jl."«·esiidente -A ordem rlo 
dia cunst<t ela votaç,iio dos pa1•eceres, cuJa 
rliscusl'iíO ficou encerrnrlrc. Não ha numet•o 
pu.m se prorc>.der a e~~~H votlH;ües, porque 
achnm-,e pr<;sr.nt.·s •ôlliCJ!te 21 St·s. Sonu
ri<•l'es. lidt~muu I p:tl''l vrconcltimento do nLl· 
moro Jcg:LI. g como :1 lll.tterht ó urgente, 
para. que o S<·n.ulo l'O con~tiLua atei o di;1 3 
<lf' m:'.io, su·-punclo n. sc,;sil<.> peJr 10 minutos, 
aiÍIII do GSjJel'i\:' t]UC lWjiL UlllllC!'O SUI!Icioutc 
de Srs. Scn:ctlorl'S. 
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SllSponde-se n. sessão. 1 Dlscussão unic11 do p11recer n. 10, de 1897, 
A umo. hora e 20 minutos da t11rde, reabre. da Commiesão de Constituiçãc, Poderes e Di-

se 11 sessão. plomacia, opinando que seja reconhecido Se· 

O Sr. Pre~õ~ldente- Niio tendo 
comparecido mais Srs. Senadores, continua. 
adiada a votaçãa das ma terias encerradas i e 
na11a mais havendo a tratar, vou levantar a 
sessão, designnnrlo para or~em do dia da se
guinte sessão prcparatoria., que se rea.lisa.rá 
amanhã: 

Votação em discussão unica. do parecer n.2, 
de 1897, rla Commissiio de Constituição, Po
deres e Diplomacia, opinando que seja. reco
nhecifio e proclamadCl Senadol' da Republica 
pelo Estado de M:ttto Gro;;,o o cidadão eleito 
Dr. Antonio Francisco rle Azeredo i 

Votar,ão em discu,siio unica do parecer 
n.l, de 1897, da mesma Commissão, opinando 
que seja reconhecido e procla.mado Senador 
da R~publica. pelo Estado do Rio de Janeiro o 
cidadão eleito Dr. Jose Thomaz da Porci
uncula; 

Votação em discussão unica.do parecer n. 3, 
de 1897, da mesma commissão, opinando que 
seja reconhecido e proclamado Senador da 
Republica. pelo Estado de Pernambuco o cida· 
dão eleito Dr. Antonio Gonça.l ves Ferreiro. i 

Votação em discussão unica. do parecer 
n. 4, rle 1897, da mesma CommiEsão,opinando 
r1ue s~>jn. reconhecido e proclamado Senador 
-da Republica pelo Estado do Paraná o cidadão 
.ele i to padre Albel'to José Gonçalves ; 

Discussão unica do parecer n. 5, de 1897, 
da mesma Comrnissíio opinando que seja reco· 
n hecido e proclama.clo Senador da Republica, 
pelo Estado da. Bania, o Dr. Ruy Barbosa i 

Discusslío unica do parecer n. 6, de 1897, 
da mesma Commissão, opinando que sPj:< 
reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo Estado de S. Paulo o Dr. José 
Alves Cet•queil•a Cesar ; 

Discussão unica do pa-recer n. 71 de 1897, 
d[l, mesma Commi~siio, opinando que s~ju 
reconhecido Senador da Republica, pelo Es
tado de Santa Catlwrina, o Sr. Antonio. 
Justiniano Esteves Junior ; 

Discussão unica do parecer n. 8, de 1897, 
d:t Com missão de Constituição, Potleres e Di
plomacia, opinando que s1~a reconhecido Se
nador da Republica, pelo Estado de Minas 
-Gornes, o Dr. Feliciano Augusto de Oliveira. 
Pcnna; 

Di:,cussíio unicn. llo Jlarecer n. O, de 1897, 
dn. me~mu. Commissüo, opinando que ~~ju 
reconhecido o proclnm1ulo Sen!tdor da Repu
hlic:.L, p€1lo EstaG.o Llo llio Grande do Sul, o 
Dr. Jose Gomes Pinheiro Mttchitdo; 

nador da Republica,pelo Estado da J:larahyba, 
o Dr. AI v .aro Lopes Machado. 

Levanta-se a sessão á. 1 1/2 hora da tarde. 

--
8• SESSÃO PREPARATORIA E~l 27 DE ABRil• DB 

1897 

Presidencia dos Srs, Manoel Victoritlo s 
Joaquim Sarmento (8·' .!ecretario) 

Ao meio-dia n bre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Joaquim Sarmento, Pires Fer
l'eira, cruz, José f!ernardo, Abdon Milanez, 
Almeirla Barreto, Rosa e Silva, Joaquim Per· 
nambuco, Rego Mello, Leite e Oiticica, Rosa. 
Junior,.Severino Vieira., Eugenio Amo1•!m, Do· 
mingas Vicente, Q, Bocayuva, Lopes Trovão, 
Fernando Lobo, G. Richard e Julio Frota (21)~ 

E' lida, posta. em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

O Sr. l. o Secretario dá. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do ronel Manoel Prescíllano de 
O li v eira Vall dão, de hoje, r·emettendo, como 
complemento os documentos que apresentou 
com o seu o cio de 22 deste mez, 31 cer
tidões inhere tes á. eleição f~dernl a que se 
procedeu no ia 30 de dezembro ultimo, nos 
municípios d Rosario, Riachão, S. Paulo, 
Boquim, Arai .: Espírito Sa.nto, Esta.ncia e 
Villa Christin :do Estado de Sergipe.- A· 
Commissão res ctivn.. 

Representa · do Dr. Francisco Gomes Pa
rente, candida o ao loga.r de Senador pelo 
Estado do Cea , contestando o diploma. ex
pedido pela J mta Apuradora de.quelle Es· 
tudo, na eleiç[ procedida ultimamente, ao 
Coronel João cqrdeiro.-A' Commissão respe· 
ctiva. 1 

O Sr. ~· .ecretarlo, servindo de 
2•, lê e vae a imprimir para ent1•arua ordem 
dos tt•abalho~ 9 seguinte 

PARECER 

N. 12-1897 

A' Secretaria do Senano forám enviadas 
por 234 Mesas de secções eleitóraes outras 
tantas authenticas das eleições a que, de 
1\Ccordo com a constitmção da Republica. e 



ANNAES DO SENADO 

leis em vigor, se procedeu no dia :~o do dezem
bro do anno passado no Estado do PaJ•il., pa.m 
a renovação pelo te1•ço de sna rep1•esentuç~o 
no Senado Federal, bem como a ímthenticn. 
da apuração geral feita pela junta respectiva 
na Capital do Estado. · 

Segundo esta fomm votados para Senatlor 
pelo referido Estado os seguintes cida.dilos: 

Volos 

nado regularmente, compondo-se de quatro 
membros ate o final dos trabalhos. 

&gwula secçao-As duplicatas tlesta secção 
teem at11nidndes as mttis estreitas com as da 
primeil•a; assim é que uma dellas dil. ao can
d.ida to D1•. Barata tres votos e a outra 140. 
De ambas consta ter funccionado a Mesa. só
mente com quatro mosarios, que silo os mes
mos cm uma e outra, notando -se a mesma 
ditfemnça na.s firmas, njusta.ndo-Re a esta 

Dr. Manoel rle Meilo CaJ•doso Barata 19.:160 todas as obse1·voções fai.tas respectivamente 
Antonio José de Lemos............. 33 ú, rluplica.ta da Jn secção. 

e outros menos votados. 
Da. apuração das o.uthenticns remettidas á 

Secretaria do Senado, o resultado é o se
guinte: 

Terceim secçt!o- A mesma affinidade. A 
Mes:t nesta duplic:tta funccionou com os cinco 
mesarios Jegaes, cujos nomes se veem em 
lettra d itfer•ente, subscrev>mdo as duas actas. 

Em uma. das cópia.s se declara ter·em com-
Votos parecido tros eleitores que, convidados a 

Dr. Manoel de Mello Cardoso Barato. 10.023 votar, declararam di)US (sic) «não votavam 
Diver'OS 28 po1' uão haver ainda ninguem apparecido »e 

• "" ""' "" .... · · "" .... · o terceiro declarou que só votaria rlepois que 
O processo eleitoral correu em geral com visse, ao menos, dez eleitores na secção; 

mais ou menos regularidade não tendo sido qu~nto ao mais caborn as observações feit:ts 
apresentado á Commissão nem const:tntlo dos qUimt.o á 1" secção. 
üivCl'SOS p:1p.eis submeLtitlos n. seu exame pro- rJua.rta secçtio-Notam-se os mesmos f:tetos 
testo, rechttnação nem rcpr•eiientaçii.o alguma. que autorisam a cla~sifiear em dous gt upos 

Desse exame, ptmim, vet•itlcou a Commi;;são ou ordens as duplicata,; das prirneit•rxsquar.ro 
que foramJ'eu ettidas em <luplical.:t actas da secções da Vig-ia. Da primeira const~, sú um 
1", 2", 3• c4" secções d11 Municipio de Vigia. voto para 0 Dr. Barata e d:t segunda. 'üupli-

Na 6" secção do referido Município votaram c:\1.<1, :\ votação, qu'' é un:tnime ptwu, este 
os eleitor·es da 7", sob o tund monto de wlo c:1ll•lidato, se eleva a 220 votos. 
se haverem reunido os eleitora desta ultima, Do exposto, é evidente qne om umr, destas 
e sob o mes1110 funrl,.mento vn ·mrn n:t 10• os du:Ls ordens de duplicatas (bt•am Ji1lsilicadas 
eloitores das 8" e 9" secções. se do tomatlo em a~ eleições 0 as firma.:; do~ m~sarios. 
separado, como recommen~.a lei, os votos Na. impossibilidade de discriminar as ver
dos eleitores estranhos à se 'ão, que aliil.s darlcil'as das falsas, o sendo CCl'toque, quando 
foram apurados prorniscuame 1te. discl·iminadas. nenhuma das ordens das có-

Demorando o seu exame sob1 e as duplicatas pias apresen tadns cst:Lri:t no caso de se1· a. pU
. das quatro primeiras secções, otou a Com- ratlrt pot• talttt 1Je n.uthenticida.do, .entcw1eu a 
missão .o seguinte: commissão de descontar dn. votação do Dr. 

Primeim secç<io-Uma da Baro.ta ns 736 votos que lhe foram aput•ados 
ao Dr. Manoel Bal'ata n e votos e a nas i", 2". 3" e 4'' secções do município t111 Vi
outra dá ao mesmo candifjato ISO votns; gia, ficn.ndo assim reduzidrt a 18.::87 o total 
aquel!a no que consta serem mesn.rio, Jo~ó <1:1 sua votn.ç~.o pal'i\ Sen:ulor. 
Angelo Gomes, Luiz Anlonio Ferreim Cardos, Hesummdo, ó a Commi~süo do purcccl' : 
Mar•iano tln Silva Gaia o Tel•tuliano Rorlri- 1", que sojum romettitlas ao procu1•a,1or de 
g-ues aoha-so assignnda pelo~ tres mc~:wios secçilo do Estado do Pará ~s duas ordens de 
doclararlos, menos Ter•tulittnll RodrigltL·~; m1 cópias relativas iLs eloiçiir~ dns 1'·', 2", :J.· e 4" 
segunda, que reza sel' composta. dos mesmos secções do municipio d11 Vigia, no me:;mo Es
mesa.rios, ettl numero do quatro, est:"lo ns- 'tacto, afim de quo, a.pumndo o~ indicia.tlos no 
signados O> nomes de todos, :sendo, porém, o crinw quo ;ohi so evidencia, proceda tunt.ra 
camcter da lettm com quo I~ i escripto cr.tda. os mesmos com totlo o rigor r lu. loi ; 
um dos n·cs nomes. quo stlbscrevem n, pri- 2', quo iL excepçJ.o da1; dr.i~ües d11s qu:ttl'o 
moira, tliJrorente da lel:tr11 •l~~ti't. refcri•1as scc,,iíes sdam con!;it.lern.tln.~ v:Ui<las 

Dfl. primoiJ':I acta rt cúpin, uilo 'ost:i. rt;guln- ns demu.b n.uthenticus :t.puradas pora.nte u. 
risntta por não ser complctn, Do. ~iog-un:l:t não Commiss:io ; 
consta a ct'lpi:t. da. lista dos eloito!'e~. t"to.:u:· da. 3'', qtw :,;1jn. reconhc·cido 0 ]l1'0t·':t,n;:ttlo Se
acta r\a. inNI;itllaçii.o tl.tt Mc.'::t, nnl.antlo,s;, cm n:ultli' Pt'lo ~<t:t~1o do P:n:·,, o cit!:~il•·" .Ut· . ..\le!
voz rlo COllt:orto dtt ada dn '!oiç;iu n J'''''''"';ll- nonl ,]" Mol:.o C:lt•do;,o Bn.t'll.t.o .. 
cimento d:t:~ lil'lllilS da Me."''· p01· .;t~mdf,.·~~ç~r. Sn.!a da:-\ (:utJillii...:sCíc~~, :~n ;!c· :tlli·iL ;c~ li·~!-17.-

Corno se vê, qner do Utua., quut' tlú Utttt'll (J, JJocaytl"va. -- ,[úrlrJtt Jllila;<.u=. - &ve;·ino 
dessas duplicat11s, a Mesa nilo teria fln~t:L'io- Vieú·a. 

'/I 
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SESSÃO EM 27 DE ABRIL DE }8!)7 

ORDEM DO OlA 

VOTAÇÃ.O 

O Sr Pre!i<idente- NIT.o !to. :tin!la 
nu.mero pam voto.t', continuam, porl.n,nt.o. 
a~tn.das P.s votar:ões constantes da m•dem do 
dta. 

EUl!ÇÃ.O DA BAlliA 

Entra em discussão o parecer n. 5 dn. Com· 
mi.ss5.o de Constit)JiçiTo. Po·leres c Diplomacia, 
opmanrlo que se.111: reconhecido e proclamado 
Senar!or da Republtcn, pelo Estado da Bo.hi~: .. 
o Dr•. Ruy Ba!'bosa. · 

Ninguem pedindo a po.Javt•a, e11Cet•ra-se a 
discussão, ficando a votação adiada p:tr faHa 
de quorum. 

ELI~I(lÃ.O DE S. PAULO 

Entm em discussão o parecer n. G de 1897 
dn Commissiio de Const1 tuiç~.o. Porl~t·es e Di~ 
plomacia, opinonilo que S(•Ja reconlwcid.o e 
proclitma.do Senador cln. Republica, pelo Es· 
tacto rlo S. Paulo, o Dr. Jo~e ,\lvo8 de Cer
queira Cesar. 

Ninguem pedindo a palavra, encerJ'a-~o a 
discussão, ficando a votar;i\o adi nua por Jl.tlt11 
de qtto1'IIm. 

ELEIÇÃO DE SAN'l'A CATITARINA 

Entra em discussão o parecer n. 1 do JSGi 
da Commissão de Constituiçfio, Pod~1·es e Di~ 
plomapia, opinn.ndo que sejn. reconhPeillo e 
proclama•1o Senado1• d:t Repuhliea, pelo Es· 
to.do de Santa Cu.tltar•imJ., o cidadão Antonio 
Justiniano Este l'cs .J unior. 

Ninguem pcd.indo a. pal:tvra, encerra-so a. 
discussão, ficanrlo a votação adiud:t pot• falta 
elo quo1'Hm. 

Ef,ElÇÃO Dll MJN,\S GlilRAES 

doi;N•mirm.do pe!:~ lei p~l':\CO.d;t secção, é PI'BCÍS• 
que o numol'o do.< eleitores rles,;;~ secçii.o se,i; 
muito maior·, porque d'ent1·e tão grand· 
numet•o de eleitores nem todos podem em un 
momento do.r.lo esta.~· pl'e;;entes e votar. 

,Tú. ~o vê, poi;;, que na eleiçiT.o destas secçõe: 
bou vo ou irregul;lridn.de ou vicio mesmo in 
sana v e! rio alisto mento. 

Pot'tanto, n. Commissão do Contituição · 
Poderes, procur·n.nrlo reparar semelhante faltt 
mn.nrla it Mesa uma emenda, incluinc1.o tam 
hem n. \J" secçiT.o do município de Oliveira. 

E' lida e posta em discus:;ão a seguintr 
cmencla ao pn.t·ecer n. 8: 

No «Ült'ccii'O período depois das palavras 
«.232 ceduln.s>> ncere~cenle·~o : «e a da 9• sec 
çii.o de Oliveira, onde vot.nmm ~58 eleitores:> 

No final da i" nonclu~oão, :tccrescentc-se: 
o cm a O· secção de Oliveira. 

So.la das Commi~sücs, cm 27 de abril d 
IR!l1.-Severino Vicim.- Q, Boeayuuck-c 
AIPio;1. Milaae;. 

Ning·uem mais pedindo a pal~tvrtt, encm•rtt 
~e 11. cliscus,;;o, Jlc11ntlo adiada 11 votaçlio pot 
f<tlt:t ele fJ·r w,-";n. 

ELEIÇÃO DO flTO GRA.ND8 DO SUL 

Ent!'a em discussii.o o pn.recer n.9,rle 1897 
dn Commissfio de ConRtituir,iio, Poeeres e Di 
plorn~.cio., opinando qua seja. r•econheddo 
Jli'OClamndo Srn~dor da Repuhlictt. pelo Es 
ta.do rio Rio Grande do Sul, o Dr José Gome: 
Pinheiro l\!nchado. 

Ninguom .mn.is pedindo a pnlnvra, encerra 
se a discnssiio, ficando tt votação adi ada pot 
falta de quol'1<m. 

EJ,ElÇÃO DA PARAUYBA 

Ehtl'a cm di~cussão o parecer n.JO,de 1897 
na Cornmi:;s~o do Constitui(•ii.o, Podere' e Di 
ploma•~io.. opinanrlo qur-l seja reconheci<lo -
pi'ncla.mado sona.dor daRepublica,pelo Estad< 
do. Parahyba,o Dr. Alvat•o Lopes Maclul'lo. 

O §I!'. Pt·c,..ideut~-Tom n palavr~ 
o Sr. Almeid~ Barreto. 

0 SR. AnDO:\ MILANEZ pede U pa!avrn. p:trP 
n nm t'XJll i c,1.<;fto ]lessoal. 

Entra em tliscussiio o p:weeor n. 8, de JS!l7, 
da Commi.ssão do Con~t.itui(·ilo, PoderPs e Di· 
plomncia, opinando quo SP.i<t reconheci1lo o 
pr•oclamarl.o Senador• dn Republic~. pelo Es· 
tado de Mmn.s Ger:tes, o D1•. Feliciano Au
gusto de Olivoit·n. Pcnn:1. 0 SJt. AUI~~lDA H.lltrtllTO-Diz que C8de r. 

o. ~n·. SiC'II'Oriino ."Vie~ra diz que poJuvra ao S•·· Milnnez, f111Jantlo rlepois. 
na copm do parcer:t' em dJseu~•;mo fn.J.tou men· · o sn .. p 11~1, 1 ~t~N1.'1·:-Tcm n. p~lavm Jlll.l'r 
ciomtl' rll'JlOis ti:< nu thontir·n. de C:m1 ti ll'!:l,, c>nrl" J' - ·1 ' '1 1 · . " llllli\ cxp l•~ar.:lll J:re:;soa. (I St•. ")I on ~filn. 
vol.n.1•am :zc,o cleilo•·cs. :1. rl:t D· ,,ceniin ··dn 11111- 11 ,.,., 
n!cipio de O!iveiJ·a, onrlo ''0Ü1l'~Ln! :!.'.:~) t:l~·1~ 
ün·cs. , (r~ t.~~:'". 4:·~-~)diltt:lltl ~;~~ti~b:li.{~~:-~Vom l'r·l-

Or::, o S~·Pmlo s;,~uo (Jt!C fJJt'il c:<>mp::tre•.:0t:<,llllllil_u~ti.c «Xl;liCill':l.o Sunu.tlu a..!'a;(;j,o pot•qu.c nãc 
o vot,trom .!00 ou :!üU ol01torcs,l1mHo m~x1mo ;1.s~1g·nuu o ·parucor I[UO se <llSWto . 

. ~un:\tlo Y, /. 
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Quanrlo se tratou do reconhecimento 
do Senador oloito pela Pat•a.hyba do Norte, 
na vaga deixada. pelo illustl'e Sr .Joã:o Noivu,, 
fez lugo o orador o proposito de nã:o tomar 
parte no exame dessa eleiçã:o como membro 
da Commissão de Constitui~ão e Poderes. Este 
proposito do orador accentuou·Se ai urJa mais 
depois que o seu illustt•e companheiro de 
representação, o Sr. Almeirh B:\rrato, ap•·e· 
sentott o seu protesto. 

Declarou igualmente o orador aos seus 
distinctos collega.s, membros da Commi•são, 
que não podia tomar parte no referido exame 
e pediu-lhes fossem os mais escrupulosos 
que pudessem. 

Foi esse o seu procerli mento e ignora o 
que depois se passou, só tendo noticia do 
resultado da eleição pelo parecer apre;entado 
pela Commissão respectiva. 

Aproveita o orador a opportunidade para 
a.gradece1• a essa illustre Com missão a sevc
rlrlade e criterio com que procetleu no exo.me 
de todo o processo eleitoral, com cujo resul
tado em qualquer hypothese ftc:t~iasatisfeito. 

E' o que tinha a. dizer. 

O Sr. Almeida Barreto-Pre
ciso que V. Ex. mando entregar·me os papeiti 
desta eleição. · . 

Sr. Presidente, de todos os pal'eceres, (belos 
para a ordem do dia r.\e hoje, o unico con
testado é o da Parahyba. do Norte: 

Hontem soube que ia (listribuir-sc em im· 
pressa o p!!.t'ecer destD. elciçã:o, c pedi ao 
sr. !0 Secretario, e por escripto tambem a 
V. Ex., que fizessem adiar esta discussiio 
para amanhã, por isso que tinha ,,u tl~ it• á 
outra Casa rlo parlamento, onde deveria ser 
discutida na. · Commissiio t1e Verificaç~o do 
Poderes esta eleição, levar documentos im· 
portantes que hn.viu, recebido. 

Apezar de niio ter em mão esses documen· 
tos, que est.ão em poder do Sr. I" tenente da 
Armada João da Silva Retumba, passarei 
assim mesmo a discutir esta. celebre elei,ão. 

Nilo venho occupar !L attençii.o do Senado 
por espontanen. vont.aile ; sou a i>.to obr:gado 
pelo dever, que impõe-me o mandato de um 
povo, quo se vli esbulhailo de seus diruitos, 
garn.ntitlos pela Constituiçiio d11 Republic:t. 

i>i assim ó. permitta-me a illustro Com
missão de Constituição o Pode1•es, que lhe 
diga estar o. sua refutação sobre a conte.staçiio 
por mim apt•esento.da muito aquem da 1m par· 
ci1\!idad<l, que pt•ometteu ohse:·vo.r . no reco· 
nlleci menta dos cttndidatos ás vo.gas tlo Setwlo 
F nt t;, r a l. 

Eis 1\ razão, Sr. Presidente,por que.qnanilo 
apt·csentei :1 contostar.;ão :'t Mes:t, pedi que 
Jbsso ell1t publicttda no jor·mtl d:L Cn.su., por· 
qtt:Lnt.o era a occasião opportuna pal'tl o prJVO, 

a Nação inteil'a, avaliar quem tinha razíío, 
si eu, ou a nohre Commissão. 

E>te meu perlido fui accoito pelo digno coi
lega que presi lia ó. primeira sessão prepara
toria de nossos trabo.lhos; mo.s até hoje ainda 
não vi cumprida. esta sua deliberação. 

Eu nfio sei. si e occasião de di1•igil•-me a 
V. Ex. e po·.lil' que seja cumprida a delibe
raç~.o da Mesa, porquanto não quero que 
sómenta o SeMdo rlqua sabp.ndo do que se 
tro.ta, desc,jo que a Naçii.o toda. nüo i:::nore a 
raziio por que .tpreseutei a contestaçfio sobre 
a Pleií'ão feita em men l>sto.do. 

Entrioteceu-me devúas, Sr. Presit\ente, o 
pouco 11preço com que a illnstrada Com
mis;ão de Const.ituiçiio e Poderes considerou 
a contestação que apresentei. .• 

0 SR. S~vErm:o Vnm:A- Nãry apoiado, a 
Comm!ssiio ligou toda 1t importancia á con
testa~ao. 

O SR. AI,MEIDA BARitETO- .•. não encon
trando um só documento digno de merecer a 
SU:J, approvaçüo. 

Pois bem, Sr. P1•esidente, diz a Com missão 
em seu pn.t•ecer: 

«Primeiro ponto da contestação-'-intimnção 
official por modo a exceder as raias do escan· 
dalo (documentos ns. I, 2 e 3). 

Diz a Comm ssrto «O contestante junta o 
n. 982 ria folha 1l Unirio, ora a qual vem pu
blicada a chnpa do Partido Republicano Fe
deral parJ. Sen:tr.lores c Dsputallos, com a de
clam.ção de sei' a folha o1Iicial do Estado ; 
quando a verdilda ó que o governo do Estado 
da Para!Jyba tem sua 1'ol1111 onlcia!, que é o 
Cor•·eio O f(tcial, nã:o ptlssando o poriodico · in· 
vocado do uma folha que é apenas org~o rlo 
partido do E$ta<lo. 

Des'll. circnrustancia, poL•em não ó pl:tn· 
sivel inf,;rir que a palavra dess:t folha aos 
seu~ corrdigionarios s<Jja a palavra., ou t1·a· 
duza a intervenção rlo proprio governo no 
pleito eleitoral, que se travou a 30 de 
dezembro do armo tindo,, 

A illustra<la Com missão já vio que a lista 
completa dos cineo lJeput:tdos, que teem de 
representar o E;;tv.do rhL P:tl":tllyba, estit no 
orgão do pttrtitio do go1rcrno. 

O SR. SI~VEittNo VrimtA -Neste ponto a 
tt!legaçii.o ri vorctado i m. 

0 SR. ALM~iDA BARltE'l'O-Orn., pergunto a. 
V. Ex., porque não mandou vir um co,·•·eio 
Offici<<t da dat:t <lo or·gãn rio rmrtirlo em quo 
so acha. n. cltrtp::t c)mpl!Jb, pttl':J. ver si olla 
e::;l.iL ou n:l:) pubtir.arla alJi 'I 

Purquc.Sr. Pi•o;ir\enl;e, •,•u cst.i l'e na C:rpital 
(k Pllr,dtyba tJ,, Norte o ncio vi,nt1rn li um sú 
UO'I·,·eio U iflcial,o inlltlgttwlo ~i Ju1 vir• estu. ft,llm, 
me diss~r;~rn IJlhl t.inlto, lmvitlo um:t, Cl'et<da 
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pelo Sr. Dr. Alvaro Machado, mas que lm 
muito tempo niio era publicada. 

0 SR, ABDON MILANEz-Sinto ter ma.nd:tdo 
as collecções para a Camara dos Srs, Depu
tados. 

0 SR. Ar.~miDA BARRETO- Porque não 
trouxe para aqui 1 Digo isto, porque fui tes
temunha de vista, e sei que A Uniao é man· 
tida pelo Governo do Estar! o. 

Mas, peço ao honrado Senador que me deixe 
continuar a discussão. 

0 SR,ABDON MILANEz-Só O que digo é que 
mandei os exemplares para a Camara. 

0 SR, ALMEIDA BARRETO- Mas, pergun
tando, porque é que não sahia o Col'reio 0(
ficial ha tanto tempo, responderam-me que 
não sahia porque estava a. typogra.phia. en
tregue á Uniao, que tra.balhava na mesma 
casa, a qual ficava bem perto daquella em que 
me achava. 

Logo, a typographia do Correio Oíficial foi 
entr·egue á Uni,ro durante as eleições, o que 
não impede que agora reappareça. 

0 SR. ABDON MILANEz-Não apoiado. 
0 SR, ALMEIDA B.-\.RRETO- Foi O que Se 

deu. · 
0 SR, ABDON MILANEZ-V, Ex., qUe esteve 

na Parabyba, como póde dize1• isto? 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Não se me pót!e 

contestar, li1llo por estar bem informado. 
0 SR, ABDON MILANEZ-Não é exacto. 
0 SR. ALMEID.'- BARREI'O-Si não é, traga 

V. Ex. provas do que atl\rma. si tem o Col'
l'eio Offioial, porque não o apresenta ? Ma~ a 
questão niio é que fosse essa pnblicaç•iio feittt 
na Uniao, no Co· reio Official ou em qualquer 
outro orgão·otl\cial ou nfio, o que se sabe é 
que se puhlicou uma chapa completa, cotltt·a 
o art. 2B da Constituiçã.o, que o honrado Se
nador e seus amigos mandaram fazer e;ta 
publicação, recommendando uma cbapa com
pleta. 

0 Sa. ABDON MILANEZ- Não mandei pu. 
blicar cousa nenhum··, e só o que queria. e 
pedia. el'a que se fizesse no estado uma elei
ção livre, como se fez. 

O Sa. Ar,mlro.~ BARRE1'0- Muito livre ! A 
bico de penna teem sido todas, desde a época 
em qne V. Ex. pam aqui entrou. 

0 Sa. ADDON Mll,ANI':Z-Desto. manei.r<t pô· 
de-so avanr;ar tudo <JUiinto so queiru.! 

0 SR. AL~m!DA BARR!i:T0-0 Sr. SenadOl' 
pela Pa.rahyba, que :tqni nsti't pugnando 
pela eleiç•ão de seu sultrinlto ... 

O Sa. ,\nooN MJT,A:<I·:z-Pug-no pelo direito 
do meu p11rti<lo. O meu soltrinho nern so 
apresentou candidato. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO- Como se diz 
isto ?! 

Todos os pa1•ahybanos, mesmo aqui no Se· 
nado, sabiam desta candidatura, 

0 SR. ABDON MILANEZ- Elle foi apresen· 
tado por todo ·o partido; e declaro, sob mi
nha palavra de honra, que ni'ío escrevi um11. 
só carta a ninguem, recommendando·a. 

O SR. ALMiiiDA BARRETo-Si niio escreveu, 
applaudiu. Vamo~ adiante. 

Aqui est.:i, Sr. Presidente, um edital en
contt·ado em um Jogar não muito distante da 
capital, e que um amigo rne entregou, tendo·o 
tirado da porta. t\a lntendencia: · 

4 O coronel.João Lourenço Porto, presidente 
do Conselho Municipal de Campina Grande, 
etc., etc. 

Convid.a aos cidadiios eleitores rleste muni
cípio a compa1•ecerern nos togares indicados, 
no dia 30 do corrente mez rle dezembro, ás 
\J boras da manhã, at!m de vota1• na eleí
ção.q ue :;e tem de proceder para um Senadot• 
e cinco Deputados ao Congt•esso Nacional, de
vendo Citda. eleitor votar com duas cedulas, 
contendo em uma um nome para. Senador, e 
em outr11 cinco nomes para Deputados. Do 
que, para constar, mand.Ju o presidente atl\xat• 
o presente edital nos togares rlo costume. Dado 
e passado na sala dM sessões do Conselho do 
Paço Municipal desttt cidade de Campina 
Granel e, :ws lO de dezembro de IB96. Eu, José 
Martins da cunha, secretario, o escrevi.- O 
presidente, Jotio Lourenço Porto.» 

Ahi e;;tá, Sr. presidente, um edital acom
panhando um org"ão de um parti<lo, e cum
prindo as ordens do governo do Estado, para 
se votar em cinco nomes para Deputados, 
contra a expressa disposição constitucional. 

0 SR, ABDON MILANEz-Cinco nomes? Ha de 
ser engano; hiio de .ser tres. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-V. E:t. veja que 
é um ed.ital, em que o presidente d11 Camara 
~unici pai convid~ os eleitores a vota.rem em 
e~nco nomes. 

0 Sa, ABDON MitA.NEZ- São negocias de 
Campina G1·amle. 

0 SR.AI,MlmJA BARRETO-E convidava muito 
bem, porrtue o Sr. Senador Abrlon Milanez c 
Sllll sobrinho mandaram que fossem eleitos 
ou nomea<los cinco deputados ... 

0 SR. AD DON MiLANllZ-V. Ex. não prova 
isto .. fá. disRe, ~ob minlla p•t!avra. oe honra, 
que niio mandai litzer o que me est:i. attri
buindo. V. Ex. niio tem mais honra nem 
mais probidadu do que eu! 

O S1:. AL~HaJI,\. B.I.Rtu;:·ro-Não me venha 
com as su11s twnras, nem com as suas probi· 
dtt<los ! Para quo 1111 de vir com isto? Eu nii.o 

I .' ' 
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e~tou comp:wando o. ruinlln. com a su:t; cstnn 
mnil.o longe ele qum•et· comp:tl•ar umn. à 
outra. E deixe mo continuar. 

estn.donl, ta.mbem vi litzendo o mesmo! E 
ainrla. assim n. eloiQilo dn. capital da Pnrahyba 
Ibi um:t vorgonh:.L para o governo do E:;tado! 

0 SR. ABDON M!LANEZ-Não qum•ia llar 
mais a partes. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Já vê V. Ex., 
Sr. Presiilento, que a Com missão cnten•leu 
que nquella. Uniilo não ern. jornal do "overno 
como d~ facto n~o ó; e org~o do um "partido: 
q,ue e~ttt sen.do 1mpresso na typogmphin. no 
C.orrmo Officwl, e, po1•to.nto, o. Commissiio en· 
tendeu que aquello. recommendação do cinco 
nomes parn. Deputodos não tinha vnlor ncn· 
hum. Si assim é, porque a Constituição gn.· 
rante a representaç:lo da minoria ? 

Continuemos, porém : 
« Diz ainda aCommissão-junta em se"undo 

lagar~ protesto. ofl'erecido por um fts~nl da 
3" secçao da. cap1tnl do Esl.a.do. faz :t simples 
allegaçfio de terem o inspectm· do Thesouro e 
del~gado de policia distrihuiuo clmpas, n.lle· 
gaçao que tn.mbcm nilo vem provaria. >> 

Allegaç[o que não vem provada! Que 
melhor pr·ova quer a C•Jmmissão do qne a 
certi•l[o passarla ao fiscal, por ordem do pre· 
sidente da mesa. que funccionou na.~uella 
secção, onde se vê o visto com :1 stm :tssi· 
gnatura ~ 

Sr. Presidente, o inspoctor do TheRouro 
do Estado, o r1elegarlo de policia se n.chavam 
.i_ untos á ~rna, e f'a?.iam entrega. rl:J.5 clmp:ts 
:1 proporçao que eram ehamados os eleitores 
pn.1·a depositarem os votos ! Esses eol.,itores 
pertencem ao :::.:ande numero de omprog-n.dos 
e:~taduaes, razao por que se sujeit:tJ•nm a 
somei h ante immoralidarle ! · 

O Sn. AnDON Mn,ANEr.-Si houv!l um pro· 
tosto por pm•te do fiscal da opposiçii.o! 

O Sn. Ar,>mrnA BAltRETo-Que tem is~o? 
O S1~. A nooN :ll!r.ANilz-0 fiscal cm um 

official do exerci to . 
0 Sn. AumiDA H.Utl:i\1'0-V. Ex. ta.m

bem era official do exercito, o est:'I, n.[jui. 
o Sn. A!IIION M!l,A:o>gz-V. Ex. e m:tro

chal, e tam bem estit aqui. 
Sn. AL~!I•1IDA B.\HIU;m-Tonho tanto di· 

''oito como V. Ex., o ttirl!ll'. mtis poJ•fttJe 
aqui me acho.va e concor·ri p:n•a lazer-se a 
Repnblicn., occasiüo essa cm que V. Ex. ni:Lo 
esta vn presente. 

O Sn. AnnoN i'v!Jr.ANilz-.l:'t disse r)uo não 
quero dar mais npn.rtcs. 

O Sr~. ,\ r,,mTDA llArllm1·o-Rmn; ou conti
nuo. 

OPa .. SI'. PPeRillcnüc. :1,;~~i::,:i n. r-:~tn. elc·i~.~u.o. 
Na 1·:tpihl, n r~.f~lc•gn.tlo dt• 11oli(·iJ t·om :., .·illtt 

ortlon:tnç!l. perto da mesa, l'rll;regavn. :ts clmpas 
aos ola i toro~ ; o inspoctm· dt~ ThosoUl'aria 

O Sr:. Aunox MJT,ANgz-E a chupa. u(l V. 
Ex. obteve Gô. 

0 SR. ALMEIDA BAT~ItBTO-QUe admira 
• ? . ISSO. 

Achando-se ~ualificados dous mil e tantos 
eleitores, o candidato do governo teve 270 
votos, e o candirlato da opposiçfi.o ·teve mais 
do que o do pari. ido officin.l, porque teve 66 
votos de homens inrlepenrlentes 

Continuemos, porém, na leitura : 
. «.Tnnta aind:t o contestante, sob o n. 30, 
recibo lirmado pela Me'a d:t 4" secção, aindn 
do rnunicipio d~. capital, de ter ficado de 
posse de um protesl;o do fiscal rla rnesma 
secção contra o facto de não ter a referida 
Mesa acceito o voto do eleitor Montesuma de 
OliYeira, alistado em município dill.'erento, e 
contm a apuração de 08 cedulas,que se dizem 
rlist.ribu idas pelo director das obras publicas 
do E~tttdo. 

Nau:1 disso procede, porquanto da leitura 
rl:t acta respectiva se vê que o processo cor· 
reu com maxima reg-ularidrtde, sendo suf
ü•ag-adas as opiniões divergentes, eviclenci
anrlo se de todo p1•ocesso ter a respectiva 
Mesa procedido com lisura e COl't'ecçito. » 

Ha nesta apreciação da Commissão tanta 
ingenuidade, que me faz p~Sillill'. A Mesa 
não o.ceeitou a cedula de um eleitor que 
aprosontou o seu diploma, sendo mo1•ador na 
c" pito.!; acha rle t.otl.o direito a immoralidade 
de um director diLs obras publicas do Estado, 
junto ú. Mes:c distribuindo cedulas! Muito 
bem ! 

«A 2" arguição da contestaç[o traz ape· 
nas, como provo., rlepoimcnto do tabellião a 
quem coube a trauscripção rln. acta da eleição 
r.la 7" Recçilo <la c:tpit,n.l, clepoimento que, 
o.pezn.r <\e vr.stiJ' a t'órma e dizeres rlo um:1 
cerl idiio, nii.o tem os c:wn.ctm·eH desta, pelo 
qur: 11iiO püdo merecor fó publica, nem ter 
v:IIO!' probarrt.e para invalid:tr a fe, que a lei 
attrihuo n authentica rc.spect,iva.» 

O tabelli~o não pt·estou dt>poi1nento algum, 
p:tsRon por cert.idti.o do que se deu na 7" 
secr;ão. E' t:üellm.o pnblieo, e 11ilo m01·eco fé 
o que p:r.ss:t por eerl.idu.o?! Optim~t doutT·ín:t 

Om, Sr. Presirlento, é pt•eciso nota1• que 
cor'l't t.odas esto.s actas, e de nenhuma dell:<s 
const:L oste, nem os outros pi'Otestos que 
bou v c, (jUarulo :t lei mandn quo todas o.s oc
cur·roncias scj:un mcncionmlas n:ts acta,;. 
Niio Ira acta alp;uma d:1. qu:ü constem estes 
i•r·oto:;l'.os. 

0 Sr .. AllllON MrLANJ;;~ d:'t Ulll ~.p:tJ•to. 

O Sr:. AL~IIGIDA BArtRR'ro-Não vi esl.:t acta, 
porque V. Ex. foi quem n trouxo l1opois. 
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0 SR.. ABDON MILANF.Z-E-;tit ahi, lm muito 
tempo, V. Ex. a vio, at,ó notadtL lJUl' mtm. 

0 SR. AL~m!D.\ BARBE1'0- Peço ú, Corn
missiio de Constituir;iio e Poderes, rtue oxami· 
ne as actas. 

0 SR.. ABDON MILANEZ-V. Ex. VPja a acta 
que deve estar ahi, e verá que a Mesa recebl•u 
o protesto, qu.e ~.Ex. ac:tba decito.J•.Appello 
paro. a Commtssu.o. 

0 Srt. ALMI~IDA BAimE'I'O-Pelo meno;; nito 
vi que constasse protesto das actas q uo li. 
(Continiut a leitura) «Quanto ao ponto d:L 
n.puraçiio das cedulas da. 7" socçã.o do Santa 
Rita, que é umn, 1las secções 1h1 capital, que 
o tabelliiio certificou, consto. o seguinte: 

Recebido.s 101 cetlulas, sendo cinco com 
enveloppes manuscriptos e ar; impressos, 
foram sep:~rarlos estes, que nu o f0r·am :•.bcrt03, 
para os candidatos do Governo e aquelles que 
Jbram o.bcrtos e lidos continham touos os 
nomes dos candidatos da opposiçiio. 

Pergunto: esta eleiçiio pode ser considerada 
valida? 

Consta esta circumstancio. gravis~ima da 
acta ~ 

Si nii.o consto., como é que o. Commissão 
podia examinar isto~ ! 

Foi necessu.rio pedi1• por certidão ao to.bel
Jiiio que foi nomeado pa.ra o. 7' secção, alirn 
de que o Se11ado niio ficassse i:;nor~.ndo ~eme· 
lhaute fraude. 

UM SR. SENADOR- 0 tabelliii.o niio fazi:t 
po.rt.e da Mesa, estavo. ul!i paro. a tl'a.nscri
pçiio tla acta. 

O SR. AL~IEIDA BARitETo-Nii.o foi só mente 
paro. a transcripçiio da o.cta ; elle foi no
meado para esto.r presente na 7" secção !la c<L· 
pito.!, esteve assistindo :1 eleiçliu, e enttio 

. passou certidão. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA dá. um apo.rte. 
0 SR.. ALMEIDA BARRETO- A Commissão 

niio julgou acceitavel este documento pm· 
mim o.presento.do; mas, pergunto o. V. Ex. 
e iL Casa: póde uma mest\ proceder da ma· 
neira por que esta procedeu, fazendo a oho.· 
mada, recebendo o.s cedulo.s, contando LO! 
cedulas, .separ:mdo cinco, cujos envolucros 
emm manu~m·iptos, e 96, cujos envolucros 
esto.vam impressos, mandando o.bl'ir as cinco 
que tinham envolucl'OS mo.nuscriptos, vendo 
ql!o nestas cinco toda a votação em da op· 
posiçii.o, e vindo um innividuo dizer - o.s 
06 conte pura o governo-o que a mcs:t ex· 
coutou? ! 

Isto parece que nií.o é eloiçü.o 1 
Nào preci~avtt lêr isto, Sr. Presidente, mos 

está. aqui no documento do tabelli~o. 
«Certifico, om virtude do <lecreto n. 477, de 
junho do 1~\JO, o de con!brmidade com os 

i!cn.~ do. petiçii.o rotro do Dr. Francisco Alves 
de Lim:t Filhú, qtw.nto ao p:·imeii'O úcm, <la. 
mesmo. pot.i.•;ií.o, q liO eJTecti vumento l'ui desi
gnado pola autoridade competente pura trans· 
crClver a nct:t da eleiçií.o paro. Seuo.dor e 
DClputo.dos Fetleraes, que teve Jogar no dia 
3tJ de dezembt·o ultimo, na Povoação <lo Santo. 
Rita, I i" secção rloste municipio do. ca
pital, e <.hl f.1cto as~isti o. organisação d:t Mes:1 
eleitor·u l rla mencionada secçií.o e a torlos os 
tr~b:tlhos della o.l.é a trauscr:pçií.o da respe
ct.I vo. act-1; quanto o segundo item, que o. 
dita Meso. eleitot·al foi org:tnis11d:1 á.s lO horas 
da m:Lllilíi do mencionado dia 30 ; qua.nto o.o 
terceiro ile"'·· que, termina.rl:L a chamado. dos 
eleitores <l feito o reconhecimento das ce
dulas ... » 

0 SR. ABDON MILANEZ - Isto Ó um o.tteS• 
ta<.! o. 

0 SR. AL,!EIDA BARRETO- E' de tabellião 
publicu, si é considerado attestado .•• 

.0 S!t._ AI!DON MILANEZ--[sto niio tem fé pu
~li.C:1, nao Clrlocumento de valor perante um 
.Jll!Z. 

0 SR. AL~!IUDA. BARRETO-O to.bellião niio 
tem fé publica?! Perante V. Ex. póde não 
valet· nn.da m:~s em juizo tem todo o vo.lor. 
(Co1~1inica a lcittt1'a) : 

« ... das ccdulas nu urno., foro.m cont:tdas 
untes dtt :tpmação, sendo separadas as que ti
nllo.m o rotulo pura Senador rl~ts que tiliham o 
rotulo para. Dcputo.dos; quanto o.o quarto -item 
que, voJ•iticunuo-se !lo. ver lO I para Semt•lor ~ 
101 para. Deputados, notando c ti, to.belliilo,que 
um c i ri udiio,quCl niio Clro. meso.rio,mas se o.cha va 
sentado :'1 oScJUerdt~. do presidente da Mesa, 
sepa.t•ou pat•:J. um lado 9G cedulas que tinham 
rot,ulos impressos, e para outro ludo cinco 
quo tinham rotulas manuscriptos, sendo que 
sómCJnto Jbram aberto.s c lirlo.s as cinco que 
tinham os rotulas manuscriptos, dizendo 
aquello cido.diio p:tro. os meso.rios que não era 
preciso abrir a ler o.s cedulo.s com os rotulas 
impressos, pot·que ero.m todas dos co.ndidatos 
do governo, etc.; etc.:. 

Entilo em um:1 eleição, em que o. lei mundo. 
que se abram todas as ceflulas, se leiam uma 
por uma, e se tome conhecimento dellas, não 
se abrem 9G cetl.ulo.s ~ ! E no.quello.s 96, cujos 
involucros eram impressos,nilo poderia h:wer 
algumas tambcm do. opposição ! 

::li 11s cinco, que se abriro.m, pertencio.m á. 
opposiçao, naquelles enveloppes impre~sos 
t;tm bom niio po,lio.m estar alguml\s codulas 
pertencentes :'L opposiçilo ~ Como é que o. 
Comm iss;1o niio tomou em considemçiio um 
doolllm~nto 1ht1L ordem, o nem mandou ati
nu !lar esta clokiio? 1 

POIS entiio u:11 tabel!iiio assiste a uma 
eleição nestus condiçues, porta por fé, dec!Ln•a, 
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como e snn. obrigação, que Jl!'stn. eleição só O SR. ALliF.IDA BARI\RTO-E V. Ex. ficou 
forn.m n.bert:t~ e lioias cinco cltopns, e as outras aqui o saiJC por onde andei ! ( Conlirma a lei· 
se mandou contar para o governo, e afinal tura): 
d~z-se que um documento ne:;tas condiçõ~s « Nfío procedo tambem 11 4" alle"açiio, por
nao vale nada 1! E'. d~ estranhar, ~r .. P.!est- que nfío so rtrma. cm outros documentos além 
dente, que a Com.m1ssu~ de ConstJtmr,,:w e de uma deoh>l'açfío !lo fiscal da. I• secção, e 
tomasse e_m cons1dernçao documentos des.>a 'de uma ca.rta. que se diz dirigida pelo mesa rio 
Poderes nuo Ol'r1em. Joaquim Branquinho Ferreira. de Carvalho, 

«A 3" allegaçiio ba>ea-se na dfchtração rle dcclaJ•a,nrlo tm· sido a neta d11 eleiçiio que elle, 
48 cida.·liios, que se di,.em eleitora.es, de não não obstante, subscrevera, lavrada na vespera 
se ter reunido a Mesada secçü.o, em que elles da eleição, 'c11rta que nenhum valor póde 
devia.m votar, no município d,l Espirita Santo, merecer pela. li>! ta de reconhecimento ela firma 
parochia de S, Miguel de Taipú; porém, :tlém do seu signatario.» 
de niio estar provada a qualidade eleitor:tl Não é CJ1!'tn., é um documento que ncom· 
dos signatariGs da dedarnção, cnjas firm~.s panha o protesto do fiscal, com firma l'eco
nliás se aclw.m reconhecidas, accresce que a nhecitlil.. 
declaração em s1 mesma pecca p1·r não rle- H11 outro rlocumento de um me,ario, que 
sigiHtr o numero da secçu.o a r1ue se refere.>> declara que, na vespel'a, lbi lavrada a acta da 

A Commis~ão de Constituiçii.o e Porlerr•s de· eleição, e que elle f'ui chamado p~tra assig· 
nlll·a. via ser mais explicitll na sua apl'E'CÍ:Içiio, 

impugnanrlo o docun1ento pur nii" r•sta1· pro· O SR. ABDON MILANEZ-E dopois vem lazer 
vada a identidade de pessoas ! ! E' de ruzer essa declaraçiio ! Qne conceito merece esse 
perturbar a. mais esclarecida intellig,•rtcia. homem 1 
tanta parcialidade politica. O documento diz O Slt. ALMEIDA BARRETO- Merece muito, 
bem claro: município do Espirita Santo, pu- porque falia a verdude. 
rachia de S. Miguel de Taipú. 

0 SR. ABDON MILANEZ - Uma commissão, 
Er:~.m cidadãos quo iam votar, quo oram llustrada e c1·iteriosa., nã.o podia dar impor

eleitores: só si se tb>se provat· judicialmente tancia a um documento dessa ordem. 
nome por nome rlestes eleitores, para enr.ão 
:t Commissiioarceita.r este pl'otesto. 48 eleito· O SR. ALMEIDA BARRETo-Só póde dar im· 
res lbram it secção de 8. Miguel !/o Tffipü, e portancia a documentos, que ti>ram feitos 
alli não se 1\n•mou a Mesa,; o fiscal protestou clandestinamente 1 
perante a autoridade competente... O S1~. ABDON MILANEz-Tambem não póde. 

O Stt. AnnóN MILANEZ- Deviam a.presen- Nesse ponto estou de accôrdo com V. Ex. 
ta.r os diplomas de eleitores. O Srt. ALMEIDA BARRETO- continua o pa· 

reeer da Com missão : 0 SR. ALMEIDA BARRETO-Não 
apresenta!' estes diplomas, porque 
nham a quem apvesentar. 

podiam 
uiio ti-

E' um protesto dos eleitores declamndo que 
foram votar e não encontrar:tm ruPsa; entre
tanto, a ttcta c;otli. ahi, dcclarnntlo que vo
tou-se, qU<, houve eloi~ão ! E nssilll !oram 
todas ns eleições naquolle Estado ! Eram 
eloitore.> com fiscal, I e esLii. aqui a nomeação 
do fiscal), e os oleiturcs prote,:ta.ra.m Jlor náo 
haver onrlll d:tr o voto. pois só tla.hi a. dez 

« A 5" arguição, falta de cópia das assigna· 
turns dos eleitores que votaram em diversas 
secçües do diJI'orentes municipios (§ 22 do 
art. 43 da lei de 26 de janeiro de !892). · 

«Diz a Commissii.o que o candidato diplo
mado, obtendo vista dessa contestaçiio, veiu, 
dentl'o de 24 homs, com sua representação 
eocript:1,a quejuntoLt Bl documentos.» 

leguns e que podiam ir votar. 
0 Slt, ABDON MlLANEz-Nem 

assim. 

Estou sabendo, St·. Presidente, dessa occur
rencia pül' cst:1r lendo o parecer; no emtanto 
pedi a um dos membros <la Commissii.o para 
ser ouvido,pot· ooc;tsião de sua reunião, para 

t.ão longe :tprcsentar novos documentos ; niio sendo at
tentlido, talvez por csquccimonto, terei de 
exltibil-os dn. tribumt. 0 Sr.. ALMEIDA BAI\ltE'l'O-DO PetiJ•as do 

Fogo, só si fossem votar 11 I'el'lWIIfbuco, 
O SR. AllllON Mllu\NEz-Tcm Pilm· I' ou

tros log:m~s. 
O S!t. ,\!,~lElDA BMt!tE1'ü-Em Pil1o· lam

bPm niio houvn elciç:"1o, r:OJI\o uiw l10U\'r! Olli 
ltaúayttlfll o om oLHros logm•t•s: ht!i tio 
prOY!ll' tudo isto. 

O Sit. ABDON Mu.ANEz dli. um u parte. 

A ô• argui~,ão, notil. ter ltavírlo engn.no» 
na contestnçiío, attl•il.illinrlo a authentic:t rla 
2' ~ecçãn de S. ,Joii.o de Souza, o. irreguluri
<lado que se rlcu na dtt2" sccçiio 1le S.Joiio de 
Soure.» 

OJ•a, Sr. PI•osirl~nto, no meu Estado não 
ha log:tl' clmmn.do 8ow·o, Eu declarai que era 
S. Jut7o do Souza. 

O SI\. AnooN Mllu\Nllz dit um aparto. 
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0 SR. AD!ElllA B.\RI\ETO-Ell tenho nqni 
a nota. No meu J~stado niio li:t 8rn•1·c. Na 
minlw. conteotaç,iio declarei que era
Souza. 

O SR. Annox Mn,ANEZ c1.iL um apD.rte. 
0 SR. ALMillDA BARnmo-V. Ex. est:i. atra

palhando. Eu decl:•rei que em Sou o.>.; a Com
missiio e que diz que e Sott1'e; talvez por in· 
f01•mação de V. Ex. que ignora os nomes dos 
Jogares. 

«A 7". Argtliçiio vem desaccompanhada de 
provas. Contradi?. a :·ct!\ da npurar;iio não 
apresentando prote8tO, reclamação ou rcpre. 
sentaçü:o tle natureza alguma.» 

Este dccumento c;;tá na outi·a Cumara. 
E' um rlocnmcntr., pussndo por tabelliü.o, de
clarando que roi apresentado o p1•otesto, que 
a junta apuradora não qui r. acceitat·. 

0 SR. SEVERINO VIEiltA-EU creio que a 
allegação niio esUt pi·ovada; m:1s inclino-me 
a crêr que é verdadeira. 

0 SR. AT.~H3IDA BAIU\E1'0-Et1 VOU lêr esse 
documento que agor•a mesmo acn!Jo de rece
ber•: 

« Certifico, pol' me ser pedià.o vei·Ilalmente, 
que o protesto que me foi <J.presentaclo pelo 
cidadão Fmncis('o José rio Rosario o o respe
ctivo termo por mim tomado süo do teot• se-
guinte: · 

«Ciriadii.os Membros da Junta Apm•adora 
das eleições fedemes .-Nós :tlnrixn assignados, 
eleitores de.,te município da Capital dtt Pai·a
hyb:t elo Norte, tenrlo conhecim~"nto rias irre
gulnrirlades, que se deram nas eleições rede· 
raes, procedidas nesr.c Estado em :10 de do· 
zemb1·o proximo tinrlo, para urn Sonaclor c 
cinco Deputados ao Congresso N:1c:ional; a 
bem assim da5 ~ue se Clti"to rlan•lo na apma· 
çii.o das alludidns üleições, prote;tamos, de 
conformirlade com a lei, contra t.otlus e's<tS ll'· 
regularidades, quo em tempo ser·ão provadas, 
e especialmente eontri1 :ts soguint0s: 

I", titlttt absolut:l, por p:rrto dos senhor·es 
momb!'os d:t .Junta Apur·ndora, de vevif!caçiio 
da integridarle o :wtl:onticidarlo dus actll.s 
eleito!'aes, sul.mottiul\; à apmuçii.o; 

2". npuraç~o do ~wt!J.s cont:Jecion:vlas ,Por 
mesrts que nao compnrccoram no lugal", d111 e 
hora desi;.:n:tdos por lei, como ::..conceccu cm 
quusi totlo o Estado ; 

:l", apurar;·ii.o do aet:as, que lhram apresen
tarias, em su bstítnir,:iio a outras approhon. 
d ir las pot• J'or.;a polieia.l, como se rlou nn 
secr,ão r lo Conde, município rlestu. C:witn.l; · 

:1". apnmr;~.o de adas de ~ec,:~!Ps, onde não 
Juram adtr~itr.idr,, o~ ll8ertcs ;l:t O]Jpnsic,.:·,u; 

G1
•, apttr'al~~tto 1 lo n eLa.s prü(~uden to~ dr~ rne~;a s 

elcitom~s, qt1n u~.o IÍJI'Ulll org.tuis:11hs do ae
cortlo com a lei vigente, como so dou, numoa· 

tl<tmentc, em Al'ein., Bananeiras, Pilões, C 
rabiru, Itab:J.yana e Alago:t l>rande; 

6·•, apuração de act<ts de secções em qu 
respectivas rnesn.s deixaram de abrir as 
dulas, rlistribuindo aos cantlidatos governi 
o numoJ'O do votos representado.> p; 
mesmas. E' corto que não somos victima~ 
snrprezn., porque tudo esperavamos, de 
que o Governo !lo Estado fe?. pn b!icar. 1 
orgii.o fio s11u partido a Uni<ia, uma eh= 
completa prtra deputatlos, contra o prec: 
Coustitucion11l; deixando po1· esse modo 
nhecer o proposito tle intervir no pleito p 
lltzel-a t1•iumphar. E os meios até compr 
si vos, de quo l:wçou mão, aintltt estão r 
rluzindo os seus e!feitos. 

Parahyba rlo Norte, 30 de janeiro de !8 
- Venancio Neiva.- J?ra~tcisco José do Ro 
rio.- A>Honio ArJripino Nazarelh.- Anta 
Ho1·tencio C, de Vasconcetlos .-Josd Lope.• 
1'1'ira.-A/l'onso da Silva Pesslia.-Dr. Fla 
Jllm·ója.-Josd Jorio Soares Neiva,- Josd, 
rei1'a Bo;·ges,- Dr. Francisco Mves de Li 
li'ilho.- Maximiano José Inojri:;a Varejao 
/Elias 1•'1-tmcisco Mindello.- Candido ltrb 
r/a Costa Sei:cas, 

Termo de protesto-Aos trinta dias do ~ 
de Jancil•o do anno de mil oitocentos e 
vrmt:1 e sete, as duas e meia horas da tar 
cm meu cartorio, compareceu o cidadão Fr 
cisco .José do ltosario c declarou-me q uc, tm 
ido ao cdificio da Intcnrloncia Municipal, Ol 
se aclia munida a junta apuradora das e 
~õos J'erlcraes, e oxllibiddo o protesto sup 
recusou-se o presidente ria mesma junta 
ucceital-o, protoxtando ter sido olle apr·es• 
tado fúrn de tempo, quando entret1111to 1 
so lw.via lavrado a l'espectiva !IC!a, n 
ultimado os sou~ trabalhos iniciados hont~ 
pulo C[ue me requeria verbalmente que 
massn por termo o dito protesto, que !< 
p:1rte deste, e lhe tléiso do turlo certidão. 
como a~sim o disse, l:wrui o presente tern 
que. senrlo lido, o supplicante aehou confor 
u nssigna com a~ testcmuuh:ts abaixo. 
Eutychiano rgnncio de Loyola Barreto, 
criv<io do juir. SOécional, o escrcvi.-Franci 
!o.<é do Ro.<ario. Testemunhas: Aw•eli<' 
P il[!tteim.,-.talonio de Albuquerque Uo11 
uag>·o. E nada ma;s se continha no dito p 
testo o tPrmo. aqui fielmente transcriptos 
proprio ol'igin:tl. Dou fé, 

Parahyba, 30 tle Janeiro de 1807.-0 es·. 
vrr.o rlo juiz Sf'CCional, Eulydrilfi<O Iynacio 
L·~/tola flrO'i't~tO,>> 

A apnl';lçiio esta v[\ mal'CII.lla para o dia . 
c a m"s:t I'euniu·>O no mesmo ri i1t; senrlo np 
soutarlo uo meio·rli:t um pi·otestu, a mesa c 
cl:tt•ou que n:"irr JIOuia !'ocoiJet-o, t] u:tndo o. 
diz que u llllUl'ILÇilo se Ji1rit den t1·o do 20 di 
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---··---·-----------
(§ 2" do art. ·14); entretn.nto. n mesn.l·cnniu-sn 
e jh est~1v:1 lD.vrar1u. ~i. act.1. n foi L;l, a :.~JHil'at,~i:i.u1 
niio d·.: um oimplcs <1i~:tl'icto, mas du Ulll .!~,. 
tado inteiro ! 

Veja. V. l~x., Sr, Pre::;irlonte, que mos•t 
apur:ulora! ! 

O Stt. AllDON M!LANI·:r.-F:tz í'o<VO\' de di7.er 
quem é esse cscrivii.o Fulnnu tle tal? 

0 SR. ALM!c!DA BAB.RlcTO- Dig-a-o V. 1\x.; 
si quer ver n. assignu.tum cntt'ego·lilc o do
cumento. 

0 SR. AUDON MrL,\NEZ- E' o oset•iviio do 
juiz scccion[t!. 

O SR. ALilli,IDA. BATmE1'G - Mas o c':cJ·i vilo 
do juiz ><cccional IJÜ,o púdo passar tllll do· 
cumen to destes ? 

0 SlL iUlDON MILAN!'Z - 0 juiz e cuuhatlo 
d.o CU.IIlli<ht.o que V. Ex. susl.entav:L. 

Esse documento nfi.o v:tlo rw.ela. E' uma ele· 
clara\'fio feit.:c elll 1\.Lmili•t. 

0 Srt. ALME!ll\ BAllRE'l'O -V. Ex. <liz isso 
pat•u. fazer elfeito, porque a Ca.en:tl'a tios 
Dep11t:tdos nstú. tnma.ntlo conhecimeni;o d•\ 
el!iiçilo, e r.alvez que nem o nobr·o Senador nom 
o seu sobrinho ccnheçnm Lem a quesl,:io. 

Eu nem precisava apr•escret;;l,l' e:;r,a C'ol'i;l Ião, 
porqufl a. cnmmissilo sabe IJ~J·loitarnentc que 
em um só din. n5.o se podo t:tzer :'o aJmmçii.o 
do todas aN actus ele um E~t:vlo. 

Como 11issu, nti,o se trata. do um:t :~cr.'.~;i.o, 
mas sim 1le 140 e tantas. PoJ·I.anto, e1·a 
n.bsolutamenl.o impos::ril•cl qun a junl.:l. a.pu· 
1'[1<1ora su reuniosc no <li:c :-JO dn .ia.t~<;iro 
pi1ra formal' r1 mo:-ri1 e no mesmo e1irL jú la· 
vrassc a actn, e nii.o pudessclrccebor um pro
testo e ln. opposiçü.o, 

Senhores, quando cm mn.io llc l R:ll .n.rpa· 
receu a.q ui umrL clei~ilo igual a c>L:t, para i1 
renova.<;iio do ter~o de Séurulol'cS, cn a c !la 
me oppuz com documentos va.Jio;os, que ostfl.o 
nos A.nnac.< do Sena.do. 

Todos os meus es!orr;o,;, porem, bem como 
o direito c n.s garantiu~' ehrlas pcln. Constitui
çito rlr1 Republica, tles:tppn.recern.m no lu.hy
rintho de um passado que procuro. esquecer. 

Nnquell:t época p:overnUtva o 111eu E>tado o 
Dr. AlVtLro Machttrlo, que prtr:t al!i ftln"no· 
me:tdo por um govemo rlespot.i~'o, em umu. 
occasiiio em que lavmva a aJHtl'Cim pol' todo o 
paiz. Pois bem, qull fil~ :1quellc r·un ·ciona· 
rio, :c provei t.v.ne lo se d ess11 occasiiio !:1 vom. vel'l 
fez-se eleger Presidente do Estado?! 

O SH. AnnoN Mir.ANEZ- Nlí.o apoiu.do. St~a 
m:1is justo, porque V. E". sabe elo tudu. 

O SR. Ar.;l[!i:TDA BAmt~o:To-hto é s11.bielo 
pela N'aç:io inloim. 

0 Srt. ALMEIDA BAitr:.ETO-~\nt.iio qUU!liO O 
sul,J·~ulw un V. Ex. !c1i c1leil;o, niio eHtu.va no 
~·ov"t'llO ? Foi leito presi<lenl;tl do Estado por 
sl Jli'O!l'l'io. Por 11qui o Sonaúo e a Naçiio 
pottem a vai ia r• t\o pat.l'iotismo a.mbicioso deste 
,ioven, que vem apresentar-se a.qui como Se· 
n::u10l'. 

Nes;:o. epoca., tratanuo-se da eleiçiio para a. 
reunvaçii.o do ter,,o de Semulol'es, S. Ex. •tp "e· 
sentou como cn.nclidu.tn um tio sou, o Sr. 
Abdon Milanez: pe,soa a quom mtuto consi
der·o e que tom closompenllaelo pet'Ülitamentc 
u seu logat• nesl;n. o~tsa .. 

0 SR. SEV!Cll!NO VIEIRA-Muito bem. 
o Stt. ALoii~r,,A BAr~lllcTO-Devo enlrotanto 

dizm· t 1d:t a ver<latlo ao pai r.. 
O ~;uvernadol', venci o se perrlido na eleição 

de 30 de ou'l;ubro Je 1~03, que fi) i o.diaúa para 
I <le mar~o de IH9.1, tratou de tomar todas as 
providencias, porrtne naq uel!11 epoca. 11 oppo· 
~i~,ú.o vouciu. cm todo o Est11do •.. ! 

O S&. ABDON M!I •. \NJ,:z-A opposição nunca 
ali i teve p:trtido. 

o Sit. AL>mtDA BAI:RE1'o-Quo pretencioso I 
E V. Ex. tem partielo a. bico de pouna, 

O Sit. .\Boo~ MtLANEz-V. Ex. não tem 
p11rticlo na Pamhyba., 

0 SR. AL:l!El!JA BAl~ltETO-Enti:o vamos 
pedir ao Sorr.lflo que anuulle esta elciçilo,e eu 
vou bater-mo com V. Ex. em novo pleito. Si 
a olei<;ii.o fot• feita derJtl'O da .lei, veremos si 
V. Ex. tem li 50 votos. 

O Srt. Anun:o~ MILII.Ngz-E' possi 'fel que 
V. Ex. ainda venha a ter pa.!'[it\o, mas por 
emquanto nã.o tem. 

0 SR. ALMEIDA B.mRgTo-Estu, engana.do; 
o meu partido ó superior u.o ue V. Ex., quo 
aio e antipa.t.h ico. O nobre Senador é um 
homem impos,ivel, porque quer que o seu 
sobrinho vcnllu. pa.r,L aqui sem que,uo menos, 
eu diga a verdade e l11vro um protesto. 

O Sr. ABoON ~!IT.ANEz-Elle vem tão legiti
ma.mente como en vim. Foi eleito Senador 
em uma elei<;iio purissima, mais pum do que 
a de V. Ex. (lia muitas apm·te$), 

0 Su. ALMEIDA B,\RRgro-Sim ; m11is pura 
elo que a. minha, porque t:tnto elle como 
V. Ex. l'ol·am nomeados o nfio eleitos ; é a 
pmezn. unica de que V. Ex. e elle podem 
dispô r naquelle Estado:-o bico de penna,isto 
estú. mais que provado. 

Mn.s, Sr. Prcsidontc,eu .iú llocln.rei qtw o Sr. 

0 SH.. 1\llDON .\ftr~ANI~t.-DigtL \'. I~X. itpenas 
o que é ju:;lo, porque isto é etuo o tlig-no 
de um general e do um Sonn<JO!' como V. Ex. 

Alvaro M:tcharlo, vendo-so pcrelido n!l eleiçilo 
dl\30 d;; outubro, quu t;li :t<litl!l:L par•:t I de 
mn.rço, c tondo :L l'clicilbelo d.o so aeliu.r: assa 
(,[oi~J.o,iomou Loelns :1s pJ·oviclonci,~s para. elo· 
goro sou tio. Assim ú quo potliu o cstn.tlo uo 
sitio Jla.ra um Jogar onde nüo lmvi!l o.gitn.çílo 
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popular de qualidade alguma ; distribuiu n. O SR. ALMI~ID.~ BARRETO - Nestn. eleição 
forçn. ·estadual para todas as localidades... S. Ex. executou o que já tinba posto em pra· 

O Sr. AnDoN MILANEz-Niio é verdade isso; tica, quando nomeou seu tio para o Senado! 
V. Ex. já teve prova do contmrio. O SR. AnnoN MILANEz dá um aparte. 

0 Sr. ALMEIDA BARRETO-E I!! ahi está ·nos 0 SR. ALMEIDA BARP.ETo-.Quero uma elei· 
Annaes do Senado a prova do que estou di- çiio verdadeira. 
zendo; si quer, mande buscai-os pa1•a ler. Nem V. Ex. nem o Sr. Alvaro Machado 

Como dizia,distribuiu a força estadual para teem eleitores na Parahyba do Norte; o que 
todas as localidades e com missionou desom- V. Ex. teem lá é o bico da penna, como já 
bargadores para o mesmo flin; e,niio satisfeito demonstrei. 
com todos esses desmandos, ·com.todos 'esses o SR. ADDON MrLANEz-Tenho a mawrta 
despotismos ainda aperfeiçoou mais tal elei- 0 v. Ex. não a tem .. Discuta ·neste 'terreno, 
ção, Sr. Presidente i aperfeiçoou-a como que vae . direito. Niio pretendo retaliar o 
bico da penna e venceu. Que grande gloria que v. Ex. está dizendo,· tanto que já de-
para o meu Estado. clarci ·que não discuto com V. Ex. 

0 Sr,AilnoNMILANEz.o..Eé mesriloumaglo· O SR. :ALMEIDA BARRETO-A maioria é ésta 
ria. fazer-se 'elei'ção como aquel'la e ·como (mostrando papeis): aqui temos uma porção 
esta. de actas f~~olsitlcadas. 

O SR. ALMEIDA BARRETO..., V. Ex. vae ver ; Mas, SL'. Presidente, o Sr. Senador Quin-
tenho os documentos. tine~ Bocayuva declarou, no dia 23 deste mez, 

o SR. AnooN M:Ii' .. ANIIiz-V. Eir. ilque certo quando ~e discutiu a eleiçii.o do seu Estndo, 
de ~ue, si no paiz houve eleições l:em feitas, que havlll. de empregar t?dos os seus e.stE.rços 
h~ , . . . . .. . ... ·b" de bom republicano pala que a cle1çao no 

ao e ser como essas, V. Ex. não veIa. wo BL;azil fosse uma realidade. Si S. Ex. tíVesse 
de penna. . . . .. .. . , . . a bondade de esta!: mt~ ouvindo, si S. Ex. 

O SR. ALMEIDA. BARRETo= Vou mostrar as "disse isto de coraçao, e si eu tivesse razão, 
ac~as ; ellil.s estão aqui. Talveí ~iio co'ncl.ua quet~a que S.: Ex. desde já principiasse o seu 
hoJe o meu discurso ; tenho amda mUita plano ·de acçao contJ•a os abusos e até crimes 
cousa. a dizer. praticados no.Estado da Para.hyba e em ou-

Desejava, Sr. Presidente, vêr sentil:do na .~ros ~atados·. Isto era" o ~ue eu que~ia; mas 
sua cadeira 0 meu honmdo collega, sr. Quiil· I~fehzm,ente S. Ex .• ahru e eu nao pude 
tino Bocayuva, porque queria appellar para d1zer-lh o. . . 
o seu patriotismo de republicano . historico, Ag~ra ouça-me o Se!iad?· 
qne no dia 15 de novembro de 1889, aqui, V o,] a V. Ex· como fo1 fe1ta esta eleição na 
neste Campo da Acclainaçãd, eu 0 vi li. meu Pa1•ahyba do Norte._ 
lado, expondo a sua vida e 0 bem esta1• de Os rlocument~s _estao na. outr~ C_asa do ~ar· 
sua. tàinllia para dar 0 brado de..:.. Viva aRe- lamento, em 'Origmal,por tsso hre: uma cop1a 
publica e abaixo a monarchiil.; queria que para apresentai-os. 
S. Ex. me dissesse si isto póde ser Nação, si «Areia, 26 'de dezembro de 1~96-"-1\farechal 
esta republicà. pódé continuar pela maneira Almeida Barreto ""'" Força aqui 20 praças~ 
por que viio se fazendo as oleiç,ões e com- Amanhã se.~ue p~ra Alagôus; espera-se· con
mettendo-se rrlmes. ilicto: eu e amigos ameaçados, caso realisemos 

mccting annunciado amanhã nlli. Recusaram 
despachar hoje ccl'tidiio requerida assunlpto 
eleitoral. Insisto pedido providcncias.-Dr. 
Cunhá Li1r.a. 

Ora., Sr. Presidente, o Bra.zil Imperio aca
bou, por não poder mais supporto.r uma 1\1-
milia privilegiada., como era a Lamilia im
perial. Veiu a Rt>publica e appacece a mesma 
raça: em Jogar da monarchia vemos a oly· 
garchia! Niio é passivei que a Republica 
supporte semelhantes f~~oinilias ! 

Ainda si viessem paranqui,rleconformidntle 
com a lei eleitoJ•al, nós podíamos Jtcceitar um 
tio e um sobrinho reprosontando no Senudo 
um Estado. 

0 SR. ADDON MILANE:Z-DO sorte quo,si um 
cidadão tem morito real e cstú nas condiç.i,es 
de occupnr um logn.r no S011111lo, não p•'ttto 
occupal-o sómento porque o sobrinho 1lc um 
Senutlor ! 

Jsto n;"io ó argumento. 
~· v. r 

«Areia, 26 de 1lozombro de !SOB-Marechal 
Almeida Barrel.o,...;.Continuam ameaças força 
publica Alngôas, clous eleitores espancados, 
arrombamentos pot•llts, tiros. Agente~ do Go· 
verno,dizom,niio consentirlio opposiçüo votar. 
Provitlencias.-nr. Omita Lima.» · 

Lendo este toll'g"l'll.mmn, dit·igi a seguinte 
cnrta ao Govern11ilor. 

« Exm. Sr. Presidente •lo Estado.-Nesto 
JTIOIIIL'IIto mo foi [\IJtt•cl(tl() o >.ogninto tele· 
gTu.lllnllt-Al'Oill., 21i do tlezemuro. do JH!JO.
Contiuunm amen1:1s lorr;;1 puillie:t Alnl-(iHts, 
dou~ ele i tores cs )ltt Hcn tlo8; ltrJ·umlmmeHlus 

,.' . 
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portas, tiros. A gente governo dizem não 
consentirão opposição votar.-Subrnetto essa 
occurrencia aoeonhecimento de V. Ex:, que 
tomara providencia urgente, a.ftm de satísfa. 
zer a lei aos desejos do Chefe da Nação. 

vivas, embriagado. Formou destacamento 
frente casa nosso amigo Fi r mino Costa, insul· 
ta.ndo·o, Não temos garantias. -Dr. O~tnha 
Lima.» o 

«Areia, 29 d.e dezembro de 1896-Marechal 
Almeida Barreto. Parabyba, 26 de dezembro de 1896.

Senador Almeida Barreto.» 
Requeri chefe de policia exame livros alis

tamento eleitoral das actas eleições, por 
constar falsitlcaçiío actas lavradas. Não ap
parece presidente ·Conselho Municipal pa.r•a. 
entregar llvros.-Dr. Cunha Lima.>> 

0 Slt. AnDON MILANEZ-Agora leia a res· 
posta delle a V. Ex. 

O SR. ALMEIDA. BARRETo-Era o que ia 
fazer. 

« Exm. Sr. Marechal Almeida Barreto
Tive a honra ele receber a carta de V. Ex o, 
em que se dignou transmittlr·me a noticia 
telegraphica que recebeu de Areia. soilre in
tervenção de força publica na eleição federal. 
Em resposta communico a V. Ex. que, nesta 
data, acabo de providenciar p~ra que o Dr o 
chefe de policia se transporte á rel'erida lo· 
calidade, e garanta, como lhe cumpre, a li
berdade de voto, etc., etc.-Antonio Al(redo 
da Gama a Hello o.,. 

«Areia, 30 de dezembro de 1896-Marechal 
Almeida Barreto. 

Minha casa cercada pela força publico., ó. 
noute. Todas providencias pedidas, negadas. 
Actas já. lavradas oito dias antes eleição. 
Recusam flscaes, qua.si todo eleitorado elimi· 
nado.-Dr. C~tnlta Lima.» 

Arêias tinha em 1895 um eleitorado de 
1.384 eleitores, e em 1896, sendo eliminada 
torla a. opposição, ficou reduzido a 680 elei• 
tores. 

0 SR., ABDON MILANII:Z-Por ahi se vê que 
a reclamação de V. Ex. foi satisfeita ímme
diata.mente. 

0 SR. ABDON MILANEZ - Isso é SÓ da c i • 
dade, mas ha diversas secções. 

0 SR.. ALMEIDA BARRETo-Foi, pois não ! 
o Sr. chefe de policia, chegando a Areia, 

cercou a casa do Dr o Cunha Lima, que ainda 
era deputado, mandou reunir todas as mesas 
em uma só casa, e de liL assistiu iL eleição ! 

0 SR. ABDON MILANRZ-V. Ex. não co
nhece o chefe de polícia, que é um moço 
muito distincto, do contrario não faria estes 
quadros tii.o carregados aqui no Senado. 

0 SR. SJIIVERINO VIEIRA-Não deve dizer 
isto. Trata·se de um chefe considerado do 
partido. 

0 SR o AL~riiiiDA BA.RREro-Ouçam os meus 
collegas o que dizem os telegrammo.s: 

«Areia, 27 de dezembro de 1896-Marechal 
Almeida. Barreto. 

Eu, Dr. Ulyssos fizemos meeting Alagóas, 
eleitorado enthusiasmn.do, commandante des· 
tacamento ameaçou-nos espingardear. Pro· 
motor diz não respeitar lei, govm•nistas gao 
rantem contar apoio governo do Estado para 
as fraudes.-Dr. C1mha Lima.» 

«Areia, 27 de dezembro de 1896-Marecha.l 
Almeida. Ba.rroto. 

Seguiu força. Ala.gôas, acompanha. delegado, 
promotor, collector e outrlls autoridades. 
Sigo com amigos pal'a ali i. Continuam amea· 
ço.s .-Dr. Cunha Lima o» 

« Areia., 28 de dezembro de 18fi6-Marcclml 
Almeida B~J.rreto. 

HontGm, U. nouto, eommand11nto forca volta . , ' ' . . . 

0 SR.. ALMEIDA BARRETO- 0 eleitorado 
consta de 680 eleitores. Aqui está. a infor
mação do juiz seccional. Ta.mbem não seró. 
verídica esta. informação t 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Esta é authen• 
ticao 

0 SR. ALMEIDA BARRETO- Si o Sr. Abdon 
estivesse presente, havia de dizer que não. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Esta é, agora 
as outras podem não ser. 

0 Sa. ALMEIDA. BARRETO- Continúo na 
leitura. dos telegrammas: 

Areia, 30 de dezembro de 1896.-Ma· 
rechal Almeida Barreto . 

Fraude escandalosa. governistas accôrdo 
chefe de policia. Compareci com amigos car
torio tabellíiio Candído Fabricio. Fizemos de· 
clara.ção de votos, foi tomada termo; por· 
tanto, victoria. nossa.-Dr, Cunha Lima. 

Isto é quanto á cidade de Areia, passo a 
outros pontos onde se deram as mesmis· 
si mas fa.rças eleitoraes. 

Itabayana-Via Pilar 30 de dezembro de 
1896.-Marecha.l Barreto. 

Delegado de policia Manoel Germano, em 
companhia do Dr. JoSéde Sâ. e praço.s do cor•· 
po de segurança, caballo.ndo eleitores su· 
burbíos desta cidade e hoje na feira amea· 
çandoo-Coronel losd Lui~, Dr Josd 111aria, 
Dr. Joao Amctico e Lu i::; Antonio de Sou::: a. 

Itabayana, 31 ile ile~embro de 189Q.-Ma· 
·.ml Almeida Barro to • 

! 
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Mesa da 2·• ,ecçiio recusou acceitar fiscal 
do can<lidato Cunha Lima, opposir;ão não 
contando gar11nl;ia. verdade pleito, retil·a·se 
protestando tabcllião. Mesa organizada de· 
pois de dez horas.-Coronel Josd Lu i::. 

Pilar, :~o de dezembro de 1896.-Marechal 
Almeida Barreto. 

Mesa eleitoral recusou minha flscalisnção. 
-J.fanoet Pereira Borges. 
Mulungú, 28 de de7.embro de 1896.-Ma· 

rachai Almeida Barreto. 
EleitoJ•ado coagido pot• João Gonçalve;, in· 

titulado chefe politico, acostumado filzet• 
eleições aqui clandestinas, cab:1lla acomp:l· 
nhado praças policiaes; segundo consta-me, 
nega-se dizer ate hoje casa dest.inada eleições. 
Ignora-se a formação da mesa. Os amigos 
pedem providencias.-Dr. Britto. 

Mulungú, 30 de dezembro do 1896.-Mare
chal Almeida tlat•reto-Amigos, reunidos hoje 
seis horas da manhã, pt•ocuram saber casa 
destinada eleição. João Gonçalves da Silva 
Côrte, que diz-se secretario da mesa, decla· 
rou que a eleição já tinha sido feita e que 
aqui só se fazia o que elle queri:1. Eleitora;, 
em numero superior a 50. não puderam as
sim suffragltl' os seus candidatos. Tal eleição 
não houve. Faz-se protesto.-Dr. Britto. 

Independencia, 30 de dezembro de 1896.
Marechal Barreto - Supposta mesa não quiz 
acceitar fiscal, tlz protesto e com os e!eitot•es 
farei perante tabelliíio.-Paulino de B1·ito. 

Itambé-Pedra de Fogo, 30 de dezembro de 
1896.-Dt'. Venancio Neiva- Mesa gove1•no 
não compareceu, vpposir;fio protestou na 
fórma da lei.-Jorio Gomes. 

Brejo do Cruz, 30 de dezembro de 1896.
Dr. V e nanei o Neiva- Quatro hot·as da tarde 
não compareceu mesario algum, ediflcios te· 
:Jhados; nossas declarações cscriptas. Pedil• 
providencias a quem1 Qualquer elei&•íio daqui 
lil.lsa, não houve. - Antonio Gomes.-Josc 
Lu i~ .-Lea'llrlro Vidal. - ScJ•[Jio Siloeira.
Francisco Dultra, - Jlfalaquias Barbosa.
Ftancisco Ptment~t. - Raymundo Dutlta.
Honorio Pim.ent~t. - Getmano Linh~tres.
Crtetano Guimm•aes. 

O quo é certo, Sr. P1•esidento,é quo não ap· 
pn.reco nada disto nas actas, quando devio. 
constar,couforme determina a lei, a ra~iio por 
quo não J'omm accoitos os fiscaes em quasi 
todas as socções o, ainda mais apparecern 
actas r lo olei,•ões ondll nom so quer houve ror· 
mação úo mesa 'I! Ahi os tão o:; telegramm:1s. 

O Stt. Am>ON MILANEZ- Eu conlteço 
muito como politico o Sr. Antonio Gomes. 

0 SR. Ar,m:IDA BA!\Uil'l'O-E' um homom 
deshonosto ~ 

0 SI\. ADDON MILANilz-Niio rligo ioSO, digo 
que o coaheço 1nuito corno }JOJitieo. 

0 SI{. ALMIWJA BARRETO- Sr. Presidente, 
no interior do Estado dtl Parahyba do Norte 
não houve elei<;iio, houve apenas um simula· 
cro de elei~ilo rm c11pital, isso mesmo por• 
que [IIli me aci111Va. 

E, ~;abenrlo que em Areia a gente rlo go· 
verno doEstado estava provoca.wlo desol'llens, 
passei um telegr".mma no Sr. Vwe-Presir!cnto 
da Nar,•ão, perltndo a nomeaç5.o ue um ollicial 
do exercito pa.m alli servil• de testemunha o 
intor•mar •1 verdade dessas occurrencia.s. · 

O SR. ADDON M!LANEz-Foi isso que V, Ex. 
andou propala111lo por lú.; não quurin. dizer, 
mas agora o rligo. 

0 SR. ALMEID.~ BARTtETO-Não SOU homem 
de andar propalando botl.to3 falsos atr·U.s <las 
cortinas, o intormando o Sena!lo o que niio é 
verdade. . 
· 0 St~. ADDON M!LANEZ dá um apaz·te. 
0 SR, ALMEID,~ BARftETO-A Republica re• 

pelle familiaB privilegiadas. . 
O Stt. ADDON MILANEz- A minha não é 

privilegiada. 
0 SR. ALM81DA BARRETO - Tanto é, que 

vêm tio o sobrinllo representar o Es:;ado; e 
representar como~ Sem h a ver eleições, corno 
consta dos ·locumentos que tenho lido, corno 
soja o protesto apresentado por occasiiio da 
ô1pUl'ação gera.! das actas, que ha pouco aca~ 
hei rle ler. 

Ora , pergunto iL illustrada Commissão, 
const:t da act:~ da apuração geral quo hou· 
vesse este protesto ~ 

0 Sn.. SEVERINO V!EmA.-Nilo consto.. 
0 SR. AL>IEIDA BA?-UEl'O-Eis aqui. outro: 
«lllms. presidente o membros da junta 

apuradora da capital elo Estado da ParalÍyba. 
-O; abaixo ass1gnados, mesario, suppleute 
do mesario e fiscuos rla 5" secção eleitoral. do 
município rlo Ingã, para servirem na eleição, 
a que hoje se procerleu para um Senador e 
cinco Deputados ao Congl'esso Nacionat,tottdo, 
ú.s horas dosignatlô1S por lei, se dirigido ao 
eolitlcio destinado para OS trabtllhos da llliJStna 
secção, onde nüo encontraram os demais me· 
sarios nem supplcntes, e, na impossibilidade 
do organizat• mesa por falta de grade,· mesa, 
urnas, livros. e listt1 de chami1da, se dirigi· 
ram para o odifiuio otule principi1wa a J'unc
cionar a .J' secçiio, em cuja unimt jJOl'til se 
aclu\Varu postadas quatro praças u·l :.;e:,:u· 
rança., o tlil•igindo os trn.Lalltos ell•i .uraos o 
rlolr•g-ado de poli c i11, 1" 8U pplon te o tu e::t!l'cicio, 
,Jercmm~ C<tva.lco.nt.n <lo Aluuq uot•qtw, vocifo
rundo quo ninguem votari11 siuiit• com as 
cctlulaH do t;overno, ao me~mo tempo orde. 
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nando aos membros da mesa para não admít· rado, por todos e por cada um de per si, que, 
tirem fiscal, ordem quo foi religiosamente sendo eleitores da ·1", 5• e 6" secções eleito· 
cumprida. raes, onde nüo puderam votar por não ter 

Nestas circumst11ncias,os abaixo assignndos, havido mesa na 5• secçiio e se achar a 4' 
não podendo recorrer á antor·idade ,judicia· cerc:tda por soldados, não querendo a mesa 
rie, que é o mesmo delegado Jeremias, re· acceitar os fiscaes apresentados em virtude 
correram ao tabulliiio publico perante que!U de lei, etc. etc., vinham perante mim decia· 
fizeram suas declarações; e, para garantm rar que votavttm para Senador no desembar· 
de seus llireitos políticos e futuros direitos ·gador Antonio útt Trindade Antunes Meira 
de vida, levam o occorrido ao esclll.recitl.o Henriques, residente na capital deste Estttdo. 
criterio dessa illustro junt:1, afim de que a Eis ahi a razão por que não quizet·am accei· 
lei se cumpra. tar estes eleitores, pois tiveram a hombri· 

Ser•ra Redond3. do Município <lo Ingi1, em dade em declararem que votaram no desem-
30 do dezembro de lS!Xl. -Dominr1os Cavai- bargador Trindade. Não houve eleição, o 
cante rle Albuquerque, mesario.-Manocl do protesto e leito por amigos do Governo; tudo 
.Nascimento Cru::, mesat•io.-Perl1·o Oalixto rsto se deu no lnqd, E note-~e que nas actas 
de Alencar Granjo, supplente.-ilfanoel Iicn· nilo consta cousa 'alguma! (Continúa a leitura). 
ríque Pereira Leite, fiscal.-Hanoal .Ferreira «Cs abaixo assignados, eleitores residenies 
da Crv.:, tlscal.-Augusto Alves Villa BaUa, no 2" districto de S. Thomé, no município de 
fiscal.-Joao Luio Ribeil·o de 1\foraas, fiscal.- Alagôa.do- Monteiro, comarca de Patos, reu
Francisco de Lemos VasconceUos, fiscal. nidos na casa destinada pa1•a os trabalhos 

Reconheço verdadeiras as ftr•mas SUJll'a, em elcitoraes do dia. 30 de dezembro, as dez 
numer•o ri e oito, por tor dos oito sign:Ltarios horas da manhi1,, não encontraram a mesa 
inteiro conhecimento : !lou fé. Ingá, 29· de nomet~da. de conformidade com a lei; e alli 
janeiro de 1807.-0 tabelliiio, Manoel Fer· estiveram ate o- meio dia, quando chegou o 
reira da C1•uz, escrivilo de paz. João- Fernandes Vieira de 

De modo que, Sr. Presidente, nenhum Mattos, que declarou nüo haver eleições, po1' 
destes protestos consta das· actas parciaes, que .iii. se tinha procedido uma eleição no dia 

2\J do corrente, as ll horas da noite, em casa 
nem constam da acta da apuraçií.o geral. do major Saturnino Bezerra dos Santos; em 

Jli. disse que contra o procesoo eleitora;!~ seguida os eleitores apresent.aram o seu pro
eJrectUttdo na capital, lavrou-se um protesto testo ao relerido escriviio de paz, que decla· 
no dia 30 de dezembro, e, como nüo q uizerttm rou não transcrevei-o para o livro de notas. 
acceital·o, Coram ao tabellião, de conformi· Resolvemo!: rle conformidade com a lei pro-
dada com a lei, para que este o Javmsse. t 

Ora, niio consta da acta da apurar,ão- ,"era! restar con .ra qualquer eleição que possa ap· 
' parecer. este protesto, das pessoas interessadas, q uand.o 

a lei recommenrla que todas as occurrencias S. Thomé, 30 de rlezembro de 1896.-Pau-
sejam mencionadas nu. acta. li no c,·uve/lo da Silva. -Josd F'lorencio da 

Eis o que se deu nestlL secçlío do lngá. Sil'lla e mais 25 eleitores com firmas reconhe· 
Tenho om seguida, sob o n. 2, o cel'tiflcado cidas pelo ta.belllão publico de Campina 

de um protesto, que já li, o, por conse- Grande, Manoel Fernande&.» 
queucia, nüo- preciso repetir· E' 0 que foi Aqui está outro protesto de eleição 
passado pelo escrivi1o do juiz seccional. tambem da Alagua do ]fonteiro; entretanto, 

Eis outro documento: as actas estão preparadas som constar um só 
« Manoel Ferreira da Cruz, tabel!í[o publico, delles. (Oontim<a a laitw·a.) 

etc. etc. « Os abaixo assignados, eleitores rlo 3" 1\is· 
Certifico, a requerimento do eleitor Manoel tricto de S~ Sebastião do Umbusoiro,do te1·mo 

Henriquo Poroíru. Leite e pam fins oleitoraes, de Alagúa do Monteiro, reunidos ás 10 horas 
que, reven1lo o meu livro. n. U de nota~. de da manhã para doposit:wcrn os seus votos, 
fls. 31 verso a 3'1, consta o seguinte: Pro· pam Senador e Deputados n.o Congresso Lle· 
tosto- Aos 30 dias do mez de rlezembro de del'Jl, como determina a lei, encontraram a 
1896, 8" da Republica Llo~ Estarias Uni1\os rlo casa, designada para as eleições, fechada, nlio 
Brazil, nesta povoação rio Sorm Ret!ond11, tendo comparecido nenhwn dos moBarios :ttti 
perantu mim tabclliiio publico, cornpm•ecera.m ;'ts ll horo.s da manhli do ,Jia :lo tio dezombt·o, 
os cillaúiios M:1noel r lo Nusuilllento C1·uz, Do· o entiio resolveram proct~rttl' a pesRorL que se 
miugo.,ClLWicant.i<lo Albuquerque (~r,gueJU·~O llizi11 ser o prosidente da sec\'ti.o eloitol'lll,r.·om 
mais \11 ussignatnra~). tutlus l'esi<lr,rLtes no quem estivet'tl.lll ü ~uuboram por elle quo 
rli~t.rieL<J tio ~ol'l'JL .lteúund:L, <lo termo <lo lngiL, nfi.o liavit1 ol<JÍ</10, l'"L'IJllO a ael.;t, csl.n.va. 
tia. coma.rea do lta.lmilL1111. <leste E~l.ado dtt Jll'Olll!Jta. dosdo :.!H rlo eorrenl.e e fui ta n;t Vil la 
Pttrtthybl1, o pelos ditos ciuutli'io,; nw li:Ji llucla· Llu, Alag;•"•a do Monteiro·'' 
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A eleiçlio já tinlu1. sido feita no dia 28, no. 
Villa da Alagôa do Uontei1·u. ( Continúa a lei
tura.) 

« E que, finalmente, tinha ordem do pre
feito para nlio acceitar prote~to, nem do
cumento algum concernente á eleição. Nlio 
havendo e5ct•i vão perante quom deviam os 
abaixo assignados darem os seus votos, como 
determina a lei, nem, tão pouco, autorida~.e 
judiciaria, perante quem pudessem protestar 
conLra semelhante abuso; vem, portanto, 
em nome da lei, declarar não ter havido 
eleiçlio na secçlio de Umbuseiro, e sim uma 
eleição clandestina na Villa. da. Alagúa do 
Monteiro, no dia 28 do corrente, nota.ndo·se, 
porém, que desta povoação áquella villa 
distam 10 leguas ... » 

De modo que a. eleição feita no Umbuseí,·o 
foi apparecer na Alagôa do Uonteiro. (Conti
mia a leitura.)« .•• que lhe era impossível 
tomar outras providencias •.•. :b 

UM Sa. SEN,~ooa-Podiam votar em outra 
qualquer secção. 
· O Sa. ALMEIDA BA.RRETO- Não podi11m 

sa.hir dahi para ir a !O Ieguas votar, pois 
chegariam já tarde. ( Continita a leitura) 

«Declaramos os abaixe assignados que vie· 
mos votar nos seguintes candidatos : para Se· 
nador - coronel João Soares Neiva; e para 
Deputados - os Srs. Dr .. José Antonio Maria 
da Cunha. Lima, Dr. Antonio Joaquim do 
Couto Cartaxo e 1 • tenente João da Silva Re· 
1Umbil.. 

E para. constar Ia vramos o seguinte pro· 
testo que assignamos. Povoação de S. Se· 
bastião do Umbuseiro, 3() de dezembro de 
1896.-Joao de Sant'Anna e Silva, Jose Tltome 
da Silva e mai~ 2S eleitor•es, cujas firmas 
estilo reconhecido.s poJo tabellião publico, 
Nicolito Ferreira Mattos.» 

Votaram nos candidatos da opposiçüo, mas 
não acharam mesa; entretanto, a acta está. 
ahi perfeitinhn, não ha protesto constante 
della, não hll nada que se pareça com 
fraude?! 

As eleições quasi todas no meu Estado 
foram assim. ( Continita a leittwa) 

«Nós abaixo assi~natlos, eleitoNs do 2" 
districto de s. Thomnz ... 

0 SR, ADDON M!LA.Nl"Z dá um aparte. 
0 SR. ALMEID,\ BARRETO- V. Ex. não me 

tttrapalhe, porque vou uté amanhã. Tenho 
muitos documentos p:na Jor, e chamo 11 at
tonç•iio da Comrnissií.o para que estes ·do· 
cumentos voltem~'- ell:t pa.rn sm•em oxnmi
Tla.tlos. 

O SR. Sio:vwurNo VrEmA-· Isto ó o SenD.tlo 
quo ro~ol v e. 

O Sn. AL~IEID.'I. BA.RRETO- Mo.s devo po~ ir 
porque V. V. Exs. não !Aram os documen· 
tos que juntei á contestação o uem estes que 
estou lendo. (Continua a leitura.) 

« ... José Cyrillo de Hollanda Cavalcante, 
escriviio de paz e tabellião de notn.s do dis
tricto do Mo~ciro rle Cima, etc. Certifico que 
nesta 3·• secção eleitoral elo Moge iro de Cima, 
do mnnicipio do Ingá, deixou de haver elei
ção para um Sonad,,r e eiuco Deputados ao 
Congres~o Nacional por motivo de não se ter 
instnllaclo a mesa eleitoral que tinha de pre
~idir a mesma eleição no prazo que deter· 
mina a. lei. E p~ra constar passo a pl'esente 
certiiliio de que dou Cé. Mogeiro de. Cima, 5 
de abril do 1807.- O escrivão de paz, Josd 
Gyritto de Hol/anda Cavalcante.:.. 

As actas estão aqui o constam de optima 
votação para o,. candidatos do Governo ! 

Estes documentos chegaram houtem, não 
pude epresental-os á Commissão; portanto, 
julgo que a Com missão deve tomai-os a si e 
vet•. São documentos neste sentído, provando 
que não houve eleição nestes Jogares; mas 
em todas as netas consta aue houve eleição. 

O Sr. Antonio Pinto Ramalho requereu 
ao secretario do Conselho Municipal tla Villa 
da Conceição. que lhe désse por certidão as 
nomeações das mesas da I" 2". 3" e 4" secções 
eleitoraes. O secretario certificou que o Con
selho Municipal só fez nomeações para a 1" e 
2" secções. 

Está. aqui a certidão. 
Foram nomeadas duas secções, I' e 2' ; não 

foram duas, 3• o 4". 
0 SR. SEVERINO VIEIRA.- Mas consta a ra

zão por que niio foram nomeadas 1 
0 SR.. ALMEIDA. BA.ll.RETO-lsto está aqui: si 

quizer vou ler .... 
0 SR. SEVERINO VIEIIU-Mas não sorimr 

duas secções somente? ' 
O SR. ALMBinA BAll.RETO-São quatro sec

ções no municipio da viUa da Conceiçao; estl 
aqui me~mo no mappa rla apuração geral d• 
toda a eleição que se procedeu na Parahyba 

A comarca de Sou;:a tem sete secções ; en 
todas ollas npptrece uma vota~iio muit< 
honitn, dando um total do mil quatrocento 
e tantos votos aos candit!n.tos governistas 
Entretanto, sr. Presidente, ouça V.Ex. est• 
documento; 

«Souza, I de janeiro de 1897- Dr. Ve 
nn.ncio - Recebi vossa cart.a do 18 do me· 
pn.ssn.•lo, em f)UO rec,,mmcnda.ndo-me :1 
oleir;ücs de 30 do n!esmo moz, me <liz qw 
estll:1. chegar ahi o nosso rlistincto amigo · 
Sr. ln:trechttl Almeida Bat·roto. 

Sint.o que n>io mo tivessois dado ce!'l.n 
inst.t•uc•.:ües o noticias <lo quo ou procisttV· 
cm re.luçiio ao rel\ll'illa pleito. 
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------------------·--------------·------------
Com munieo·vos ~ue o }Jat•tido governista, 

n~ui não fez eleição, não organizando mesus 
nem 'convocando o olnitm·ado ! ! 

No t:ia :~o não se f'allou mesmo em eleições 
nesre municipio c debalde a. opposição pro· 
curou as respectivas mesas ! Apezar rlisto e 
provavel que o referido partido governista 
teu bo. J:wrado netas fillso.s,e.ern segredo.man· 
düdo publicar na Uni•1o grando numero de 
votos pam os seus candidatos, como ja tem 
feito o •li to p:trtido em outras eleições ... 
~empr~ a frnurle, a fftlsidade e a mentira! 
Miserb.! Niio pensei que o Gama e Mello líJsse 
capaz •le autor•izar ou tolerai' tal procedi
mento!! 

Convóm que o. Ordem prot(\ste contt•o. o. 
fals3. ''otaçli.o que abi appnrocer, declarando 
que o partido govm•nist:L neste municipio 
não se reuniu, nü.o votou. E' esta u. ver
dade. O mesmo em S. .1 oiTo. 

A opposiçiio sabe cumprir os seus de
veres o está firme, etc. etc.- .João Guall!e1·:o 
Gomes de Sá.» 

O signatario desta carta é um juiz de rli
reito :c•.posentndo, cuja, aposoutadori:. tíJrçada 
vu.e agora licar sem e:!l'ci to. E' elle q nem es
creve desta maneira, dizen•lo que não houve 
eleiçãP; e, entretanto, das actas todas consta. 
que houve, dando unm somma total de mil 
quatrocentos e tantos votos. Assim é facil 
fazer (,feições ! 

Est:\ aqui outra cal•tn, do ·vice-presiLientc 
do n11m Estado, 

0 Sn. SEVERINO VIEIRA- De que d:tta é 
essa. caeta. ~ 

0 SR. AU!Il!DA BARI\ETo-E' de I de ,ia· 
neiro de 1897. Onça o Senado outro do· 
cumento importantíssimo: 

« Alagôa Nova, 2 de janeiro de 1897-Meu 
caro Dr. Lima-Agora. é quo respondo a sua 
pres:u!:t ca.rta em q uo deu noticia d:t chapa 
d:. opposiçfio e sobre olln petUu n. minh:t opi· 
:uião. 

Com frn.nqueza lhe digo qne a t!mlia orgn.· 
nizaç~o da chap11, sem consultar aos amigos e 
com exl1lusiio do Chateaubriand, que, com o 
Cunha. Lima, devia re:;>resontara dissirlencia, 
que, nnitl:t ao partido :mtonomist.a, forma 
hoje o part,ido em opposiçüo, trouxe ao 
meu rspirito a convicç~.o de que tinha li avido 
gmnde orro na couJ'ecç;io da chapa, c q uo nos 
1itri:L l'el'dor, como pordemo,, o;nment.o.< em 
Campi11as o S. João, o estivo quasi resolvido 
a nü.o it• ús urnas.» 

O Sn. AD DON MIT,ANEZ - Isto Ó a lllll'il. 
verdadn. 

O Sn. Ar.~mlnA BArtrUcTo-Pois hBm; :waho 
de ouvit' rlo honr::t<lo Scn·ttliw polo mou I•:stmlo 
que i~to ó a pum ver•tl:trlr~. 

0 SR. ABDON M!LANEZ dó. um aparto. 
0 Stt. Ar,MEIDA BARRETO - V. Ex. acha

tam bem que o Sr. Tavares, que foi presi· 
dente nosso, não vale nada 'I V. Ex. niio disse 
~ue isto era a pma verdade? 

0 Srt. AllDON MILANEZ-Quanto ao resul
tado da eleição nessas secções, é a verdade. 

O Stt. AT.MEIDA BAnRETo-Agora ouça a 
Com missão: 

«Tres dias antes da eleição, porém, occur
rencias Jo,aes o o conhecimento de circum
stancias geraes que nos eram todos m11ito fa· 
vora veis, vieram atirar-me com ardor no 
pleito. , . . b . 'd l. 'd'd t 0 munJClp!O aVUt SI O I lVI I O em res 
sec~'õos, mas o vigario vendo-se perdido in
ventou uma quarta secçiio e nesta mandou 
falsificar uma acta lil.lsa, na qual recusando 
o fiscal e um mesal'io nosso pC>de dar VO· 
taçiio unanimc ao Governo, e o que é mais, 
deu votação superior ao numero rio eleitores 
que alli existem. Mas co:no a falsificação é 
tacil do provar e mais facil ainda. ó a prova 
da t•ecusa do Jlscul e do mesario, que con
stitue nullidade absoluta pela nova lei 
eleitoral, podemos contar como resultado li· 
quido, das tres secçoes, que é o seguinte: 

Yotos 
Para Senadores: 

Coronel.João Neiva....... 145 
Dt•. Alvaro Mahado...... 139 

Para deputados: 

Cunha Lima............. 170 
José Herculano.. • • . . • . . • . 140 
Cartaxo .•..•.•• ·.. • . • .. . • . 1 :39 
Apolonio.... . . .. .. .. .. . .. 131 
Mariz.................... 1:31 
Trindade. . .. • .. .. .. .. . .. 190 

Ja vil que si na•la fizemos, afinal não será 
por cau'a do ,tzagúa Not-a, etc. -(A~signado) 
Jot1o 2'avarcs .» 

0 Stl. AllllON MILANE~-V. Ex. apresenta 
apenas o dito de um homem ~ue conRidero 
muito, mas veja agora o resultado da vottt· 
çiio do S1•. Neiva. 

o S1:- Ar.m:w,\ B.mRETo-Não tom um só 
voto. 

0 Sn. AllllON MILA:'igl. - Tem, llrL a pu· 
mção. 

() Sit. ALMEIDA J3AIUmTO- Estou mOS·• 
tJ•a:Jdo as acttts quo V. L>x. trouxe uJt,ma· 
meilto. 

O Sit. Ar.JJo:> MH.ANEZ-E!JtíL onga.nado ; 
·vc}t ns outras. 

0 SI<. ALMl;:tnA RA!:IU~TD-Nilü !Ja outi'I'LS 
pu.rn. ox3.mimtl·as, as quo existem aqui estão 
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· viciadas ; por exemplo, na Alagôa Nova o Apezar disso, ameaçaram·oo com fa.cã.o, si 
Sr. Neiva não teve um voto. ell~ niio ssguisse. O rapaz sllguiu para o seu 

O SR. ABnoN MILANEZ- Está. enganado. destino; mas quando. entregou as cartas já. a 
Posso garantir a v. Ex. que elle está. vo- eleição estava forjada a bico de pena. (Con· 
tado. Recordo·me disso muito bem e assim tínúa a leitura.) 
como em Bananeiras e Patos. • •• Podem alguns coneligionarlos explo· 

o SR, ALMEIDA BARRETO - · Sl elle não rar esse aconteci meu to todo adulterado, 
teve votos, como posso estar enganado 1 levo·o ao seu conhecimento e ao de vossos 

amigos, ad cautelam. 
Em Bananeiras e Patos foi nma combinação Expondo-lhe 0 que houve com todas as mi· 

que tlzer.am os parti~os para fuzeruma elei~o nudencia.s mande suas ordens, eta.- Fran· 
clandestma. E11 est1ve presente na occa.smo cisco Guímaraes Nobrega :. 
da eleição e vi que o Sr. Neiva teve votos Todas estas oo.rta.s ~m a firma. reoonhe-
em Bananeiras o Patos, mas na Alagôa Nova c!'d•. 
não teve um voto ! .. 

Sr•. Presidente, já. estou fatigado e, por. 
o SR. ABDON MILANII:Z - Então níio teve tanto, vou ver si posso concluir a. minha. 

, duzentos e tantos votos dados pelo coronel enfadonha. narração. 
Felinto1 Antes. porém, de o fa.zer, preciso levar ao 

O SR. ALMEIDA BARRII:TO - Isto é outra conhecimento da Commisaão o que encontrei 
cousa. Foi uma combinação, já o disse. em um exa.me que tlz nestes acta.s. 

Quando cheguei á Parabyba, quasi nas Espero que a commlssíio nã.o negará o seu 
vesperas da eleição, a 22 de dezembro, com- apoio para. que a verdade do resultado das 

urnas apareça, e para que no Senado só en· 
bina.mos mandar emissarios para aquelles trem pessoas dignas de occuparem logar ao 
lagares, recommenda.ndo a. eleição. Sabendo nosso lado. o candidato de quem se trata é 
disto, os nossos adversarias, prenderam um digno; mas não foi eleito. de conformidade 
delles, e o pro -::otor publico de um Jogar com a lei. 
escreveu ao Sr. Waldivlno dizendo-lhe q11e 
o prendera, porque julgava. que era um Por isso mandarei à Mesa um requeri
negro fugido, como si nestes tempos, em que meato pedindo para examinar as 48 actas 
já nã.o ho. escravos, pudesse haver negro~ que chegaram depois que examinei as que 
fugidos 1 · existiam na Secretaria do Senado e que .foram 

ouça o Senado: entregues por mão propria, isto cuntra. ex· 
« Soledade, 1 de janeiro de 18gr _ pressa disposição de lei; não vieram. pelo 

Amigo e sr. Waldivioo-No dia 26 do mez Correio, nem por intermedio de autoridade 
Passado por aqui passou um preto, com ares alguma. Os interessados na eleloão fol'IJ.m os 

que trouxeram essas 48 actas, todas,, sem 
suspeitos, o que presenciado pelo delegado duvida, alteradas, 0 que niio é brincad,elra. 
deste termo, fel·o recolher ao xadrez para 
averiguações policiaes; logo depois, porém, O SR. ABIDON' MILANEZ -E' exacto. Eu re· 
saiente de que o ta. L preto era seu portador, cebi pelo Correio, enviadas pela secretaria do 
pedi ao delegado que ~tbreviasse suas pesqui· A'Overno da. l'arahyba e entreguei-as á. Secre· 
zas, pois, tomava todo o interesse para ser turia do do Sanado. . . ,/'. ' 
relaxada a prisão rlo negro. O rlelegado im· o SR. SEVERINO VIEinA7 A: Colll'Ólissíio não 
mediatamente deu·lhe liberdade, o que foi tem maia nada .. ~ ... ~er éom isso; a questão 
feito no mesmo din, ainda cedo. Correu logo está agora a.ft'ec.a. ao Senado. 
a versão de que o negro era mensageiro dos 
politicas opposicionistas ao pa.rtido sitllllcio· O SR. ALMillDA BARRETo-Pois bem; si não 
nista; alguns rapazes, pandegas, agradarnm for verdade o que ertou dizendo ... 
ao negro e tlzeramcom que elle se demorasse O Sr.ABDO~MILAI\~-Si estou aonfessando 
mais, milito expontaneamente, umas 24 ho- que entregueli essas àctas ó. Secretaria do Se· 
ras, e mais niio se demorou porque. correndo nado, para ql!e continúa nesse terreno 7 
já. a noticia de que os amigos do Governo de· o sn. ALMi!DA BA.RRF.To-0 seu sobrinho 
tiveram um correio pa.rticular, um meu entra para a ui, mas é ner.essario que v .Ex. 
primo o amigo, para livrar o partido c!essa tenha. pacien ia. A sua familia está muito 
ptlcha, ameaçou o negro, si elle se demorasse bem arranjada aqui e na. outra Casa ; niio é 
mais, mand~ria correl·o a. facão.·· só a sua; em outros'Estados ha tambem ta-

Portanto, prendel'am o rap~z nas vespero.s milias privile.gio.das, que estão igualmente 
da eleição, o só o soltaram no dia em que arranjadas. E'l sll.bido qua por tocla a parte ha 
ello já não podia. chegar ao legar do seu des· a olygarchia ;, meia dm:ia de f11milias espe" 
tino,por ter ainda de andar sessenta e tantas culacloras unilram·se e estiio.toma.ndo conta 
legoas. do po.iz e hiio :de desgraco.r esta. Republico. ! 
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Sãn uns ambiciosos vulgarcs,outros vaidosos 
sem import11ncia alguma a quererem a to1lo 
o transe occupar todos os CIU'gos impor· 
tantcs e rendosos, qu:wrlo são abominados 
pelo povo que os conhece. 

0 SR. ABDON MJI,ANEZ- Como isso não vae 
a mim só, mas a todos, não tligo nad11. 

0 Sa. ALMEID,\ BARRETo-Vae a quem toca. 
Atten1la-me a Commissfio Das authenticas <lo 
Estadá ~a Parabyba, remettirlas a esta Casa 
o por mim· examinadas, consta o sgguinte: 

« Capit:tl-4• secção; faltn 11 acttt de instal
lttção da. mesa eleitoral, e da acta dn apu
r" ção não consta um protesto do fiscal do 
candidato Dr. Cunha Lima. 

7" secção ; falta a acttt da installação da 
mesa eleitoral. 

I O• secção; falta a act~ 11 a insl.allação e 
cpC.ia ~a lista rios eleitores que votaram e 
assignaram o livro de presença. 

14" secção ; ·falta a lista dos eleitores que 
votaram. 

0 Sa. ABDON MILANEZ- Tudo isso está 
ahi, tenho tudo. 

0 Sa. ALMEIDA BARRETO - Pois tragil. 
particularmente, jti, que trouxe as 48 actas 
trllga o resto • 

0 SR. AnDON MILANEZ- Isso não annulla 
a eleição. 

0 Sa. ALMEIDA BARRETO- E' contra a lei, 
V. Ex. não é correio. Si a lei manrla que 
depois de feita a àpuração a Mesa lavre a 
acta e feche em. enveJ)oppe e a rometta pelo 
correio registrada, como é que V. Ex. e sua 
gente tornaram-se correios! 

Para a opposição da Prwaltyba o correio 
está confiscado, assim como o telegrapho ; e 
V. Ex. deve ter tod:\ a confiança nessa gente 
e por isso não necessita trazer as actas para 
an0~~1 .. , .• -~: "1 4. ' • 

O correiÓ'ó"s'e'il,~toleg~a.pho tambem, para 
que vem V. Ex. cii'tü1'u~:Jr acta~~ V. Ex. 
não foi encarregado pela.. reP,artlçuo compe· 
tente para fazer asse

1 
serviÇO. .' 

Mas já li uma carta do Dr. João Tavares 
na quU:l dizia terem tido votação os Srs .. Toíio 
Neiva. e Alvaro Machado; entret~ntosó consta 
a vott~ção do Sr .. Alvf•ro Macht~do e niio 
con$tt~ a do Sr .. Telão Neiva. I 

0 Sa. AnooN MÍÚNEZ - 0 Sf. Joiio N~iva 
teve votação na .4.ütgüa Nova. r· Ex. le1a e 
ha de achar. ' 

0 SR. AT,Mim>.\ BARRETO-+ Vou lendo. 
Vej11m como são csot~s actas. (Cqntiniea a lar.) 

Ainda 1'1" sccçii.o;' n~ acta ctn1 n.puraçiio da 
doir:ii.o oxi~t.em di.\'e: sas cmond•s. 

Isso tutlo é na Capital. 

Guara bira - Nu !la. a eleição . por força 
do urt. 2" da lei n. 426, de 7 de dezembro 
de 1896. 

Não acceitou o fiscal. 
0 SR. ABDON MILANIJZ - Não a.cceitou por· 

que não tinha procuração. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO- Não foi o can

didato que o nomeou r 
0 Sa. ADDON MILANEZ- Não tinha pro· 

curação, não tinha nad'a. E' um moço muito 
distincto, que está no· edifiCio do Senado, e 
para ello appello afim de quo diga si apre· 
sentou p1•ocuração. . 

0 SR. ALUEIDA BARRETO-V. Ex. não es~ 
t~ja chamando gente de for(!, para vir dis· 
cutir comnosco; V. Ex. está fa;ltando á con· 
sideração que deve ter ao Senado. 

0 SR. ABDON MILANEZ dá um a.pa.rte. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO - Então V. EX,. 

quer que eu cite testemunhas pa.ra dizer que 
ellé tinha nomeação do ftsca.l 1 Não quero ci
tai-as ; os documentos de nomeações de fts~ 
caes aqui estão, para provar o que digo: no
meia se um fiscal e a mesa não acceita.. Está 
portanto nulla a eleiQão em vista. do art. 2• 
da lei nova. (Continua a ler): 

S. José de Taipu: · 
Nulla a eleição, documento n. 5, explica o 

motivo. 
Na tuba- 4• secção, na acta desta. secção 

existem entrelinhas. 
Teixeira-(Nulla por fraude) 1•, 2•, 3' e 4" 

secções ; os offlcios de remessas das actas 
dessas secções, embora. assignados por mesa· 
rios dill'erentes, são escripto• pelo mesmo 
punho e quasi igual a. lettra. da assigna.tura. 
<!e todos os mesarios. 

Soledade-2" secção Mta. a. lista. dos eleito
res que vota.ra.m, e o numero dos que deixa
ram de comparecer á eleição, 

Tambem é eleição nulla. A lei manda que 
na acta se mencionem os nomes dos que vota.· 
ram e o numero dos que não votaram. 

Não vem narl<> disto, assim como nas ou-
tras actas tambem não vem. 

0 SR. ABDON MlLANilZ-Nas outras vem. 
0 SR. AU!IllnA BARRETO (continua a ler): 
Ara1•unn-I• e 2" secções, faltam as actas 

ele instnllação o cópia das listas dos eleitores 
que votaram. 

Batalhão- I" e 2' secções, faltam as listas 
dos eleitores que votaram. 

Souza - (Nã•> houve eleição, documento 
n. 10). 

Cu i tci-3·'. 4" o 5" secções, faltam as actns 
de installação e lista tlo:; eloitores quo vota· 
ram. 
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Não vem na•.! a disto; a. lei não· vale nada·. Sr. Presidente, estou muito cansado, ahor• 
O art. 43 do• § 22; si· não me J)ngano, deter- ·está. adiantlt~a. 1•eduzido é o numero de Se 
mina que seja escripto. na acta o nomo de nadores presentes, e por isso peço a V. Ex 
quem votou. que me mantenha a. palavra para amanhã 

o SR. ABDON MILANEz-v. Ex. não votou para continuar na analyse da eleição da Pa 
por isso mesmo,quando se reconheceram aqui , rabyba do Norte. 
os poderes do Presidente e·Vice-Presidonted.a. · O SR. PrtESIDENTE-Sim, senhor •. 
Republica, havendo muitas actas nessas con- Fica a discussão adiada, continuando Cll!l" 
dições. a palaHa o Sr. Almeida Barreto. 

0 SR. ALMEIDA. BARRETO-V, Ex. quer cha· 
m&r para si ess&s actas 1. O Sr. Presidente designa para or· 

dem do dia da seguinte sessão preparatoria 
O SR. AnnoN MILA.NEz-Niio; quero mos- que se realisará amanhã: 

trar que isso não é motivo para nullidade de V ta - d' - . d ., 
u~a eleição o çao em 1scussao umca o parecer n. ~ 

. · . _ •de 1807, da Commissão de Constituição, Po 
O Sa. A~EID~ BAa~o-E!ltão _para. que ·deres e• Diplomacia. opinando que seja reco 

s~rve a lei, s1. a sua mfracça.o .n~o é mo- nhecido e proclamado Senador da Republica 
tt v o para a nul]lf]ade de uma. ele1~ao 1 pelo Esta.•lo de Matto Grosso, o cidadão eleit• 

O Sa. AnnoN MILANEz-Si um simples bo- Dr. Antonio Francisco de Azeredo; 
letim serv~ plra apuração de uma eleição, votação. em discussão unica do parece 
q_uanto ~a1s uma acta. com todas as forma- n. !,.de 1897, da mesma Commissão, opi 
lidadas ! !nando que. seja reconhecido e proclamacil 

O Sa.. ALMEIDA BAR.R.ETo-Si'm ? com todas 'Senadou da Republica, pelo Estado do Rio d 
as formalidades?! Não h11. eleição· melhor., ~.Janeiro,, o cidadão eleito Dr. José Thomaz d; 
nem actas mais bem feitos, do que aquellas : Porciuncula.; 
que se f11zem com todo o socego, de portas ' Votação em discussãOuni.ca do parecer n. S 
fecbad!ls, clandestinamente,. na casa daquelles de 1897, da. mesma Commis·9ão, opinantlo qu 
fazendeitos: dá-se o voto. a. quern se quer e ;seja reconhecido e proclamado Senarlor d· 
assim se ent1•a para Senadot: Não ha nad'a me· , Republica,pela Estado de Pernambuco,o cidr 
lhor. 

1
dão eleito Dr. Antonio Gonçalves Ferreira 

Itabayana: (.Nnlla por sua natureza..) Votação em discussão unica do parece 
1• 2• e ::!• secção·; officios· de remessa.. destas·· n. 4, de 1897, d& mesma Commissão, opina.nd· 
actas são escriptas pelo .mesaria Augusto que seja r~conhecido e proclamad,o S~nad!? 
Coelho de Carvalho,. mesal'IO d& 3• secção,. e •na Republica, pelo E>tadodo Parana,o c1dada· 
em todas ellas faltam as· actas de instatlaçã!l'e ; eleito padre Alberto José Gonçalves; 
a lista dos eleitores que votaram.. . · votação. em discussão unica do parecer n 

Bananeiras: (A eleição foi feita deí accordo . 5,. de 1.897,. da mesma. opinando. que seja. re 
entre os chefea) 1• e 2• secção·; faltam a! conhecido·e proclamadoSenadordaRepubl'ica 
actas da installacção e· a lista dos eleitores ·pelo· Estado da Ba.bia, o .. Dr. Ruy Barbosa. 
que votaram. . Votação em discussão unica do parece 
. Na acta da 4' secção, da lista de assigna~ . n. 6, de 1897, da. mesma.,. opinando que sej: 

tora dos eleitores que votar11.m apenas consta reconhecido Senador da. rtepublica, pelo E~ta 
dous nomes, quando da apuração consta. que do de S. Paulo, n Dr. José Alves Cerqumr! 
os candidatos obtiveram 82 votos! Cesar; 

O collega diz que o Sr. João Neiva teve Votação em discussão u~ica do p11.rec~ 
grande votação em Bananeira, que teve 240 n. 7, de !807, da mesma, opma.ndG que S6J• 
votos, mas talvez o Sr. João Neiva não queira re~onheCldo e proclamado Senador. da Re~u 
essa votação porque como disse é uma. vo- blJCn, pelo Estado tle Sant11. Catlla.rma, o sr 
tação nulla..' Antonio Justiniano Esteves Junior; 

O Sa. ADDON MILANEz-De certo. Votaçiio em discqssão .unica do parec~r n. 8 
de 1897, da me>ma., opmando que seJa. reco 
nhecido o proclamada Senador da Republica 
pelo Estado de ·Minas Geraes, o Dr. Felioian• 
Augusto de Oliveira Penna.; 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-E' um homem diS· 
ii neto, não quer um o, votaçiio destas. 

0 SR.. ALMEIDA BAR.REl'O-Mas ai nela que 
esta elei~ão l'o~se pura, liquida, sem o menor 
vislumbre do fraude, eu votaria contra ellu; 
porque niio desejo aqui no Senado nem em 
qualquer ~ut1:a corpor:1çiío lilmilias privile
giu.d&s. 

Se nodo V, 1 

Votação em discussão unica do parecei' n. 9 
de 1897, dt1. mesma. opinando que seja reco 
nllecirlo e proclamado Sen~~oilor da Republica 
pelo Estado do Rio Gra.nllo do Sul, o D1•. Jos• 
Gomos Pinheiro M1tchado ; 
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José de Azevedo Doría para organisar um 
estabelecimento de credito sob a denominação 
de <IBanco Municipa!».-A' Commissão de 
Justiça. e Legislação. 

Continuação da discussão unica. do parecer 
n. 1 O, de 1897, da mesma, opinaudo que seja 
reconhecido e proclamado Senador da Repu· 
blica, pelo Estado da Pnrahyba, o Dr. AI vuro 
Lopes Machado. 

O Sr. 3• Secweta.rio, servindo de 
Levanta-se a sessão as 3 horas e 50 minu· 2\ declara que não ha pareceres. 

tos da tarde. 

ORDEM DO DIA 

VOTAQÃ.O 

9• SESS:\0 PREPARATORIA, EM 28 DE ABRIL DE 
1897 O Sr. Presidente- Não ha nU· 

mero para votar, continúa, portanto, adiada. 
Presidencia do !Sl', MallOeZ Victorino a votação, .constante 'da ordem do dia.. 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre· 
sentes os Sl's. Senadores Manoel de Queiroz, 

ELEIÇÃO DA PARAHYBA 

J. Ca.tunda, Joaquim Sarmento, Pires Fer- Continúa em diocussão unica o P,llrecer 
reira, Cruz, José Bernardo, Abdon Milanez, n. 10 de 1897, da Commissão de Constituição, 
Almeirla Barreto, Rosa. e Silva, Joaquim Per· Poderes e Diplomacia, opinando que seja. re· 
nambuco, Leite e Oiticica, Rosa Junior, Se- conhecido e proclamado Senador da Repu
varino Vieira, Eugenio Amorim, Domingos blica pelo Estado da Parahyba, o Dr. Alvaro 
Vicente, Lopes Trovão, Fernando Lobo, G. Lopes Machado. 
R.ichard e Julio Frota (19). 

E' lida, posta ,em discussão e sem debate o. sr. A!meldn Dn~reto- Sr. 
approvada. a acta da sessão anterior. Pres1dente, nu.o .tenho por hab1to oc~upar a 

tribuna por mmto tempo, e só utlilSO·me 
O Sr. I' Secretario dá conta do della. quando sou forçado pelo cumprimento 

seguinte ilo dever e para satistil.zer o mandato que me 
foi conferido pelos meus co-estadoanos. 

EXPEDIENTE 

Oillcio do Sr. Senador Leandro Maciel, de 
hoje, communicnndo que, por motivo de mo· 
!estia, deixou de comparecer á sessão de 
bontem e deixa de fazei-o a de hoje.-Intei· 
rado. 

Oillcio do Governador do Estado dtt Para· 
byba do Norte,· de 10 do corrente mez, ern 
que, communicando que realisou-se naquelle 
Esto.do, de conformidade com as instl'ucções 
em vigor, no dia 30 de dezembro ultimo, a. 
eleição federal, cujo pleito correu com a de· 
viela. regularido.de, não lia vendo pertul'bação 
da ordem em nenhuma localidade, nem mo· 
vimento da fürça durante o periodo el~itor1d, 
remette cópia no o01cio que lhe dirigiu o 
chefe de Policia, que mandou i cidade de 
Areia. Elnl vista do que tl'ouxe ao sen CO!llle
cimento o Marechal Almeida Barreto.-A' 
Commissão respectiva. 

Mensogem do Prefeito do Districto Federal, 
de 14 do corrente mez, submettendo iL apre
ciaçiío do Senado as rllziies pelas qunes oppoz 
'IJeto 1i. Resoluçiio do respoctivo Conselho MU· 
11icipul, que concedo permissão ao cidadfto 

Hontem excedi-me , po1•que tive de lêr 
g~ande numero de documentos que provam o 
escandalo que se deu no meu Estado no dia. 30 
de dezembro do anno findo. 

vou Jil.zer agora todo o possível para ter
minar o que tinha a dizer sobre o a.ssumpto, 
continuando a lôr a nota que tomei das irre
gularidades das acLas destas eleições, H ontem 
tratei da comarca de Bananeiras e outras, e 
o senado ficou inteirado rlo que se cleu, por
tauto não preciso repetir. Continuo a de· 
monstrar as fraudes em outros lagares (Lê): 

C a bacei ro.s-1 ", 2" e 3• secções-Faltam as 
listas dos eleitores que votaram. 

Catolé do Rochn-(Nulla por fraude.) Em 
todns as authenticas iitltam as actas de instal· 
lani"to, notando-se mais que as da i" e 2" sec
çõês são remettidas pelo mesmo mesario, com 
Iettra disliu•çada ! 

Patos-(Nulla por fraude escandalosa) !•, 
2", 3n e 4• secções.-Niío só os officios que re
mettem estas netas como as proprio.s actas 
de todas as secQões são escripto.s pela mesma 
pe~soa! 

Peço a V. Ex. que mande v h• as actas da 
eleiçiío de Patos, afim de mostrai-as aos coi
Iogas que queirn.rn examinai-as. (Al_quns 
.Srs. Senaclo1·es examln:tm as referidas actas.) 
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A lettra ela assignatura póde estar disfar
çada, mas são escr•iptas pelo mesmo punho 
todas as actas da 1 ", 2", 3• e 4• secções. ( Con· 
tinúa a ler): 

lngú.- 1", 2' e 3• secções-Faltam as actas 
de installaçiio e a lista dos que votaram. 

Pombal- 1", 2" e 3" secções-Faltam as 
actas de instullação e a lista dos que votaram. 

Brejo do Cruz-Faltam as actas de instai· 
lação e a lista dos eleitores que votaram, 
notando-se que as actas da 2• e :3• secções 
são oscriptas pelo mesario João Gomes de 
Andrade Conceição (Não houve eleição neste 
lo<>ar comd ficou provado com documentos 
p~ mim lidos hontem). 

Conceição-(Nulla por fraude) I' e 2• sec
ções-Faltam as actas do installação e a lista 
dos que votaram; as 11.ctas da 2• e 3·• secções 
sii.o escriptus pelo mesurio João Benjamin de 
Maria Gentileza. 

De modo que no Estado da Parahyba não 
ha lei; a lei e a vontade do governador, que 
dá ordens para que as eleições sejam feitas 
clandestinamente, te~~do um ou m11.is ineti· 
viduos commissionados para lavrarem as 
actas.(Continúa a ler): 

Alagôa Nova - I • e 2• secções-Faltam as 
actas de installação e a lista dos que vo· 
taram. 

Cajazeira-1•, 2•, 3•,4• e 5'secções-Faltam 
as actas de installação. 

s. João do Rio do Peixe-(Nulla por conter 
entrelinhas) as I" e 2' secções for•am escriptas 
pelo mesmo punho da 2" secção está emen
da.rla a a.r:ta de apuração e com lettra di· 
versa em entrelinhas. 

Santa. Luzia de Sabugy - i" e 2• secções
Faltam as listas dos eleitor•es que votaram. 

Alagôa Grande -i" e 2' secções-Faltam as 
actas de installação. 

Pilar - (Nulla. por fraude) I• e 2• secções
Faltam as actas ele insta.llação; as actas dessas 
secções são escri ptas pelo mesmo punho. 

Pilões - I "• 2•, 3• e 4• secções-Faltam as 
actas de installação. 

Misericordia- (Nulla por fraude) i", 2•, 
3• e 4" secções- Os otllcios de remessa são 
escriptos pela mesma. pessoa, e as assigna· 
turas desses otllcios com a mesma lettra dis· 
1't1rçada e por me.sar•ios diverso;; ! _ 

Ainda na Alagoa Nova. se vê que a 4" s~cçu.o 
foi creada pelo vigario para dar votnçuo ~o 
governo muito superior ao numero de elel
·tores alli qualificados ! 

Hontem mostrei ao Senado que na 1", 2•: o?" 
secções daquella comarca quem teve mawrm 
de votos foi o candidato dn opposiçtio o Sr. 
João Noiva. 

0 SR. ADDON MILANEZ- V. Ex. hontem 
decl:Lron que olle não tinha obtido voto no· 
nhum. 

0 Sa. ALJIEIDA BARRETO-Não obteve voto 
nenhum nas actas que V. Ex. trouxe para. 
esta Casa. Vou pe~ir o exame destas actas, 
porque V, Ex. em Ioga.r de ser Senador 
tornou-se um empregado do Correio, tra
zendo para. o Senado 48 actas falsas, e V. Ex. 
pr•ocede muito mal, pugnando aqui pelo in· 
teresse e falso direito do seu sobrinho. 

0 SR. ABDON MILANEz-Eu estou aqui PU• 
gna.ndo pelo direito do meu partido. · 

0 SR. ALMEIDA BARRETO- Como V, Ex. 
está sentado aqui por meio de actas falsas, 
quer agora fazer o mesmo com pessoa. de sua 
fa.milia. 

0 SR. ADDO:<r MILANEZ contesta. 
O SR. Ar,MEIDA BARRETo-Na Para.bybn. do 

Norte não houve eleições, houve uma. farça, 
como está provado. 

Mas o Sr. Senador,. que me está dando 
apartes, quer embrulhar todas estas questões, 
para que seu sobrinho a.ppareça limpo e puro, 
porém isto só ha. de acontecer depOis que elle 
passat• pelas caldeiras .•. não sei de que. 
Do confrario, não. (Riso.) 

Estou contando a. historia das eleições tal 
qual se deu, o Senado ql_:!e a tome na. ~onsi
deração que entender. Nao estou aqu1 por 
minha. vontade, fujo até destas questões 
odiosas, que muito desgosto me teem cau
sado. 
. Hontem disso V. Ex. que o Sr. Dr. João 
Tavares, que foi presidente do nosso Estado, 
era um homem de bem, e que se podia con· 
fiar em tudo quanto dissesse. 

Estava. lendo uma carta por eUo dirigida. 
ao Dr•. Lima Filho, quando V. Ex. atlli•mou 
ser ella vercla.deira.; mas logo depois S. Ex. 
disse o cont1•ario: que a carta de nada valia! 

0 SR. ABDON MILANEz-Não apoiado; disse 
que era um moço muito distincto. 

0 SR. ALUlliDA. BARRETO-A carta até cer· 
to topico de interesse geral agradava ao 
Sr Abdon pot·ém quando chegou ao ponto 
em que t~ata.va da votação elos. candid~t_?s, 
dando maiot• uumero . de votos a oppos1çuo, 
S. Ex. mudou de opinião, dizendo que a 
carta do nau!). valia ! · 

Não quero com isso dizer que o Sr. Abdon 
Milanoz foi quoru alterou as actas; o quo 
din·o é que lm documentos que· provam ter o 
Sr~ João Neiva obtido votos e que p~lns actas, 
que aqui tenho de Alagôa Nova, nu.o consta 
isto aiJ•olutamente. 

Estou provando com documentos quo peço 
a v. Ex. Sr. Presidente mandar publicai-os, 
afim de que a Nn(;õo toda. fiquo :;ab~~do quo 
o Sr. Almro Macliado niio o o lcgttrmo re
pl·oseut.anto do _povo paruhybar~o. l•'oi preci~o 
o vigarto arran,]ul' uma ·I" secçao om Alagoa 
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Nova p~ra preparar e lei tores em numero 
superior a qualificação e ma.mlar desca.rl'ega.r 
toda votação a bico do P3lln!l. no ex.gover
na.dor. 

Sr. Presidente, o correio c o tclegra.plio 
estio confiscados na. Parallyba. para os que 
ná.o são amigos do Governo. No serviço do 
correio a demora. e o extravio das corres

O SR. ABDON MILA.NEZ-Eil disse a v, Ex. pondoncias são constantes; quanto ao tele
que não sabia. disto, mas devo observat• que grap!JO, tirava.se primoiro cópia dos tele· 
o illustre Dr. João Tavares é muito inimigo grammas exped.ittos para certos·logares, afim 
do vigario. de apresentar essas cópias ao Presidente e só 

depois eram experlidos .•• 
0 SR. ALMEIDA. BA.RR.ETO-Mas, Sr. Presi-

dente, v~·se pelas actas trazidas ao Senado O SR. AnooN MILANEz-Porque está V. Ex. 
pelo honrado Senarlor que cm Alagôa Nova. irroga.ndo uma. accusação desta ordem o. um 
não tem o Sr. João Neiva um só voto e nem pobre empregado que nii.o a merece ? 
osoutros candidatos da opposição. O SR. ALMEIDA BARREro-0 empre!:ado do 

O Stt. ABDON MILANEz-Eu declaro que fui telegrapho, casado com uma tutelad11 de 
portador de ofilcios dirigidos á. Secretaria. do V· Ex., só faz aqui !lo que V. Ex. e seus pa.
Senado e os entreguei ao Sr. director, fe- rentes mandam. 
che.dos, Jacrados,sem saber o que continham. O meu Estado, senhores, acha·se reduzido 

a uma miseria, a uma. desgraça ! 
O SR. ALMEIDA BARRETo-Isto tudo se póde Alli não se póde contar, nem com o correio, 

verificar; as actas estão a. h i, mas não con- nem com 0 telographo. 
vém. (Continua a ler). Hontern recebi este telegramma (Lê). 

Guara.bira-(Nulla. por fraude). 3", 4', 6•• «Senador Barreto-Hontern por Pernam-
7• e 8' secções-Em todas faltam a. lista dos bueo remetti docurnen tos Ingó., Catolé do 
eleitores que votaram ; 3• e 6• secções síio es- Rocha. e Brejo do Ct•uz. Requisitei Areia, 
criptas com a. mesma lettra. ; 7' e 8' são Itabayana, Mamanguape e Ala.goa Nova..
ta.mbem escriptas com a mesma lettra, Venancio.:.> 
porém diversa. daquella. 

Pedra de Fogo-(Nulla por fraude). 4' sec- Estes documento3 ainda. não chegaram a 
ção-Falta a lista. dos que votaram, sendo qua seu destino. 
a acta está escripta. com a mesma lettra. da Tenho aqui esta relação (mostrando) do 
pessoa que escreveu a. a.eta da 1• secçii.o da todas as actas remettida.s ao Senado. E' uma 
cidade de Areia, que fica, talvez, umas 40 relação enorme das fraudes que praticaram. 
legua.s de tlistancia. da Pedra. de Fog-o ! · Em urna destas actas encontrei um:1 dupli-

Tenho um documento de 48 eleitores que cata. Uma dellas estava. dirigida. ao Sena.rlo o 
deixaram alli de votar por não ter havido outra ao Ministro do Interior. Eu fiquei com 
eleição ; porém o. acta aqui está dando 44 a. que vinha para o Ministro no Interior. 
votos ao Sr. Alvo.ro Machado. O SR. ABDON MILANEz-Pois fez mal. .. 

Areia-I•, 2• e3• secções-Faltam as actas o SR. AL~1EIDA BARRETO-Tenho aqui a 
de installa.ção e a. lista dos que votaram i a. acta; igual á que ficou no arch i v o do sen11ilo. 
lettra da 3' secção ó a mesma. da acta da 1 u 
secção de S. João do Rio do Peixe. O SR. Anoo:o~ Mu,ANEz-Va.l\w.-me Deus ! 

Note-se que ha uma. dist11ncia. de muitas Devia tel-a mandado pn.ra. o seu destino. 
logua.s entt•e Areia e S. João do Rio do O SR. ALMEIDA. BAmtETo-Pat•a o Ministro~ 
Peixe. (Continua; a ler). O Ministro não precisa de act11s; quem precisa 

Aroia-Nesta comarc11 os ca.ndi,Jatos da del111s é o Senado e rt C~tm:Ll'a. Nem a lei 
opposição obtiveram para. mais de SOO votos, IDil.nda que os Esta• los rometta.rn actas ll.O Mi
e só rernetteram tres actas em que clles não nistro do Interior; vou entregai-as ú. secreto.. 
tiveram urn só voto ! ria. para juntar :is outras. 

Ha muito que espero receb~r documentos O SR. AnnoN Mu,ANgz-Dcsdo que manila-
dessa comarca. sobre a intervenção do chet'e ram devia ser ontJ•er.;uc. 
de policia nas eleições. O Sa. ALMI~IDA BARREto-Esta acta. t!iz o 

E, por fallo.r nisto, hontem mandei per- seguint.e (lê): 
guntal' no correio desta. Capital so tinha «Acta da. organização d:t mos:t eleitoral da 
chegado, pelo po.quete, entrado do norte, ai- 2" secçiío do município da Al:tgôa do Mon
guma corresponrlenciu a mim dirigida, a res- toiro, do Estado da. Pamhyba do Norte, 
posta Jbi negativa; portanto, paroc~-rne etc., etc. 
que ainda não é occasiiLo opp01·tuna do cor- Aos :::1 dia> do moz 1lo 1lezomllro do J89G 
reio lia Parn.hyba mandar a minha corJ•espon- om o pre1lio cm que l'iJ!leci•ma u o;c'.il:t p n bl ior~ 
denei:t, t1tnto do AreiJt, como do Souza, ha dcst:t vill:t, poiJLS 10 homs do uin., JH'c•suJJto o 
muito esporada. mesario Mitriano Howrm da. Silv.t, membt•o 

'· 
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da. mesa eleitoral da. 2" secçúo deste municipio, 
procerleu este, na fórma. do art. I o da. loi 
n. 426, de 7 de dozem bro do IR96, a formação 
da mesà por núo terem compal'ecido os outros 
membros designallos pelo conselho municipal, 
e convidou os eleitores Victor Antunes de 
Oliveira e Olyntbo Rodrigues Via.nna, e, com 
estes nomearam mesa rios os eleitores José 
BaziÜo de Souza e Jm•onymo T.enorio de Al
buquerque, depois ele assim constituidu. a. 
mesa. procedeu -se. :i. nomeaç[~ d~ um secre
tario e foi eletto por mawrta de votos 
o cid~dão Herculano Barbosa Monteiro, tudo 
de accordo com o disposto no t•eferido a.rt. I o. 

Assim formada a mesa, tomou a presideneia 
o cidadão Mariano Bezerra da Silva, que deRi· 
gnou o mesario José Bazil i o de Souza para. 
examinar os titulos dos eleitores e o mesa.rio 
Victor Antunes de Oliveira. para receber as 
cedulas, etc., etc. 

··ii ~~~~ita:ci; ·ci~ ~i~iÇã~ 'r~i "c; ;~g·~i;;t~·= ··i·~ r~ 
Senador, coronel João Soares Neiva, 55 votos; 
pat•a Deputallos: Dr. Antonio Joaquim do 
Couto Cartaxo, 55 votos; Dr •. José Antonio 
Mari:t da. Cunha Lima., 55 votos; I o tenente 
da. a.rmadll João da Silva Retumba., 55 votos, 
etc. E eu, Herculano Barbosa. Monteiro, se
cretario, a escrevi e assigno.- Ma,·iano Be
zerra da Silva, pre>idente.-Jeronymo Tenorio 
de Albuquerque, mesario. -O!yntho Rodrigues 
Vianna, mesa.rio·,- Victor Antunes de Oli
'lleim, mesario.-Josd Ba::ilio de Sou;a, me
sario.- Herculano Barbosa Monteiro, secre
to.rio. 

Isto se deu na. 2• secção da Alagôa do 
Monteiro. E' o que aqui está .I Mas ha outra 
acta muito dlversa e escripta. com Jettra 
muito ditrerente da da pessoa que serviu de 
secretario da mesa., dando tão sômente ao Sr. 
Alvaro Machado, engenheiro militar, resi
dente na Capital Federal, 154 votos. 

Veja. V. Ex. e o Senado ainda. mais o se 
guinte: 

O § 7' do art. 25 da lei eleitoral man~< 
que todas as vezes que houver qualincaçii< 
se.ja .remet~ida uma cópi:1. do alistamento par: 
o J mz secciOnal e outra. para a intendencia d' 
capital de calln. Estado. -

Pois. bem ; só a. capital da Parahyba ten 
cu~prtdo o determinarlo n:t lei de 26 de ja 
netro de 1892, por onde se vê que foram qua. 
li ficados 2.!90 eleitores no anno passado. 

Bananeiras, S. Miguel de Taipú Cuité 
Sa~lta Lucia rle Sabugy, Souza, Mulungú, Tei 
xetra, Solednde, It11bayana. e Piancó desce 
nhecem a lei eleitoral, porque nunca man 
da~a~ uma só lista de qualifica.ção ! Assim 
po:s, tgnora·se o numero de eleitores nesta 
dez comarcas. 

0 SR. ABDON MILANEZ dá um. aparte. 
,0 SR. ALMEIDA BARRETo-Não é a lei: _ 

let manda. que se envie uma lista para 1 
Intendencta e outra para o juiz secciona 
todas as vezes que ha qualificação. 

Tenho aqui a certidão do juiz, . 
Em Araruna só mandaram em 1893· torar 

qualitlca.dos 319 eleitores. ' 
Em Na tuba nunca ·tinham mandado· e1 

1891> appa.receu uma. lista com 456 eleltore; 
E~!!- Pedra d~ Fogo só em 1892, guando 1i 

p~bhcada a let, s~ fez a qualificaçao e fura.! 
alistados 439 elettores; dessa. data. até ho' 
não se sabe ao certo o numero de eleitori 
daquella comarca.. 

Em Patos ma.ndaram a. qualificação de 18[ 
e 1894, contendo a primeira lista 453 ele 
tores e n segunda. 496. 

D_e Souza nunca veiu uma lista. de qualii 
caça,o desde 1892, data da publicaçtto da la 

0 SR. AnDON MILANICZ-0 Dr. Mariz d 
não mandar de proposito. 

Compareceram 55 eleitores e o Sr. Alvaro 
obteve !54 votos I 

Isto quer tlizer que tanto nesta. secçúo 
como cm todas as outras da Alagôa. do Mon
teiro só o Sr. Alvaro Machado foi votado, 
ombor:t na act:t organizada de conformidade 
com a lei nada conste, e quo o Sr. coronel 
Ju[o Neiva n[o tcvo um só voto ! 

0 SR, ALMEIDA. BARRETo-Ahi está., a I 
manda que se faça a qua.lificaçúo e remett• 
s~ ils autoridades competentes, e o Sr. Mar 
chz QJ!e níio manda. de proposito ! Não pos 
ac~edttar que o Sr. Mariz concorr:J. para. qt 
detxe de se.r cumprida a. lei •. 

Do S. João llo Rio do Peixe mandaram e 
1892 uma lista com 749 eleitores, portan 
e umtt eleição nulla, não se conhece o ele 
torado. 0 Sn. ABDON MILANEz-Naturalmente por· 

quo nli.o compareceram os eleitores perante 
a mesma mes11. 

0 SR. Ar,MEIDA BARRE1'0 - Deve existir 
ne~t:t Casa um:t acta igual :i. que acabo de 
ler. M11s o que se prova com todos estes fac
tos que estou cit11ndb é que o que so tez n;L 
P:t.r:tllyll:t (bi um11 Gloiç[o cln.ndest.ina, tod11 
vieiud:t ; ou anl.cs, qull não houvo oloic;i'Lo 
n:tquollo K~lmlo; isl.u csl.:'t. muis que provado 
o é :1. verdade. 

Batalhão só mandou em 1893 e qualificaç 
de 314 eleitores. 

Cabaceiras só se lembrou da. qualit!cac 
em 1895, contontlo 532 eleitores, ' 

Pombal mandou em 1803 o. lista com f 
ind ~v iii uos qual i ficados ; faltam os de !Si 
!89;:, e ISOll. 

lngti 'eguo o exemplo de Pombal, só , 
ISO:l mamlou 11 qualificação do 1.206 cleii 
res. 
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Brejo do Cruz man~ou a lista dos q ualifi· 
cados em 1892 e 1894, a i" contendo 521 e a 
2" 693 eleitores; depois parou. 

Catolé do Rocha só mandou em !894, cu.ia 
qualificação foi de 877 eleitores; faltam as 
listas de 1892, 180:3, . 1895 e 1896; portanto 
não se conhece o eleitorado. 

Conceição segue o exemplo de Catoié, só 
existe uma qualificação feita em 1894 com 
523 eleitores. 

Alag'ôa do Monteiro tambem só em !894 
mandou uma lista com 1.172 eleitores. 

Areia mandou em 1895 urna lista de I. 384 
eleitores; em 1890 appareceu uma qualifica· 
ção rachitica, em iog'ar de augmentttr o clei· 
torado diminuiu, ficando reduzido pela me
tade, pois consta da qualificação de 1896 só· 
mente de 680 eleitores! 

Piranhas só em 1892 mandou uma lista de 
204 eleitores. Ha cinco annos que alli não se 
faz a q ualificaçiio I · 

Cajazeiras em 1894 mandou uma lista com 
I. 006 eleitores; em 1895 e 189ô ignora.se o 
numero dos qualificados. 

Espirita Santo só agora em 1896 r•emetteu 
uma lista com 687 eleitores. 

Por este systema de qualificação, Sr. Pre
sidente, não se sabe no Estado da Parahy ba 
qual é o numero de eleitores, e desta maneira 
sem se cumprir a lei, sem della se !i1zer o 
menor caso, sem responsabilidade dos presi
dentes e mais membros das cornmissões sec· 
cionaes, nunca se chegara a saber o numero 
de eleitores daq uelle Estado 1 ! 

0 SR. ABDON MILANEzdá um aparte. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO- Não ]la deS· 

cuido: ha falta de cumprimento da lei, e por· 
tanto a eleição que se procedeu clandestina· 
me o te e com todas as fraudes a pontadas e 
justificadas com documentos está nulla. 

0 Srt. ADDON MILANEZ- Não está nulla, 
porque ha as qualillca.çiles anterioroi, como, 
por exemplo, aquella pela qual V. Ex. foi 
eleito. 

0 SR, AL~ill!DA BARRETO- Eu fui o!eito 
pel11 qualificação antiga e não tínhamos 
ainda a lei que 'hoje estli em execução. 

0 SR. AD DON MILAN~;z- Pois é isto mes· 
mo; e até esta qualif!caçüo antiga é molhar, 
para V. Ex., porque silo seus proprios eloi· 
tores que estão servindo. 

0 SR. ALMEIDA BA!U1ETO- Não Ó oxacto; 
já houve qualificação em 1892, e ilessa ópocn. 
á presente só teem apparecido fraudes. Si 
houvesse uma eleição igual áquella em que 
fui eleito, eu estaria sa.tisteito, porque 
quando fui o!eito não so emp1'1:gou a Jbrç•a 
arruada, ao passo quo nesta olc:içiio do q no 
estou tratando tenho docurnentos, provando 
que se empregou a !orça o a !riiU!lo. 

0 SR. ABDON MILANEZ- Nunca se empre· 
gou a força uaquella eleição 11 

0 SR. Ar,MEIDA BARRETO- Não se empre· 
gou, e provo isto até com telegramma que 
passei, pedindo um official do exercito pttra 
as>istir á.s eleições de Ar·•ia para servir de 
tAstemunha do qufJ alli se passava; não pedi 
força armada, pedi simplesmente um official 
po.m assistir é. eleição. 

O honrado Senador• disse hontem queeu 
queria fazer barulho ; não preciso de fazer 
bnrulho; faça-se uma eleição de confor•mi
dade com a lei, no gstado da Pa1'ahybn., que 
ver-se·ha que o Sr. Abdon Milanez não tem 
eleitores. 

O SR. AnooN MrLANEz-A isto não se res
ponde. 

0 SR. Ar,MEIDA BARRETO-V. Ex. nem tem 
que responder, porque a verdade é esta; r•e· 
signemos nossas cadeiras e vamos batermo· 
nos cm eleição ; si houver eleição livre, com 
todas as formalidades da lei, veremos quem 
vence. 

0 Sn.. ABDON MILANEZ dli um aparte. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Estou prompto 

para resignar o Jogar; e vamos ver quem é 
que tem maiorin. 

Sr. Presidente, esta eleição é uma eleição 
muito séria e grave para o Senado ; trata-se 
dt um individuo que, sendo governador de 
um Estado, já quusi a terminar o tempo 
deste cargo, resignou a sua cadeira para se 
apresentar candidato a Senador. 

0 SR. ABDON MILANEz-Não faça Uma ar• 
guição destas a este moço; só resignou quando 
foi proclamado camUdato por todo o par· 
tido. 

0 SR. AL~IEIDA BARRETO- Foi daqui uma 
commissão com o retrato do ex-governatlor 
pam acclamal·o J;i. na Parahyba,senclo essa. ac· 
clamação, talvez, pelo mundo official, o en· 
tão S. Ex., acceitando essa patacoada (vejam 
a vaidade deste moço 1), deixa o seu posto 
de honra, resii(na-o para ser eleito, jit con· 
tando com n,s fi•audes e violencias por S. Ex. 
post11s em execução na eleição de seu tio. 

0 SR. ABDON M!LANllZ-Faça mais justiça 
ao caracter deste moço, que ha de honrar o 
Senado, fique corto disto. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO - Não digo que 
ello dcshonre ... 

0 SR. ABBON Mrr,ANES-E' incapaz de pro· 
cedet• da maneira. que V. Ex. diz ... 

O Srt.ALMEIDA BARRlll'O-... o que digo é o 
scguiutc: e (]no o governador deixou seu 
log:tr·, resignanclo antes do tempo,fu.ltando 
:timla tros rnezes para concluir sou prazo, que 
resignou lKn'o. so u.presontar canditnto, jó. 

f, ' 
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contando com as fraurles e violencias, e com o 
despotismo posto por e\le em pratica naquelle 
Estildo ... 

0 SR. ABDON MILANIIlZ - 0 pllol'tido accla· 
mou-o, elle acceitou, e fez muito bem. 

0 Sn. ALMEIDA BARRETO- .•. ainda por 
cima tem aqui um tio que estiL pugnando pelo 
seu sobrinho, de modo que veem para o Se· 
na,lo duas pessoas, pertencendo a um1.1 só fa· 
milia, representando um Estado ! ! 

0 S.tt. ABDON MIL.-I.NEZ dá um aparte. 
0 SR. AU1EIDA BARRETO-E' assim uma. 

família privilegiada; si expulsamos da~ui a 
monarchia., considerando que era. uma fa.· 
milia privilegiada, como é que appa~e~e e 
acolhemos agora. a. mesma. raça de pr1 Vlle
giados ~!... . 

O Senado, tomando em consideração todas 
as fraudes apontadas por mim e d~cume~
tadas, ainda. tem de tomar em constrleraç~o 
que este moço era um governador que dei
xava seu logar para se apresentar canrlidato 
a vaga de 'Senador pelo mesmo Est~~o que 
acabava de governar. Ainda .que seJa. U,!D 
moço de caracter preciso d1zer que, nao 
tlca. bem a um homem de sentimentos, de 
pundonor, deixar sua posição, o logar que 
occupava, e já estava a concluir s~u prazo, 
para vir para outro logar de mats van ta.· 
gens, de mais tell!.Po, pois em l~gar ele tres 
ou quatro mezes sao nove aunos; ISto chall!a· 
se especulação. Não é bonito; se tem mu1to 
caracter,muito pundonor, não parece. 

Nã.o quero dizer que não tenha caracter ou 
pundonor mas não julgo isto correcto e nem 
honesto para um moço que .erincipia sua. 
ca.rreira estar esperando occa.slll.o opportuna 
para deixar um logar e ir para outro de 
maiores vantagens. . 

Repito, nã.o julgo isto convemente nem bo· 
nito para pessoa alguma, e principalmente 
tendo este moço um tio aqui no Sen11do. 

E' uma fa.milia privilegiada que .appareceu 
repentinamente, da. noite para o ~Ia, no E~· 
tado da Pa1•ahyba, sem a menor Importu.nci'U 
politica. 

Sr. Presidente, eu desejaria dizer Isto na 
presença; do nosso bllnrado collega o . Sr. 
Qumtino Bocayuva, por•que, quando. aqm se 
tratou da eleição do Estado do Rto d~ Ja
neiro, S. Ex. disse, como bom republlcano 
historico, que havia de empregar todos os 
seus esfor•ços, todo o seu va~imento, para 
que as eleições om touo o Br•az1l fossem uma 
verdade. Si S. Ex. estivesse presente eu 
appel111ria para o seu patriotismo, vam me 
acompanhar em uma questão desta ordem· 
Desde hontem que estou Lomr~ndo tempo 110 
Senr~uo só com a leitura do documentos, :.\bOr· 
recendo até os meus collegas. 

0 Sn. SEVERINO VIEIRA-Não a.poiado, 
0 SR.. ALMEIDA BARRETO-A Commissão de 

constituiçã~ e Poderes jâ. lavrou a sua sen· 
tença ; mas como em todas ae sentenças ha 
recurso, eu vim ao Senado apresentar estas 
provas, afim de ver se merecia alguma. consi· 
deraçiio da parte da illustre Commíssão. 

Vou mandar á Mesa um requerimento, pe· 
dindo que a discus•ão desta eleição seja 
adiada, e que me sejam entregues as 48 actas 
que vieram e de que ainaa. não tenho conheci· 
manto da votação, para que eu as possa ver 
e estudar, sendo-me tambem enviados certos 
livros de que careço, afim de ficar bem escla
recido este ussumpto, apeza.r de estar pro· 
vado com documentos não ter havido eleição 
no meu Estado. 

Vou terminar, Sr. Presidente, aconse .. 
!bando desta tribuna ao povo parahybano 
que solfra as consequencias de certos gover
uos, que só teem em mira o interesse pro· 
prio e o de seus parentes e amigos; que 
supporte esta faniilia privilegiada,esta verda· 
deira. oligarchia. 

E' esta a gente que tem trazido a des
moralização da Republica e a descrença. do 
povo brazileiro. 

Si não tomarmos alguma providencia séria, 
para todos estes desmandos, a Republica 
está per~ ida; e eu sinto-o por ser republicano, 
por ser de entre aquelles que, á frente rio 
Exercito, no dia 15 de novembro de 1889, 
aqui, neste Campo d'Acclamação, deram o 
brado:-Viva a. Republica, abaixo a monar. 
chia I 

Portanto, assiste·me o direito de reclamar 
desta tribuna o cumprimento da lei e dizer 
ao Senado republicano que o povo brazileiro 
acha-se completamente descrente e sem espe
rança de mandar para o parlamento os seus 
verdadeiros representantes. 

As leis são claras e expressas, sophismal·as 
é acabar com o direito e com a liberdade. 

Tenho conclúído. 
E' lido, apoiado e posto em discussão o se· 

guínte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se adie a discussão do pare
cer n. 10, de 1897, até que sejam presentes 
ao Sen11do os livros em que foram li\ vradas 
as actas das eleições h a vidas no Estado da 
Par11hyba.do Norte, a 30 de dezembro do 1896, 
nas comarcas lle Gua.rablra, Areias, Patos, 
Mamanguapo, Souza, Ingá e Conde, e os em 
quo rssignaram os eleitores que comparcce
mm ils alludiuas eleicües ; livros esses que 
seriio, pol' telegrmnma.,requisitudos pola Mosa 
do Senudo, das 11utoridades competente~. 
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Outrosim, requeiro que me se,iam entre
gues, para examinal-as, as authenticas das 
actas das eleições a que se procedeu no 
mesmo Estado e data, e que foram, ha dias, 
trazidas em mão propria e entregues á Secre
taria i! esta Camara pelo Sr. Senador Abdon 
Milanez, em numero de 48. 

Sala das sessões, 28 de abril àe 1897. - Al· 
meida Bar1·eta. 

O "'r. Severino VIeira diz que 
lhe cabe responder ao nobre Senador, que se 
occupou do parecer sobre a eleição da Para
hyba ; mas não sabe si deva fazel-o a pro
posito do requerimento. 

Poderia, tratando do assumpto, concluir o 
seu modo de entender em relação ao requeri· 
mento; mas ignora si lhe será permittido 
isto, ou si, foliando agora, deverá cingir-se 
unicamente ao assumpto da procedencia ou 
!mprocedencia do requerimento. E' esta a 
consulta que dirige á Mesa. 

O li!h•. Presidente declara que o 
assumpto em discusFão é o requerimento ; 
entretanto, o nobre Senador poderá apreciai' 
as allegações feitas pelo honrado Senador pela 
Parahyba, ao justificar o seu requerimento. 

O Sr. Severino VIeira declara 
acceitar a indicação da mesa. Embora reco

. nheça que a a~tenção do Senado já .se ac~a 
fatigada, usara da palavra, em cons1deraçao 
ao honrado Senador pela Parabyba, que tão 

. extensamente se occupou do parecer sobre as 
eleições da Parahyba do Norte. O orador 
tributa ao ·nobre Senador pela Parahyba as 

· suas homenagens por ter mais uma vez ve· 
ri ficado que S. Ex. não é sómente um bravo, 
um valente nos campos de batalha, defen
dendo a honra da Patria. S. Ex. sabe, além 
das suas gloriosas armas de marechal do ex
ercito brazileiro, manejar as rle orador e 
. aproveitar os recursos da rethorica. 

O orador aproveita o ensejo para deixar 
consignadas nos Annaes do Senarlo os seus 
votos, embora individuaes, mns muitos sin
ceros, de I ou vor no ex-senador pela Para
hyba, o Sr. João Neiva, que, durante seis 
o.nnos, honrou o ~enado Brazileim, prestando 
os mais 1•eJevantes sm•viços no paiz. 

Depois de encarecer as qunlirlades momes e 
lntellectuaesdo honrado ox-Sr:nudor, Sr .. João 
Neiva, o orador declara que o modo pelo 
qual encara e aprecia u ex·snnudor, ó uma 
garantia do posição que husr·ou llnllltOr na .in
terposiçiio do sou voto sobro t\ eleição da Pa
rahy ha, niio se preoccupando seniio com fazer 
justiça. 

O orador diz que, apezar da discussão ini· 
ciada pelo honrado Senador pela Parahyba 
contestando o diploma expedido ao Dr. AI· 
varo Machado, não encontrou argumentos 
que o forçassem a modificar o juizo que lbr
mou, após o estudo dos papeis 1·eferentes á 
eleição d:\ Parahyba do Norte. O orador ano.· 
lysa detidamente varias alle~ações do nobre 
Senador pela Parnhyba tenaentes a llemons
trar os vícios de que, na opinião do honrado 
Senador, se acham inçndas ns eleições da Pa
rahyba, e pede venia para dizer a S. Ex. 
que admitte mesmo como possivel se tenham 
dado irregularidades no processo eleltcral da 
Parabyba, irregularidades praticadas em 
quasi todos ou mesmo todos os Estados do. 
União nas eleições de 30 de dezembro ultimo. 
O orador não ignora que nesse particular 
muitos abusos se commettem, abusos dignos 
de severa repressão, a exigil'em a mais séria. 
attenção por parte dos poderes publicoa. No 
Senado e na Gamara. ha muitos protestos que 
devem ser tomados em consideração ; o. bem 
da v11rdade eleitoral e o orador lembrará op
portunamente alguns delles. O orador ad
mitte que em algua.L< collegios da Parabyba 
do Norte, houvessem eleições ficticias, facto 
aliás 11liado, em grande parte, á indllferença 
da quasi maioria dos cidailãoa em materia 
eleitornl, mas não podia por isso, como. mem· 
bro da Commissão increpar de nullas eleições 
com todas as apparencias de verdadeiras e 
illididas pelas provas do honrado Senador 
pela Parahyba • 

O orarlor occupa·se, em seguida,com a elei
ção de Patos e concilie declarando julgar in· 
opportuno o requerimento do nobre Senador 
pela Parahyba. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussão. 

Posto a votos, é regeitado o requerimento. 
Prosegue a. discussão do parecer. 

O Sr. Presidente-Si não ha quem 
peça a palavra, vou encerrar a discussão do 
parecer ; nntes, porém, de fazei-o, devo de· 
clarar ao Senado que o parecer sobre a eleição 
do Estado dtt Parahyba não está no caso dos 
outros, aos quaes é applicavel o pt•ecedento 
estabelecido de ser votado apenas com 22 
Srs. senadores presentes. 

Rererindo-so á uma eleição contestada, o 
parecer só porlerá ser votado por maim•ia 
absoluta, rlos membros do Senado. E' dispo
siçüo regimemal ; o art. 6" do regimento 
estabelece CJ ~oguinte : 

Esto numero, porém, (o numero sufficiontq 
Jluru, o Sen.urlo tlalibcrnr) 6 inrlisponsavel 
qua.mlo sn tiver do votar 08 pareceres rola; 
ti vos i1 v o ri fieac;~o de 110deres. ,, 

·-
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E, pois, precisl1 para estes casos 11 mniori11 
absoluta do Senado. 

Está ence1•rada a discussão do parece1•, fi. 
cando adiada a sua votação até que haja 
numero sutf!ciente p11ra que clla se renlise, 
de accordo com o art. G•• do regimento. 

Nada mais havendo 11 tratar, designo par11 
ordem do uia da seguinte sessão preparatori11, 
que se re111isará umunhã: 

·Votação em discussão unica do parecet· n. 2, 
de 1897, da Commissilo de Constituição, Po· 
deres e Diplomacia, opinando que seja l'eco
nhecido e proclamado ~enador d!L Repu blíca, 
pelo Estado de Mntto Grosso, o cidadilo eleito 
D1·. Antonio Francisco de Azeredo; 

Votnciío em discussilo unimt do pa.t·ecel' n. I, 
de 1807, d11 mesm11 Commissão, opinando 
que seja reconhecido e pi·oclamD.rlo Senador 
da Republica pelo Estado do Rio de Janeiro, 
o cidadilo eleito Dr. José Thomaz d11 Por· 
ciuncula; 

Votaçilo em discm•silo unica do parecer 

Votação om rliscussilo unica do parecer 
n. 10, de 1807, d<t mesma, opinando que seja. 
reconhecido e proclamado Senador da. Repu
blica, pelo E>tado da Parahyba., o Dr. Alvaro 
Lopes Machado. 

Levanta-se a sessão as 2 horas e lO mi· 
nutos da tarde, 

10" SESSÃO I'ltEPA!tATORIA, EM 29 DE ABRIL 
DE 1897 

Prcsiclencia elo Sr. 11fanocl Victorillo 

Ao meio·dia abre-se-u. sessilo, estando pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, .Joaquim Sarmento, Pires Fer
reira, Jose Bernardo, Abdon Milanez, AI• 
moida Barreto, Rosa e Silva, Joaquim Per
nambuco, Rosa Jnnior, Severino Vieh•a, 
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Lopes 
Trovão, Paula Souza e Gustavo Richard (16). n. 3, de 1897, ria mesm!L Com missão, opin11ndo 

que seja reconhecido e proclamado Senador E' lida, posta. em discussão e sem debate 
da Republic~. pelo Est~do de Pernambuco, :tpprovad!L a acto. da sessão anterior. 
o cidadão eleito Dr. Antonio Gonçalves Fer-
reira ; o Sr. \' Secretario da conta do 

Votação em discussilo unico. do parecer n. 4, seguinte 

EXPEDIENTE 
de 1897, da mesma Com missão, opinando ~ue 
seja. reconhecido e proclamado Senadm• da 
Republicn, pelo Estado do Pu.ranú., o cidadão 
eleito pa.dre Alberto Josó Gonçalves ; . . t . d R 1 - Exte· _ . _ . . Officio do Mm1s er10 as e açoes 

Votnçao em dtscusmo un~ca llo parec~r riOJ•es, de houtem, transmittindo a Mensa.· 
n. 5, de _1897, rla mesma, opmnndo que ~eJa .,0 m com que o Sr. Presidente dtt Republica 
re~onhectdo e proclama.do. Senador da Repu· ~ubmette a approvação do Senado os actos 
bhca, pelo Estado da Bo.lua, o Dl'. Ruy Bar- 1removendo da Legação na Russia. pa.ra o Ja· 
bosa; pão o Enviado Extra.ordina.rio e Ministro 

Votaçilo em discussão unica uo parecer Plenipotencimio Henrique Ca.rlcs Ribeiro 
n. 6, de 1897, d:t mesma, opim1odo que seja. Lisboa e promovendo no mesmo caracter 
reconhecido Senador da Ropublka, pelo Es· para a primeira daquellas Legações o Dr. 
tado de S. Paulo, o Dr. Josó Alve; Cerqueira Olyntho de Magalhães.- A' Commissão de 
Cesal'; Constituiçiío, Poderes e Diplomacia. 

. Votnçilo om discussilo unlco. do paJ•ocer O Sr. ;l' Secreto rio servindo de 
n. 7, de 1897, da mesma, opinando que se,ia 
reconhecido e proclamado Senador da Repu· 2", docl!Lra. que não hu. pareceres. 
blica pelo Estado tle Santa Catbal'ina., o Sr. 
Antonio Justiniano Esteves Juuior ; 

Votaçilo em tliscnssão unic;;. do parecer 
n. 8, de 1897, d:t mesm11, opinando rtuo seja 
reconhecido e pi·oclam:Luo Senador da Repu· 
hlic:L, pelo Estudo de Mi nas Geracs, o Dr. !?e. 
liciano Augusto do Oliveira Perma.; 

Votnçií.n em discussão unica do pnrecel' 
n. O, de 18\17, rl:t mesmtt, opinnndo Qlltl so,irL 
J•uconhecido c p:·oclittn:ulo Henndot• rl:t Repu· 
lJiictL. polo g;tarlu do Wo Graurlo du Sul, o 
.Ur • .Jo:;ú Gumes Piuhoiru Machudu; 

v. J 

O St•. A.lmcldn Dtu•reto -
Sr. Presidente, o Senlldo devo recordai·-se das 
poucas pala nas com que justifiquei a con· 
tcstaçfio, por mim ap1•esentnda, contra as 
eleições do Estatlo da P11rahyba. 

Por essa occasião declarei quo esperava 
documentos quo ainda nüo havi11m chegado 
a.o mou podo1·. 

Antc-lwnt.um l'Cccbi 11lguns tlocumont.o,, de 
~ uu o Seuado,it\ tem cunh~eimento, o hontem 
mo lbt'a1n ou Lt·e~nes o ul.r·o~. r li ri ~o: I d "·' tto ~o· 
uudo; UJH CUJ'LIL, [>Ol'Óill, JlOdiU·SO UIO l)lUl 

~ 
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pessoalmente. OR entregnsse. E' 
venho fazer du. tribnnn. 

isso o que Tem sil1." corrente este mon.o do proceder 
tlo taes agentes nesta circumscripção elei· 
tor:1l, e, as;;im procedendo, secundaram o go · 
vemo do Estado quo apresentou no Jornal, 
orgão de sua parcialidade politica, uma chap11. 
contendo os cinco nomes que deviam ser 
eleitos, sem garantia, po1•tanto, dos níreitos 
da minoria. 

· Preciso repetir ainda uma vez ao Senado 
que estes documeutos, como todos os outros, 
sito mn.nd:1dos, por um emissn.rio, ao Estado 
rle Pernambuco, ]lorque o Correio o .o Tele· 
grapho da Parahyba não nos merecr.m a 
menor· conftml(}a. O que a opposi~.õ.o ul!i faz 
é só mente pagar impostos, até impostos de 
barreil':l, quando não ha nem cstr:vlas de ro· 
r1agem ; mas no que respeita ao dit•eito e á 
justiça a opposiçõ.o tem tur!o confiscado. 

Votariam os abaixo assignados no coronel 
.João Soares Neiva, para Senador, e nos Drs. 
José Herculano Bezerra Lima, Antonio Joa
quim do Couto Cartacho e José Antonio Ma
ria da Cunha Lima, para Deputados, si nlí.o 
fosse a falcatrúa e trica mais uma vez em. 
pregadas. 

Vou ler ·os documentos que recebi c que 
envio ti. Mesa; e deste modo elles virão [lU· 
blícados juntamente com estas poucas pa
lavras. Nii.o houve oleiçii:o, nem siquer os ediftcios 

designados foram abertos hoje, mas consta 
que, a bico de penna, eleições se fizeram o ap· «Cidadão juiz municip:LI do termn do Brejo 

do Cruz, do Es tatto da Pn.J·f1hyba do N arte -
José Luiz de Figueiredo Lima, eleitor deste 
município, quer, perante V. S., a bem de 
seus direitos políticos, justificar com teste· 
munhas: 

pareceram. . 
O governo estadual e seus agentes foram 

solidarias nestes actos que não só aJfectaram, 
porém privaram inteiramente a liberdade do 
sulfragio. ·· 

· I", que h ontem níio houve nesta vi\la elei
(}li.o federal para um Senador e Deputados; 
· 2". que não compareceu. nesta mesmo. villa, 
nenhum dos mesarios; 

3", que os edifidos desi~nados para as se· 
cções da dita eleiçii:o nii.o foram abertos, 
siquer. Nestes teJ'mos, o supplicante pede 
que vos digneis r1e a.prazar dia e hora, para 
ter Jogar a dita justíflco.çii:o, com cíta.oiio 
do promotor publico da comarco.; e, justiil· 
cn.do quanto baste, lhe s~ja tudo entregue, 
independente do trasla<1o. E. R. M. 

Villa do Brejo do Cruz, 31 de dezembro de 
1896,-Josd L1ti; de Figuaireda Lima. 

Indeferido. -Brejo 1\o Cruz, 31 rle dezembr·o 
1le 1896,-0. R. Aln·au. 

« Exms. Cida1lii.os Senar\ores Federaes da 
Republica rlos Estados Unidos do Brazil- Os 
cidadãos brazileiros abaixo assignados e elei· 
tores do município tln. vilta do Catoh\ do 
Rocha, do Estado dn. Pn.rahyba do Norte, vêm, 
perante vós, rep1•esent:tr contra o procedi· 
mento rlos agentes do govtlrno estadua.l, que 
nesta localidade os preterii•am do exercício 
rlos seus direitos políticos, ho,je, 30 rle r1e
zembt·o do 189(1, deixando do compat•ecer 
os mesarios L' ~upplcntes e con~orvn.ndo fe
chado:; os etlificios design[ldos pm·a as eleições, 
do modo que os ttbaixo 11ssignados 1'or:1m p1·i· 
vados de vot>lr, de apre~entar fiscaes, ou 
comparecei' puranto os tn.bolliã.cs, como por· 
mitte a novi~simi'. t•ef.n•ma du loi leitora.!, 
visto como estes outender:un qt11l só pn!' 11Intl 
rocnsa. uos ftsean~ ou l':llt<J. T"'""arln <los lllC· 
sa1•ius e supplont.o;;, e que potlm•iam aeceit.ar 
t:Ll dccl:ll'a.~üo; o, nii.u pndenrlo t•si.lt prov>L !.er 
logat• no mesmo Llitl, o impossível m:milbsto 
pro(luziu o dosejatlo oll'nito. 

De vós, porém, virá o remedia, não 
dando entrada e nem acceitando taes falca
truas, para que !!que de vez assentado que o 
livre exercício dos direitos politícos é condi· 
çã:o indispensavel para a sustentação rlo re
gímen republicano, e mesmo de sua base e 
essencia. 

CatoJ(J do Rocha, 30 de dezembro de 1896. 
- (Assignados) .Francisco Hermenogildo M. 
de Vasconcellos.- Manoel Carrilho de Oli· 
veira Mn.ciel.-Pío Felicio Suassuna.-SeJ•gio 
Hermenegilrlo MaiiL rle Vasconcellos.-Vito.l 
de Souza Lima.- Antonio Rodrigues da c. 
Lima.- Francisco Raymundo de Líma.
José lnnocencio de Almoidn.-Manoel BezeJ•ra 
tla Silva.-Januario Pereira do Souza.-José 
Pereira do Cunha.- Manoel Pedro do Nasci
mento.-J o sé Pereira de Souza.-Jose Delt!no 
de Mollo.-Felinto Aureliano de S:\. Carvalho. 
Manoel Pm•eira Diniz.- Ro.ymunrlo José de 
Lima.- Epaminondns de Sá Carvalho.- ,Josó 
.Joaquim deAraujo.-Manoel Aureliano de Bi· 
zonia.-Bazi\io AUg"usto de Bizonia.-Fran
cisco Perci1'l1 Nunes.- Manoel Martins de 
Ar1m,io. - Enéas Olympio r1e Vasconcellos 
M:Lia .. -Antonio Alves Ribeiro.-Jonquim de 
Oliveim Mai:t.-Manoel Pereira da Cunha.
Frnncisco Germano do Lima.-Hor.orio Alves 
Riueiro.-Antonio Fert•eira da Silva.-Ma
noel Pedro rli\ Silva. - Ananías Izaias do 
Souza.-Mnnool I•'rancisco de Souzn.-Manoel 
Joaquim de Souza.-Lauro Vianna de Moraes. 
Fmrwiseo Alvos de Oliveil•a.- Fmncisco DIL
ui e! do Andratlc.-Jos<i Alves Riboiro.-Ma· 
nocl J?m•reiN de Ar:tnjo Barreto.- Fil•mino 
:-:onres da Silva.-Joii:o Fro.nciscu do Maria.
.Tost'l Antonio Almoidn .. - BLIJ'nm•tlino Ro· 
tlri~tws Bemt•ra.-l<eiismino Menllus Bti,J'uus:t. 
-Pmlro .looú de S:'t.- Calixto Josú de Mltriu., 
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-Rufino Pereira da Paixão- Antonio Mar
tins de Souza.-Joiio Bento de Bizonia.-.rosé 
Olympio Maia. de Vasconcellos. - Mauoel 
das Chagas Maia.-.José Pinto de Araujo.
Sobrinho.-Antonio Martins de Brito.- Ma
noel Allolino Alves Maia.- Victoriano José 
Vidal.- S~.turnino Alves Ferr•eira.- Julio 
Alves Ferreira.- João Monteiro.- Theo
dnrico Monteiro de Brito.- Manoel Baptista 
Gonçalves Torres.- Bellarmino Alves Fer
r~Jira.- Ra.ymumlo Pereira de Souza.- An
tonio .Joaquim de Barros.- Mu.noel Alves 
Xavier.- Francisco Fernandes da Costa.
João Ferreira Cavalcante.- Manoel Alexan
dre da Silva.- Joaquim Pereira da Cunha. 
- Jorg•J Alexandrino de Carvalho.- Joa
quim Alexandre de Carvalho. - Quintino 
Gon~alves da Silva.- João Raymundo de 
Souza Lima.-.Toaquim Alves Xavier.- Ter
tuliano Alves Xavier.- Camillo Placido de 
Sá Carvalho. -Angelo José Fernandes.
:Manoel Clementina de Farias.- José Fellp
pe da Silva.- José Alexandre Muniz.- Ge
miniano Pinheiro Santos.-Antonio Pereira 
da Paixão.- João Vie1ra Lima.- Ananias 
Vieira Lima.-Serafim Balthazar da Fonseca. 
-Alfredo Alves de Lima.- Argemiro AI· 
ves de Almeida.- Lucas Alves de Oliveira. 
-GregoJ•io Alves de Oliveira.- João Alves 
de Oliveira.- Joaquim Benjamin de Só. Car
valho.-Miguel Alves do Nascimento.- Bal
bino Alvos Xavier.-Enéas Alves Xavier.
Joaquim Pedro Xavier.- Antonio Xavier de 

. Azevello. - Antonio Freire Capiberibe. -
Alexandre Clementina de Freitas.- Ray
mundo Aureliano da Bizonia.- Antonio Pe
reira da C: Lima. 

« ExrruJ. Srs. Senadores Federaes da Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil - Os elei
tor•es abaixo assignados, residentes na villa 

. do Brejo do Cruz, do Estado da Parahyba 1lo 
Norte, veêm, perante vós, como represen
t.antes de um dos porleres constituído> da 

. Nação, protestar contra o modo por que neste 
· Estl\do se tem preterido o exercício de seus 
direitos politicas, maximé na ultima eleição 
pa.ra Senador•es e Deputados, quo devia ter 
tido lagar, hoje, 30 de dezembro de 1896. 
Desde que A Uniao, jornal do governo deste 

·Estado, publicou uma chap!\ contendo os 
·nomes de cinco cirladiios de sua pl\rcialidado 
politica para Deputados, ficamos advertidos 
t!e que o mesmo governo estadual tinha em 

. vista, como nn.s pnssadns dictl\durns, violar a 
noss<t carta con'ititucional.. t>ntretanto, pelas 
gaT'tLntias pt•omettidas pelo Governo Federal, 
entendemos que, nfinu.l, não soriamos pre
teridos <los no~sos diT·eitos politicas. Os !'netos, 
porem. vieram uemonstrn.r que mais um:1 
vc~ lilmos illno.litlos. Dolinlde ospera.mos qno 
r.om pm•ecossem os mosarios e :;o :lbt•issem os 
ctl i fi cios desig-rmdos pttrn as sooçüos elo i tortws. 

Estes conseJ•varam-se fechados o aquelles não 
se dignaram de apparecer o nem de compare
cer nesta villa, onde silo as tres secções deste 
município. Assim, nem pudemos vot:~.r nos 
nossos candidatos coronel João Soares Neiva,' 
para Senador, e Drs. Antonio Joaquim do 
Couto Cartacho, José Antonio Mtlria da Cunha 
Lima e José Herculano Bezerra Lima, para 
Deputados, e nem tivemos perante quem re
clamar cousa. alguma e menos .apres~ntar 
flscaes. A nova. lei eleitoral teve, pois, a 
sorte das anteriores; foi despre~ada o violada 
do modo o mais escandaloso possível. E por 
escarneo consta-nos que estão os adeptos do 
governo do Estado fuzendo ó.s escondidas uma 
eleição, a bico de penna, m a.usencia dos elei
tores que nem siq uer fot•am convocados. 
A vós, portanto, nos dirigimos pt•otestando 
contra tal eleição que não devo ter entrada 
e nem acceitação perante um dos mais altos 
poderes da Nação. Como desprezo desta fal
catrúa virá talvez a. correcção para os pro
consoles despoticos e seus agentes nas falsi
ficações das eleições, sem cuja realidade niio 
póde haver firmeza no regímen que adoptamos. 

Villa do Br•ejo do Cruz, 30 de dezembro 
de 1896.-Antonio Gomes do Arruda Bar
reto.- José Luiz de Figueiredo Lima.--Fran
cisco Dultra de Almeida.-Malaquias Gomes 
Barbosa.-Raymundo Dultra de Almoida.
Valdevino Gomes Barbosa.-Antonio .José de 
Oliveira.- Jose Vicente Cbaves.-Cyrillo da 
Costa Filgueiras.- José Dnltra de Almeida. • 
- Estolano Xavier de Oliveira.- Joaquim 
Dultra dé Almeida.- Vicente Pereira de 
Souza.- Francisco Pedro Ferreira.- Ray
mundo Gomes de Andrade.-Firmo Gomes de 
Andrade.-Joiio Raymundo Victor.-José Lau
rentino de Maria.-Manoel Fernandes Pimenta 
Sobrinho.- Valdevino Lucia Bczerra.-Ma
noel Matbias Guedes.- Laudenino Bezerra 
Lins.-Manoel Antonio Filho.-Caetano Ro
drigues de Paiva Guimarães.-Francisco lror
nandes Pimenta Primo.- Leondo Vida!' de 
Negreiros.-Antonio Soares de Brito.-Joiio 
Alves Fer•no.ndes.-Antonio da Cunha Lima. 
-Francisco AlvoR Baptista de Assis.- Snl
vino Antonio da Cunha Lima.-Sergio Joa.· 
quim da Silveira.- Ger•ma.no Ferreira. Li
nhares.-Antonio José de Souza. Guimarães. 
-Francisco das Chagas o Oliveira.-An
tonio José Baptista.- Cónst:mtino · Josó Bo.
ptista.- Manoel Josó Baptista..- F1•ancisco 
Felippe Bttptista.- Pedro Aloxttndrino H!l
pt.ista.-.Josó Arnbrozio Alves.-Ma.noel Ale· 
Xllllllre dtt Cru~.-.Joiio Pmlro da Silva.-· 
Thomó Gon1es do Arn.ujo.-Vic·1nto Gomos de 
Al'l'uda. ll:l.l'l'oto.-Manoel Luiz t?ilgueir':Ls.
Manool HILI'I'Oto.-Luiz Ro•lt•ignns Viannn.
Ant.<mir> Dnltm 1lo Alrnei<l<~.- .Jo~.n No:u•eg 
Rosn.llo.-l'cd,·o Gomo.~ de Arull'atle.-PI!dl'O 
Llu.vitl. do Hrito. - Mtwoel lltuoit•u dL' Oli-
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veira.- Antonio So.Ues de Oliveira.- Vi
riato Apollinario de V asconcellos.- Mannel 
Vieira de Mari11..-Manoel F.gydio Pereira.
Jose Egyrlio Pore1ra.-Pedro Mendes Vieira. 
-Jose Francisco das Neves. -Lindolpho AI ves 
de Araujo.-Francisco Brazil de Paiva.-Joãc 
Felippe de Araujo.-Vicente Praxerles de Re· 
zende.-Aibertino Fernandes Pillienta.-Cas· 
siano Fernandes Pimenta. -Francisco Sabino 
de Azevedo -Bmz Brazilino Baptista.-An
tonio Pe1·eira da cunha. -Placido Magno de 
Andrade.-José Heraclito de Assis Andrade. 
-Juventino Dantas de Maria..-Manoel Fe· 
lippe de Sa.ntiago.-Vena.nc!o Valle de Souza 
Santiago.- João Antonio Linhares.- João 
Moreira Damas.-João Simão de Araujo.
Josó Ferreira. Linhares.-José Ernestino de 
Brito.-Paulino Ferreira de Me!lo.- João 
Da.ntas de Faria.-Quiterio Ferreira de Mello. 
-Francisco Elias dos Santos.-Antonio Perlro 
da. Silva.-José Alves dos Santos.-José Ale· 
xa.ndrino Campos de Oliveira..-Antonio Pe
reira. Lima. .-Antonio Horaclo Fernandes Pi· 
menta.-Francisco Cesar de Mello.-Antonio 
Lourenço da Silva.. -José Ildefonso Linho.res. 
-Igno.cio Ferreira Linhares. -José Soa.res de 
Brito.-João Ra.yrnundo Filho.-Francisco da 
Costa !"ilgueiro.s.-Fortunato Gomes de An
drade.- José Ferreira da Costa.- Antonio 
Cícero Rollrigues.-Joaquim Gomes Fonseca. 
-José Fernandes Marques. -Jo.>é Monr.eiro 
de Oliveira.-José Appolinal•io de Brito.
Francisco Soa.res •le Brito.-Antonio Olympio 
Saraivo. Leii.o.-Manoel Felix de Moraes.
Alvaro José de Assis.-Raymundo Suares de 
Paiva Torres.-José Fausto Saraiva de An· 
drade.-Manoel Fn,usto de Mello.-Manoel 
Pinheiro de Vasconcellos .-Manoel Fernandes 
Pimenta..-João Ferreira Dultra.- Felippe 
Dultra. de Almeida.-Pedro Antonio de Maria. 
-Balrlino Pereira do. Sílva.-Clementino de 
Só. Costa.» 

pror.lsa pa.ra. fins eleitoraes, que lke deis cer
tidão, 1Je1·bo arl 'l)eJ·bum, da acta. da elei>)ão fe. 
deral procedido. no dia. 30 de dezembro do 
anno proximo passado, transcripta no vosso 
livro do notas. Areia., 26 de aoril de 1897 .» 

«Anisio Borges Monteiro de Mello, tabellião 
publico de notas do termo do. Areia,etc. etc. 

«Certifico, em virtude da. petição supra., 
que revendo o meú livro de notas, delle não 
const~ transcripção de acta da. eleição fede
ral procedido. em 30 de dezembro. >lo anuo 
passado, dou 1li. Areia, 26 de abril· de !897. 

Erri testemunho da verdade, o to.belliii.o 
publico, Anisio Bo1•ges Monteiro de Mcllo». 

«Cidadão escrivão de paz-O ba.charel .José 
Antomo Maria da Cunha Lima, precisa para 
fins eleitoraes que, revendo o vosso livro de 
notas, lhe deis certidão, "'erbo ucl verbum, da 
acta da eleição federal procedida no [lia 30 
r!e dezembro do anno passado, Areia, 5 de 
janeiro de 1897». 

cCertifico que não transcrevi acta nenhuma 
da eleição federal procedido. no dia. 30 de 
dezembro proximo passado. Cido.tle de Areia., 
5 de janeiro de 1887. O escrivão de paz, 
Ameríco Alpiniano da Costa.» 

E para que não se o.Uegue que as actas fo· 
ro.m transcripta.s em outros tu.belliiíes, aqui 
tenho um documento que declara o numero 
dos que existem nnquella comarca. Eis o 
documento : 

«Illm. Sr. Dr. ,juiz de direito da. comai•ca 
de Areia. -O bacharel José Antonio Maria da 
Cunha Lima precisa e requer,paro. fins elei· 
toro.es,que V. S.ma.nde certificar por um dos 
tabelliães deste te1•mo, quantos tabelliães e 
escrivães de paz existem no mesmo. Areia G 
de .fane iro de 1897. ' 

Como requer e designo o tabellião Espírito 
Santo. Areia, 6 de fevereiro de 1897 .-B. 
Souto.» 

Por este, despacho, Sr. Presidente, se vê 
que o requerimento do Dr. Cunha Lima, 11-
cou por espaço de um ma:: completo sem me
recer a meuor consideração do Sr. juiz de 
direito! 

«Cidadão to.belliiio Espírito Santo- José 
Antonio Maria da Cunha. Lima precisa paro. 
fins eleitora.es que lhe deis certirliio, 1lerbo ad 
1lcrbum da acta da. eleiçiío feder:tl procedida 
no dia. 30 de dezembro do a.nno proximo pas
saria, transcripta no vosso livro de no~as. 
Assim pede que vos digneis certificar.Areia, 
;!,1 de abril do 1897 .» 

«Candido Fa.bricià do Espírito Santo, to.· 
belliíi:o no termo de Areia, etc., etc. 

Talvez, S. S., mandasse saber do seu 
pat1•ao si devia ou não dar-lhe andamento. 

(Continua a ler ) 

«Certifico que na eleiçlio prol,edida no dia 
em quo allega o 'ltpplicn.nte, não Iancoi neta, 
em men livro do nntas,lli\ referida eloiçii.o;do 
que •lon fé. Cidade de Al'oia, 28 de abril do 
1897.-0 ta.bellião, Candído 1-hbdcio do Es
pirr:to Sllnto, » 

«Cidadão tabolliiio Anisio llorgo,-0 ba
c!HLl'Ol Josti Antonio Maria da Cunlm Limt~ 

«Certifico, om virtude do despacho supra, 
que neste termo ha dous tabelliãos, e só ha· 
ver um escrivão do juiz de paz, do que dou 
l'é. Areia, G de fevereiro do 1807.- Otabel· 
lião, Candidu Fabricio do Espirita Sctnto. » 

«Nus abaixo :1ssigno.dos,cidadãos Lmziloiros 
e eleitores da comarca de Aroia,do Estudo d11 
Parallyb:L, na impossibilid[ldo de exercermos 
o uosso diroito de voto, por nos terom sido 
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recusadas todas as pl'ovilloncitts requeridas, 
ll.llsim como a recusa dos fiscaes em todas as 
secções deste município o do appara.to de 
força publica na frente das secções o da ca· 
pangada armada, comparecemos perante o 
tabcllião Francisco Xavier Pereira da Cunha 
Filho, na fórma da lei, para fazer o. nossa rle
claraçõ.o de voto, que rocae nos cidadõ.os 
seguintes: 

Para Senarlor- Coronel .Toiio Soares Neiva 
e para Deputados os Drs. João Antonio Ma~ 
rio. da Cunha Lima, Antonio Joaquim do 
Couto Cartaxo e José Herculano Bezerra 
Luna, todos ao Congresso Federal. 

Villa de Pilões, 30 de dezembro do 18913.
Fclix Jose de Lima Wanderley.- Jol!o da 
Cunha Lima, fiscal, recusado na I" secçiio.
Antonio Pedro de Oliueira, eleitor. 

Seguem-se mais 95 assignatuoasde eleitores, 
Reconheço as firmas supra, por ter dellas 

inteil•o conhecimento. Vílla. Nova. rle Pilões, 
30 de dezembro de 18913. Em testemunho dtt 
verdade, o tabellíiio publico, Francisco Xauier 
Pereira da Cunha Filho. 

Termo de declaração- Aos 30 dias do mez 
de dezembro de I 896, nesta vil Ia de Pilões, 
em meu cartorio compareceram os eleitores 
retro declarados e declara1•am que na ilnpos· 
sibilidade de votarem em seus candidatos 
por terem as mesas recusado seus fiscaes nas 
secções, declararam que votaram para Sena· 
dor no coronel João Soares Neiva e para 
Deputados nos Drs. José Antonio Maria da 
Cunha. Lima, Antonio Joaquim do Couto 
Cartaxct e José Herculanct Bezerra de L una, 
cujos eleitores são meus conhecidos e deposi
taram os seus títulos em minha presença. E 
par:t constar lavrei este termo na fórma da. 
lei. Eu, Francisco Xavier Pereira da Cunha 

. Filho, tabellião o escrevi e assigno.- O ta-
bellião publico, Francisco Xavier Pereira da 
Cunha Filho. 

«Nós abaixo a.ssignados,cidadílos brazileiro8 

e eleitores residentes neste município de 
Areia, na impossibilírlade absoluta ue exer· 
cermos o nosso direito de voto, por nos te
rem sido recusadas todas as providencias re· 
quoricla.s, assim como a recusa formal de fis
caes em todas a~ secções deste município e do 
appat•ato de força publica na. presença do Dr, 
chefe de policio., comparecemos pern.nte o ta
bellião publico crLpitão Candido llabricio do 
Espírito Santo, na ti)rmll. da lei, para lazer 

· a nossa declaração de votos, que l'ecaem 
nos cidadãos seguintes: , 

Para Senador, coronel Joílo Soares Neiva, e 
]1111'1!. Deputados ao Congresso Nacional nos 
Drs .• Tosei Antonio MariiL da Cunha Limo., 
Antonio .Joaquim rlo Couto Cartaxo, e .Josó 

Herculano Bezerra de Luna. Cidade de Areia, 
:lo de dezembro de 189G.-.Iosd Jintanio Ma
?'ia da Cunha Lima. 

Declaro que voto para Senador no coronel 
Joõ.o Soa1•es Neiva, e para Deputados nos Drs. 
José Herculano Bezerra de Luna e Antonio 
Joaquim do ·couto Ca.rtaxf!.-Francisco Anto
nio Casullo.- Anac!etoJose do Jllattos. 

Seguem-se 490 assignaturas de eleitores. 
«.Reconheço as tlrmas r~tro e· supra. das 

pessoas de que se trata po1• ter dellas inteiro 
conhecimento e por as ter visto assignar. -
Areia, 30 do dezembro de l89G. - Bacharel, 
Ulysses Gerson Alves da Costa». 

cReconheQo as firmas retro e supra. da.s 
pessoas, de que se trata por ter dellas coube· 
cimento e as ter visto assignar.- Bacharel 
Pedro Alexand1·ino Pe1·eira de Mello-.. ~ 

«Reconheço as firmas retro, a maior parte 
dellas por inteiro conhecimento. outros pelos 
reconhecimentos dos bacharels Ulysses Gerson 
Alves da Costa e Pedro Alexandrino Pereira 
de Mello. 

Cidade de Areia, 30 de dezembro de 18013. 
Em testemunho da. verdade. - O tabellião 
publico, Candido Fabricio do Espírito Santo. 

«Termo de declaração-Aos 30de dezembro 
de 1896, nesta cidade de Areia, em meu car-
torio, compareceram os eleitores retro de· 
clarados, e em minha presença declararam 
que na impossibilidade absoluta de sutfra
garem os seus candidatos por lhes terem sido 
negado pelas mesas a presonQa de seus tlscaes 
e m11is providencias requeridas vêm~ de con
fol•midarle com a lei, votarem na eleioão fe-
deral, hoje procedida, perante mim tabellião 
nos Srs : Para Senador, coronel João Soares 
Neiva e para. Deputados, nos Drs. José An-
to~io Maria da Cunha Lima, Antonio Joa- \ 
qmm do Couto Cartaxo e José Herculano \\ 
Bezet•ra de Luna ; cujos eleito1•es apresenta-
ra~!~ seus titulo~; se bem que muitos desses 
ele~ tores, que sao meus conhecidos e aqui 
res1dentes, me. consta que forn.m eliminados 
na ultima revisílo. E para constar lavrei este 
termo por me ser pedido na fórma. dn. lei 
- O tabelliiio publico, Candido Fabricio do 
Espirito Sanlo». 
. ~u já. provei, com documento passado pelo 
.JUIZ seccJOual, que na comarca de Areia o 
eleitora.do cstl1 reduzido a menos de metade 
da qualificação de 1805. Agor-a vem o ta
belliiio pnblico com estlt sua declaração de 
lhe constar que tbmm eliminados na ultima 
revisão muitos oleito1•es, que lhe apresenta
t•am os seus títulos?! O§ 14 do art. 13 da. 
lei do .20 de janoiro ele 180:.! diz' o serruinte : 
A commissü:o não poderú. u,listar sen'l req ue
ri monto ou por conhecimento proprio, <tmda 
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mesmo que tenha o cidadüo notoriamnni,e as 
qualidarles do Clleitor. 

Tambem não poderit elimina?' o nome rio 
cidadão incluído na o.nterior qualificação ». 

Porto.nto, é fóra. de duvida, que, a com
missão de qualificação do. cidade de Areia 
·abusou de sua. attribuiçllo e está no caso de 
ser responso.bilizada. 

Voumandar estes protestos á Mesa para 
que V.. Ex. c o Senado se dignem de exa.mi· 
nal-os ·entregando·m'os depois para serem pu
blicados: 

Aproveito achar-me na tribuna para pro
testar contra o procedimento lnqualificavel 
do governador do meu Estado, que, anda 
propalando entre os seus amigos que, :Lo che
gar a Parahyba do Norte, mandei propor-lhe 
um conchavo ele i torai. 

Não viria :1 tribuna fazer esta declaração 
si nllo fosse em attenção ao Sr. Dr. José 
Peregrino,que,p~l·ante a. Commissão de Vel•i
flcaçiio rle Poderes da. outra Casa do Parla· 
meu to, fez re[erencias nesse oentido ao meu 
correligionario e amigo o SJi: I" tenente Re
tumba, que alli sustent~ seus direitos e o 
dos seus companheiros d' opposição, m~.s dou 
a minha pala.vra do/ tonra e de milit11r 

··brioso que não fiz n~m manrlei fazer proposta 
alguma a esso.Sr./governador. 

0 S!t'. ABDON:/MILANEZ-Então foi algum 
officioso de v, ·Ex. 

0 Sll.. AL!,ÍEIDA BARRETO-Isto não é mais 
do que um mexerico e intriga de que só se 
servem .áquelles que desejam apparecer para. 
prestai;rserviços relevantes aos seus amigos 
poli.~cos. ' 

}'ui, é verrlade, ao meu Estado, mas só 
JXIe entendi com o pessoal de que se compõe 

,. o meu p:trtido; não precisava dirigit•-me ao 
/ Sr. governador do Estado, porque j1t sabia 

que as eleições estavam feitas, e S. Ex. 
não podia mais entrar em um conchavo 
com migo. 

Si-pudesse, eu o fari:t, afim de q1l0 não oe
corressem os abusos, as fraudes e as miserias 
qne se deram em todo aquello Estarlo. 

Pic:t, portanto, l:Lvrado o mou protesto. 
Provoco o St•. Gama e Mel! o, ou qualquer 

rlos seus a.migos'a que venham à tribuna ou 
peht imprensa declarar si fiz semelhante 
proposta. 

' O que so pl•opttla ó uma Clt!umnia, ó mais 
uma mism•iit. 

Tenho dito. 

O Sa·. Pre~riclcnte-A~ contcsta.çúos 
viio it Commisslio respectiva. 

ü Sr. /I .. U.I'lon 1\lilauez -Sr. 
Pt·o~idcut.o,nüo soi si o Exm.SI'. Dt•. nnma. e 
lvlllliO dl•clarou a alguom IJIW o i lluolro ma-

t•echal Sr. Almeida Barreto lhe havia feito 
uma. proposta de terço na eleição, o que sei, 
por cartas de amigos que recebi ,é que o n:eu 
distincto collega, chegando á Parahyb:L rlo 
Norte no dia 22 de dezemhro, no dia seguinte 
l1t appa.receu o Sr. desembargador Jovittt Ctt· 
valcanti de Albuquerque, homem velho e 
muito respeitavel, e foi ao Presidente do 
Estado propôr-lhe, em nome M S. Ex., o 
terço na eleição, a qu0 se tinlm de proceder 
no dia 30. 

0 SR. ALMEIDA BAltRETO-Masjisto niio Ó 
verdade. 

0 SR. ABDON MILANEz-Estou contando O 
facto como sei. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Não conversei 
com este homem a semelhante respeito. 

0 SR. ABDON MILANEz-0 que e verdade e 
que o distincto cidadão, que preside aquelle 
Estado, é muito conhecido nesw paiz, como 
modelo do criterio, como modelo da probi
dade. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Muito! Como 
homem preparado para fazer actas falsas. 

0 SR. ABDON MILANFJZ-V. Ex. engana·SO 
Não quero entrar nesse terreno ... 

0 SR. AL~lEIDA BARRETO-Si quizer, tenho 
aqui os documentos. 

0 S!t. ABDON MILANE~. . • não quero UÍS· 
cu&ir a eleição da Para.hyba do Norte, estou 
dando apenas uma explicação. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO:-Eu fui OU man· 
dei fazer concha. vo algum com o Sr. AI varo 
Machado1 

0 Srt. ABDON MILANEZ-Não digo que 
fosse. 

0 SR. ALM!il!DA BARRETO-Já dei a minha 
palavra de honra, que não tenho nad~t com 
isso. 

0 SR. ABDON MILANFJZ-E eu acceito. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-Atu declarei 

que se fosse possível faria o conchavo para 
niio apparecerem estas miset•ius aqui. 

O SR. ABDON M!LANEZ- o que ri cet•to é 
que estes amigos me decla1•a.m que o Presi • 
dente d:\ Paraltyba do Norte, o Sr. Gama e 
Mello, respondera. ao Sr. desembargador .To
vita que nada tinha com a eleição, que elle 
era Governador do Estado, que a eleiçlio era 
um1t questão de pat•tido, e por isso o Sr. ma
rechal Almeida Barreto se poderia entender 
com os chefes do partido, garantindo-lhe, en
trektnto, toda :t liberdade no voto. 

0 SR. AI,M!il!DA BARRE1'0 - Disto não sei 
si uü.o ugorn.. 

O Sn. ABnoN Mll.ANU:z-Pois é o facto quo 
so dou e quo tt•ago ao conhecimento do Se· 
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nado, como uma explicação que devo a ro:>· 
peito duquillo que acabatle dizer o nobre Se· 
narlor sobre o Sr. Dr. Gnma e Mello. 

0 SR. ALMEIDA BARRMTO- Só tive conheci· 
monto do que disse, agora, paio Sr. Deputado 
Retumba, que declarou que o Sr. José Pere· 
grino o havia affi1•mado na Gamara. 

0 Sn.. ABDO:f Mll,ANEz-Não ha nenhuma 
utilid.ade em trazer-se essas cousas para a tri· 
huna do Senado. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO- Fica lavrado O 
meu protesto. Quero deixar bem claro c bem 
accentuado que o unico conchavo que fiz íbi 
o de manter-se a ordem. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO 

O Sr. P1•e•idente - Não ha nu
mel'O para votar as materias encet•t•adas ; e 
nada m~tis havendo a t1•atar designo pam 
ordem do dia da seguinte sessão prept\I'a· 
toria, que se realizará amanhã: 

Votação em discussão unica do parecer 
n. 2, de 1897, da Commissão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia, opinando que seja re
conhecido e proclamado Senador ela Repu· 
blica, pelo Estado de Matto Grosso, o cidadão 
eleito Dr. Antonio Francisco de Azeredo; 

Votação em discussão unica do parecer n. I, 
de 1897, da mesma Commissiio, opinando que 
seja reconhecido e proclamado Senador aa 
Republica pelo Estado do Rio de Janeiro, o 
cidadão eleito D1•. José Thomaz da Por· 
ciuncula; 

Votação em discussão uuica do p11recer 
n. 3, de 1897, da mesma Commissü.o, opinando 
que seja reconhecido e proclamado Senador 
da Republic11, pelo Est11.do de Pernambuco, o 
cidadão eleito Dr. Antonio Gonçalves For~ 
t•eil'a. ~ 

Votação em discussão unica do parecer 
n. 4, de 1897, da mesma Commissiio, opi· 
nanllo que seja reconhecido e proclamado Se
na.dor da Republica, pelo Estado do Pamná, 
o cidadão padre Alberto José Gonçalve> ; 

Votação om discussão unica do parecer 
11. 5, de 1807, da mesm11, opinando que seja 
reconhecido o proclamado Senador da Repu
blica, pelo Estado da Bailio., o Dt•. I~uy Bar· 
bosa; 

Votação cm discussão unica do parecer 
n. 7, tle .1807, do. mesma, opinando quo' se,ia 
re_conhec;do e proclamarlo Son;Ldor da Repu
blica, pelo Est;tdo Lle Sant:\ Catharina, o Sr. 
Antonio ,Justiniano Esteve:; .Juuior; 

Votação em discussão uniea do parecer 
n. 8, de ,I 897, da mesma. opinando que seja 
reconhecido e procl11mado Senador· dl1 Ré· 
publica, pelo Estado rle Minas Geraes, o Dr. 
Feliciano Augusto de Oliveira. Penna; 

Votação· em discussão .unica. do parecer 
n. 9, de .1897, da mesma, opin11.ndo que seja 
re~onhec;,do e proclamado Senatlor da Repu· 
bhca, pe.o Estado do Rio Granrle do Sul, o 
Dr. José Gomes Pinheiro Machado ; 

Votação em discussão unicu. do parecer 
n. 10, de 1897, da mesma, opinando que seja 
reconhecido e proclamado Senador da Repu· 
blica, pelo Estado da Parahyba,.o Dr. Alvaro 
Lopes Machado; 

Discussão unica do parecer n. 11, de 1897, 
da mesma Commissão, opinando que seja 
reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica, pelo Estado do Cen.rá, o cidadão João 
Cordeil•o ; 

Discussão unica. do parecer n. 12, de 1897, 
da mesma Commissão, opinando que seja re~ 
conhecido e proclamado Senador da Repu~ 
blica, pelo Estado do Pará., o Dr. Ma.noel de 
Mello Cardoso Barata, 

Levantt\·se a ses~ á I hora dá tardil. 

li• SESSÃO PltEPAitATOlllA, 1m 30 D& AB[tJl, 
Dll 1897 

Presidr.ncirt do s.,., 1l:fan11el Victo!'ino 

Ao meio di11 abre"so n sr,ssiio, estando pre· 
sentas cs Srs. Sen;~dores M:tnoel de Queiroz, 
.r. Catundti, .Jort~uim StLrmonto, !!)•ancisco 
~faclindo, Cruz, José Bernardo,. Abdon Mila
nez, .Joaquim Pornnmht!co, Rego Mollo, Loito 
e Oiticica, Severino ViGira, Vil'gilio Damasio 
Eug-enio Amm•im, Domingos Vicente, . Fer~ 
nanuo Lobo, P<tula Souzti, G. Richard e Julio 
11rota ( !8). 

E' lidt\, posttt em discussão e som de b!l te 
upp;•ovaclit n. ad[l d[l sossiio anterior. 

· Votação om discussão uniro. tlo parecer 
n. n, de 1897, tia mosmH., opinando qu" sej;L 
reconhecido e pl'oclamnlio ~cno.llm· dn. Repu~ 
hlic11, pelo Estado rlt1 S. Pt\ulo, o Dr. Josó 
Alves Cm·queiro. Ces:w; 

O S~·.. 1• Secretn.rio doclam que 
n;1o lm ux pmliou to. 

O St•. 3' Seeretn.rio, servindo de 
~". doclnm quo n:io lm parr.corcs. 
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ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO 

O Sr. P.residende- Não havon· 
do numero sutnciente para proceder-sB a·1'0· 
tacão das matarias encerradas continúa ella 
adiada. 

ELEIÇÃO DO CEAÁ 

Entr>t em discussão unica o pnrocet• n. 11, 
de 1897, dtt Commissão de Constituição, Po
deres e Diplomacia, opinando que seja reco
nhecido e proclamado Senador da Repulbicn, 
pelo Estado do Ceara, o cidadão João Cot·· 
deiro. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão, tlcando a votação adiada por falta 

· da quorum. 

ELEIÇÃO DO PARÁ 

Entra em discussão unica. o parecer n. 12, 
do 1897, dtt Commissão de Constitniç•iio, Po
deres e Diplomacia, opinando que sejtt reco~ 
nhecido e proclamado Senador da Repnhlicn, 
pelo Estarlo do Pará, o Dt•. llanoel de Mello 
Cardoso Barata. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra·so n 
discussão, ficando a votução adiada por fnlta 
de quorum. · 

· O Sr. Presidente- Está esgotada 
a matel'ia da ordem do dia ; e, nada mais ha
ven,Jo a tratar, vou levantar a s2ssüo, desi
gnando para ordem do dia da seg-uinte sessão 
preparatoria, que se realisnrá amnnhii: 

Votação em discussão unica do parecer 
n. 2. de 1897, dn. Commissão de Constituição, 
Poderes e Dsplomncia, opinando que soja re
conhecido e proclamado Senador da Repu
blica, pelo Estado de Malta Gro;;so, o cidadão 
eleito Dr. Antonio Francisco de Azevedo i 

Votnçiio em discussão unica do parecer n. I, 
de 1897, rln mesma Commlssão, opinando qua 
sej1t reconhecido e proclamado Senador da 
Republlcn, pelo Estado do Rio de JanoirJ, o 
citladão eleito Dr. José Thomaz dtt Porei~ 
uncula ; 

Votti~ão om discussão unica do parecer 
n. 3', de 1897, da mesnm Com missão, opinando 
que s1•jn reconhecido o ]li'Oclnmarlo Senador 
drt Repuullcn, pelo Estado do Per·nnmlmco, o 
cidadão Dr. Antonio Gonçalves l'orroim i 

Vot•lçii.o e:n rliscussii.o unictt do parccot• 
n. '1, do 18\17, da mesma Commbsfi.o, opi
nando quo ~~,ia ro~onhocitlo e pi'Oclamado 
senador da Hopubhcn, pelo Estado do Pa-

ranó. o cidndiio pn.1li•o Alberto .Tosó Gon
çal vos ; 

Votação em discussão unicn. do parecer 
n. 5, ele 1897, da mesma, opinando que seja 
roconl!ocido o proclllmrulo senador dtt Repu
blica, pois Estado dn Bahi•t, o Dr. i{uy 
Barbosa; 

Votação em discussão unica. do parecer 
n. 6, de 189i, da mesma, opinando que seja 
reconhecido e pr·oclamndo senador da Repu
blica, pelo E~tado de S. Paulo, o Dr. José 
Alves Cerqueira Casar; 

Votação em discussão unictt do parecer 
n, 7, de 1897, da mesma, opinando que seja· 
reconhecido e proclnmrtdo senador da Repu· 
blica, pelo Estado de Santa Catharina, o 
Sr. "\ntonio Justiniano Esteves .Tunior ; 

Votação em discussflo unica do parocet' 
n. 8, de 1897, dn. mesma, opinando que seja 
roconhecido e proclnma.do senador da Repu· 
blica, pelo Estado dtl Minas Geraes, o Dr. Fe· 
liciano Augusto de Oliveirtt Penna ; 

Votação em discussão unicn. do parecer 
n. O, de 1807, da mesma, opinando ~ue seja. 
reconhecido e pr•oclamndo Senador da Repu· 
blicn., pelo Estado do R.io Grande do Sul, o 
Dr. José Gomes Pinheiro Machado ; 

Votnção em discussilo unicrt do parecer 
n. 10, de 1807, dtt mesma, opinando que sojtt 
reconhecido o proclam~do senador da Repu
blica, pelo Estudo da Parahybn, o Dr. Alvaro 
Lopes .Machado i 

Votação em discussão unica do parecer 
n. I I, de 1897, da mesma, opinando que seja 
reconhecido e proclamado senat!or da Repu
blica. pelo Estado do Coara, o cidadão João 
Cordeiro i 

VotrlçiT.o em discuss[o · unica do parecer 
n. 12, rio 1897, da mesma, opinando quo seja 
reconhecirlo o proclrunado seuador da. Ropu
blica, pelo !Mailo tlo Pará, o Dr, Manoel de 
Mello Cardoso Barata. 

Levanta-se n. sessão ú I hora da tardo. 

' 12" SESSÃO PREPA!l.ATOitiA, EM 1 DE MAlO 
ll!J: 1807 

Prcsidencia do Sr. Manocl de QuaiJ•o.:, V ice
Presidenta 

Ao meio-dia, rtbrc·se a sessão, estando 
presentes os Sr5. Senadoras Mnnoel de 
Queiroz, .r. C11tund:t, .lmt'JU im Sarmento, 
Pires l?ert•eirn., .Tosó Bernardo, Abdon Miln
nez, Almeida Bnrroto, Rosa. o Si! va, Joaquim 

.. 
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Pernr~.mbuco, Rego M('llo, Leite o Oiticica, 
Leandro Mnciel, Rosa Junior, Severino Vieira, 
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Lopes 
Trovão, Fernando Lobo, Paula Souza, Vicente 
Machado e Julio Frota (21). 

E' lida, posta em discussão e som debate 
approvad11 11 acta da sessíio .anterior. 

le~n.l para a aberl;ura rl11 presente. sc.ssJio 
legislat.iva, que, na . fórma lia Constttmçao, 
de\'o realizar·sc no d1a 3 do corrente mcz. 

Designo pam ordem no dia da seguin~e 
sessão prcparatoria, marcada para amanha, 
2 do corrente : 
Vota~ão em discussão unica, uo parecer 

n. 2, do IS97, da Com missão rle Constttuiçã~. 
O Sr. I• Secreta••io dá conta do Poderes e Diplomacia, opinando que se,Ja 

seguinte reconhecido e proclamado Senador da .Rep!;l· 

EXPEDIENTE 
blica pelo Estado de Matto Grosso, o ctdadao 
eleito Dr. Antonio Francisco de Azeredo; 

Votação em discussiío unica,do parecer n. 1, 
de 1897, d~ mesma CommisRão. opinando que 

Telegramma. expedido de Goyaz, hontem, seja reconhecido e proclamado Senad~r da 
assim concebido: Republica, pelo Estado ~o R1o de Janetro, o 

« Secretario do Senado-Rio-Cnnstando cidadão eleito Dr. Jose Thomaz da Por
aqui que vão arguir a incompatibilidade do ciuncula; 
Senador Caiado, levo ao vosso conhecimento, votação em discussão unica, do parecer 
ter o Semanario OfficiaZ de 9 de dezembro de n. 3, de IS97, da mesma Commissão,opinando 
1895, publicado sua renuncia assim: que seja reconhecido e proclamado senador 

Ofilcio ao I• Secretario da Camara Estadual, da Republica pelo Estado de Pernambuco, o 
dizendo o Presidente estr.r sciente haver o cidarlão Dr. Antonio Gonçalves Ferreira; 
coronel Caiado, por officio de Muquim, de 15 votação, cm discussão unica, d~ parec~r 
de agosto ultimo, participado ao Secretario da n. 4, de !897, da mesma Cornmtssao, opt
Assembléa ter renunciado o cargo de I• Vice- nando que seja reconhecido e proclama~o 
PresidentedoEstado.Saudações -(Assignado) sena.tlot' da Republica pelo ~stado tio Pal'l1na, 

. Alves Castro, D{lputado Federal.- A' Com- 0 cidadão padre Alberto Jose Gonçalves; 
missão res:pectiva. Votação em discussão unica, do pa.recer 

n. 5, de !S97, da mesma, opinando que seja 
O Sr 3' Secretario, servindo de 2', reconhecirlo c pt•oclamado senador da Repu-

declara que não ha pareceres. blica pelo Estado da Bahia, o Dt·. Ruy Bar-

ORDEM DO DIA 

TOTAÇÃO 

O Sr. PreMideute- Não ha ainda 
numero para. proceder-se li.s votações constan
tes da ordem do dia ; vou suspender a sessão 
por algum tempo, afim de ver· si compare
cem mais alguns Srs. Senadores. 

Suspende-se a se~são. 
A's 2 horas da tardo, reabro-se a sessão. 

bosa; 
Votação em discussão unica, do parecer 

n. 6, do is97, da mesma, opinando que seja 
reconhecido e proclamado Senador da Repu: 
blica pelo Estado de S. Paulo, o Dr .• lose 
AI ves Uerq ueira Cesar ; 

Votação, em discussão unica, do parecer 
n. 7, de 1897, da mesma, opinnndo que, soja 
reconhcoitlo e proclamado Senador da hepu. 
blica pelo Estado de Santa Catl!arina, o 
Sr. Antonio Justiniano Esteves Junwr; 

Votação, em· discussão un.ica, do parec~r 
n. 8, de 1897, da. mesma, opmando que seJa 
reconhecido e proclamado Senador da Repu-

O Sr. PreMiflente.-Não tendo ató blica pelo Estado de Minas Geraes, o Dr. Fe
agoJ•a compr1recido mais Srs. Senadoros, con- Iiciano Augusto de Oliveira Pcnntt; 
tinúa adiado. a votação das materias constan· Votação, om discussão uni.c:t, do parcc~r 
tes da ordem do dia. n. 9, rle !897, da. mosmrL, opmanrlo que SOJa. 

Convido os Srs. Senadores ~uo so acham reconhecido e proclamndo Souario1· da llepu
nnsta Capital, em nume1·o do 27, para com- biic<t pelo Estudo do Rio Grande do Sul, o 
parecerem {L s~guinte sessão propai•a.t.oria, Dr. Josó Gomos Pinheiro Machado; 
que se realisará. amanhã, !llto só pur•L 
so proceder li votn.çiio dos pat•ecercs, com Votf1çiio, om discussií.o unicn, do parecer 
rliscus>iio enccrrrula, sobre reconhocimtlnto n. lO, de !897, da 111esmn, opinando que seja 
de poderes dos novos Srs. Soni.L<lorcs eleitos, roconhocirlo o proclarn:tdo Senmlor d1t Repu
como tambem pam veri11cttr' si já IIli nest[\ o blic11 pelo. Est1tdo rl11 Pm·ahylJiL, o Dr. Alv:~.t•o 
na outra Castt do CongTo~so Nacional numot·o I Lopes Machado ; 

Sunado V. I 
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Votação, cm discussão unica, do parecer I 2·', que seja reconhecido e proclam11do So
n. II, de 1897, da. mesma., opinan•lo que sej:t nador, pelo !!:sta1lo de Matto Grosso,o cidarlão 
reconhecido e proclnmado Senador da Repu· Dr. Antonio Franciséo de Azoredo. 
blica. pelo Estado elo Ce;u•it, o cidadão João 
Cot•deiro ; o St·. Preolidente - Esta reconhc-

Votação, em discussão unie<t, do p11recer cido• Senador da. Re~ub!ic11 pelo. Est11do. de· 
n. 13, de 1897, d11 mesma, opinando que seja Mat,o Grosso o CJdaduo Dr. Atom,o Franc1s~o 
reconhecido e proclamado Senador da Repu- de Azere,Jo, a quem se v~e otnmar, co~Vl
blica, pelo Estado do PariL, o Dr. Manoel de dand? P;;tra VIr contra h ti' o compromtsso 
Mello Carcloso Barat11. constJtucwnal e tornat• assento, · 

Levanta-se a sessão :is 2 h01'i1S e 5 mi- VOl'AÇÃO DO PARECER N, I, DE 1897, SOBRE A 
nutos da tarde, ELEIÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

13" SESSÃO PRllPAltATOR!A EM 2 DE MAIO DE 
!897 

P1·esidencia rlo Sr. Jllanoel de Que iro::: 
( Vice-Presidente) 

Ae meio-dia abre-se a sessão estando pre, 
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz
J. Catund11, Joaquim Sarmei!to, Francisco 
Macha~o. Pires Ferreira, Cruz, José Bernar
do, Abdon Milanez, Joaquim Pernambuco, 
Leite e Oiticic11, Leandro Maciel, Rosa Junior, 
Severino Vieira, Virgilio Dllmasio, Eugenio 
Amorim, Domingos Vicente, Lopes Trovão, 
Fernando Lobo, Paula Souza, Vieente M11ch11· 
do, G. Rich11rd e Julio Frota (22). 

E' lida, post11 em discussão e sem debate 
approvada a. neta da sessão anterior. 

O Sr. i • Secret~\rlo dá cont11 do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Diploma de Senador eleito pelo Estado do 
Rio Grande elo Norte expmlido 110 Dr. Pedro 
V ~lho de AI buquel'q ue Maranhão pela respe
ctiva Junta Apumdot'i1.- A' Commissiio re
spectiva. 

O Sr. :\• Sect•et:lrio, SC!'vinuo ue 
2",declara que niio !1:1 pa1•ccore:>. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PARllCII:!t N. 2, DE !897 SOBRE A. 
ELEIÇIO DI~ ~ltl.'l'TO GROSSO 

Postas 11 votos sií.n succe~sivn.mente appro
vn.llas as seguintes conclusõus do p11rcccr: 

1", quo scjo.m nppl'oVn.•las ns eloiçõeR con
stantes tli1S actas rneneionatlns c apurrvla.H; 

Posta a votos e approvad11, salvo a emenda 
do Sr. Severino Vieira, a seguinte conclusão 
do parecer: 

A' "xcepção da eleição do referido mumm
pio de Campos, pelo fundamento acima exa
rado e d11s secções cujas actas não 1oram tt·a· 
zidas :i Secretaria. do Senado, conforme ficou 
assignalo.do no p1•esente parecer, sejam ap
provadas as eleições para preeJ?.chimento de 
um lagar de Senador Federal 11 que se prJce
dJu no di11 30 de dezembro do anno proximo 
findo no Estado do Rio de Janeiro e que seja 
reconhecido e procl:1mado Sen11dor pelo refe
rido Estado o cidadão Dr. Jose Thoma.z da 
Porciuncula. 

Posta a votos, é a.pprovada a. emenda assim 
concebida: 

Substitua-se a conclusão do parecer pela. 
seguinte: 

I "• que se,ja adiado o conhecimento das elei
ções das di1ferentes secções dos municipios de 
S. João da B:trra, Macahé,Campos, Itaperuna 
e Magda!ena; 

2", que sejttm approv11das as demais elei
ções examinadas pela Commissão; 

3", que seja reconhecido e proclamado Se· 
nador pelo Est11do do Rio de Janeiro o cit\!1-
dão Dr. José Thornaz da Porciuncula. 

O St•. Pt•esidente- Está reconhe
cido Senador da Republic11 pelo Estado do Rio 
de .Janeiro o eitlat\ão Dr. Jose Thomn.z da 
Porciunculn, a quem se vae o!ficial' convi
dando pam vir contJ•ahir o compromisso con
stitucional e tomar assento, 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 3 Dll 1897 SOBRE A 
ELEIÇÃO DE PERNAMBUCO 

Postn.s lt votos são successivamento appro
vatl:L~as seguintes conclusões do p11recer: 

1", qno sejam approvndn.s as oleições tt quo, 
p:tra o fim om pt•incivio indicado, se procedeu 
no dia 80 do dezembro de !Süli, no Esta,]o tio 
Pcrnn.m buco, ~:~.l v a a8 das sceçõos q uo nü:o 
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foram examinadas pela Commissão, conforme 
ficou mencionado; · 

2•, que seja reconhecido e proclamado Se
nador por aquelle Esta.do o Dr. Antonio Gon· 
çalves Ferreira. 

O Sr. Presidente- Está reconhe· 
cido Senador da Republica pelo Estado de 
Pernambuco o cidadão Dr. Antonio Gonçal· 
ves Ferreira, a quem se vae olflciar convi
dando para vir contrahir o compromisso con· 
stitucioual e tomar assento. 

18913, para renovaçüo do torço (le sua repre· 
sentação no Senado Federal; 

2•, que seja reconhecido e proclamado Se
nador da Republica pelo mesmo Estado o 
Dr. José Alves de Cerqueira Cesar. 

O Sr. President-e-Está \'econbe· 
cido Senador da Republica pelo Estado de 
S. Paulo o cidadão Dr. José Alves de Cer
queira Cesar, a quem se vae omciar convi· 
dando pa.l'a contrahir o compromisso constitu• 
cional e tomar assento. · 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 4,DE 1897, SOBRE A VOTAÇÃO DO PARECER N. 7, DE 1897, SOBRE A 
ELEiÇÃO DO PARANÁ ELEIÇÃO DE SANTA CATUARINA 

Postas a votos são successivamente appro. 
vadas as seguintes conclusões do parecer, 

I", que seja approvada a eleição a que se 
procedeu no Estado do Paraná, para preenchi· 
mento da sua representação no Senado Fe
deral, nas dilferentes secções, cujas actas 
estão1arcbivadas no Senado; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se· 
nador na Republica. pelo referido Estado o 
cidadão padre Alberto Jose Gonçalves. 

O Sr. President-e-Está reconhe
cido Senador da Republic11. pelo Estado do 
Paraná o cidadão padre Alberto José Gon
çalves, a quem se vae officiar convidanrlo 
para vir contrahir o compromisso constitu
cional e tomar assento. 

Postas a votos são succcssivamente appro· 
vadas as seguintes conclusões do parecer : 

I •, que sejam approvadas as eleições para 
preenchimento de um logar de Senador•, a 
que se procedeu, em 30 de dezembro do anno 
passado, no Estado de Santa CathaJ•ina ; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se· 
nador pelo mesmo Estado o Sr. Antonio Jus· 
tiniano Esteves Juniot•. · 

O Sr. President-e-Está reconhe
cido Senador da Republica, pelo Estado de 
Santa Catharina, o cidadão Antonio Justi· 
niano Esteves Junior ,a quem se vao officiar, 
convidando para vir contrahtr o compromisso 
constitucional e tomar assento. 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 8, DE !897, SOBRE A 
VOTAÇÃO DO PARECEit N, 5, DE 1897, SOURE A ELEIÇÃO DE MINAS GERAES 

ELEIÇÃO DA. BAI!IA 

Postas a votos são successivamente appro. 
vadas as seguintes conclusões do parecer: 

I "• que seja approvada a eleição realizada 
no Estado d!L Babia a 30 de dezembro de I 896, 
par11. renovação do terço de sua representação 
no Senado FedeJ•al, salvo as duas authenticas 
referirlas, que devem ser annulladas ; 

2", que seja l'econhecido e proclamarlo Se· 
nador da Republic!L pelo Estado da Bahia o 
Dr. Ruy Barbosa. 

O Sr. Pre&ldente-Está reconlle· 
cido Senador da Republicll. pelo Estado da 
Bahia o cidadão Dr. Ruy Barbosa, a quem 
se vae officiar convidando para vir contrallir 
o compromisso constiLUcion111 e tomar as
sento. 

VOTAÇÃO DO PARECER, N. (i, "DE 1897, SORRE A 
ELE!~'ÃO DE S. PAULO 

Postas !L votos são successivamente appro· 
vadas as segu iutcs conclusões do pa1·ecor: 

I", que sej11 npprovatl!L " eleiçiln rea.li~ILIÜt 
no Esl;utlo de S. Pn.ulo !L 30 de dezembro de 

Postas a votos são successivamente appro
vadas as seguintes conclusões do parecer, 
salvo a emenda da Commissi!.o: 

1", que do resultado geral sejam descon· . 
tados os votos dados na I" secção de S. Si· 
mão, na 8• de Mercês do Pomba, em C&nas
tra, em Cuieté do Caratinga. e na 14• secção 
do Curvello; 

2", que, á excepção rlas secções exclui das, 
seja considerada. valida a eleição a que se 
procedeu, no dia 30 de dezembro ultimo, no 
Estado de Min11.s Geraes ; 

3;•, que seja reconhecido e proclamado Se· 
nador, pelo referido Estado,o cidadão Dr. Fe
liciano Augusto de Oliveira Penna. 

Posta a votos e approvada a emenda,assim 
concebida: 

No final da I• conclusão accrescente.se: -
em a 9" secção da Oliveira. 

O Sr. Pre111ident.e-Estó. reconhe· 
cido Senador da Repu IJ!ica, pelo Estado de 
Minas Oera.es, o cidadilo, Dr. Feliciano Au
gusto do Olivoit'a Penn!L, a quem se vne ofll
cinr, convidando pa.m vi1· cont.rahir o com
promisso constitucional o tomar assento. 



60 ANNAES DO SENADO 

vOTArÃo DO PARECE!t N. 9, DE 1897, SOURE A 
• ELEIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL 

Postas a votos são successivamentt' appro· 
vadas as seguintes conclusões do parecer: 

I", qne sejam approvadas as eleições roa li· 
sn.d:ts no Estado do Rio Grn.nde do Sul, no 
dia 30 de 1lezembro do anuo passado, para a 
ronovação do terço c0s Senadores federacs, 
do mesmll Estndo ; 

2", que sejn. reconhecido o proclamado So· 
nador, pelo Estado do Rio Grande do Sul, o 
Sr. Dr. Josó Gomes Pinheiro Machado. 

O Sr. Presidente- Está l'Cconlle
cido Senador da Republica, pelo Estado do 
Rio Grande do Sul, o cidadão Dr. José Somes 
Pinheiro Machado,a quem so vae oillciar,con· 
vidando para vir contrn.hir o compromisso 
constitucional e tomar assento. 

VOTAÇÃO DO PARECER N. I I, DE 1897, SOBRE A 
ELEIÇÃO DO CEARÁ 

Posto.s o. votos siio snccessivnmente appro
vadns as seguintes conclusões do parecer : 

1", que sejam consiuerado.s validas as elei
ções foi tas no Estado do Cearit, em 30 de íle
zembro de 1896, constanti'S das aut.honticas 
apurlldo.s perante a Commissão e arrolo.da;; 
no mappo. organisn.do na Secretaria do Se
nmto; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se
nador, pelo mesmo Estttilo, o cidadão João 
Cordeiro. 

O Sr. Pre!ilidente- Est.ú. reconhe· 
cido Senador d:t Republica., pelo Estado do 
Cearú., o cidadão .João Cordeiro, a quem so 
vae otnciar, con vi<ln.ndo pnrn. vir contrai! ir o 
compromisso constitucional c tomn.r assento. 

VOTAÇÃO DO PAREC8R N. 12, DE J89i, SOBRE A 
Er.jl~IÇÃO TJO PARi 

Postas u. votos sito succes:;ivamente appro
vadas as seguintes conclusões do parecer : 

i" que sejam rcmett.id:ts ao procurador rle 
secçiio do Estado do Par:'1. as llUil.S ordens de 
c{, pias rchlti v:as its eloiç,irs das I". 2·• 3" e 4" 
secções do municipio da Vigin. no mesmo Es
t:tdo, afim de que, :tplli"nnilo os indiciados 110 
crime qne ahi se evidencia proceda contro. 
os mesmos com todo o t•ig-or da. lei; 

2", qnc, :'!. excep~ão das elekões das quatro 
l'Clerid:ts socc~oücs s0jam, cnnsidm•adas validas 
ns <lomnis aul.hontic:ts apur,lllil.s pemnlo a 
Comm i>;s~o 

:J•, qno soj:t roconltcci<lo e proclamado So
ll:t<lOI',polo l·:~tn.do do Par:'t,o cidttdão D1·. Ma.· 
uocl do Mcllo Co.r<loso Bu.mta .. 

O Sn·. I~re,.idente-Estú. reconhe
cido Scna<lor da Republica pelo Estado do 
Pltrá o cidatlão Dr. Manoel do Mello Cardoso 
Barata, o. quem se vao officiar, convidando 
pn.ra vir contro.hir o compromisso constitu
cional e toma o.ssento. 

O Sr. Vicente 1\laehado (pela 
ordem)-Estando na o.nto·sala os Srs. Seno.dores 
Joií.o Cordeiro, aleito pelo Estado do Ceo.rit, 
e Antonio Azore<lo, pelo Estado de Matto 
Grosso, ambos reconhecidos ha pouco, pe~o a 
V. Ex:. que .os faç:L intt•oduzir no recinto para 
prestarem o compromisso constituciono.l. 

O S1·. Pre,.idente -Nomeio os 
srs. Vicente Mrwho.rlo, Leite e Oiticica. e 
Leandro Macio! para a Commissiio que deve 
recebei-os. 

Introduzidos no recinto com as formali
dades do estylo, contra.hem successivamente o 
compromisso constitucional e tomam· assento 
os Srs. João Cordeiro e Antonio Azeredo. 

O Sr. Presidente-Até este mo
mento a Mesa o.inda não recebeu communi
cn.çii.o alguma. da outra Co.sa do Congresso, 
relo.tivamente á ex:istencia n.lli de numero 
paro. que posso. reali!?_ar-se. amanhã o. o.ber
turo. da presente sessao legislo.t!va. 

Vou suspender o. sessão por algum tempo, 
afim de aguardo.r essstL communicação. 

Suspende-se o. sessão. 
A's 2 hot•as da tarde reabre.se o. sessão. 

O Sr. I" Secretario· dá conta de 
um oillcio do 1" Secreta.t•io da Co.mo.ra dos 
Deputo.dos, communicando que aquella Ca
mara, em sessão de hoje, vet•itlcouJnão existir 
nesta Capital numero suffieiente de Srs. De-. 
putados po.ro. que possn. ter Jogar o. abertUl'a 
do. I• sessão da 3• legislaturo. do Congresso 
Nn.cional no dia designado pelo. Constitui~ão. 
- Inteirado. · 

O Sr. Presi<lente-Acho.-se na sala 
immedinta o Sr. Dr. Feliciano Aut;usto de 
Oliveira Penna, Seno.dor eleito o reconhecido 
pelo Estado de Min1ts Gemes ; nomeio po.ra a 
commjssão que deve recebol-o os Srs. Fer
nanr.ló Lobo, Leito li Oiticico. e Domingos 
Vicente. 

Introdl.lziilo no recinto com as formalidades 
do estylo, contrahc o compromisto constitu
cional o toma ttssento o Sr. Feliciano Penn11. 

O §>t·. !!iõcvorino Vieir•a. - Sr. 
PI'Osidont.o, os pai'CCei·os sobre as eleições dos 
Est.a11o~ !lo Mu1•anhiío, Rio Gran<lo 1lo Norte 
c Goyaz so :wlmm lavmrlnH <lcsde o ili:t 30, 
ou u.~tHL!'<lav:t n. )JI'CSCIH;11 do meu honrado 
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collega e distincto chefe, o illustrado Senador Bal'ra do Corda, Pnssa.gem Franca, Picos, 
pelo Rio de Janeiro,para assignar estes pare· Pastos Bons, New Yorl;:, Grajalni, Impera· 
ceres e apresentál-os iL Mesa; S. Ex. porem, triz, Flores, :::arolina, Rinchão, S. João dos 
per impedimento temporario, que espero e P11tos, Santo Antonio de Ba.lsas, Arary, Co
mesmo estou certo, desappa.receriL talvez roatá, Curralinho, Victoria, Loreto e S. Luiz 
amanhã ou mesmo hoje, não tem compare- Gonzaga, e mais pede a nullidade da 2" secoão 
cido, e preciso entregar os papeis que estão de Guimarães, 4" e 7·' de Vin.nna, 3" de Cnja
em meu poder, visto que se apresentou jiL iL pió, 5" de Caxias, 2" e 4• de Codó. 
Casa desde hontem o nobre Senador pelo Es· Nos municipios do Brejo, Tutoya e Arayoses 
tado do Pamnà, a quem eu substitnia mi. allega o contestante que, além de deverem 
Commissão de Constituição, Poderes e Diplo· seP excluídos os votos de rluplicntas, cuja 
macia. · votação recahe no canrlidat.o Dr. Bcnedicto 

Por essa raziio deixo de esperar por mais· Leite, apm·ados pela junta respectiva, lhe 
tempo o honrado Senador pelo Rio de Janeiro, devem S8r contados os votos das cluplicatas 
e mando iL Mesa os pareceres que estão as- que suffragam ao contestante, sendo o total 
signados pela maioria rlri. Commissão, afim de dessa votação a seu favor, em cada um dos 
terem o destino conveniente. municípios citados, o scguintP.: 

O S•· :s• Secrcturio. servindo de 
segundo, lê e vão a impt·lmir, pat•a entrai•em 
na ordem dos trabalhos, o~ seguintes 

PARECERES 

N. ·13- 1897 

A' Commissiio de Constituição, Poderes e 
Diplomacia foram presentes a acta da apura

. çiio geral e authenticas da maioria das 
secções dos diversos municipios em que se 
divide o Estado do Maranhão, com r~lação iL 
eleição a que, no rlia ::lO de dezembro do anuo 
proximo preterito, se procedeu no mesmo 
Estado para renovação, pelo terço, de sua 
representação no Senado da Republica. 

A apuração, a que procedeu a l'espectiva 
junta apuradora, deu o segiunte resultado: 

Dr. Benedicto Pereira Leite ... l7.418votos 
. Dr. Aarão Reis .... :.......... 4.475 » 

Pela apuração a que, sob a direcçi'io da 
. Commissão, procedeu <J. Secretaria do Senado, 
segundo as authenticas recebidas e mencio
nadas no mappa organisado pela mesma 
Secretaria, o resultado geral é o seguinte: 

Dr. Benedicto Pereira Leite... !3.654 votos 
Dr. Aarão R~is............... 4.127 » 

Perante a Mesa do Senado, na sua primeira 
sessão preparatoria, foi offerecida ao diploma 
expedido pela junta a.puradora ao Dr. 
Bonerlicto Leito uma contestação Jlrmacb\ 
pelo Dr. Aarão Reis, o qual, desenvolvendo-a 
depois perante a Commissi'io, pelle a nullidade 

. por completo das eleições dos seguintes mu· 
nicipios: lmttu, Cnrm·upu, 'l'uriassu, Caruta· 
pém, Pcuo.lvt~, S. Vi cento Ferre1·, Brojo, 
lt.:tpicurú, Anajal.nb!L, Vnrgem Grande, Bar· 
reirin hus, A myoscs, S. Bern:Lt'llo, Ch~tp:Llli ulm, 
Pedreiras, S. Josó dos Muttõcs, S. Fmncisco, 

B1·ejo 

Dr. Aarü.o Reis .. ...•.....•.•.... 379votos 

Tutoya 

Dr. Aarã.o Reis............ . . . . . . 63 :. 

Arayosas 

D1•. Aarão Reis.. . • .. • .. .. .. .. .. • 373 » 

Perle o mesmo, com relação ás duplicatas 
das 2•, 3" e 4" sccçues do município de S. Ber· 
nardo, que rlüo ao contestante 290 votos. 

Das eleições contestad•. não foram apu
radas pehl Secretaria, por nilo terem sido em 
tempo recebidas, as con,;tantes das seguintes 
authenticas: 1" secção de Icatu, I" e 4" de 
Cururupú, as quatro secções de ltapicurú, as 
de S. Bernardo, a rla 5" secção de Caxias, 
todas as secções rle New Ynrk, dalmperatriz, 
de.carolina, do Riachão, 2• e 4" de Codó. 

Antes de entrar na apreciaçiio de cad:l um 
dos pontos da contestaç•üo, verificou a Com· 
missiio a sua improcedencia, porquanto, 
deduzidos de ambos os candi<httos os votos de 
!orlas as oleiçues con~estadas, ainda se apura 
resultado que dei,.x!l subsistente o diploma ex· 
pedido ao Dr. Beneclicto Lei te, sendo nesta 
hypothese a seguinte collocação dos candi
datos pehL ordem da respectiva votação: 

Dr. Benedi.:to Leite............ 4.027 votos 
Dr. Aarilo Reis.. .. .. • .. .. • .. .. 2. 869 » 

Esta ordem não altem se ainda addicionados 
11 os te candidtlto l.l 05 votos que elle pretende 
~ejam contados em seu ftLVOl', nas duplicatas 
dos municípios do Brejo, Tutoya, Aruyoses e 
S. Bernardo . 

Relcvn, entretanto, pontlcrar que, sem 
mn.is detido exume, verilica-so, pol!L simples 
n.llcga~~o do contestante. a irnprocctlenchL da 
nnllirl11do ile que cllo arg!\e a~ eloi~•ií<'S rios 
municípios tle Potlreirus, S. Jose elos MaLtücs, 
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EL!llç;\o JJO RIO GRANDE DO l'iO!lT!l 

Entra em discussão o parecer n. 15, de 
1807, d:1 Commissíio de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, opinando que so,i11 reconhecido 
o proclamtulo Senador da Republica pelo Es
taria <lo Rio Grande elo No1•te o Dr. Pedro 
Velho de Albuquerquo !v!nmnhão. 

Ninguem pedindo a. pn.lavra. encerra-se 11 
discus~iio, ficando a vota<;ão adiada por falta 
de QUOl'Um, . 

O S1·. Prcsident:~•- Nada mais ha 
a trat:1:·. Até agora su htt 31 Srs. Senadores 
promptns para os trabu.lhos legislativos; vou 
suspender a sessão po1· alguns momento~,afim 
de ver si se completi1 o Jmmero necessario 
para 11 abertura do Congresso Nacional. 

Suspende-se a sessão. 
A's 2 horas e 15 minutos da tartle reabt•e

se a sessão. 

O §J•. Prcsitlent:e-Não tendo com
parecido mais nenhum Sr. Senador, con
tinua a núo haver o numero necessario p11ra 
a abertura tlo Congresso. 

Vou levantar :1. sessão, convi dando os Srs. 
Senadores pam comp:J.recerem :i se,uinte 
sessão p1•eparatoria, que se realisará amanhã, 
c dando para ordem do t1ia da mesma : 

Votação em discussão unica do parecer 
n. 10, de 1807, <la Commissiiode Constituição, 
Porleres e Diplomacia, opinando que seja re
conhecido e proclamado Senador da Ítepu
blica pelo Estado da Pamhyba o Dr. Alvaro 
Lopes Machado. 
· Vota~'iío em discussão unica do parecer 

n. 13, de IR~7. da mcsmtt Commissii:o, opi
nnmlo que SOJa rcconhecidu o proclamado Se
nado!• <l:t Republica. polo E~tatlo do Maranhão 
o Dr. Bencdicto Pereira Leite. 

Votação em <liscus~iio un icn. do parecer n.l4, 
de 1807, da mesma Commis>iio, opinando que 
seja. reconhecido c proclanmdo Senador da 
Republica pelo Estudo <lo Goya.z o cO!'onel 
Antonio José Caiado. 

Votn.ção em discussão unica tio parecer 
n. 15, de 1807, da mcgmn. Commissão, opi
nando que seja roc~n heci<lo e proclamado 
Scnn.<lor da Repubhcn. ]leio Est11do <lo Rio 
Grantlo do Nórto o Dr. Pedro Vellto do Al
bnqucrq uo ~larau h ii. o. 

Lcv:tnta-~o n scssiio :l~ :2 homs u ;JO mi
nutos <llt tarde. 

15" ESSSÃO PREPA!tATORIA EM 4 DE MAIO 
DE 1897 

Presidencia do Sr. ManoeZ Victorino 

Ao meio-dia abre-se a sessão estando pre
sentes os Srs. Senadores Manoel •le Queiroz, 
Joal>:im Catunda .. Joaquim Sarmento, Fran
cisco Machado, Pires Ferreira, Cruz, Joiío 
Cordeiro, Almino Alfonso, Jose Bernardo, 
Abdon Milanez, Joaquim Pernambuco, Rego 
Mello, Leite o Oiticica, Leandro Maciel, Rosa 
.Junior, Virgílio Damasio, Domingos Vicente, 
Porciuncula, Qui ntino Bocayuva, Feliciano 
Penna, Fernando Lobo, Paula Souza, A. 
Azerodo. Vicente Machado, G. Richard e Julio 
Frota. (2G). 

E' lida, posta em discussão e sem deb11te 
approvada a acta da. sessão anterior. 

O Sr. Presidente-Acha-se na sa.Ia 
immediata o Sr. Antonio Justiano Esteves 
Junior, Sena<lor eleito e reconhecido pelo 
Esta<lo de Santa Catharina; nomeio os St•s. 
João Cordeiro, Almino Alfonso e Abdon Mila
nez, para em commissão recebei-o e intro
duzil-o no recinto. 

Introduzido no recinto com as fot•ma.lidades 
do cstylo, contr11he o compromisso constitu
cional e toma assento o Sr. Esteves Junior. 

O S1•. 1.0 Scc••et:a••lo dá conta do 
seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officio do lo secretario da Ca.mara. <los Depu
tados, de hontem. communicando (lue aque!ll~ 
Camara, em sessiio da me3tÍia data, verificou 
existir nesta Capital, numero sutnciento de 
Srs. Doputados, afim de quo possa ter log11r a 
abertura d1~ 1" sessão da 3" le<>islatura do 
Congresso NacionaL-Inteirado. o 

O Sr. 3" Secretario, servindo do 
2", declttri1 quo não ha paroceres. 

O Sr. P.rc!'l~dont:e-Com o compa .. 
rec;.mento nt" ag-ora do :33 Srs. Sanadores, 
ve~·;flca·se tambom nesta C:ts11 do Congre.>so a 
e":1stcncm d<; numero ~ntnciento pn.ra se re· 
:dt~::;r 11 sess;w llo n.hm•t11m <lo Con"t'CSSo Nlt· 
cional; neste sentido viio·Sú f11zor ~s dovil.lll8 
CUllllllllfliCitÇUC3. 
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ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PARECE!~ N. !•J, DE !807, SOBRE A 
ELEIÇAO DE GOYAZ 

Postas a votos são successivamente appro
vadas as seguintes conclusões do parecer: 
. I;•, que, .salvo as eleições dos dons muni· 

ctpiOs, cu,]a exclusão propõe, sejam appro· 
vadas as demais eleições para escolha de um 
l:ienador, feita no dia 30 de dezembro do anno 
findo, no Estado de Goyaz; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se· 
nad,or reio mesmo Estado o cidadão Antonio 
Jose Camdo. 

. O Sr. Pt•esidente-Está l'econhe
crdo Sen~dor _da Republica pelo Estudo de 
Goyaz o 01~aduo An~onio Jose caiado, a quem 
vae-se otHcu~r, convidando para vir contrahir 
o compromisso constitucional e tomar as
sento. 

O Sr. Vicente !\I achado (Jwla 
ordem) - Acha-se na Casa o Senador reco
nhecido, Sr. Antonio José Caiado; peço a 
V. Ex. que nomeie a com missão para rece
bei-o, afim de que preste o compromisso, 

O Sr. Prelilidente - Nomeio para 
r~cebel-o em com missão os Srs. Senadores 
Vicente Machado, Paula Souza e Leo.ndro 
Maciel. 

Introduzido no recinto com as formalidades 
d? estylo contrahe o compt•omisso constitu
Cional e toma assento- o sr. Caiado. 

VOTAÇÃO DO PARECER N, 15, DR !897, SOBRE A 
ELEIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Postas a votos são succe~sivamente appro· 
vadas as seguintes conclusões do parecer : 

lo, que sejam appr•ovadns as eleições a que 
so procedeu, no Estado do Rio Gra.ndo do 
Norte, no din. 30 1le dezembro de 189G ; 

:3", quo sej11 reconhecido e proclamado Se
nador pelo mesmo Estado o cidarlão Dr. Porlro 
Velho de Albuquerque Mumnllão. 

Grande do Norte, o cidadão Ped1•o Velho de 
Albuquerque Maranhão, a quem se vae offi
ciar, convidando n. vil• contrahi!• o compro
misso consti tucion:il e tomar assento. 

Ha':_endo apenas 29 Srs. Senadores presen· 
tes, nao podem ser votadas as conclusões dos 
outros pareceres, constantes da ordem do 
dia, que versam sobre eleições contestadas • 

Vou su5pender a sessão por um quarto de 
hora, afim da Mesa desta Camara entender-se 
com a da outra. sobr•e a designação do •lia e 
Jogar em que deve ef!ectuar-se a sessão de 
abertura do Congresso Nacional. 

Suspende-se a sessão. 
A' I hora da tarde reabre·se a sessão. 

O St•. P••esidente- Acha-se na 
ante·sala o Sr. Dr. Pedro Velho de Albuquer· 
que Mat·anhão, Senador eleito e reconhecido 
pelo Estado do Rio Grande do Norte ; nomeio 
os Srs. Almino Alfonso, Rego l\lello e Julio 
Frota, para em commissão recebei-o. 

Intro1luzido no recinto com as formalidades 
do estylo, contrahe o compromisso constitu· 
cional e toma assento o Sr. Pedr•o Velho. 

O Sr•. Presidente-A sessã.o sole· 
mne de abertura da I• sessão da 3•legisla
tura do Congresso Nacional eft'ectuar•-se-ha. 
amanhã, á I hora da tarde, no edificio do 
Senado, conforme o accordo feito pelos mem
bros da~ Mesas das duas casJs do Congresso. 

Conv!drf03 Srs. Senadores para. comparece· 
rem a essa solemnidade. 

Designo para ordem do dia da I• sessão or
dinaria que se realizará no dia 6 do cor
rente: 

Votação em discussão unicn. do p:Ír•ecer 
n. 10, do 1897, na Com missão de Constituição, 
Poderes e Diplomacia, opinando que seja re
conhecido e proclamado Senador da Republica 
pelo Estado da Parahyba o Dr. Alvaro Lopes 
Machado. · 

Votação em rliscussiío unica do par•ecer 
n. 13, de J 807, da mesma CommiS3áo, o pi· 
n:tndo que s~,ia reconhecido e proclamado Se· 
nudor dn. Republica pelo Est•tdo do Maranhão 
o Dr. Dcnmlicto Pereira Lei te, 

Eleição da Mm. e das demais commisõões 
permanentes. 

O St•. Presidente- Esfí• l'cconhc· Levanf.a·so a sessão ú I llot•a o 15 minutos 
cido Senador da Republir;t pcloEstatlo du Rio da tm·do. 

.(l 
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Sessão solemne de abertura da ta sessão ordinaria da s• legisla_ 
do Congresso Nacional da B.epubllca dos Estados O'nidos do Bra!lí.í 

Prealdenala do Sr. lanoel de Queiroz Mattoso Ribeiro (VIoe·Prealdente do Senado Federal) 

A uma hora do. tarde do dia 5 de maio de 
1897, reunidos no recinto do ediftcio do Se
nado Federal os Srs. Senadores e Deputados, 
tomam assento na mesa os Srs. Manoel de 
Queiroz Ma.ttoso Ribeiro, Vice-Presidente do 
Senado Federal, Joaquim José Paes da. Silva 
Sarmento e Domingos Vicente Gonçalves de 
Souza., 1 o e 2• seoretarios Interinos do Senado, 
e Thomaz Pompeu Pinto Accioly e João Ga

, leão Carvalhal, 1 o e 2° secretaries Interinos 
da. Camara dos Deputados. 

O Sr. Presidente declat•a. aberta 
a. primeira sesaii.o ordinaria da terceira. legis· 
latura do Congres9o Nacional. 

Annunciada a chegada do mensageiro do 
Si•; Presidente da. Republica., portador do. 
Mensagem dirlgida. ao Congresso Nacional, o 
Sr. Pi•esidente convida os Srs. 3• e 4" sacre
ta.rios par•a. introduzil-o no recinto. 
· Recebida a Mensagem e depois da retirada 
do mensageiro, o Sr. Presidente 11nnuncia 
que vae procederá sua leitura. 

Os SI"Iil. Scc_~I·etario"" procotlom 
successivamonto li. loitura. da seguinte 

&llllNSAGBlM APRESJilNTADA AO CONGRESSO 
OIONAL NA ADEitTURA DA PRIMEIR,~ S 
DA TEROIIliRA. LlllGISLA.TURA PELO PREBIC 
DA REPUBLICA, PRUDENTIII J. DE M( 

BARROS 

Presidencia da Republica 

Srs. Membros do Congresso Nacion 
Cumprindo o preceito da Consti tuiçi\o, ' 
dar· vos conta da situação do Paiz e in< 
vos as providencias e reformas que, po 
urgencia, devem occupa1•, de prefereuc 
vossa illustrada. e criteriosa attenção, 

Por achar·me gravemente ontermo 
forçado, a. 10 de novembro proximo p1.1s. 
a deixar o exercício da. prosidenci• 
Republica, que reassumi a 4 de mar~'o 
vendo então cessado aquolle miJti vo. 

Durante o meu impedimento. que t 
cerca de quatro mezes, fui substitairlo 
illustre Sr. Vice·Presidento da Repttbli• 

A IG de novembro do !894, ao tornar 
do elevado cargo que me foi coutlado 
sntrragio ospontnneo do meus euunilla 
affirmei cm manifesto rlirigitlo ú. Naç~.o 
no desempenho tle tiio hom·os:1 quanto d 
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miss~o que me fôl'a impostn., ohedocepia aos A 5 do agosto doanno proximo passado, vos 
principias e normas se·:uintes: communiquoi que, mediante os bons olllcios 

_ Exccu~ão fiel do re!!imon livre 0 demo· offerocittos pelo Governo de Portugal, a ln· 
• '" glaterra recopheceu a plena soberania do 

cratico adoptado pela Constituição ele 24 de Brazil sobre a ilha da Trindade,tlcando assim 
í'evm•eiro, firmando e mantendo escrupulosa- solvida essa questão do modo. di

0
"'UO e hon· 

mente a autonomia rlos Estados, harmonica b 
com a soberania da União, e a inrlependencia roso para am as as Nações. 
e o mutuo respeito dos potleres instituídos Poucos dias depois a Legação Inglezo. par· 
como org-ãos dessa sobPrania ; ticipou ao Ministerio d!LS ltelações Exteriores 

-Respeito ao exer,'icio de todas as liber- que o l)a.viq d!J guerra f?arracouta tinho. rece· 
danes e garantias con~l.itucionaes, mantendo bido or!lern par:a· ir á iljltt da Trindade afim 
concurrente e energicamente' :i obediencia a d~ pro~ede.r .á·reniQção(j.os signaes de occupa· 
!ei e o prestigio da aucoridatlo, condições in- çao alll de1xados, por esse mesmo navio, em 
dispensaveis para ass~gurar a ordem \l o janeiro de 1895. . 
progresso; Removidos esses signaes, o Governo resol· 

-Administração do. Fazendo. Pnblica com veu collocar naquella ilha um padrão' com a 
a maxima tlscalisa~i'io na arrecadação e no inscripção-Bra:il-para assignalar a nossa 
emprego da. renda. e coma mll.is severa e per- soberania. Foi incumbido desse serviço o cru
severante economia, re<luzindo a despeza de zador Ben;amin Oonstant, que o desempenhou 
modo a equilibrai-a com a receita, extin· em 24 deJaneiro desteanno, conforme consta 
guindo-se assim o deficit do orçamento. con- do termo assignado pelo comma.ndante e otll· 
vertido este em realidade; ciaes daquelle cruzador. 

-Pontualidade na satisfação dos compro· Sinto que a .ordem publica tenha sido per· 
missas successivos, que desde passano remoto turbada na Republica Orientá! do Uruguay 
se têm accumulado em onus pesadissimos a por guer1•a civil 9ue tant~~:s victimas já tem 
transmittirern-se de geração a geração; causado e faco Sl!lcero5 votos para que em 

-Resgate gradual 1!11 moeda Jlduciaria breve se restabeleça a paz e a harmonia no 
p:~.ra. elevar o seu valor depreciarlo; seio dessa Nação amiga. Em cumprimento de 

-Animação á. iniciai, i va p:~.rticular para a ordens reiteradas, teem as autoridades bra· 
exploraçiiq e desenvolvimento da agricultura zileiras exercido a lllaior vigilancia possível 
e das industrias e n.ttracçiio de imrnigrantes para qu~ o nosso territorio não sirva aos re· 
que, povoando o nosso vasto tcl'l'itorio, fe- volucionnrios em suas hostilidades ao Go
cundem com o trabalho as su:~.s riquezas; verno Oriental; os que passam a fronteira 

-Garantia elficaz á plena liberdade do suf· são desarmado~ e internados. . 
fragio, base l'undttmontal da democracia re· · As condições peculiares da linha divisaria 
presentativa ; nem sempre pdrmitteruvigilancia completa e 

-Manutenção da ordem e da trauquillidade efficaz, m~s as aut.oridades_ hão de perseverar 
no interior e da paz com as Nações estran· na execuçao das mstrucçoes do Governo Fe
geiras, sem sacrificio ele nossa dignidade e rleral a esse respeito. 
nossos direitos, cultivando e desenvolvemlo A demarcac;;io doe nossos limites tem mera-
as relações com as Naçi'ies amigas : cido a particUlar attenção do Governo. . 

Reassumindo o exercício da Presidenci<1 da Breve~ente serão pro'!lovidos os ajustes 
Republica, mantenho o mesmo progr:.mma,a necessnr!Os com 11 Republica Argentina para 
cuja observancia. tenho-me dedicado comes- a demarcação do tm•ritorio de Missões ·de 
forço e persever•an~a e que tom sido ex- conformidade com o laudo o.rbitral profe~ido 

y a nosso ta vor. · ecutado em seus pontos capitaes. A demarcação com a Bolivia, suspensa tem· 
A situação financeirn do paiz continüa a porariamente pelos motiv 18 constantes do . 

preoccupar a attenção do Governo, que per· r~latorio d~ Ministe~io ·das Relações Exte
sevora no pl~tno tle cumprir a lei coru leal· r1ores, contmuará n·1. ,época propria; No en· 
dltde, reduzindo a despem publica tanto tretanto, aprovettando o tempo, se procederá 
qnanto possível e esfur•;ando.se por bem ils- à veriflc~tção da latitude ua nascente do Ja· 
calisar a twrecattação da renda. var,•. 

Relações Ea;te1'iores 

Tenho verrlarlclr:l sal í>;flt~.ão om potlor af· 
fll'mn.!'-vos quo ustanM; cm p:.tz com totbs 
a~ Na.c;ücs, cull;ivawlo l'tllll oll11s rclu.r;õcs do 
amizatle quo empenho-mo, em nlllnter o 
dcsenvol Vl>r. 

Com muita. satisfação, vos dou a. "rata no
ticia llo haver-se concluído e assi"n~do nosto. 
cirlatle, em lO de abril ultimo 1~\n tr~tado 
que será submettido ú. voss:. ~precinçiio, me: 
rt1anto o qual a secular fJUestiLo do limites 
com :t Guyano llrnncoztt seri~ resolvida por 
ariJilramcnto, sondo arbitro o Presidente da 
SUJSS:l.. 
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Proseg?e a discussão diplomaticà relativa 
á nossa Justa t•eCJamaçilo motivada poJo 
grave conthcto occorrido no Am11pã a 15 de 
maio de 1895. 

O Governo promove a negocilição de njus
tes C?m a_Inglaterra e a .. H_ollanda pat•a a de
termmaçao dos nossos hmites com "'s respe
ctivas colonias. 

Em execução dei accordo de 19 de novem
bro. approvarlo pela lei ri. 425; de 5 de de
zero brg , do a~ no proximo passado, foi paga á 
Legaçao Italiana a quantia de 4.000:000$, 
dest~nada á liquidáÇii.o das respectivas recla
maçues •. 

Successos ela· Balda 

Durante o illtet•vallo das vossàs sessões, o 
fa~to de maior gravidt:de quanto a ordem pu
bhca, p~Ia repercussao que teve em todo o 
palz, fo1 sem duvida o revez soffrido a 3 e 4 
de março pr~ximo ~ndo pelas forçàs que fo~
mavam a brigada expedida contra os ro~.nati
cos e bandidos acastellados na po voa.ção de 
Canudos, Estado da Bahià.. 

· Lamenta vel pelas victimas que fez, entre 
as quaes avulta a figura denodada e patrio
tica de Moreira Cesar, que succumbiu hon
rando o posto que lhe foi contlr.do, o desas
tr() rl~ Canudos . tornou-se notavel pela 
sensaçao. que .a. sua noticia produziu nesta 
Capital e n~i!_ Estados, sellsa.ção agg-ravada 
pt:)la suppos1çao de que os revoltosos dos ser-' 
tões da Bà.bia nilo são sim~lesmente im pul~ 
si o nados pelo fanatismo religioso. mas tam
bem instrumentos dos que ainda sonham com 
a restauração da monarchia, apezar de estar 
esta defii1itivamente condemnada pAla Nação. 

A alma ill\cional; assim ferida, vibrou 
forte, e de toda jll\rte foram ei:ivia.das ao Go
verno innumeras manifestações, atnrmando 
a solidariedade pati•iotica mi. defesa da Re
publica. 

Estas manifestaÇões valem um verdadeiro 
plebiscito a favo1' das instituições vigentes, 
tão espontaneas e sinceras toram ellas. 

Batlllhões de patriotas, da Guarda Nallional 
e de policia ilos Estados collocai'am-se lis ot·· 
dens do Governo da União; e, jii. am collecti
viila<Jes, jii. isoladamente, os cidadãos se 
olfereciam pt•essurosamente, pa.ra ir comba
ter os revoltosos. 

Nesta Capital foi onde a inesperada noticia 
duquelle lnsuccesso se fez sentir com maior 
intensidade. 

A oxaltà.ciio propria desses momentos, em 
que a angustia parece dominar a socied:.L(Ie 
inteira; deu em resultado a pratica do exces
sos lanwntaveis, t~nrlo a autoridade tle in
tet•vit• para restabelecimento da ordem JlU· 
blica u.lteradn. e piu•a protecf)ão dos direitos 
inr.lividu11cs viol11dos ou umeaçlldos. 

Grá.ças ás providencias então tomadas e á 
indole ordeira ela nos~a população, restabe
leceu-se :t tranquilliil :de e a calma habitual 
voltou aos espil•itos . 

O exame reflectido dos factos produz a 
cren~a de que o insuccesso de Canudos 'deu-se, 
niio porque os revoltosos rlispuzessem de 
elementos capazes do resistir. e repellir o 
ataque, mas porque u::; forças legaas, quando 
jii. se achavam dentro da povoação, que SOl'la 
tomada a vencida, tiveram a infelicidade de 
perder o valente cbefr· que as rlirigia e que, 
com o exemplo, mais do que com as vozes do 
commando, transmittla-Ihes a sua . coragem, 
que a.ttingia as raiaH da temeridade. · 

O bravo coronel M<)reira Cesar nilo teve 
quem o substituísse com Igual prestigio, 
apezar do valor mílitat• rlos seus auxiliares 
immerliatos:-dahi o desanimo que apode;. 
rou-se das forçns legt\es e a retirada desor· 
danada e desastrosa. 

O desastre augment.ou a força mot•al dos 
revoltosos e os recur~os materiaes para a 
luta. 

Não obstante, a causa da legalidade e da 
civilisaçilo. em breve, vencera a. ignorancia 
e o banditismo. · 

Canudos vae'ser atacado em condições de 
não se1• possível novo insuccesso: rlentt•o em 
pouco a divisão do Exercito, ao mando do ge
neral ~rthur Oscar, destroçará os qua alli 
estilo envergonhando a nossa civilisaçiio. · 

Folgo em atnrmar·vos que, pat•a conse
cução desse resultado, quo é um desideratum 
de torlu. a Nnçilo, e8tào collaborando com o 
Governo Federal, pt•indpalmente,os Gl!vernos 
dos Estados limitrophes da Bahia e o Gover
nadO!' deste Estado, cujo procedimento tem 
sido correcto e pittrior,ico. 

Nos outros pontos rio territorio nacional é 
geral a tranquillidade publica, não tendo ha
vido occurrencias dignas de menção. 

Saudc publica 

As condições sanitarias, tanto nesta ci,lade, 
como nos Estados, em geral, teem sido, feliz
mente, lisongeiras. 

Esse facto, entret.anto, nilo é commum 
nesta Capital, a despe,to das medidas de hy
giene const.antemento postas em pratica., quer 
pato Govel'llo, quer pela Municipalidade; e a 
perspectiva dos pr~.iuizos de toda a sorte, 
que ac:1rretn m as r>hases epidemicas ontre 
nós, impõe-me o dever de solicita.r nova.. 
mente a vosStl atten,,ilo pa.I'a a ·questão do 
Sttneamento do Rio do .Janeiro, na qual, n. 
meu ver, cahe á União auxllittr a iniciativa 
da Municiptllidade. 

Em vist:1 ria ttutorisação contldn. ntl lei rio 
orçn.montn vigente, l'ot'lllll unificadoR os ser~ 
viços dü hy:,(iono mariLimu o terrestre; que se 



70 CONGRESSO NACIONAL 

-------------------
achavam a cargo da Inspectoria Geral de A partir do anno lectivo do 1898, deverão 
Saude dos Portos e do Inst1tuto Sanitario Fe· os candidatos apresentar o certificado de ap· 
dera!, passando ambos a ser executados pela provação em exame de madureza; mas, o 
Directo!'ia Geral de Saude Publica, em con- processo instituído para os exames dessa na· 
formitlade do l'egulamento promulgado pelo tureza pelo decreto n. 1.652,de 15 de janeiro 
decreto n. 2.458, de 10 de fevereiro. de 1894, sobra ser inexequível na pratica, 

Já tive ensejo de lembrar, em anteriores desvirtua intelramente o caracter dessas 
Me!lsagens, a necessidade de fixarem·se defi- provas, nas quae~, co~o sabei~. cogita-se de 
ni.ttva.mente os casos e a fórma por que de· constatar o desenvolvm~e~to mtell~c~ual dos 
vom ser p1•estados aos Estados os auxilios de estudantes e a. sua apt.tdao para mtalar os 
que trata o art. 5• da Constituição. estudos de ordem mais elevada. 

Na Jitlta de acto legislativo a esse respeito, Deste assumpto já vos occupastesem sessão 
para regulamentar a intervenção da auto· recente; confio que não deixareis de habilitar 
rirlade sa.nitaria, ainda que provisoriamente, o Poder Executivo a provei' a esse re-
o Governo, em circular recente aos Governos speito. . · 
dos Estados, procu1•ou definir o que seja- Nos termos do a.rt. 2• § 3• da lei do ot•ça
ca.lamidnde publica em um Estado-para jus· mento vígente,extínctos os cursos annexos ás 
tif!car a requisição e prestação de soccorros faculdades de direito, foram considerados em 
po1• parte da União. disponibilidade os respectivos lentes. Con-

Entreta.nto, melhor decirlireis sobre este viria que vos pronunciasseis sobre o modo 
assumpto,que é da. vossa competencia. por que deverão ser aproveitados os serviços 

Estão concluídos os trabalnos de construc· desses funccionarios. 
ção da estação quarentenaria de Tamanrlaré, O Pedagogium, em virtude do§ 1 • do artigo 
no littoml de Pet•nambuco, destinada a ser· citado, foi entregue ao Governo tlo Dis
vir de lazareto provisorio. Proseguem com a trícto Federal, que assumiu a sua adminis· 
possível regularidade as obras de constru· tloação. 
cção do ediflcio definitivo e suas dependeu· 
cias, ás quaes não se tem imprimido a. rapi· 
dez desejada por motivos de força maior. 

Foi l'eorganisado o serviço de Assistencia 
Medico·legal a Alienados, de accordo com a 
autorísação que concedestes. 

De grande conveniencia são tambem as 
providencias complementares, não só garan· 
tidol'as da liberdade individual, mas tambem 
acerca dos alienados perigosos, dos alienados 
criminosos e dos criminosos-alienados, como 
tive a honra de vos expor em as Mensagens 
de 1l de ,julho e 10 de agosto do anno pro· 
ximo passado. 

Inst!'UCÇtio pul1lica 

Duas questões de ensino publico reclamam 
primordialmente o vossc solicito cuidado. 

Sobre as bases que formulastes em a lei 
n. 3!4, de 30 de outubro rfe 1895, foram cal· 
cados os actuaes estatutos das faculdades de 
djreito .• unitlcanr!o.se os cursos jurídicos en· 
tão ex1stentes e restabelecendo-se o re"imen 
da frequencia obrigntoria. o 

Será. fle incontestavel utilidade que se am· 
pliem aos outros estabelecimentos de ensino 
superior as salutares disposições daquelles 
estatutos, na parte que lhes ó applicavet·. · 

Pat•a modificar nestaconformidado o Codi"O 
de 3 do dezembro do 1892, carece o Governo 
de nutorisaçíio legiRiativn, que solicito. 

A outra questão refere· se aos ti tu los de ha· 
bilitnciio para a. mlltricula nos cursos supe
J•iorcs da. Republica, 

Eleições 

A 30 de dezembro, dia marcado pela lei 
n. 411, de 12 de novembro de !896, rea.llsa· 
ram-se em toda a Republica as eleições para 
renovação de um terço do Senado e para 
Deputados Federaes da terceira ~gislatura, 
correndo o processo sem perturbaçao. 

Para garantir a execução de uma ordem de 
l!abeas·corpus preventivo, que, com referencia. 
aos trabalhos dessa eleição, havia. conaedido 
em favor dos antigos Conselhos Municipaes do 
Estado de Sergipe, o juiz federal da respe
ctiva secção requisitou do Governo o auxilio 
da força, visto receiar que não seria. obede
cida aquella ordem. 

Eft'ectivamente foi posta á sua disposição 
a força federal para o fim indica.do. 

Com igual fundamento foi feita requisição 
itlentica pelo juiz de secção do Estado do Rio 
de Janeiro, afim de garantir o ·cumprimento 
de ordens de habeas-corpus preventivos em 
favor de mesal'ios eleitoraes dos municípios 
de Campos e S. João da Barra. 

Foi tambem attendida esta requisição, se· 
guindo no dia 29 de dezembro uma força de 
30 praças para aquella cidade; infelizmente, 
porém, na manhã de 31 , na ests.çiio de Mi
neiros, deu-se um conflicto entre praças 
dessrt forç11 e da policia do Estado, do qual 
resultaram a morte de duns daquellas e de 
uma destas e ferimentos de outras. 

Em fins do janeiro, o mesmo juiz de socção 
requisitou novamente a forç:i ferlerat para 
ga1·anti1' execuçüo do ordens do habcas-co,:Pus 
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por elle expedidas em favor de membros da 
Junta apuradora do 2" districto do Estado. 

Tal requisição, porém, deixou de ser atton· 
dida, porque o Presidente do Rio de Janeiro, 
ao ter conhecimento della.. declarou que, nos 
termos do a.rt. 60 § 2' da Constituição, as 
autoridades Iocaes prestariam o auxilio ne
cessa.rio para a execução das ordens da Jus
tiça Federal. 

a lei organica da Guarda Nacional, seja esta 
constituída e regida nos Estados, de confot'
midndecom o decreto n.l.l21. de 5dede
zembro de 1890, que deu nova organisação á. 
do Districto Federal. 

Justiça Federa~ 

Devem tlcar em breve concluirlos os tra. 
ba.lhos, incumbidos pelo Governo a algumas 
commissões de protlssionaes de notaria com
petencia, relativos á consolidação systematíca 
de todas as disposições vigentes sobre orga
nísação da Justiça e Processo Federa.! ; ao re· 
gimento da.s custas, emolumentos e porcen
tagens e ao dos advogados, procuradores, so· 
licitadores e secreta.rios do mesmo juizo ; e 
á tabella das tla.nças que teem de ser orga.
nisa.das em conformidade do a.rt. · 406 do Cc
digo Pena.!. 

Terá assim inteiro cumprimento o disposto 
no a.rt. 87 da. lei n. 221, de 20de novembro 
de 1894. 

Justiça Loca~ 

O decreto n. 2.464~ de 17 de fevereiro 
ultimo, consolidou e completou as disposições 
regulamentares do de n. 1.030, de 11 de no
vembro de 1890, na parte relativa ao pessoal 
da Justiça. do Districto Federal. 

Dentro em breve sel'ão publir.ados os de· 
mais actos complementares da consolidaQão e 
regulamentação do decreto organico da ma· 
gistratura. local. · 

Ficarão assim removidos os em ba.raços que 
entorpecem a acção do appa.relbo judiciaria, 
cujas bases foram lançadas com tanta. protl
ciencia pelo Governo Provisorio da P.apu· 
blica. 

A Guarda Na.cional da Capital Federal con
stitue uma divisão, composta de quatro bri
gadas de infantaria, uma. de cavallarla e 
uma de artílharia, sob o commando de um 
otncial general do exercito. 

Esta organisaçiio apparatosa nii.o se adapta. 
á Gunrda Nacional dos Estados, olferecenao, 
além de outros Inconvenientes, que são in
tuitivos, o de fic1re1n as di visões da Guarda 
Nacional dos Estados sob o comma.ndo dos 
coroneís comma.ndantes superiores da.s raspe· 
ctiva.s ca.pita.es, que em muitos casos são mais 
modernos que os de outras comarcas, o que 
é contrario á. hiero.rchia. militar. 

Urge, pois. que seja. votada. a lei, danda. 
organisação definitiva á Guarda. Nacional do 
Republica., collocando·a em condições que a 
habilitem a. bem desempenhar sua. pa.triotica 
missão. 

Leis regulamentares 

Subsistem os embaraços e duvidas no to. 
cante á applicação do art. 73 da Constituição 
que veda as accumulações remuneradas. A 
lei n. 44 B, de 2 de junho de 18112, nii.o otre· 
rece um criterio seguro pa.ro. a. discriminação 
dos casos de a.ccumula.çoes, por isso que a.s 
suas dispo.sições não se acbam revestidas da 
indispensa. vel clareza e precisão. São notorios 
eis inconvenientes que semelhante incertez11. 
acarreta á publica. administração. Urgem 
providencias legislativas & respeito. 

Solicito a vossa illustrada attenção para. '1l 
necessidade de uma. lei que unifo1•míse ali 
regras e preceitos relativos á naturalisa.ção 
-e de outras que regulamentem os preceitos 
dos arts. 6' e 80 da. Constituição. 

Escolas Militares 

As t•eformas feitas nas 'Escolas Militares 
não teem correspondido aos intuitos de seus 
autores. 

E o. essas providencias podet•ão ser addi· 
tadas, si as julgardes de utilidade, as ligeiras 
moditlcações que indiquei nas Mensagens de 
1895 e 18913,entre as quaes sobreleva a trans· 
ferencio. de todo o serviço criminal para. a 
Camara Criminal do Tribunal Civil e Cri
minal exclusivamente-augmcntado o nu· 
mero de juizes desstt Cama.l'll, si tanto for 
preciso. 

De conformidade com o dispo~to no art. 177 
do mencionado decreto n. !.030, foi organi
sada no Districto Federal a Assistencia .Tudi
ciat•ia, pelo decreto n. 2.457, de 8 de fevereiro. 

A revisão dos respectivos regulamentos, 
especialmente para. tornar mais praticos os 
cursos, é medida aconselhada pelo. experi
encia e urgente. O projecto de iniciativa. do 
Senado, que ainda pende de deliberação do 
Congresso, satisfaz a~essn. necessidade, 

Gum·da Nacional 

O decreto n. 431, de 14 de dezembro tle 
189(), determina que, emqua11to niío for votada. 

So1•teío milíla1' 

A Constituiçãe,abolindo o recrutamento for
cado, rleterminou quo o Exercito e a Armada 
se constltua111 pelo volunto.riaLlo sem premio 
e, em falta deste, pelo sorteio préviamente 
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oro-anisado. Mas está verificado que o vo
lu~ll.arindo sem premio nfí.o lbrnoce os con· 
tingentes necessarios . para. completar o ef· 
fectivo ilo Exercito e da Armada; e bem n,<Rim 
que ~ambe\11 nií~ prod';IZ esse res.ultndo_ o 
sort.eíll, como. esta org-amsado pela let n. 2.5;,6, 
de 26 .de setembro ele J8i4, modificada peln. 
de ri. 39, de 30 de janeiro de 1892; por isso 
insisto pela ilrgencia de uma lei que regule 
o sorteio militar de modo ellicaz para sntis· 
fàzer o preceito con~titucional, estabelecendo 
providencias que ha.bilitem o Governo a 
completar o etre~tiv<i dos corpos do Exercito 
e da Armndá e a augmental-o nos casos ex
traordinarios, quando estiver paro. isso àu· 
tcirisado; 

Cumpre que a mesma lei .prescreva o prn
cesso para ser praticada n. disposição el11 Con
stituição que impõe á marinha. toercante a 
obrigação d~ contt·ibuir para o pessoal da 
àrmadlt mediante sorteio. 

Não está âinda concluída a elaboração dos 
regulamentos i1ecessa1'ios para execução da 
lei n.403, 24 de outubro rle J899,que ereou 
o Estado-Maior• do Exercito o a Intendencia 
Gera.! da Guerra. 

Pl'oc.esso mililal' 

Em virtude do disposto no art. 5° § lo ila. 
lei n.l49,de 18 de ,julho de 1893, o Supremo 
Tribtino.l expediu, em 16 de julho do 1895, o 
~egulamento para ô processo militnr, o qual 
será observado, émqu11.nto :1 mttte.ria não lbr 
regulada em lei, conformo os termos daquella 
aut.Jrisa~ão. 

E' de toda a urgenci:t a decretaQão da lei 
que regule definitivamente . assumpto tão 
importante como e o processo militar. 

Obras militares 

Proseguem os estudos para rt organisação 
de um plano de delesn r\os nosso;; portos e 
estã.o sen•lo executadas as obras de recon
strucção das aetuaes fortt~lezns. 

De accordo com os rorluzidos recursos Ot'ÇD.· 
mentàrios, te~m progredido lentamente a~ 
eonstrucçüos para quarteis e hospitacs nesta 
Capital. 

Gual·ni!!<1o ela (I'Diltaira 

No interesse do policiamento o defesa da 
frontoil•a do sul o da disciplinlt e instruccão 
pratica, a guarnição militar do Estatlo do Rio 
Granrle do Sul dove ser distribuída e consor
vnd;l nas povo11.ções que mn.rgeam as divisas 
rias Republicas Orienl.uldo Urugnay o At'f.(Cn· 
ti na, sendo, poróm, nceossttrio pam isso n. 
construc,,ii.n de qnarf,ois non pontos mai" 
n.proprit~dos. · 

Para facilitar as communicações e a mobi
lisaçiio das forças, é r\e toda a eonveniencia o 
prolongamento da via·Jerreade Porto Alegre 
11 Uruguayána com os necessarios ramaes. 

Chamo a vosso. solicita attençíio para este 
importri.nte assumpto; 

Reformas na !~farinha 

O relat.orio do Ministerio rla Marinho., que 
vae set· rlist.ribnirlo, expõe um vasto e deta· 
lhado plano, abrangendo a reforma de todas 
as repartições e serviços dependentes daquelle 
miriisterio e a creação de perfeituras mari· 
timas. · 

Resolvereis a r~speito com o vosso esclaro; 
cido criterio, tendo em consideração a nossa 
situação financeira.. 

Subsiste a necessidade da revisão elos de· 
eretos n. 108 A, de 30 de de?.embro de 1889, e 
n. 330 A, de Hi de abril de 1890, que estabe· 
ceram a reforl!iri compulsaria 110r limite de 
idade; devem elles ser nltet•ados no sentido 
indicado em minhas Mensagens anteriores. 

A sitnaçãoanomala elos officiaes da Armada, 
cujos direitos não foram attendHlos nas pro
moções de 9 e 30 do agosto de 1894, reclama 
provirlencia logislati va quo r•epare ou at. 
tonue, ao menos, o prRjuizo que so:tl'reram. 

Chamo a vossa attenção para as pondera
ções que vos fiz a r•espeito na Mensagem do 
anno passa•lo. 

Ainda não estão concluidos os exames e 
estudos autorisn.dos pelo de~retci n. 378, de 8 
de al(osto do J89G, para escolhà do local apro
priado á installaç,ão do Arsenal· de Marinho., 
que tem do ser transferido desta Capital. 

A vigeoein dos ereditos especiaes e ex:tra
ordina.rios pelo Jimitnrlo prazo fixado na lei 
n. 2;348, de 2::i de agosto de 1873, rel)utada 
ainda em vigor, quando os respectivos ser
viços exigtlm prazos maiores par<t que possam 
ser executados; crori embarar,,os rle não pe· 
queno. monta 11. rmbiica administrnr;ão. 

Oecorre-me suggot•il• o alvitro de e>tabel0.· 
eer-so, em d isposi~,fio especial, que taes ore
ditos perduJ•a.riio até á conclusão dos serviços 
a que forem destimulos. 

Por igune~ fundamentos e no mesmo sen
tir\o, de.vc ser moditlcada a lei n. 3.018, de 5 
de outnbro •lo 1880, na parte rclativll ao pc
riodo de duração dos contractos. 

O or~'amento vigente eonsignG. verba para 
o. estabelecimento do um dique ftuctunnte no 
At•senal r\o Lo.dar•io, €\m Matto Grosso ; mas, 
at.tendendo a que esse apparclho serit de 
tlillleil manobra, o conservação em rio •lo 
muit.11 correnteztt c pouc11 lt"Ua, como é ordi
nariamente o Paraguay. p;t'J'•eeo quo a refc
ri•l;t verba terá mais nl.il npplico.~'ão si lor 
empregado. na conclusão lllt mortmm tlaqucl!o 
arsenal, cujas obrns estão suspensas. 
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Occu!'rencias nav-tes 

. Em recente viagem da divisão ll!lvnl, de 
Santa Catharina para. esta Capital, so!freram 
avarias mais ou menos consideJ•a.veis: o cou
raçado Riachuelo, por ter batido em um 
haixio de pedra, e as torpedeiras Gustavo 
Sampaio e Silvado, por se l1averem aba). 
roado. 

Os estra.gos do Riachuelo, por sua impor· 
t~f;!cia. exigeitireparaç5o demorada, que está 
s~ndo feita. pelo pessoal do Arsenal de Ma
rmha. 

Os coimria.ndantes da. divisão e dos navios 
avariados responde·m a conselho, para vefi. 
ftcação das respectivas responsabilidades. 
. pos oito návios de guert•a, cuja construcção 
fo1 contmctada pelo Governo do meu ante
cessor, estão promptos dons: um caça-torpe· 
de ira, éjüà .já., se acha em aguas brazileil•as, e 
um cruzador. 

Immigraç<io 

,\lei ri. 360, de .30 de dezembro de 1895, 
a.utorisciu o Poder Executivo á transferir aos 
E.s.ta~(ls por . ajust~ ou .11. rescindir mediante 
accordo o contracto. celebrado em 2 de agosto 
de 18~2, com a Conip!uihia. Metropolitana para 
a iritroduccão de .üni niilbãii. de imniigráutes. 

Não terido conseguido a translerencia por
que os Estados, consultados, reputaram muito 
onerosas as condiÇões dâqueWi contracto, o 
~ove.rno p~ômov!lu à. süil. rescisão por accor•do 
com a. companhht, o que reali>ou por• termo 
l~vrado a 5. do setembro ultimo, mediante a 
indemnisácão de 8.500:000$. Fwou assim o 
'.fhesou~o, Federal. ex~neJ•a.do da pesadtt re· 
psonsab1hdade proveniente rlesse contracto. 
qiie devia. vigorar ainda por 16 annos, impor· 
do ta.nuina despezà. arinual superior a 
I O. 00$: 000$000. . . . . 

defrantlada pelo contrabando, indispensave1 é 
quG se cogito nos meios de amplial·a conve
nien tomen te. 

Dada a discriminaçã.o das rendas e dosim· 
postos federaes e esta.duaes, não parece justo 
que os Estados deixem de pagar o . serviço 
postal. que lhes e prestado pela União, a 
qual só tem em vista, com u. receita que ar· 
recada, dar maior impulso ao mesmo serviço 
em todo o territorio nacional, em boneftcio 
commum e com o menor encargo possível 
pára o Thesouro Federal. Alem desta, a niais 
impm·tante de todas, ainda outras fontes de 
receita podem ser Ct'ell.lla-s, com muita van· 
tagem e sem vexame para o contribuinte, 
pela decretação de medida~ tendentes á re· 
presSão etHcaz do contrabando, pela creação 
de novas formulas para uso do publico e pelo 
aui(mer.to razoavel de algumas contribuições. 

Reunir· se·ha em Washington, na primeira. 
quarta-feira deste mez, o congresso Postal, 
para o ftm de rever n. Convenção Geral e seu 
Regulamento, as Convencões e Accordos par~ 
ticulares para execução de serviços especiaes 
e pn.ra resolver sobre questões da mais alta. 
lmportancia, que muito interessam aos pa.izes 
que constituem a União Postal. 

Ao representa.nte do Brazil nessn. confe· 
renchL internacional rocommendou o Governo 
especialmente os assumptos que se referem 
aos interesses 11conomicos rla Republica, taes 
c11mo n. rerlucção dos direitos de transito ma· 
ritimo e terrestre das correspondencias e 
malas para pn izes estrangeiros, as tarifas 
postn.es, a questão do sello universal e n. equi
valencia variavel de nossa moeda com a. do 
padrão moneta.rio adoptado, segunclo as oscil· 
laçues do cambio, em vista dos prejuízos que 
nos tem acarretado a.n.ctua! equivalencia fiu;a. 

Telegraphos 

Mais notavel que nos annos .anteriores foi 
o desenvolvimento da rêde do telegra.pbo, 
elevando-se à I . 873 kilometros a. extensão 
das linhas construídas e a 43 o. numero de 
estaçües abertas a.o uso publico. 

A correspondencia telegra phica excedeu de 
muito á média dos annos anteriores. Campa~ 

l''ado com o tle 1890, o trafego sa acha. tripli· 
·Os serviços do Correio tiveram regular elidO, sendo a principal raziio desso augmento 

execução em toda a Republicn., som que fa. llo serviço as successivas reducçiies da tarifa. 
ctos anormaes os perturba~sem. Apcz:1r do augmento das linhas, a admi· 

Não obstante te1•em sido reduzidas algumas nistração tem ditHculdade em imprimir a 
despezns e supprimidas outras. a despropor- devida colerillade ao sm•viço, môrmente na 
ção constante e de longa t\ata entre a receita parto da rêde geral ao longo do líttoral, onde 

·e a despezt\ do Correio não tem permitt.ido os a população é maiil densa c o commercio mais 
melho1•amentos ro~lamados pela sua nn.tural activo. Tacs emba.raços provúm 1lo que nestes 
oxpansiio. uWmos unnos se tem cuidado de estender, 

Em ctiinprimeilto do (\isposto na lei n. 429, 
de 10 de rlezembrci de 1896, foiextincta a 
Inspectorià GeJ•al de Te1•ras e Colonisaçiici, 
Jiasstindo os respectivos serviços a ser ex
ecutados pelá Directoria Geral da Industria. 

Co1'1'eio 

Senrlo a l'cceitn. exclusi vnmontc reprosen- do pt•elerencia., o telegrapho pa1'a o' interior 
tn.tla. ri. to agora, pelas t.axas arrec:td:ulas corn 1lo P:tiz, com abandono rola.t.lvo dos linhas rht 
u. corresponrlencír1 particular, o niLo pouco rêtlc-tronco o som augmcntar nnumero de 
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seus conductores, Aliás, si e incontestavel a funccionn.rio. da Repartição dos Telegraphos, 
vantagem rlo dotar as localirlarles do interior quE\ sobre as delibemções a11i adoptadas apre
com tã.o util melhommento, não é menos sentou detalhado J•elatorio. As modiflc~ções 
certo que antes de tudo deve merecer espe- introduzidas no Regulamento Internac10nal 
cial cuidado a conservação e aperfeiçoamento entrarão em vigor a partir de I de junho do 
do que ,ió. se acha creado. · ·: . corrente anno. 

As ultimas reducções (la t11r1fa, determi· 
nadas pelas leis n. 391, de 9 de outubro e 
n. 429, de lO de dezembt•o, art.22, ambos do 
anno passado, uma beneflci1111do com o abati· 
mento rle 50 "; .. as taxas. dos telegramm11s of
flciaes das autoridades estaduaes. e noutra 
elevando a 75 "/n a reducçiio de 50 "/ .. do que 
jti. gosavam os telegrammas da imprensa, 
teem occasionado not11 vel accrescimo no tra
fego e vieram aggravar a exiguida·le da 
renda at•recadada. a qual, sendo j;i insutn
ciente para o custeio do serviço not•mal, l'e· 
presenta apenas cerca do um terço da de-
spezo. annu!L. . . . 

Indicare! succmt.amente as proYJdencms 
que julgo de utilidade para obviar a esttt si
tuação, tanto no que diz respeito á trans.mis· 
siio dos telegrammas, como no tocante a re· 
ceita da repartiçiío. 

Conviria habilitar o Governo com os meios 
de multiplicar os conductores existentes na 
parte das linhas mais sobrecarregada de ser· 
viço e adoptar apparelhos de transmissão 
rapida. que permitta.m obter-se maior rendi
mento dos actuaes conductores. 

E' tambem necessario que, mtmtida a tat•ifa 
actual, sejam as taxas cobradas a typos de
tet•minados de cambio. 

A taxo. elementar por palavt•a, que era 
uniformemente do 100 reis ate 1890, acha-se 
presentemente reduzido. 11 eo reis para os te
Jegr:tmmas ordinarios. a 30 réis vara os de 
autoridades estaduaes e a 15 reis para os 
daimprensa. 

Esta deducção coincidiu com 11 prolongada 
e crescente doprecio.ção da moeda nacional, 
de modo que o abatimento da actual tarifa 
em relação á daquella épocn é de 300 "/o, ap
proximadamente. 

A providencia, a que aca~o de alludir, per· 
mit.tirá equilibrar-se a recetta com a despcza, 
a qual, cumpre observar ainda, e tambem 
aggravada do modo se~sivol pela ncquisiçiio 
do material no estrangmro. As verbas dect•e.,. 
tadas pelo Poder Legislativo serão nesse caso 
emprega.d~s no desenvolvimento das linhas 
telegmphtclts. 

A 10 de junho do anno passado t•ealisou-se 
cm Bud~t·Pesth a Conferencia Telegraphica 
para revisiTo do Regulamento Internacional 
executivo das disposições da Convenção !lo 
S. Petersburgo, 1i. quul o Brazil adhet•iu. por 
decreto n. 6.701, de I do outubro rle 1877. 
Convidado o Governo Brazileiro pelo Austro
Hungaro p:tl'tt fltzer-se l'epresentar nn ro
fet•idn. Conferencia, foi commissionll.do um 

Portos 

Os serviços relativos ao melh01•amento dos 
portos da Republica tiveram o impulso com.,. 
pativel com a axiguittarJo das verbas votadas 
a as difficuldades do período que atraves
samos. 

As obras. contr11ctarlas, nos portos do Cea!á 
e d(1 Bahia nada ade:tntaram para a soluçao 
rlo problema do melhor(],mento neste ultimo 
e a creaçiio do porto artificial naquelle. 

No de Santos, foi o cáes augmentado na 
extensão de 2. 700 metros de linha. de ntr~
cação, com evidente vantagem para o !DOVJ
mento sempre crescente das mercadortas no 
Estado de S. Paulo. 

Adquiridos os apparelhos tle dragagem para 
o porto do Recife, com os recursos que ~ou
cedestes·, tomaram incremento os r88pecttvos 
trabalhos, com especialirlade os de cons~r
vação dos ancoradouros, attendendo-se assim 
á.s ·instantes reclamaoües do commercio local 
e aos proprios interesses das repa.rtições 
flscaes que alli funccionam. 

Prose"uem com regularidade os da. barra 
do Rio Grande do Sul, que continúa a dar 
entrada a na vi os de calado proximo a seis 
metros. ~ 

De accordo com a vossa autorisaçao, flze-
1'(1m-se no porto de Belém os estudos .Pa.ra a 
organisação de um projecto, que servirá de 
base á concul'l'encia publica, que em tempo 
será aberta, para execução das obras de .me
lhoramento !lo mesmo porto. 

Vão em estado de grande adeanta.mento 
e approximam-se d& conclusão· a.s obras do 
11çude de Quixadá., no Estado do Ceará. 

Foram dadas as providencias necessarias 
para cessação dos serviços ou obras de portos 
e rios, cujas ver~as supprtmis~e.s do orçamento 
votado para o vtgente exerciCIO. 

Por i~ual motivo, lo i extincta a commissão 
de estuaos da nova Capital. 

Ypancma 

E' prejudicial a situação d11 f11bric11 de 
ferro Yptinemn, som verba no orçamento vi
gente pn.ra a c~ns.ervação siq ue~ dos seus. 
machinismos, edlllcws e mattas, nao se tendo 
:tpresen tado concurrentes ;i sun a·cq~isição 
na época. em que !1 vendn dess.e p~opr10 na.,. 
cional r01 llnnuncmda, tio conlornudarle com 
as vossas deli bera•;ões. 
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Rescist!o de contractos 

Paro. executar o § 23 do art. 6° da lei do 
orçamento, proaurou o Governo estudar os 
cont1•actos em vigor para construcção das es, 
tra.das de ferro da União. 

Desse estudo resultou a convicção de que 
não só razões de ordem economica, como de 
ordem politica e arlministrativa, aconselhs
vam a rescisão !laquelles contractos. 

Celebrados sem prazo nem valor lixos em
penharam a responsabilidade do Thesouro 
F~:~deral por tempo e sommas indeterminadas, 
embaraçando assim o livre exercício da at
tribuição legislativa da dxação annual da 
despeza publica. 

Feitos sem ooncurrencia publica, os preços 
eram arbítraríos ; sem estudos, o. mudança 
da direcção das · linhas dava. origem o. in
demniaações. Não foram sufflcientemente 
salvaguardadas as responsabilidades do Go· 
verno ante os compromissos excepcionaes que 
assumia.. Dahl as difticuldo.des creado.s para 
este ramo dt> servico publico, cuja solução 
era muitas vezes onerosissima e que provi· 
nham de reclamo.ções, oro. por motivo da. sus
pensão de obras durante a guerra. civil, por 
ordem do Governo, oro. em virtude de gran· 
des osclllações nos preços dos salo.rios e dos 
materiaes, ora o.inda por fo.lto. rle pagamento 
em razão da exiguido.de de verbo.s orçamen
tarias e de muitas outras causo.s. 

Das linhas contractado.s não poucas eram 
absolutamente ímproductivas, outras de ca
racter puramente esto.dual, outras, final· 
mente, devido á sua pequena extensão, não 
podiam ser trafegadas pelo. União. Alguns 
desses contractos havio.m sido celebrados por 

· directores do.s estradas de ferro, sem consen
timento do Governo; e, em sua conformidade, 
executaram-se obras no. importancio. da cen
teno.res <le contos de réis, fltzendo.ae outro
sim gro.ndes encommendas sem a indispen
sa.vel autorisação. Estes actos abusivos de· 
ram em resultado uma desper.a superior• a 
15.000:000$, feita sem verba e sem lei pol' 
agentes do Poder Executivo, no Ministerio da 
Viação. 

As o bro.s foram suspensas e procurou·so 
reduzir os prejuízos ao mínimo, jà pela ven· 
~a de parte dos Ula.teriaes existentes, .iá. uti
Itsa.ndo-se a outra parte em obras publicas 
federaes. 

Rescindiram.se os contractos, no.s melhores 
condições, que foi possivel conseguir,· para 
os cofres publicas : sua importancía total tbi 
<le 2. 777:884$, para obras no valor de 
35.912:000$, o que dli uma proporção de 
monos 8 "/ ... Ainda mais: si daquella quantia 
tbl' deduzida. a de 800:000$, valor do reclama· 
çúes jli. acccit~s anteriormente pelo Governo, 
a. to.xtl, do l'cscisücs paga renlmen te 6 do me. 

nos de ô "/o- qua.si metade da de lO "/o., 
que, como se sabe,é a geralmente acceita pelo 
Poder Judiciaria e pela administração em 
operações desta ordem. 

Os com(n•omissos do Thesouro estão sendo 
reduzidos pela econom!o. que se está. eft'ec~u
o.ndo e que deve contmuar nos annos vm
douros, por ser ella o agente mais dire~t~ e 
positiv? para melhorar as nossas cond1çoes 
financeuas. 

O Governo do Estado da Bahia pP.diu,a en
trego. das obras dos ro.maes da. Estrada de 
Ferro de s. Francisco, com o fim de cou
cluil-os. E' de esperar que os outros Esto.dos 
imitem esse patriotico exemplo em relação as 
linhas meramente estaduaes. 

Estradas de (erl'o 

O arrendamento das estro.das de ferro da 
União, a.utorisado no art. 4• da Lei n. 427, de 
9 de dezembro ele 1896, foi regulado pelo 
decreto n. 2.4J3, de 28 de dezembro, que es
to.beleceu as condições basicas da concurren
cia. Esta. foi aberta em 9 de jo.neiro no Bro.
zíl, Estadoo Unidos da America e na. Europa, 
e te1•minará em 15 do corrente mez. 

As condições da concurrencia foro.m as de· 
terminadas em os ns. 1· a i do citado o.rt. 4• 
do. lei n. 427, e mo.is complementos que essa 
lei deixou ao criterio do Governo dxo.r. 

No relatorío do respectivo Ministro encon
tro.reis informações minuciosas sobre este 
importante o.ssumpto. 

A :viação ferrea subvencionada oontinúo. a: 
desenvolver-se consineravelmente. 

Dect•etado., como foi na lei do orçamento, a 
extincção da Inspectoria Geral do.a Estro.das 
de Ferro e da commissão de compl'D.S de ma· 
teriaes na Europa., o Governo providenciou 
no sentido de acautelar a boa execução dos 
serviços a cargo dos funcciono.rios assim dis
pensados; e determinou não 80 quo os enge. 
nheíros llscaés passassem a entender-se di
rectamente com o. Secretario. da Industria, 
Viação e Obras Publicas, como tambem que a 
liquidação do.s contas das companhias com 
séde na Europa ficasse aft'ecta á. Delegacia do 
Thesouro, em Londres. 

Auua e e.~[Joto ela Capita~ 

Os serviços de esgoto e abastecimento de 
agua à Capital Federal estão sendo feitos em 
pessimas condiçõas. 

A Companhia City Improvemcnts, encarre
~ada ·!lo primeiro, estiL om condiçúos tlnancei· 
~as que niío lhe permíttem alargar e apel•
fok•oar esse serviço, como torna·se nocossario 
ó. hygiono desta cidade. 

Tondo celebrado sou contracto om condi
ções combiuoR muito fiiVOmveis, a taxa qu9 
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recobe diminuiu consi,Jcravelmente de valor 
com a deprcciaç5.o do pn.pc\-moeda. 

O serviço <le abastecnnento de agua, embo1·a 
executado directamente pelo Governo, estit 
nas mesmas condições rlesfavorav~is. 

N. 2.469, do 4 de março do corr•ento a.nno, 
manrla.ndo executar em torlas as Alfandegas 
c mezas de rendas habilitadas da Republica. 
a No v" Tarifa e suas disposiÇões prelimi· 
,tares. 

De um lailo, com a rlovastnçiio das mattns, 
os mananciaes tecm so:!ft·ido uma reducção 
extraordinaria no '"olume de suas aguas. 
De outro lado, a cidade tendo-se <lesenvol 
vi<lo r! e nm morlo notavel, ns nocessidndes da 
popu~ação, debaixo deste ponto de vista, 
teem cresci< lo sons i velmente. 

B' necessario pôr· um termo :t esta situa
ção, melhorando atJuellos sorviços tão impor· 
tantcs para a salubridade publico.. 

Pa.rn. isso são precisos milhares de contos 
do 1•éis, que nas nossas cnn<lições ftnanceims 
niio pódem se1• obtidos sinãopelo a.ugmentodas 
ta.xas pa.f(a.s <li rectamente pa.r·a esses ~erviços. 

Attendondo a que as tttxas a.ctuaes são 
mesrtuinhas e a que niío ha cidade impor
ta.nte <lo mundo em que se retribua tão ma.! 
tabs benotlcios, espero quo não negareis a.o 
Governo o meio que vos proponho ou outro 
que vossa s:Lbedoria. poss:L indicar, pam rosol· 
v~r .esse pr•oblema., que tanto interessa á Ca· 
pita! da ltepublica.. 

Estalistica 

A Repa.rtição de Esta.tistiea. prosegue na 
execução dos serviços respectivos, <le tanto 
interesse pa.ra todos os mmos da a.dministra
ção publica. 

Acham-se em via <le publicação, a.Jguns 
prestes a. sahirem do prelo, varias trabalhos 
do registro c i vil, annuario e a. conclusão do 
recensea.mento do Estado de Alagôa.s. 

Contlo.que Jh.cultareis ao Gover•no os meios 
de prover sob1•e os netos preliminares do re
censeamento fjue tem de rcalisttr-se em 1900, 
conl'orme o preceito constituciona.l. 

Fazenrla 

Partt a execuçiío da lei n. 428, de 10 t!e 
dezembro do 18913, !]no orçou a recoittt do 
adual oxercicio, furam expedidos os seguintes 
decretos: 

N. 2.418, de 29 !lo tlczcmlJro de 18!JG, que 
modiflcoLt o rel(ul:1mento sobre a venda de 
!Jilheto.s das loterias "stad mtes no Distl'icto 
Fetler•al, mo.nrlando obsorvnl' polo decreto 
n. I. D-i!, de 17 tlc jruwiro tle 18\15 e provi
dcnc!n. soLr~ as loterias l'edet·acs ; 

N. 2.'120, do 31 tio dezembro, quo approvou 
o rogul:unento para a cobt'tl.ll\'a do imJ10sto 
tiO eOIISlllllO tlC f'lllllO; 

N. 2. 4 ·~I, dtL rno'>lfln. data., quo :LJ1Pl'Ovnu o 
l't~gulaHICIHO Jmi•;J, eoln·a.IH,m. dn impo::~to tlo 
t10II~Uinu de hebidns n.leuu!i<·as, e 

Em cumprimento á disposição contido. no 
art. 7 da mesma lei, foi nomeada. uma com
missão pat•a o fim de proceder ú. revisão de
ta.lhnda. e completa. da. a.ctual Tarifa das Al
fandegas. Opportunamente dar-vos·heí co
nhecimento de seus tra.balbos. 

A lei n. 392, de B de outubro de 18913, que 
reorg:misou o Tribunal de Contas, precisava 
tnmbem de regulamento pa.r•a sua. execução. 
Fni este expedido com o decreto n. ·2.409; do 
23 do dezembro, entrando o Tribnnal em 
funcções normacs, regulares e deftnitiva.s. 

Tentlo cessado com a publicação da lei do 
orçamento para o corrente exercício ns 
mzões que haviam determinado a. não expe
dição do regulamento sobre corretor•es de 
fundos publicos da Ca.vita.J ~'edera.l, foi o 
dito regulamento approvado pelo decreto 
n. 2.475, de 13 de março deste a.nno. 

A revisão do regulamento do sello, a.uto
risada pelo Congresso pli.ra o llm t!e desen
volver a. renda. c assegurar a. sua arreca
dação, está sendo ultimada., não devendo de
morar a. sua publicação. 

Sobre todos estes actos encontrareis com
pletas informações no rehttorio· do Ministro 
da Fa.zenda. 

Situaçtro financeira 

O :tnno que findou foi de sobresaltos e de 
inquietnçiíc pa.ra. o commercio o pa.ra a la.
vom·a. do Paiz e de gra.ndo a.gitaçiio nos mo
vimentos da pra.ça., sempre· ir•t•egulares e ás 
vezes incomprehensiveis. . 

Nos primeiros mezes daquelle anuo, em 
consequencia. da elevação da~ tarifa.s, houve 
um gra.nde creseimen to de importação, sendo 
l'raca.s us entradas de café que deviam for
necer dinheiro par•a. os pnga.mentos no ex
terior. 

Espera v a-se com a. maior confiança que no 
segundo semestre aifluiriam a.os merca.dos 
desta. Capital e de St~ntos va.liosos recursos 
com a vent!tt dos productos da. nova sa.fra e 
que <t situo.çü.o da. pra.ça to1•nar-se·hia., por
t<tnto, mais folgada o melhores ns ta.xas cam
liiaes. · 

lnlelizmente, urna. par•te da. sa.fra do ca.fé 
tinlm sido vendida antecipa•la.rnente, de sorte 
que o v:Llor d~ts primeiras entrada.s não pôde 
exercer r!estle logo grnnde influencia. nas 
tmns<wçües da prMa. o o preco do .producto 
lm.ixon tanto que um torto rtba.lo produziu-se 
no IIIOJ'CIIIIO, reveltLndo-sc ali:'~s o commorcio 
:Lnim<tdo tln noLn.vol llt•mcza., som qne, entre
lu.ntu, tloix<1sso de ~uJl't·or alguns revezes. 
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Exa~tnmente quando no mez de nutubJ•o flndo.foi o Governo autorisado pell!- lei n. 42 
mais melindrosa se ileséhhav·a a situar;iio e r1e 9 de dezembro do 1896,3, assmmr a respo 
não só- o Governo coíno os éstabeiEícimentos sabilidadc cxclqsi v a dos billletes lm.ncal'ios e 

·de cred!f.o se es!brçavam por debellar, sinilo circ~laçiío e a proceder aq resgate g-ra.du 
Ullla crise grave, pelo menos uma perturba· do papel-moeda, tendo siJo destinado> pa 
ção conimerciaJ muito séria, um telegramm'a esse t1m varias ·recursos. · · · -
c~eio de in!'erdq.qes sobr~ a situar;ilo âo Bra:.. Ao mesmo tempo, · ordenou o legislar1or 
Zll, re!lle~!,ido Jllalevolamente desta cidade sub,stituição rlos bilh!Jtes bancarias por· not 
para. o Ti»jes de Londres e (\a qual tivestes do r besouro, a~sim como os bonus do Ban 
em tempo coribecimento, produziu a maior .da Republica do Brazil, e· r1etcrminou · qÍ 
depressão nos nossos titulas no exterior o realisada a enr.ampação. ftca.l•ia extinct.a a J 
uma d.olorosa repercussiio nas 'praças da Re~ ,culdMle emissora concedida a instituições b~ 
pubJica. ' . .. . . . . carias por leis anteriores c extincto t:i.mbr 

Foi em tae~ condiçOes que, nos ultimas dias o direito exclusivo de emissão de notas 
da sessãó do anno findo, decretastes tim con· portador, conferido ao mesmo 'bailco·p· 
juncto de provjrléncias tendentes a melhorar m·t. 15 da lei n. 183 c, de 23 (\c setembro. 
a situação financeira do Pa.iz e cujos elreitos 189:{ •. 
não podem ser ainda apreciados. Estas providencias, que hão de em brc 

Restitlifda. ·a ~ranquillidade aos ~egoc~os, o tempo concorrer para o melhoramento 
anno cot•rente c?meçou c_o~n ~on~ apsmcJos, nossa circulação monetaria, fiirn.rn acomr 
parecendo que 111 cessar de voz o; descon· nhailas de oiJ.tl·as· tendentes a fortaleéet 
fiança. corit.ra o iiósso credito e os· grandes re· situação do Banco da RepúbliCa. e o credito 
cursós do Paiz. · · ' ' · ' · Paiz. · · · · · · 

'A baixa'do café foi, porém, se accentuando gm execução daquella lei foram expedir 
cada vez mais, sem que iúi'taxàs do cambio os decretos: ' . 
procurassem melhor nível e aliás foram ca- N. 2.406, de IG de dezembro de 1895, · 
hindó tambem: · · · · · · clarando assumir a União a responsabilid< 

Não tem sido indiü'erente ao Governo a das emissões bancarias e ex.tincta :i faculdr 
sor•te da lavoura, assim opprimida pela re:.. emissora concentrada no B:1nco da Republ 
duccão enot·m·e dos preços e sujeita ainda do Brazil ; · · · 
aos salarios elevados e á carestia dos generos N; 2.412, de 28 de dezembro, provid• 
de primeira necessidarle, que com~çam. gra- cíantlo sobre o resgate do papel-moeda 
ças· a uma melh'or comp-rehensão das nossas circulação e sobre o ser• viço dos jui•os e am 
condições ec·ononíiéás, a ser cultivados em tizar;ão' da divida extet•na ; · 
maior escal11. em várias zonas do nosso vasto N, 2.405; de 16 do mesmo mez, regulat 
territoriii. ' · · · · · · · a substitui~ão dos uotius do Banco da Re 

No a.ccortlo recentemente combinado com o" blica do Braúlpo1• notas· do Thesouro. 
Bancada Republica do Brazll comprometto-se cional. . . . 
este .estabelecimento de· credito a empregar Sendo o banco doverlor de avultadissi 
dentro do p1•azo de lO annos a somma do somma ao Thesouro e tendo grande parte 
25.000:000$, ó. razão de 2.500:000$ por anno, sua cartcil•a · empregada em valores iml 
em auxílios ó. lávoura : e, dominado rlo biliarios, só muito lentamente poderia sol 
mesmo pensamento,expedi o decreto n. 2.502, a sua divida,- si niio fosse o Governo al 
de 24 de abril proximo 1\ndo, com o regula- risado a. recebel' em pagamento bens e 1 
monto sobre a emissão de •ca1·rants, crermào priedades uteis ao serviço publico. I 
facili~ades pam a acceitaçiio e circulação deste autorisação foi consignada na lei n. • 
utilissimo' Instrumento de credito. · art. 2", e, para sua execução,' expedi 

Comprebendeis quiío desastrosa seria para Governo o decreto n. 2.408, de 22 de 
o Paiz·uma crise na sua lavoura, constituind!J zembro, instituindo uma commissão de ci 
principalmente o c:t!'é a -nossa principal ri- mcmb1·os, sob a direcção do presi•lentc 
queza e fornecenr1o os molhares elementos no Banco rla Republica, p:tra apresentar 
jogo das transacções com o extcriol'. Alentar, plano do revisão dos estatutos do me 
pois, a industria agrícola, animando-a com banco e colligir esclarecimentos acerca 
auxilios e mmlidas elllcttzcs e promo~er por bens que pudessem ter aquella applica( 
toda a fórma a vatiaciio das cultlll'as, de A commissiio desempenhou cssu. inc1 
modo a augmcn trtr a producçüo. b;m\teat•cm bcncia,. :tpreseiltando o seu tru.bal!Jo sob 
os generos t\o primeira nccessi•1a(lo o I ibu1·- rotorma •los estatutos c iitzondo indica 
tarmo-nos r1os onus com a importrw~o •lesseg gencricrts qurmto aos bens o!Tcrccirlos 1 
pt•otluctos - devo ser uma rias nosga~ mais amorti:m~iio da divid:t Jl:trtt com o Thcs01 
soritts p!'ooccupul,'ües no :wtunl momento. Emborrt JlOI' virtude do. lei •lo a de tlc; 

Do couformitlatlo eom o ponsarnen to mani· bro pui·dcssu o li:tnco o sou caracter' rlo iJ 
!estado na Munsago1n llo 3 de maio do rmno tutu de cuJis:;iLu, out.cuduu u Oovcrnu 
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·eniente manter a sua. intervenção na admi
istração, o que se justifica. pelo facto de não 
star ainda. resgatada u. emissão de bonus, 
.ojo substituída por notas do Thesouro, em 
irtude rle prescripcão legislativa. 
Nem fôru. conveniente mesmo paro. o cre

ito desse estabelecimento uma. transforma
.iio subita no seu reghnen,perdurando ainda 
.lgumas das causas que o detel'minaram. 

Depois de repetidas conferencias com o 
•residente do banco e obtidas as necessaria.s 
nformações dos diil'erentes ministerios, ficou 
ssentado o accordo a que so l'efere o art. 2• 
<L citada lei n. 427, de cujos termos tereis 
onhecimento logo quo seja firmado. 
Foi o Governo, para chegar a esse ajuste, 

nimado sempre do pensamento de fortalecer 
• Banco da Republica, semprejuizo dos inter· 
·sses do Thesouro. 

Tmtando-se de liquidação de uma divida 
ão avultada, era indispensavel que se tlzes
:em concessões aconselhadas por bem enten
lida equidade e previdente espírito governa.-
nental. . 

Desàfogado o banco de uma. importante 
arte de seu debito, poderá agir com ma.ior 

,fflcacia e energia no intuito de auxiliar os 
nultiplos interesses nacionaes que se concen
ram em sua esphera. de acção e prestar ao 
•aiz os serviços que incumbem á mais impor
,ante instituição de credito da Republica. 

As ditflculdades financeiras de. um Paiz 
1uando proveem, como entre nós, de uma 
:rise gravíssima que surgiu após uma tra.ns· 
ro1•mação politica radical, não podem ser 
_•amovidas de chofre, mas devem ser comba· 
tidas por um tl'abalho demorado e inces
iante. 

Não são justas nem inspiradas em um per· 
feito conhecimento dos factos as impaciencias 
:los que pretendem ver concertada de um 
golpe uma situação que um conjuncto de 
~a.usas de naturezas diversas pertur,bou pro· 
fundamente. 

As m<)didas que decretastes com base no 
arrendamento das estradas de ferro da União, 
uma. vez realisadas, hilo de concorrei' sem 
duvilla para o restabelecimento completo da 
confiança no credito do Paiz. 

O Governo mantem-se no proposito firme 
de - promover a arl'ecadaçíio exacta da renda 
e realisar a maio1• somm11 possi vel de eco· 
nomias n11 rlespeza -, o que tem constituiuc 
om todos os tempos os mais seguros eloment0~. 
da prosperidade das nações. E' dest'artP. que 
havemos de cheg-ar ao oquilibrio do orça
mento, que, comojti.tiYo n honra tl•dizor-vos, 
deve ser 11 constante uspiraçilu elos brctzi-
1 oiros. 

Niío obstanto a tax11 cambia.! conservar-se 
oxtremamon t.o baixa o os prod ucl;os da nossu. 
oxporta~iío se resuntirem lortemonto da 

grande depressão dos preços, é licito asseve· 
rar-vos que a situação vae melhorando, em· 
boro. lentamente. 

A exportação somente do café da safra de · 
1896-1897, a partil' de I de julho de 1896 até 
31 de março deste anuo, nas praças do Rio 
de Janeiro e de Santos, elevou-se a 6.809.177 
saccas, sendo o valor do producto exportado, 
pela média das cotações, de 416.000:000$, no 
minimo, segundo inlbl'mações obtidas no Mi
nisterio da. Fazenda. 

.\fim de bem accentuar a alfirmação de que 
melhora o estado do Paiz, cumpre-me infor
mar-vos que o Thesouro tem solvido os 
maiores compromissos que sobre elle pesa
vam, de sorte que tendem a desapparecer 
completamente os encargos de caracter extra· 
ordinario, que teem sido até agora o maior 
embaraço para o equilíbrio da receita com a 
despeza da Republica. 

A lndemnisação á Companhia Metropoli
tana, o pagamento ao Estado de S. Paulo da 
divida originada. de impostos que lhe perten• 
ciam e foram arrecadados pela União, a liqui
dação com os Bancos Regionaes e a prove
niente das reclamações italianas, a grande 
massa das dividas de exercícios findos que 
teem sido sol vidas, a extincção dos encargos 
derivados dos contractos para. acquisição do 
material de guerra e a reducção nos con
tractos para construcções navaes- represen
tam a somma de muitos milhares de contos 
de réis que não mais pesarão sobre o The· 
souro. 

Este trabalho penoso de liquidação dos 
grandes compromissos que nos for,.m trans· 
mittidos, fat.igante para a admmistração, 
arguida não raras vezes de esteril, vae pro
duzindo o elfeito valiosíssimo de alliviar os 
orçamentos da União dos maiores encargos 
que os teem onera.do e ha de fa.talmente con-
corre:.· para o seu desejado equilibrio. · 

Receita e dcspe.:a 

A synopse do exercício de Is~g acausa. o. 
arrecadação .iá conhecida e escripturada. 
de 295.781:870$472, que a.scenclerá a 
333.243:332$629, com a dos balanços ainda 
não recebidos pelo Thesouro e calculada em 
37.461:456$157. 

Aquelle total, ~i se augmental' a renda do 
semestre addicional, calculada,pela arrecada
çiio em igual pel'iodo do anuo anterior, em 
11. 74fi :038$538, elevar-se-ha á somma de 
344.989:371$167. Tendo sido a receita orço.da 
om :J,J9.13:H:OOO$, VCl'ifica-so na a.rt•eea.duçiio 
uma dill'orençt\ pat·a menos tle cerca do 
5/)00:000$, que, acredito, dosapoareceró. na 
liq nidnçiío do exercício. · 

A despe~a elo oxeroicin ronhccida no Tho-' 
som·o ó de 273.800:088$027, iucldidlis as 
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grandes retiradas de depositas que se deram 
no auno findo, na imporeancia do 
13.613: 166$544. 

Foi fixada a dospeza pela lei do orça monto 
em 343.536:210$236. Tendo sido abertos 
dentro do dito anno creditas extraorçamentà
rios na importancia. de 50.506:646$~5, para 
se attender em parte aos grandes compromis
sos a que já me referi, elevar-se-ha aquella 
somma a 394.042:856$521, que ficaril. redu
zida a 393.403:914$273 pela oliminaçiio de 
638:942.$248 relativos a creditas pertencentes 
a outros exercícios. 

Comparando a receita de 344.989:371$167 
com a rlespeza de 393.403:914$273 se verifi
caria o deficit de 48.414:543$106, si não cou
tassemos com grandes saldos nas verbas or
çamentarias e creditas abertos, que não terão 
completa applicação. . 

Os elementos que possue o Thesouro sobre 
a. arrecadação e1rectuada no primeiro trimes
tre do anno corrente, consistentes em sua 
totalidade em telegramrna.s expedidos pelas 
diversas estações da Republica, são muito 
incompletos para se podet• ajuizar da renda 
do exercício. · 

Por esses dados verifica-se que a. renda do 
primeiro trimestre Jo anoo foi de 
73.268:748$488. 

Calculando-se a mesma renda para os tri
mestres seguintes, sera a do auno de 
293.0i4:993$952. Si a. esta somma se accres
centat• a renda do semestre addicional, ad
optando-se a arrecadação de 1895 para base do 
calculo, ou 11.746:038$53S, ter-se-ha para o 
corrente • exercício a arrecadação total de 
304.821:03'2$490. 

Nota-se, é cet•to, um forte declínio na al'· 
recadação da renda, attribuido não só a ele
vação das tarifas como a depressão extrnor-
dinaria do cambio, . 

O Gove1•no esta persuadido de que a rendo. 
se desenvolvera com mais o.cti v idade nos 
trimestres subsequentes do exercicio e se es
força quanto é possível para que a. arrecado.
çíio attinja. a somma fixada nu. lei, tendo mo
tivos par" acreditat• que a renda do fumo, 
do alcool e do sello excederão muito as pre
visões do legislatlor. 

Na ultima sessão do Congresso, apprehon
deudo com ~~ mo.ior olevaçüo de vistas as • 

g1•andes necessidades do Paiz, imprimistes a 
lei do orçamento para o presente exercício 
o cunho de rigorosa economia. 

Orçando a. receita em 339.307:000$, fixastes, 
entretanto, a despeza em 313.169:790$136, 
fazendo córtes profundos em verbas num e· 
rosas, principalmente no orçamento do Mi
nisterio da Industria e Viação. 

Confio que haveis de perseverar no em pe· 
nho patriotico de reduzir a despeza publica 
aos mais rigorosos limites, não se devendo 
esperar da renda. aduaneira, já comprimida 
por uma tarifa elevada, recursos para acudir 
a despezas que não sejam imprescindiveis ao 
serviço publico. 

Srs. Membros do Congresso Nacional : 
. Sii.o estas as informações que me cumpre 

ministrar-vos sobre os variados ramos da. 
administração e que serão completadas pelas 
que encontrareis nos relatarias dos di1rerentes 
ministerios. 

Congratulando-me comvosco pela vossa. 
reunião, ficae certo de que encontrareis da. 
parte do Governo a. mais franca e leal coope
ração para o co!)lpleto desempen.ho de vossas 
elevadas funcçoes. 

Capital Federal, 3 de maio de 1897 .-Pru
dente J. àe Moraes Barros, Presidente da 
h.epublíca. 

O Sr. Presidente declara qne o 
Congresso Nacional tomará na devida consi
deração a exposição constante da Mensagem 
do Sr. Presidente da Republica. 

Em seguida Ievan ta-se a sessão solemne 
da abertura do Congresso Nacional. 

ManoeZ de Queiroz lJfatloso Ribeiro, Vice~ 
Presidente do Senado. 

.loaqtrim José. Paes da Silva Sarmento, 3•, 
servindo do 1 • Secreto.rio do Senado. 

Domingos Vicente Gonçal'IJes de Sou~a, ser· 
vimlo de 2" Secreiario do Senado. 

Thoma: Pom.peu Pinto Accioly, servindo do 
1" Secretario da Gamara. 

Joao Gale<ro Carvalhal, 2" Secretario inte
rino da Camara. 

•···-------- ··-·. 
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Presidencia do S1·. Jlfanoet Yictorino 

Ao meio·uia, abro·se a sessiio, estando prc. 
sentes os St•s. Scnado:·es '}!!ano e! de Queiroz, J. 
Catunda. Joaquim Sarmento, Fr~.ncisco Ma· 
chado, CJ•nz, João Cordeiro. Jose Ber·na.rdo, 
Abdon Milancz, Almeida · Ba1-reto, Rosa e 
Silva, Joaquim Pernambuco, Rego Me.lio, 
Leite e Oiticica, Leandro Maciel,lto,a .Tumor, 
Severino Vieira, Virgílio Damasio, Eugenio 
Amorim. Damingos Vicente, Q. Boco.~l!va, 
Lopes Trovão, E. Wandenltolk, Fehcmno 
Penna Fernando Lobo, Paula Souza,, Caiado, 
A. Azeredo, Generoso Poncc, Vicente M~· 
chado, Esteves Junior, G. Richard e .Julio 
Frota (32). 

. Deixam de comparecer, com c:1us~ pnrti· 
cipada, os Srs. :\nt.o:1io Baena e Gonçnl\'Cs 
Chaves, e, oem e!la. os Sr.3. ltaulino Horn. 
Justo Chermont, Gomes de Castro. Pires Fer. 
reira, Pedro Velho, Almint> Alfonso, Por
ciuncula,Moraes Barros, Leopoldo de Bulhões, 
Joaquim de Souza, Aquilino d(J Ama1•al, Ar· 
thur Abreu e Ramiro Barcellos (15). · 

São successi vamente lidas, postas em dis· 
cussii.u e sem debate approvadas a acta da 
ultima scssrto do anno findo e a da ultima 
sessão preparatoría. 

O !!W. l' Secretaa•io dti. conta do 
seguinlo 

EXPED!E:NTE 

Oillcio do Sr. Sorutti.Dl' Antonio Pinto No
gueira. Accíoly, t111taclo tlc lü do abril ultímo, 

Snua(\n V, 1 

em que, communicando achar-se prasente· 
mente no exercício das funcções do cargo de 
Presidente elo Estado do Ceará, cujos inte· 
resses não lhe permittem interromper o 
mesmo exercício para vir tomar parte na 
actual sessiio do Senado, em virtude do dis· 
))os to no a1•t. 25 da Constitniçii.o tla Repu·· 
blica, renuncia o mandato, que lhe foi con· 
ferido pslo mesmo Est~ do, de Senador ao 
Congresso Nacional. o St•. Presidente declara. 
que se vai providenciar para o preenchi· 
mento da vaga. 

Offlcio do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores, de' 4 do corrente mez, remettendo 
a Mensagem pela qual o St•. Presidente da 
Republica submette iL npprovação do Senado 
Federal as nomeações, feitas pu!' decretos de 
18 de janeiro do corrente anno, .los bacbareis 
Jo:io Pedro Beltbrt Vieira, .Torto Barbalho 
Uchôa C:tvalcaati e M:tnoel ,José Martinho, 
para os legares de juizea do Sup1•emo Tri· 
buna.l.Federal.- A' Com missão de Justiça e 
Legislação. 

O Sr. Olticica (pela orclem) diz que 
o Sr. 1' Secretario acabo. de lel' um otnciei 
enviado do E;tado do Ceará pelo Sr. No· 
goueira Accioiy, renunciando o cargo de Se· 
narlor, 

O Senado, continua o orador, ha do estar 
lembrado de que, em uma das sessões prepo.
ratorias, quando aqui foi lido um tolegmm
m:t nosto mesmo ~entido, levantou o orador 
a r1ucstão do sor admissivel a renuncia e não 
o, perda do mR.ndato, pelo Sen:ulol' r1 no accei· 
tusso o exercesse outras l\mc\•Ões publicas 
tlumnto us sossües, porque :1 pct•Lla tlo man
dato dcvitt ostar clussitlcatla no art. ;~5 dtt 

li 
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Constituição, que declara sm• o mandato Je
gisliLtivo (e nilo exePcicio <lo man<lato) in· 
compatível com o exer•cicio de qualquer 
out1•a funcção dul'ante as ses::;úcs. 

Ncs~a occasião o illustre Sr. Presidente fez 
a. fineza do declarar ao Ol'n.dor que sem e· 
lhame questão devia. appo.r·cccr durante o. 
sessão orrlinaria do Senado. 

Aproveita o orador· n opportunid:ule pn.ro. 
pedir .que, em Jogar rlo rlesp:tcho pr•orerido 
pela Mcs11, simplesmente provi,lcncinndo 
sobre o l'acto, seja accoito. a indica<;ão que 
apresenta. 

A questão parece ao orador• de importan
cio. quanto ao preceito constitucionn.l, visto 
como o Senn.do comprehcnde perfeitamente a 
facilidade com que serin. falseado o systema, 
si o Senador tivesse o rlireito de, no tempo 
das nossas sessões, occupar outros cargos 
quer nos Estados, quer mesmo na Capitn.l 
b'ederal. 

Deseja, pois, que a Commissão respectiva 
intet•ponha o seu parecet· e 11 questão tlqlle 
decidida pelo Senado como pr·ecedente. 

O Sr. Presidente d.e~lara que o 
Senado não se acha ainna r.um as suas Com
missões constituidas, trab<tl!Jo e.,te que pre
fere a outro qualquer. '1. inrlic ,,ção, porém, 
do honrado Senaclor não prejudica a reso · 
lução da Mesa, de mandar proceder :i, elei<,:iio· 

lutur·a pelo Estado de S. PI\Ulo, o Sr. Dr. Cc· 
sario Motta Jnniur. PJwiados,) · 

Elle ntio pert.enci~1 a esta Gamara, mas 
perteucia tl Pat.r·in, pertencia á Republiea 
(ctJlDiados), :i, qual prestou os rnnis nobres e os 
mais dedicados servi~'os dumnto a sua ex
istencia. (Mttito bem.) 

Er·a homem rle alta capacidade, dotn.<lo de 
g-mnde cabedn I scicnti fico, que poz ao serviço 
da causa publica. tondo demonstrado, no 
curto tempo do. sua ailministrnçiio no Es
tado <le S. Paulo, exceilentes 'JUI1lidades e 
gt•ande competencia, trabal bando ded icadn· 
mente pelo desenvolvimento úa instruc~:Io 
publica. (.4poiadu,·.) . 

O Sa. LEtTE E ÜITICICA - Rove\ou.se um 
arlministrador de primeira ordem. 

O Sa. Q. BocAYUVA.-Era incontestavel· 
mente um11 ela.~ eBpcranças nacionaes; era., 
por t.:wtos titulas. tão dig-no da estima e da 
consideraçtio do p 'iz inteiro, que o seu fane
cimento enlntou nilo só o Estado de S. Paulo, 
como a Nação BPazilcira. (.4Jloiarlos.) · 

Acreditando interpretar os sentimentos de 
seus collegas com r·eferencia a esse íll ustre 
co11cidadão. solic1ta o orador da Mesa que ~o 
~ligne consultar o Senado si consente quo se 
rnsara na acta dos trabalhos :1 expressão do 
nosso pezar por tão lamentavel aconteci
mento. (:1poiados; muito bem.) 

sx, Ex. poderá, com a re!'erirla indicaç:io 
ou com outra, suscitar a ~uegtii:o coosti CU· 
cional, a da interpretação da Constituição. E' 
um assump·o merecedor de estuJo, e, om 
poder da. Com missão, niío seri<~ résolvido a 
tempo de prevenir a urgencia que o preen· 
chimento da vaga reclama. 

Opportunamente será suhmettida a apoi:t· 
me ato a indicação do honrado Senador, riiio 
se entendendo, entr·etanto, sómcnte com o 
otncio do honrado ex·Se mr\or pelo Cear:í. 
mo.s prestan·lo-se áapreciaç:lo <J it discussiLu 
de maior amplitude, como deve reclalll<ll' 
questilo clesta orrl"lm. 

O Sr·. I"re!ilident:e-0 Senarlo ainda 
não dispõe de numero par•a dcliber:1r. As pa· 
l:wras do nobre Senador ficarão registradas 
como testemunho d'l pez:tr desta corpor·ação. 

Frca sr,bro n. Mesa,, par:t ser· distr•ibuirlo pelo 
Srs. Seno.dores, o relatorio dos trabalhos do 
Senado drtr•tme a. sessão <.lo a.nno pns;ndo. 

Conseguintemente, prev:t\t'ce o despacho da 
Mesa, mandando providAnciar se para o pre
enchimento da vaga ; devendo ser opportu
namente suscitada a q u ,stiio da intorpre
taçtio constitucional. 

O Sa. 3" Sn:crmTA.tuo, servindo de 2", de
clara. que niio h a. p~receros. 

O Sr. Q. :Boca.Y<tva começ:1 di· 
zendo que, no interva.llo d:t sessão legisl i 1':1, a 
morto arrebatou do seio 1ln. noss:t sociedade 
um r:oncidnútio illustre, que por· mttitos ti
tulas tinha todo o direito :i estima e :'1 consi
dera<;ito do nai~. 

Re!'ere·so âo distincto cirln.d:i.o, eleito mem
bro do Congrc.>so Naciounl p:u·a esta. legi~· 

Achando·ôe n:.>o.Gte-sala o Sr. Ruy Barbosa 
Senador eleito o reconhecido pelo Estarlo d~ 
Bahia, convido os Srs. S<m:t·lores Severino 
Vieira, Virg-ili:' Dn.rnasio e Fohciano Peiln11 
par·a o recuberem e o intrO<!uzir·em no recinto 
afim de prestar• o compromisso l'egimental. ' 

Introduzido no recinto com as !ormalidacles 
do est,ylo, contrahe o COlllJl!'Omisso constitu
cional e toma assento o Sr. Ruy Barbosa. 

O Sr. PI"e!i!iclente lê a se"uinte . o 

EXPOSIÇAO 

. Sr_::'l. Sanadores-A' vossa conspícua apro
mar;llO venho submcttcr o roln.torio dos tra
balhus do Scnn.<lo comprehendidos no ultimo 
anno dn, ll1gisl:\Lura linda. 

Como tive a [honm <lo communie:1r-vos 
rloixoi do oXOl'üiJl'll presidenciadost:1 Ca111am: 
tlc I I üo novembro do l8~'Li a :l <lo 1mwço do 
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1897, por ter o Dr. P1•udente Jose do M01·aes 
Barro~. Presidente da Republica, ,julgado ne· 
cessaria guardar repouso por algum tempo, 
conforme prescripção medica, para. o resta· 
belecimento de sna. saude, e caber-me, de 
accordo com a Constituição, o exercício da 
Presidencia, em substituição, durante todo o 
impedimento. 

ABERTURA. DO CONGRESSO 

No dia 3 de maio. já o Senado tinha o nu
mero sufficiente <le presentes nesta Capital 
para que se etrectuasse a abertura solemne elo 
Congresso; na Cama1•a dos Srs. Deputados, 
porém, somente a 13 pôde ser satisfeita essa 
exigencia reg-imental, de sorte que, a 14 de 
maio, a 1 hora da tarde, celebrou•se, no edi
ficio do Senado, a sessU:o inicial dos tt•abalbas 
legislativos, sendo lida com as praxes cansa· 
gradas a Mensagem do Sr. Presidente da Re· 
publica. 

ELEIÇÃO DA !lESA 

Na sessilo de 15 de maio,. procedeu-se á. 
eleição da Mesa, que ficou assim constituída: 
Vice-Presidente, Manoel de Queiroz-I" Se· 
creto.rio, Joakim Catunda-2' dito, Alberto 
Goncalves-3" dito, Joaquim Sarmento-4" 
dito, Raulino Horn-Supplentes: Gusta.vo Ri· 
chard. João Neiva, Virgílio Damasio, Ma· 
noel Barata, José Bernardo, Arthur Abreu 
e Almeida Bal'l'eto. 

COMMISSÕES PERMANENTES . 

. ,.. Na mesma sessão de 15, foram eleitos pttra. 
as diversas commissões permanentes os ·se· 
guintes Srs. Senadores: 

Constituição, Poderese Diplomacia-- Quin~ 
tino Bocayuva, Vicente Ma.cbado e Abdon Mi· 
lanez. 

Justiça e Legislação- Coelho Campos, Coe
lho Rodrigues e Paula Souza, que, não ac
ceitando, foi substituído pelo Sr. Nogueira 
Accioly, e este pelo sr. Aquilino do Ama
ral. 

Finanças - Leopoldo de Bulhões, Moraes 
Barros, substituído pelo Sr. Fernando Lobo, 
João Barb;tlho, Gomes de Castro, João Pedro, 
Leite e Oiticica, José Bernardo, Ramil•o Bar~ 
0ellos e José Joaquim de Souza. 

Marinha e Guerra- Costa Azevedo, sub..: 
stituido pelo Sr. Wand~nkulk, e este pelo 
Sr. Antonio Baana, Almeida Barreto, Julio 
Frota, Pires Fo,·reira o Jotto Noiva. 

Commercio, Agricultura, Industria c Artes 
- Messias de Gusmão, Esteves Junior e Ar· 
thur Abreu. 

Ob~as Publicas e Emprer.as Privilegiadas
Murtmho, Justo Cbermont e João Co1•deiro. 

Instrucção Publica- Virgílio Damasio, 
Baena e A~uilino do Amaral. 

S~tude Publica, Estatística e Colonisação-
Lapér, Cruz e Lopes Trovão. . 

Redacção das Leis- Manoel Barata Rego 
Mello e Gil Goulart. ' 

RECONIIECIMENTO E POSSE DE SENADORES 
Durante o anno, deram-se os seguintes re· 

conhecimentos e posses: 
Foi reconhecido, no dia 15 de maio e nesse 

mesmo dia prestou o compromisso regimen
tal, o Senador por Goyaz Antonio J. Caiado. 

Foi reconhecido, no dia 15 de maio e em
possado a 30 desse mez, o Senador pelo Ma· 
ranbão Benedicto Leite. 

Foi l'econhecido, a 22 de maio e empossado 
no mesmo dia, o Senador por Minas Fer
nando Lobo. 

Foi reconhecido, em I de julho e empoa· 
sado no dia seguinte, o Senador por Pernam· 
buco Francisco de Assis Rosa e Silva. 

Foi reconhecido, em 10 de julho e empoa· 
sado no dia 13 de~se mez, o Senador pelo Dia· 
tricto Federal Thomaz Delfina. 

Foi reconhecido, em 25 de agosto e em· 
passado a 27, o Senador por s. Paulo Ber· 
nardino de Campos. 

RENUNCIAS 

Tendo sido eleitos governador do Estado 
de Pernambuco o S1•. Correia de Araujo e 
presidente do Estado de S. Paulo o Sr. Cam· 
pos Salles, rece'Jeu a. Mesa, logo que elles 
tomaram posse dos respectivos cargos, com· 
municaciio, em data de 2 de março, do 
primeiro, e. em 12 de abril, do segundo, de 
que renunCiavam aos seus Jogares nesta Casa, 
A Mesa providenciou,como lhe cumpria. para 
que fossem preenchidas as referidas vagas. 

INCOMPA'l'IDlLIDAOES 

Tendo sido, por decreto de 20 de no vem· 
bro, nomeado Minist1•o da Fazenda o Sr. Ber· 
nardino de. C;<mp_os,_ Sen11dor por S. Paulo, e 
dll Industria e V1açao o Sr. Joaquim Mur
tínho, Senador por Matto-Grosso, foram con
sillemdos vag-os os seus Jogares; não man
dou-se, na_fór•ma da. lei, procerler á. eleição, 
por coincidirem os atreitos da incompatibi· 
lidado com a terminação do mandato a que 
estavam sujeitos os referidos Senadores para 
a renovaçilo constitucional do terço desta 
Gamara. 

FALLECIMENTOS 

A 17 de maio do anno pruximo passado, 
fallecou o Senador por Mino.s Christiano 



ANNAES DO SENADO 

Jttoni. Cn.u~ou vorJ:uleil·a conslot•mtçii:n a 
nr:iio inl.~im o l'allccimento tlcsse venePawlo 
•el.lw. Pou<·o• homt,us tor:Io tido, n<•ste o om 
ado; o> paims ctJltos, a i'Of'tunu. de nmutel' o 
•r>ll" e :ulmiravol viguJ" d:t inl.tdligenciu. e as 
r:er·gi:L.-1 <~u e.::-ipiril.u e do cm•po, que es:-;e erni· 
.ente ciú:ttl:"io, q na si non:tgeu:tt•io, conservou 
.tu ú. morte, uo sot•viço tle smt p:Ltria. A bio~ 
·t·:tphin. do notu.vel bt·azilciro está. oscriptn. 
m tudo r]uanto se lez de util o de grande 
esl:e e no outro rogimen. 
E' difficilniio encontrar cm todos os pa.ssos 

uo temos dado para. o nosso progresso poli• 
ico, moral o materia.l a collaboraçiio de 
•ltristiiLllO Ottoui. 

O Senmlo cet'C<nt-lhc o tumulo rins prova~ 
n ;L!J·'(~(·o I' de ]lPZ<ll' q11r r.ram devii~as ú 
('Jit-\,1/IÜI'lt;l. JlW!HIIJ'lil. do lif[l • gJu!"ioS1I dt• 
Jiua,, q llll pol'J•Oi.i!uU na~ uobre~ tt•adiçiJt•S 
a tet·r:t du. Inconlidencm <I Jamn. lil•eral e 
emocra.tica do umaiamilia de lut11dores e 
e patriot11s. · 
Em 2 rle outubro tlo mesmo anuo, suc

nm bi u o coron"l 01 ivoi r:1 Gal vão, Senadot· 
.elo llto Grandn do N01:1:e. O S.r-narlo mani
ôSI.ou, como lhe cumprir1, o pez:1r, que 
a usou o trt,;to pas;;amouto. 

PROROGAÇÜE:S 

Quatro prorrogações se nzct•:tm mistér, afim 
e qnc o Congr,,~so vota&>O as .lots annuas. 
A primeira que se tleu, em vtrtudo rlo tle· 

roto do 2 de sctcm:.ro, J'ni ató 1-1 de ou· 
ubJ•o· 

A s~:;un<la estentlr.u-s•J:tté 14dc novombt•o, 
ob o dect·eto dtl 13 rle outubro ; 

A t.erceiru. :lté :1u do nrwcmuro, por decreto 
.e 12 tle n"vembJ•o; 

A qunrl.u. o ultirn:t t!u!'o:1 n.té 10 de rle~ 
emht'<l, o t.cm ·'· du.ta r1e :2G de novembro o 
. decreto fJ!lO autoriwu-:t. 

~,ESSÃU :\OC'I'UR:\'A 

COMM!SSÃO GERAL 

Em 15 do agosto, funccionou em com~ 
missi'io geral esta Camara, a. fim de resolver 
;obre a indicação do Senanor Justo Cher· 
munt, relativa ao comparecimento rlo.s ~i
nistros perante as mesmas comnus,ues 
geraes, 

CO~UIISSÕllS ~!IXTAS · 

Tres foram as commissões mixtas no
moildas por aecordo das duns Casas : uma 
composta dos Srs. Senadores Fernando Lobo, 
.Joii.o Pedro e Leopo!rlo de Bnlhões e Depu
tados Francisco Veig11, Enén.s Mn.rtins e 
Edurtt•do R<tlfi"S, p,n•a estudar os meios de 
reg·ular o di~post.o uo art. 9, n. I, do§ I" da. 
Cou,titwçíio Federal; e outl'a rlos Srs. Sena· 
dores Messin.s de Gusmão, J>steves Junior, 
Arthur Abreu, Ramiro Barcollos, Gil Goulart, 
e Deputados Nilo Pcç,mha, Ft•a.ncisco Sodré, 
Manoel Escob:1r, Lindolpho Costa e Pu.ula 
Ramos, para. estudai' a situn.~ão Ja industria 
assuc:weira, de pecu11ria e seus productos, e 
da. cult.ura dos cereaes, e dos meios de 
animal-as e desenvol vel-as ; a terceira. o 
ultima, doR Srs. Senadores Wandenkolk, 
Quintiuo Bocayuva, Thomn.z Delfina, Lopes 
Trovão, Joaquim Murtinho e Deputados 
Godoy, Manocl Th imothoo, Cesario Motta, 
P;tulino de Souz11 Junior e Rodrigues Lima, 
para se occupat• do estudo dos meios de levar 
a ell'oito as medidas reclama.das pelo sanea
mento do Rio tle Jaueiro. 

PROJECTOS DO SENADO 

Foram approvados e enviados á outt•a C:t
m:Lra 15, rajeitadoa ou considerados prejudi
cados 35. (Quudrr.s 7 u 8 do Annexo A.) 

Foram ewendallos pela outra Camam o pelo 
Senn.do enviados ii sanccão seis. (Quadro 9° 
do mesmo Anncxo.) 

() Se,liltlo CdClJI'fJU ii. penas U!l1ll. SCSS:"io 110• PROPOSIÇÕES DA CMIARA. DOS SRS. DEPUTADOS 
turnct, :1 :~:J de uovcmbro. 

Tt•o.'l vc-.os reuuin· cc o Soll!ulo em sessão 
oet·cta: 
A pl'illloim, :~:.!I ti<l uta.i'l:. p:rra r1eliberur· 

.COi'e:t. do di\'l.'1'8:tS H01tl0U.1;UC3 de ffillllSLl'OS 
tO C:lX.h'>ol'ittt•; 
.\ ::;.·~~1\:til:l. a. :2:~ .·ojuodto, potl'a. occupo..r·~C 

l:~n~:J~:l··•!\,<~; du t!:ll jutz do S:!rn·cmo Trt .. 
J lll : ; i.l i ''' ' ! • ~ ! ' : l ; 

A r.c:ret•:r·:t, ::. l~J du ouliu!,t•.l, pal'n. tratar 
lo tiiJJIIU<t,·u~s do ml.:ubn•s do Tribunal do 
juultu. 

Approvadus e enviatlas ii sa.ncçilo do Prc~ 
sidente da l(epublica !'oram 42. (Qu11dro 2'' do 
rcrm·itlo Annexo.) 

Regeitadus c devolvi•ln.s a outra. Camara 
contam-su ltl. (Quu.d1·o 5" do dito Annexo.) 

Foram recnvia.tlas á outt·a Ca.ma.ra eom 
cmontlas o a.tldir;üeo 21. (Qua.dro •1" do mesmo 
Annuxo.) 

RESOLUÇÕES PAU,\. mrum PUDLICADAS 

Pn.m a 1ot·malitl:tdo d:~ pnhlicaçiín l'omm 
en vi:1tlas pelo Sonudo duns ro.>olu~·õcs. (Qua- · 
dt•u u. 3 do i\lt nexo A.) 
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Rl(SOLUÇÕP.S PJ.WMULGADAS PEW P!UlBIDENTE 
DO SENADO 

Duns foram as resoluções promulgadas 
P·3lo Presidente do Senado, c:r:-vi do art. 38, 
d:t ConstHuiçiio. (Quadro n. 6 do mesmo Ali· 
nexo.) 

APPitOV AÇÃO DE «VETO» 

Foram acceitas pelo Sennun a.s ro.zõns do 
um ,;elo opposto pelo Presidente da Repu
blica.. (Quadro n. lO do mesmo /,nMxo.) 

PARECERES 

Pelas diversas Commissões do Senado foram 
on viados 233 pareceres. ( Qua.dro n. 11 dn 
mesmo Annexo.) 

AIWfl!YO 

A cxposkiio quo mo J'oi fci ta pelo 2• offil'i:\l 
Manoel Eroesto de C:1HJJlO' Porto. dos traba
lhos realizados unta srcçU.o ou rlcpcndr,ncJa 
da. Secretaria, o cuja. pnblicaçü.o vem apprnsa 
ao presente Rclatorio, •.lnr-ros-li:t i<lóa app~·o
xi:nacla do qu,rnto esta re:rllz:tc!o, com o m
tuito rccundo de cnnservar um dos ma1s pre
ciosos rrp .. sitorios de in[brmaçües e d cttmPll· 
tos :icorca d<t historia polilica c parlamentar 
do paiz. 

P~la reJar:iio impres;;:t do quo está cnirla
dosamente cOO!'r1eun.do, em pm·leitn estado de 
conservação c fac i! o rapi' ::unonte :.to n.lcallco 
do exame e ~sturlo de qualquer invostigadOJ·, 
podeis avali:tr do que so tm•i:t perdido si não 
fossem o cuidado 1'1 zelo rlesonvc'l virlos por 
esse funccion:wio p:wo. conseguir ~>emelha.nte 
organização, que é,scm duvirb, digna de ser 
conheci,la e troquontada, honrando os esfor
ços do seu autor. 

Ainda ,e resonte de al::;umas f11ltas o. pa.rte 
• N referente ás anti"as provincins e aos actuaes 

INDICAÇOES I llst:tdos. Deveis~ coJIIPJ'eiJCIIdor o intercs;o 
. . que convém ligar í1 vida o!tlci,:I fio c~!1a. um<t 

Fo1•am ofl'ereCJdas e approvadas quatro m- destas partes int<'gra.nt.cs da ledm::Jçuu, reu
dicações. (Quadro n. 4 do mesmo Annexo.) nindo os a.nna(,s das SJms assemblc,as. ns c:.t. 

REQUERIMENTOS DE SEN,\DORES 

Foram sujeitos á deliboraçii.o drt Ca~a 64 
requerimentos, Eendo approvados 55, e rejei
tados ou preJudicados DOI'e. (Quadros ns. 13 
e 14 do mesmo Annexo.) 

ACTOS LEGISLATIVOS 

Dos 66 constantes rlo Annexo B, 60 foram 
sanccionados, dous promulgados, c:n-vi do 
art. 38 d11. r.onstituição, e quatro mandados 
publicar pelo Congresso. 

Dentre as leis promul::;adas, salientnm-se 
pela suo. incontestavel imrortancia ns q11c 
lixam as forças de mar e teJ•ra, :1s dtt recmt1t 
e dcspeza 1lo r,xercicio vigonto, a que ot·
"aniza dcftuit.ivamente o Tribunal de Contas, 
~ que provô sobre o resgate dns emissõe,, 
dando á Uniiio a responso.bJliclade del[as·: o 
auto1•iza a. reJ'ormnr o Banco da Rcpublrc:t 
ontrunclo em aceordo par:t a reducçiio do seu 
debito, e tlnalmento pel'mitte o al'IWHlnmento 
das estradas do ferro federaes e a cobrança 
om ouro, total ou pa.rcial, dos impostos das 
nllllndeg:IS. 

SECitETAitlA 

Non hnm:t nltomdio soll'J'OU o p0s~Oill o to i\ o 
o I,J•:tbalho [oi JeiiÔ com a precisa rugnlari· 
dado. 

lecí;~õr.s •Ja.:; suas l·:is, a..; menJ;ag-ens dns se_us 
governadoJ'eS ou pt·esideiites, os l'Oi:rtol'Jo:.; 
dos seus st·Cl':JL:tl'iO< do gov,;rno, e os seus 
diarios on orgã .. s oÜici:t ·ro:. . 

ll:sta preciosiêsim:t co!lecç[o, si um dia. lo· 
g1•armos compJet.al-a. ser:i. uma das fontes 
mais copiosns de cnr·iosos l~ proftlndos escl:t
recimonto~, e gua1•da1·ú os titul~~~ mn.is segu
ros da. unidade e integTidade nacJouaes. 

Ro'-'"o·vos me auxilieis no empenho, que 
conti;,úo a nutJ•il', de dei::n.r sem falh:ts esta 
p.H'te, sobremodo rccommendavel do Archivo. 

D!BL!OTI!llCA 

Funda.da. apenas hn. rlouõ~ :wnos. pn,sne 
J'al'US o valiosn.:.; cnJ;ec:,:u"s. oiJI·as t!e mc1·ito 
re:tl, em nu moro su p<·l'ÍIIJ' n. ,],z m:' YniJ.IllJCS. 
.Jnstnlindn a. s:tl:< <'SP"~'o"'" o liellllllumJJWd:t 
que tiz ~!onstruii•, pa.J':t n.mplilll·;l. f'oi <'ll:t en,
tt•Pguo a. r!JJ'CC,;i"i.o lw.lnl o t•XJreJ'JCJli.e rln I" nl
liciul dr~ Hibliotltcc:l. l\acJ,,n:tl, Se·. l!:ltll Villn.· 
Lobos. cm colluni:,,G.o aut.LlJ·isadJ' .. pelo Sr. J\li
llistro do Juterior, :r. !~Cilido rle~ta. Prosi· 
<lcnciu. 

O act.i>'o e 'olicito J'unecionm·io tem-se drs
empenhatlo com inexe~·divcl ~0:1o_o t!erlicaQilo 
ao t1•nba lho elo or":tlll z:1 r :t I: J!Jl!Othcc:t, Jll'C· " . pamndo os seus c<üaJO!'O·'' n.Jphalll.llwo e ,;yste-
mn.tico. Do pt•imcii'O porlm11 "'' Srs. ,:c·nntloJ'<'S 
receber 11m r~:~ernpl:11' no ~n·irrwirn HH'f. d:1. 
1tct•.ml sr~:;;:ão Jpgi:·:Lir.i v a; dD ;.;n.•.;tllJ'!{l, qt:r j:'L 
~~· :u·lm ade·1nL:Ld.\, Pi"id ~·,. 1;u·:1 l:-·.l:t~!':t1' ::!;li\.U 
!1. ÍIIIJlU!'t.l\IILIJ Jlllhlic::u;:"i.ll. 
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Valiosos donativos e acquisições continuam 
a. ser leitos, e pela relação annexa vereis as 
obras de ai to preço e de subido merito rece
bidas no anno findo. Reitero aqui os meus 
agradecimentos aos Srs. Ministros e Repre~ 
sentautes do Brazil, na Europa e Amarica, 
que tão repetidas o custosas remessas teem 
feito de livros escolhidos e raros. 

Graças a essa contribuição graciosa e abun
dante, e que se explica o facto de ter a Bi
bliotheca do Senado, com um numero supe
rior a dez mil volumes de obras pouco com
muna e de incontestavel preciosidade, ter 
custado, desde n. sun. fundação tté esta data, 
a quantia de 39:240$940, incluindo as despe
zas com encadernações, fretes, encaixota
mentos, seguros e até com as pastas, caixas e 
mais objecto:! de que precisou o Archivo e 
que Coram escripturados dentro da mesma 
verba. 

Com o desenvolvimento que tem tido, tanto 
o Archivo como a Biblioéheca, convém dar a 
estas dependencias da Secretaria, diz o digno 
director, uma organização que mantenlm e 
garanta a perseverante continuação rlo me
thodo e systema SQguirlos, e para isso lembra 
a creação dos logares de archivista e biblio
thecario, que até pouco tempo seriam dispen
sa veis, porém que hoje são indispensa.veis li 
boa ordem e regularidade dos dous impor· 
t~ntes serviços crcados .sob tão bons auspi
ctos, 

ED!FIC!O DO SENADO 

Apezar das obras constantemente executa
das para conset•vaç;lo e asseio do edificio o 
visivel o esérag-o que a humidade por ~m 
P.UIO e por outro o ~upim fttzem, pondo em 
rtsco preCiosa~ collccçoes d~ 1!ocumentos im
portantes reunidos no At•chivo. 

As salas destinadas á Bibliotheca já não 
comportam mais livros e, 110 entl'etanto, não 
sendo pJqueno o numero uc volumes que 
annualmeate ahi teriio entrada, por via of
ftcial e por• otlerta.s ou permutas, e os que 
serão forços~mente adquiriuos para conti
nuar• collecçoes, compt•ellende-se o inconve
niente que dessa falta. de espaço resultará. 
A edificação de um palacio para o Con~r~sso 

Nacional é uma nece:;sidade, não só" como 
me• lida de ordem para o andamento regulat• 
dos trabalhos das duas Casas o conservação 
dos seus archivos o bibliot.heca, sinão como 
metlidiL economica, attenta a. despeza annual 
inutilmente feita p1LI'I1 rep:Lros e renovações 
nos odificios oudo ruuccionam o Senado e a 
C:tmam dos Srs. Deputados. 

---------------------------------
Eis o que tenho a expor-vos, simples e re· 

sumidamente. 
Nos quadros annexos, encontrareis infor

maçoes minuciosas e completas ácerca. de 
todos os trabalhos do Senado. 

Acceitai as minhas boas vindas : possam o 
vosso patriotismo e alto criterio, ainda uma 
vez, bem servir á Republica.- Jllanoet Victo
rino Pereira, Presidente do Senado; 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DO PARECER N. 10, DE 1897, SOBRE A 
ELEIÇÃO DA PARAHYBA. 

Postas a votos, são successivamente appro
vadas as seguintes conclusões do parecer: 

I", seja considerada válida a eleição a que 
se procedeu, no dia 30 de dezembro do anno 
findo, para preenchimento da representação 
do Estado da Parahyba no Senado Federal ; 

2", sej~:~. reconhecido e proclamado senador 
pelo mesmo E~tado o cirladão Dr. AI va1•o 
Lopes Machado. 

O Sr. Presidente- Está reconhe
cido Senador da. Republica pdlo Estado da 
Parahyba do Norte o cidadão Dr. Alvaro 
Lopes Machado. 

O s~·, AI mel da. Barreto (pela 
ordem).-Sr·. Presidente, creio que não ha 
numero na Cusa: conto 31 Srs. Senadores. 

0 SR. PRESIDENTE-Pódc-se proceder á 
contagem de novo para verificar. 

0 SR. ALMEIDA BArtRETO-Desejaria, O nin
guem mais do que o orador, que o S1•, Alvaro 
Machado viesse f•rest~r o compromisoo da lei, 
si o oradot• não tivesse protestado contra e> ta 
elei<;ão,perante a Cornmiosíi.o de Constituição, 
Poderes e Diplomacia,â. qual apresentou uma 
contestação documentada, e depois diversos 
documentos que não foram tomados em con
sidet•ação, 

0 SR, SEVERINO VIE!ItA-Não apoiado, 
O_ SR. ALMEIDA BA.RRETO-Não pediU a VO• 

taçao nominal, que desejava solicitar, para 
que a nuçüu ficasse sabendo quaes são os Se
nador·es que de,Pjam o cumpt•imento da. lei e 
quaes os que desejam a sua aoniquilução. 

Faz este protesto, mandando ó. ML1Sl1 a sua 
decl:~raçiio rlo voto. 

Vem à Mesa. a seguinte decl11rnção do 
voto: 

Declaro que votei contm :1s conclusão.~ do 
parecer· n. 10, do 1897, da Commissão de 
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Const,ituiçã.o, Poderes o Diplomt1Cill, por ter 
provaria cum documentos vn.lios"s as fraudes 
que se deram em todos os collegios cleitoraes 
do Estado diL Parahyba do Norte, no dia 30 de 
dezembro de 1896, 11:1 eleição para Senado!', 
do ex-Governador do Estado Alvaro Lopes 
Machado. 

Sal11 das Sessõe,;, 6 de maio do 1807.-,ll
mcida Ba?"reto. 

O Sr. Severino Vieil'"a (pela or
dem)-communica que se acha na :tnte-sala o 
Sr. Senador qne acaba de ser reconhecido e 
pede ao Sr. Presidente que nomeio a Com
missão que deve rucebel-o. 

O Sr.Pre.-identc nomeia os Srs.Es
teves Junior, Lea.ndro Maciel e José Bernil.rdo 
para em commíssão recebel-o. 

Introduzido no recinto com as formalidades 
do ostylo, contriLhO o compromisso constitu· 
cíonal e toma assento o Sr•. Alvaro Hachado. 

VOTAÇÃ.O DO PARECER N. !3, DE 1807, SOBRE 
A ELEIÇÃO DO ~!ARANHÃO 

Postas a votos, são'succcssivamente appro
va.da.s as seguintes conclusões do parecer: 

1•, que S{\jam approvadas as eleições não 
contestada~ a que,pam a. escolha de urr, Sena· 
dor, se prncedeú no Estaclo do Maranhão, no 
dia :30 do dezembro de !806. e mais as das di· 
ver·sas secções •'os municípios de Pedreiras, 
S. José de Mattões, Passagem Ft·a.nca, Pastos 
Bons, Corot1tó. e Victoria; 

211 , que seja reconhecido e proclamado Se· 
nado r por aquelle Estado o cidadão Dr. Bene· 
dicto Pereira Leite. 

Q Sr. PreMidente - Está reco· 
nhecido Sonndor da Republica, pelo Esta.rto 
do M~ranhão, o cidlllhio Dr. Benedicto Pe· 
eira Leite. 

O Sr. Rosu e §ilvn (pela o1·ãcm) 
communica que o Sr. Senadot• que acaba 
de ser reconhecido, aclm-se na anttJ·sala, e 
e pede no Sr. Presidente que o ftLr;tt reco ber. 

O §a•. PI'('"'ü'lentt~-Nomcia os Srs. 
Rostt o Silva,Jo:t~uim Penta.mhuco ~ Almoitla 
Btuoroto, p:1J'a, ülll comrui:,;~iio. rccohel-o. 

Introduzido no l'Ccinto com ns (',)l"lllltlirhdcs 
do cst.ylo, .,outr.rlto o compromlS"' cnn~tit,u
cional o toma nssonto o Sr. BonotUcto Loito. 

ELEIÇÃO DA MESA E DAS DEMAIS COMUISSÕES 
PEin!ANENTES 

Corrido o esc1•utinio p11ra a eleição de V ice· 
Presidente, recolhem-se 34 cedula.s, que, apu· 
radas, dlio o seguinte resultado: 

Votos 

Manoel de Queiroz... . . . • . . • . • . . • . . . . 33 
Joaquim Per·na.mbuco................ 1 

O Sr. Pt·e10idente declara que está 
oloito Vico·Presidente o Sr. Manoel de Quei· 
roz. 

corrido o escrutínio para. a eleição de 
1• Secretario, recolhem-se 34 cedulas, que, 
a.pul'a.das,diio o seguinte resultado: 

Votos 

Joakim Catuncla... . . . • • . • • . • . . . . • • • • 33 
Ricltard. . • . . . • • . . . . . . • • . . . . • . • . • • • • • I 

O Sr. Presidente declara que esti 
eleito !• Secretario, o Sr. J. Catunda. 

Corrido o escrutínio para. IL eleição de 2• 
Secretario, recolhem-se 34 cedulas, que, apu· 
radas dão o seguinte resultado: 

Voto• 

José Bernarrlo....................... 25 
Joaquim Sarmento................... 5 
Alberto Gonçalves. . . • • • . . • . • . • • . • . . • 4 

o Sr. Presidente declara. que esti 
elieto 2• Secretario o Sr. José Bernardo, a. 
quem convida. pal'a vir tomar o seu logar 
na Mesa. 

Corrido o escru ti nio para. a. eleição de 3" e 
4''Socretat•ios ,recolhem-se 34 cedulas, que, 
apuradas, dão o seguinte resultado: 

Votos 

Joaquhri Sarmento..... . • .. . • . • . • . • • • 27 
Raulino liorn. • • . . . . . . . . . • • • • . . • • • • • 21 
ltichnrd ... · . . • • . . . . . • . . . • . • . . • . • • . . • 6 
Domingos Vicente.................... 4 
.Almeida Brwreto. • . . • • • . • . . • . • . • • . . . • 2 
AÍvn.t'O Machado.· .•••••• o............. 2 
Leito e Oiticica.... . . • • . • . .. . . . . . . • . . . • I 
J. Bernardo. . . . . . . . . • • • . • . . . . • . . • • • I 
J~opes Trovão. . . . • . . . . . . . . . • •• . • . . . • . 1 
Vicente Machado..................... 1 
Joaquim Pernambuco................ I 
Esteves Junio1•.......... . . . . . . . . . . . . I 

O Sr.Pretddcnte declara que estam 
o leito:>: 3" Sccmbr•io o Sr. Jo:~quim Sarmento 
o4" o Sr. Rttulino J-Ior•n,o snpplentos tio Secro
l.<uios os Srs. G. Wchart!, Domingos VicAnte, 
Almnithl Bm'reto, Alvar·o Machttt1o, Leito o 
Oitlcic:t, L11pes T!'oviio, Viconto Machatlo, Joa· 
quim Pcrn!lmbuco o E~tevos Junior. 
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Corri<lo o cscrutinio parlt a cl~iç,üo da Com

miss;i.o do Constitu içü.o, Poderes e Diplomacia, 
rccolhcm-so:J:3 cedu!as, que, apurlt<las, dão o 
seguinte resultado: 

Yotr.s 

Rcn0dicto Lcilo .. , ......•.....•...... 
Q. UOI~U,YtlVa .•...••.....•••• , ••••• •• 
Severino Vieira .. .................. . 
Lnnnrlro Macicl. ........ · ....... · .. . 
L~ego Mel lo ..... .................... . 
Pn.ula Souza ....................... .. 

Qnintino Bocn.yuva .................. . :)2 .José Bernardo ...................... . 

6 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

Vic<'ntc 1\!aclmdo ................... . 
AlJdon Milancr. ................. , .. .. 
Alvaro Machado •..............•..... 
Sever i no Vieiro, .................... . 
Ruy Bo,rbosa ....................... . 
Ro~lt e Sil vn ....................... . 

ilO O §1•. Pr·esidcnte - Dcelal':t que 
1 foram eleitos membros d11 Cornmis,,ilo do Jus
I tiç;t H Legislação os Sr$. Fernando Lobo, 
I Gonçalves Chaves o .Jo:tquim do Souzlt. 

Francisco Macllltdo .................. . 

O §r. l'P're!>liden]te dccl:t!'lt que· 
estão eleitos membros rla Commissfio de 
Constituição, Poderes e Diplom;tcia os Srs. 
Q. Bocltyuva, Vicente Machado e Abdan 
Milanez. 

Corrido o escrutinio para a el0ição da 
Commissão de Finanças. recolhem-Ee 33 r:e
dulns, ljUe, apuradn.s, dão o seguinte resul
tado: 

Votos 

Ramiro Ba1•cellos ................... . 33 
Leopoldo de Bulhões ................ . 32 

Corrido o osm•ul.inio pam :t eloiç;lo de Ma
!'inha e Guena, recolhem·>C 34 cmlulns, que, 
rtpuradns, dão o seguinte resultado: 

Pires Fc.rreira ...................... . 
.Julio Frota ...•...•.............•... 
E. W:tndenkolk ................... . 
I{OSt~ Junior ......................... . 
Almeidn Ba1•reto .................. .. 
A11'nro Mach:tdo ..................... . 
,;eneroso Pouco ............... , .... . 
Q. Boct~yuva ....................... . 
Esteves Juuior ........... .' ......... . 

Votos 

33 
:13 
:32 
32 
31 
3 
2 

Rosa o Silva ...................... .. 
Porciuncula ....................... .. 
Sevo1·ino Vieira ...................... . 
Felicianno Pennlt .................. .. 
Leite e Oiticico, ...................... . 

32 O Sr. Pa•e!ilttdcnte - Drclam que 
~I forltm eloitos membros da Cnmrnissii.o ele Mn-
31 rinhlt e Guerm o> Srs. Pires Ferreira, Julio 
31 Frota., E. Wn.ndenkolk, Ros11. Junior e Al-
30 mei<l:t Barreto. 

Ruy Barbo>a .••....••••............. 
Gomes c1e Castro .................... . 
Pau la Souza ...•...•................ 

30 Corr-ido o es~rutioio parlt a eleição (ilt 
:10 Commissiio •le Gommercio, AgJ•icultura, In-
3 ,: dustria e Artes, recolhem-~e 3!' ccdulas. 
2 Benedicto Leite ..................... . 

Generoso Poncc .•.•...•.............. 
Fernltndo Lobo ...................... . 
Fmncisco Machado .......... , .......• 
Lopes Troviío ....................... . 

2 O §a•. Preli<idcnl.e- Niio ha nu-
2 mero 1egltl pam prrsrguir no trl11Ja1ho da 
2 eleição das Com missões vermltnentes. 

Rego Mello ......................... , 
Mornes Barros- .................... .. 
Joaquim de Souza ................... . 
Domingos Vicente ................... . 
Q. Boc;tyuvlt ..•.... , .............. .. 

O S•·· Pre-.. idente- Decl;wn. que 
estã.o eleitas membros da Commissão de Fi
nanças os Srs. Ramiro lhJ•cellos, Leopoldo 
de Rulhiirs, Roslt ~ Silva, Porciuncula, Se· 
verino Viaira, Feliciano Pcnnn, Leito e Oiti
cica, Ruy Barbosa o Gomes do Castro. 

Cor1•ido o escrutinio paJ';t ;1 c-leiç;i.o tla Com· 
missii.o rlo .Justiç<t o Leg-islcu;,ii.o, rncolhern-so 
:l3 cedulas, quo, apuraLilts, dão o seguinte re
sultado : 

Fornnntlo Lobo ............... I •••• ,. 

Gonc;n.lvos Cht1VO::i, ••••••••• ,. I •••••• 

.1onquim de Souza ..... , ..... , ......• 

Votos 

:n 
30 
~~(i 

Na fórJM do art.. 66 do Rrgimontn, vae se 
proceder á clmmndn. dos St•s. Senadoras que 
concorreram á sess1io. 

Procede-se it chltmnda l1 que deixam de 
rosponclcr os Sr:>. José Berna1·do, que com· 
municou ;í. Meslt o mot.ivo par que BQ reti
m.ra, e os Srs. Ruy Barbosa, Vil'gilio D<t· 
mnsio, Eugenio Amorim e Vicente Macha· lo. 

O Sr. !PJ•e!'Oidente -Von lcvn.ntltr 
n. Re~sii,o, c1osignaut!o pam ordem uo di;L da 
segninte sos::-fw : 

Continultt,,ão dlt eleiç·iio d11s Commi.;;:itics 
p~rm:tncnt~s. 

Levanta-se o sessão tls2 1/2 homs da tltrde. 

r 
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p,·csidcncia rlo s,·, lifa;wel Yic!ol'ino 

Ao meio-dia, abre-se a ses3iio, est.n.ndo "[)l'B· 
sentes os Srs. ~Jttuoel de Queiroz, .J. Cr~tund;t, 
. Tonquim Sfll'mento. Pires FoJ·reira, .Jo~.o Cal'· 
doiro, AI vuN Mnclnulo, A Jy1on ~I i \:tnez. A J. 
meida Bal'J'rto . .Joaquim Pernambuco. Rc"o 
1\!ello, Leito e Oii.icic;t, Lenndro il!acicl, R.;,<l 
.runior, Rny Barbosa, Q. Bo,~aytJVn, E. Wnn· 
denkoll,, Fdiciu.n:. Pcnna, Pnul:t Sonzn., 
Cn.iado, A. AZC!'i'f]O, Vicor,tc Machado, H i· 
chard c Julio Frota (:?8). 

E' lirla, posta cm rli:;cnss~.o c sem ilchato 
approvada a acta d:t sc:,s;io o.nterior, 

Comparecem ,Jurante n. sessilo mltis os 
Srs •. Jose Bernardo, Frnncisco Mac:brulo, Be· 
nrrlicto Leite, Cruz, Pe1tro Velho, Alminio 
Atl'onso, Rosa c Silva. Severino Vieirn Vir· 
gilio _ Darnazio, Do:11inr,:os Vicente, Lopr.s 
TJ•ovuo, Fernanr\o Lobo e Esteves .Junior. (13) 

Deixam rle comparecer. com cama pr,rtíci· 
pacla, o St'. Gonçnl ves Chaves. o sem ella os 
St's. Raulíno Hol'n·, Ju,to Chermont, Go:nes 
de Castro, Eu:.;cnio Amot•im. Porciuncnl '. 
Moracs Burros, Leopoldo do BuJh,ic3, .Joaquim 
de Souza, Generoso l'once, Aq nilino rlo ti m:.t· 
ral, Arthm• Abmu e Ramil•o Uarccllos (lcl). 

0 SR. J· SECRETA!t!O dá conto. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Senndor Antonio Nicolo.u 
Monteiro Baen:t, t\e 20 de Abril ultimo, 
resignando o cargo de Senador pelo Estado 
elo Pará, visto tet• ~irlo eleito n tornn.<lo posse 
tlo de vice-governatlor t1o mesmo Esbtdo. 

O Srt. PREglDENTE declara que •·a c-se pro· 
videnciat· para o preenchimento d:1 vaga. 

O SR. 2· S!lCRETAmo t1eclara que niio !w. 
pareceres, 

O Sa•. !Leite c Oít.icicn-St•. Pre· 
siden te. o pr·ojecto flUO vou ter n honra r lo 
submettet• it consitlora('no elo Sena•'o, nssi
gnado por mim e por alguns rlo meus cone·· 
gus, irupüe-~;c como uma, ncee~s·:dado d~ 
OCC~tSiilo, pam C(JJ'l'igit• n.I1USOS Qllt! jit \bram 
dCilUI\Cilldos poJo propl'ÍO ]lodcr eXOCUti VO. 

Nos sncccssi.-os ]lo lidos tio cro:líto, feitos 
ao ]lor1or legislnti v o nus annos an torinr·os, :t 
Commissiiu 'le flnan~:ts. n rJUO cu tinh:l o 
tcn h o a lionrn. tio purtencm•, tornou lwm l'L'Í· 
~:mte que havia ;•,l•usns d:1, p •J'I.ol 'in <"h cio> 
tle repnrLíc,·líc,:; e de n.~·l'nte;; do po11c:1· ex1~c·u Livo 
no li1zol' cuntratos o no dt•sponJlut' a.:i Vl1l'hn8 

~otut!lo V, I 

O anno pns~n,Jo, por occn.síüo de um prtlielo 
de ercdito p:u·n, um:1 rstr•:v'a de fer•t•o elo nort.o, 
o. Connnis,;iio ,}c Finan';"s vodllcou o abuso 
rle h:\Ver um 1liroctot• de estrada de !erro 
{oito um cont.rncto além do cem contos do 
róis, S·Jm aviso do respectivo ministro, que 
niio eneQntrou out.P:1 pcm1 p:1r11. este funccio· 
unrio sinfi.o n. Jevissirnn. pr·na. de demissão • 

Po1· estes factos os creditas extraot•,tin:trios 
subiram i1 quantia enor•missima, no ultimo 
a IlHO. 

A expo,io;>io do motivos diri;,rida ao Sr.Pre· 
sidente d:t Republicn, lw. poucos uias, pelo 
no''" mUlto saudoso ex-collt~ga por Matto
GrosiO, actu:>l ministro ,Jn lntlustria, veem 
pn.tcnl.c:u· com franqueza qn:1ntos abusos se 
t.ecrn prat,icatlo uesto pai'l., nesta questilo do 
contra.ctos. 

Tudo isto ,leix:t vet' a nc•cessitlade quo ]Ja 
de nm:t rnctlida legislativa par~\ corrigir est<< 
dosorganisaçi'io, que impede do se ter um or· 
ç11men to bem regularisn.do, destle q no os agen
tes rlo tioverno ,julgam-se :wtorbados a cor· 
tar Jaraamcnte nos clinheiros '1n Nação, 
f:tzendo ~ontractos que são verdadeiros estel
lionatos. 

Eu sei. Sr. Presidente, que estamos amea· 
çailos tio um ped.ido de ct•edito de vinte mil 
contos pltl':J. liquidar contas do exercício an· 
t.crior: eu sei que um 1lirectol' de estratlas de 
f<·rt•o julg-ou-se auLorisr1d0 a fnzer um con· 
tracto lesivo, contl'a tmlas :1s regm.s elos con· 
tractos o até cht l!nnesti,htde, superior a qua
tro mil contos do ré is, por sua alta recreaçiW, 
e5t.o.IJclocendo chm~ula peh1 qual estava pro· 
vista :t rescislio, como a in•1emnização de 10% 
niin sobre o vo.lor, a terminar, do contracto, 
mas sobro o valor drlS obras jit feitas. 

Eu p~·'ciso lor _no Senado os ~o picos dest.n 
oxposiç:tO J!1J mot.Jvos, que .JUStttlcam pel'fel· 
tarnente o pr.•jecto que vou ter :1 honm de 
otl'er·ocer . 

O Sr. Ministro do. Industria. denunciou 
nesh exposição o seguinte (18): 

0 Stt. LOPE5 Tl\üVÃO-E a~sim é O resto. 
O Srt. .JoÃo Co~toEm.o-Devo ler mais ; estiL 

tiio bom ! 
.0 Srt. LEITE N ÜITICICA-NÜ:O estilo denun· 

citl'los outros abusos. · · 
A exposição 1lo moth·o.> diz, e diz com 

muita col'rec~iio, que ent.r•o os contr:tctos que 
o milrst.ro estu,lou pam 1'Cscin•1ir. rncon
t.t•n.m-so nlguns que !oram fhitos por tempo 
int'coterminnrlo. Eis as sun.s palttvro.s. (Lu.) 

O Slt. .To :i. o CoRDEll~o - Cou t1•actos destilo 
n:tlurcztl ncrn úeviam sc1· Yalidos ; não se 
,lcvin. conhecer t!Pllcs. 

O Sr:. L!U'l'l·: r·: 0!'1'1CICA-Compt'en,Jo V. Ex. 
Sr•. l'rJ•Sitlcnto, quo n~o vale :t peu:1 per•lor
~o tau lo tumpu o g;~sün-se tttnto ilinhait•o 

12 
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para fazer leis orçamentarias, e no fim achar
mo-nos deaute de abtJso; desta ordem ! 

O SR .. JoÃo CoRDEmo - Haja vbta a Cen
tral, que, no anno passado, gastou de mais 
~mil contos e ai nua deve II mil. 

0 SR. SEVERINO VmmA-Apoiado. 
O SR. LErrr~ r~ On'JCJCA- Sr. Presidente, o 

meio de impe1lir este mal, de supprimir e.,tes 
abusos, que estavamos na crença de que não 
se podiam dar, é exigir que nos contJ•n.ctos 
celebrados com agentes do poder publico, 
sejam quaes !'orem, Yonha mencionado o ar· 
tigo da lei que autorisou o contracto e a 
verba do orçamento quo autorisou t~ des· 
peza ; porque não compt·ehen•lo que o Go
verno contracto uma obra sem ter porler com· 
petente para executai-a. 

Ao mesmo tempo, deve-se tornar os con· 
tractos que forem celebrados sem essa exi· 
gencia nullos de pleno e absoluto dir0ito, 
de modo que não possam envolver em 
tempo algum a responsabilidade rlo Governo 

Nas relações particulares, qu:tndo um in· 
dividuo propOe-se a contractar com outro, 
examina prim•Jiro se ha autorisação para se 
f,tzer o contracto ; a mesma cousa se deve 
exigir quando se tmta de fornecer as reparti
ções publicas, deve-se exigir dos chefes a 
prova. r! e que o fornecimento ser<L feito de 
nc~ordo com a disposição d11 lei. 

E' este, Sr. Presidente, o meio unico de 
garantir as rendas publicas e f,zer com que 
11s leis orçamentarias se restrinjam aos limi· 
l;es devidos. 

Vem ó. Mesa, 'é lido e estan(!O apoiado pelo 
numero de as~ignaturas, vae 11 imprimir 
para. entrar na ordem dos trabalitos o se
guinte 

PROJECTO 

N. l-DE 1897 

pelo seu pagamento; e, por consequoncia, os O Congresso Nacional decreta: 
i'nnccionarios que transg1·idirem esta lei de Art. I. o São nullos de pleno direito 03 
vem ser capitulados no Cl'ime de estellio· contratos celobvarlos pelos agentes do Poder 
nato. Executivo, em •JUil, no corpo do contrato, não 

Niio é sómente um abuso do po1ler, é pro- estiverem declarados 0 artigo da lei que au
judico.r os intm·u>ses tlo Governo e os da Na· torisa 0 contJ•ato e a verba do orçamento que 
çiio contrahir obrigações de pagamento, pre· autorisa a despezo.. 
valecendo-se da aUioriuade de um cargo, mas 
de modo a comprometter inteiramente o an· Art. 2." Os ftmccionarios de qualquer o r· 
damento da publico. administração. dem que celebrarem contratos sem autori· 

Além disto, Sr. Pl'~sidente, outro m:\1, ou- sação le:.;al e com transgressão do artigo an· 
t1•os abusos, são observnilos nos l'•>I'necimen- tece•lont.e, sorii·'l sujeitos às penas do crime 
tos feitos a diversas rep:~rtiç,ües publicas. tle I!Stellionatu. classificado no art. 338 e 

Ultimament.e,ohefes de repn.rtições Julgam- par·agrapho unico do Codigo Penal. 
se nutorisados <~pedir dir·ectameate aos for· Art. 3." Nas mesmas peno.s incorrerão os 
necedoros os gencros de que precis •m ou que fnnccionarios que, excedidas ns verbas do 
julgam necessaJ•ins p:ua o sm·vi1;0 dessas re- orçamento no pedido de lornecimentos Ilara 
partições. Não olham, porem, para as pre· as rep:trtições a seu cargo, fizerem pedrdos 
scripç,ões orçamentaJ•ias, não attondem para sem ordem expressa e autorisaçü.o do Presi
o que a lei tletermina quanto aos gastos de dente 1la Republica, pelos Secretarias de 
fornecimento> ; e o resulw.tlo é que antes 1lo E t 1 :; o. o. 
tempo a verbo. esti'L csg-ot·,da : o remedia, 
então, ó o conheci,Jo: pede-se um creuito ex- Paragrapho unico.-Os generos assim fOI'· 
traor•linario ao Congresso Nacional. neci,los não envolvem responsabilid.ade de 

Temos tido to• los os :mnos rnpetidos factos pagamento pelo Thesouro Federal. 
desta ordem. Mtts ó nece~sario que os lol'ne- Sala das sessões, 7 de m:üo ue 1897. 
ciment,,s entrem nos limite,; legues; que um Leite,, Oiticicf<.-Q. Bocayuor~.-.1. Azeredo. 
chefe de repo.rtiçiio niio tenha. autoridade -SeDc>·ino Viei,·a.-J. Cordei1·o. - Fetici~no 
para fazer pe•li1los nlóm il:L d!sposit;ão orça- PenHa. 
ment11ria, sem autorisaí'ií.o expressa do Pre-
sidente da Republica. 

E no caso do se1· o forneco1lor tiio facil ao 
ponto do mand:tr genero; pal\'1 unw. roparti· 
ção pu biiciL sem s.LIJCr etn virl;utle do que 
autoJ•is:•r,,:üJ ó foi r.o o pcdiilO, ó pPcciso que n 
The:-:ouro :?otl<wal wlu S~"ja. r~~~pouHavol por 
despezus :tHsim lei tas. JlOi'<.JlW q ueru rorn.,co 
dovu sabot• cum quo tttHurisaç.ãu lho ó pe1liilo 
o fornecimon to. 

ORDEM DO DrA 

CONTINUAÇÃO DA EI,EIÇ:Í.O DAS COMMISSÜES 
P8Jt:\IA~EN'l't•:S 

Corrido o oscl'Utinio par<L :t eleição do. Com· 
missão de Commorcio, Agricultum, Indus-

.l,. . .' 
I 
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tria e Art.es, ·recolheu-se 33 cedulas, que lonisaQilo, I'ecolheu-se 32 cedulas, que apu-
apuradas dão o seguinte resultado: radas dl\o o seguinte resultado: 

Votos 

Moraes Barros................. 31 
Esteves Junior ... ,. .. .. .. . . .. • 28 
Generoso Ponce. . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Richard.. .. .. .. .. .. ... . . .. .. . .. 7 
João Cor<leiro ......... , .. .. .. . 4 
Alvaro Machado............... 3 
Paula Souza................... I 
Benedicto Lei te ...... , .. .. .. .. . I 

O Sr. Presidente declara que 
estam eleitos membros da Commissão de 
Commercio, Agricultu!'a, Industria. e Artes 
os Srs. Moraes Barros, Esteves Junior e Ge
neroso Ponce. 

Corrino o escrutínio p:1l'a a eleição da Com
missão de Obras Publica~ e Emprezas Privi
legiadns,recolheu-se 32 cedulas, que apuradas 
dão o seguinte resultado : 

V o toa 

Joaquim Pernambuco....... 31 
.Tusto Chermont.. .. . . . . . . .. 81 
João Cordeiro............. 30 
AI varo Machado, . . . . .. . . . . 2 
Almeida Barreto.......... 1 
Julio Frota............... 1 

O Sr.Presidentedeclara que estão 
eleitos membros da Com missão de Obras Pu· 
blicas e Emprezns Privilegia<as. os Srs. Joa
quim Pernambuco, Justo Chermont e João 
Cordeiro. 

Corrido o escrutínio para aeleíçiio da Com· 
missiio de Instrucção Publica, recolheu-se 34 
cerlulas, que apu!'Hdas dão o seguinte resul-
tado : · 

Votos 

Virgílio Damazio. . • . . . . . . . 33 
Aquilino do Amaral....... 33 
Domingos Vicente......... 3tl 
Fernando Lobo.. .. .. .. . .. . I 
Vicente Machado........... I 
Justo Chermont. . . . • . • . . . . I 
Almino Alfonso............ I 
Perlro Vell10.,............. I 
Rosa o Silva ....... ,,..... 1 

' 

O Sr. Pt•elili<lcnt.c rleclara que 
osliio eleitos memb1•os drt l'ommisslio do Ins
trucção Pnblica 08 Srs. Vit•gilin D:11nazio, 
Aquilino do Am:ll'IL! e Domingos Vicente. 

Corrido o escrutínio para a eleiçrií.o <111 Com· 
missão de Saudo Publica, Estatística o Colo-

Votos 

Lopes Trovão... .. . . .. .. • .. 31 
Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Pedro Velho ........ :...... 29 
Virgillo Damazio.......... 2 
Ahdon Milanez............ 1 
<~aiado. . . . , . , . . . . . . . . . . . . I 
Almino Alfonso............ I 
Eugenio Amorim.......... I 

O Sr. Prelilldente declara que estão 
eleitos membros da Commissiio de Sa.ude Pu
blica, Estatística e Colonisaçii.o os Srs. Lopes 
Trovão, Cruz e Pedi'" V e! h o. 

Corrido o escrutínio para a eleiçlío da Com· 
missão de Redacçii.o das Leis, recolhem-se 33 
cedulas, sendo urna em branco, que apuradas 
dão o seguinte resultado: 

votos 
Rego Mello. . . . . . . . . . . . . . .. 32 
Ricl:ard. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 29 
A. Azererlo............... 26 
Manoel Barata.. .. .. . .. .. • 5 
Benodicto Leite.. . . . . . . . . . . l 
Severino Vieira. . • . . . . . . • • • l 
João cordeiro.. .. .. . .. . .. .. 1 
Leandro Maciel ...... ,..... l 

O Sr. Presidente declara que estão 
eleitos membros d!L Commíssão de Redacção 
das Leis os Srs. Rego Mello, Richard e A. 
Azeredo. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre· 
sidente designa para ordem elo dia da se~ 
guinte se;sii.o: 

Tru.bu.lhos de Commissões. 

Lovantu.-se a ses;ão as 2 horas da tarde. 

3° SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1897 

I 
Presidcncia do Sr, Manoel de Otteiro:: (v ice-
. presidente), 

Ao meio-• lia abre-se a sessiio, estando pre
sentes os Srs. s~na,lores Manoe! de Queiroz, 
.J. Catunda, José Bet·nardo, Joaquim Sarmento, 
Bencdicto Leito, Cruz, .João Cordeiro, Alvaro 
Mnchndo, Abdon Milanr.z, Almeida Barreto, 
.Joaquim Pornumbuco, Rego Mollo, Leite e 
Oil.icíea, Leandro Macio!, Rosa Junior, Ruy 
Barl'o"a, ~ovm•ino Vicit·:~. Domingos Vicente, 
Caiado, A. Azerollo, Goll!\!'uso Ponce.Aquilino 
(]O Alll!lrul, Vicente Machaüu, Esteves Junior, 
Richard e Julio Froto. (2G). 

' .• 

l 

i 

I 
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-----------··------·----· _____ ..., 
Deixam do compnrccer, com causn. pn.rt.ici

pado. o Sr. Gonç ,] ves C h a v~s e t:om ell;t os 
srs. Raul i no Horn, Francisco Machado, .Jnsto 
Chermont. Gomes do Castro, Pil'C.> Fert•eim, 
Pedro Velho, Almino Alfonso, Ro,a e Silva, 
Virg-ilio Damnt.io, Eugenio AmoT·im, Porci
uncul;t, Q. Bocaynv:t, Lopes Tt•ov~.o. 1\.Wa.n
dollkolk, Feliciano Pcnna, Fernando Loto, 
Pnuln. Souza, Morae:.: Barros, Lcopol,Jo de 
Bulhões, .Jr.aquim tle Souza, Arthm• Allrcu c 
Ramiro Barcollos (~3). 

E' lida, postn. em discus,::iLo e sem debate 
approvo.da a act:t rl:t sessiLo anteri01'. 

O St•. ll" Scct·ell.:aJr•io dit conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio rio Sr. Manoel de Mello Cardoso Ba· 
rato., expcrlido 1lc Aguas Virtuosas cm 5 do 
corrente mez, cm que, aecusando haver I'e
ccbiclo a commnnicaçiio do ter si•'o J'econlle· 
cido Senador Fedem! p8IO Estado rlo Pill'iÍ, 
participa. que incommo·!os de sande, do que 
se ach;t om tJ•:ttamenl;o, pt•ivam-n'o, por 
emquanto, de corresponrleJ' no convite pa.ra 
vir prestal' o compromis;o.-Jntair.~(lo. 

Convite d:t Escola Militar dc;;to. Capital. 
,]irigirlo ao Senarlo p1J'i1 nssist.ir ii. festa que, 
em homenagem ao Chile, rcali~à no dia 12 1lo 
corrente, ás I I horas d:t manhiL.-Inteirado. 

O Sr :'2" Scct•etn r· i o dccli1I'11 que 
não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

TRADUIIOS D!i: CO~!M!SSUES 

E' lida e posta em rliscns8iLo, que se cnccr;-a 
sem deb:ll.r, ficando arlia·'a. a Yot.açüo por 
fiLlta da quoJ·wu, a s0guinto indica~ão, que se 
acluwa sobre a Me$11. 

N. I - lS97 · 

Indico que o omcio onvi:1.•lo ao Senado ]leio 
Sr. Nogueira. Aocioly, l'lHHlneiando o C~1l'go 
do Sunatlot• pelo Esl.:trlo do Ccnrú. seja en· 
dndo :'is Commissões rounir1ns ,Jc Consti
tuic;iLo, Po,lores o Diplomacia o de Jnstiçn e 
Lcgisl:t~iLo, afim tlc interporem parecer so· 
bro si : 

ou n~.o perdit.!o o manrlato o Senador !J.Ue 
ex:orce funcçüo publica fct!oral ou estadual, 
dumnte as sessões [,•gislativas. 

S.R.-Sa.ln.das ~essües, G rlo maio de 1897. 
- Leite c Oiticica. 

O s~·. Pn·e~•idente- Ninguern pc
d.intlo a pltlavra llUl'<1 arre;;cntar pr(\jectos, 
indicuçoões ou roquel'imcntos, vou levant<tr a 
;;essii.o. convidando os Srs. Senadores pre
sentés para ~o occuparem com os trabalhos de 
suas Commissüos e designando para oruem 
do dia lh soguinte sossiLo: 

Traballws do Commissões. 

Levanta-se a ses~iLo a I hora r ln. tarde. 

4'' SESSÃO, EM lO DE MAIO DE 1897 

P1·esidencia dn Sr, lifanoel de Quei1·o:;; 
(Vice-Presidente) 

Ao meio •l ia, abre-se a ~essi'í.o. estando pre
sentes os SI'S. Senadores Manoel do Queiroz, 
,J. Catunda, .José Hemo.rdo •. Joaquim Sar
mento, I•mn~isco Machado, BPnedicto Leite, 
Pires Ferrr.iro., Cruz, Joüo Cordeiro, Pedro 
Velho, Alm i no Afi'únso, AI varo Macha• lo, 
Abdon Mil:wez, Joa!J.uim Pernambuco, Leite 
o Oiticica, Rnsa .Junior, Ruy B1trbosa, Seve
rino Vieira. Virgilio Damasio, Eugenio Amo
rim, Domingos Vicente, Pn.ul<t Souza, Mm•a.es 
Barros. Caiado, Generoso Ponce, Aquilino do 
Amaral. Vicente Machado, Esteves Junior, 
Richard e Julio Frota (30). 

Deixam do comparocor, "0111 causa partici
paria, os Srs. I opes Trovão, Gonçalves Chayes 
o A. Azererlo; e, sem elht, os Srs. Rauhno 
Hol'n, .Justo Chermont, Gomes de Castro, 
Almcidn. R:ll'I'eto, Rosa e Silva, Rego Mello, 
Lennrll'O M:wiel. Pot•dunculn, Q. Bocn.yuva, 
E. Wawlonkolk, Feliciano Penna, Fet•nando 
Lobo, Leopoldo do Rulhües, Joaquim rle Souza, 
AI'thur Abreu e RamiJ·o B~wccllos (19). 

E' !id;t, posto. cm discussão e sem debate 
approvud:1 a acta da sessiio ant.CI'ior. 

o §1•. 11" §c(.,a•etarüo dll conta do 
soguin te 

. ' 
EXPEDIENTE 

Em virl.udo 1lo. letl.ra oxpres'<L r'o art. ~5 :\ct.:1 rla npne:1ção g-eral 1la rleiçfí.o n. qno se 
r la Con,t.itui,·fío, quu dt•cl:tra inc'"''l'alic•r•l" i'i'Or~!'1rlcn, !1<1 rli;L :{11 r1ll rlezcmhJ•o rio l8!1fi .. no 
oi/ltilda/0 letJis!alivo Uul\l 11 OXOJ'CÍL'ill do qual· IGSI.:tdol 110 Ala:.:lliiS, I'X:JIOil.trlil pula l'O~i;cct.t~a 
!J.UOJ' outm funcçfío uumul.u us sossões, tem ·.junl.a.n]HI!'Ilrlll!'ll uom" dJploui<t ao c\llat.lno 

,., ... ·,.. . . 

,, 
:~ 

i 
I 
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eleito Senador pelo mesmo Estado Dr. Bet•
nardo Antonio de Mcndonço. Sobt•inho.-.\' 
Commissiio tle Constitniçilo, Podm•es o Diplo
macia. 

O §a•. ·~" Sect•et;ario lê e vac o. 
imprimir pura entrar no. ordem dos tralio.· 
lhos o seguinte 

PARECER 

N. 16 - 1897 

Com 11 mensagom de 21 do (1ezemb1•o do 
anno passn.do, sujeitou o Sr. Preleito do Dis
tricto Feder<tl ao conhecimento do Senn.do, 
nu fórmR do nrt. ZO do. lo i n. 85, de 20 de sa· 
tembro de 1892, o veto que oppoz ao dect•eto 
do Conselho Municipul, de Iô de dezembro do 
mesmo anno, que crcou o imposto de expor
tação, com a tuxu. de lO "/" sobre o valor dos 
productos exportn.dos. 

- Esse ·~eto foi sujeito ao estudo dn. Commi,são 
de Constituição, Poderes o Diplomacia, que 
vem interpor o seu parecer. 

A's razões de inconveniencia na dGcretac,•ão 
do imposto de exportaçiio, mór mente com a 
taxa elevada de 10 "/ .. sobre o valor dos ge
neros exportados, accrescento<t o Sr. Prefeito 
cm sua mensagem a affirmação de que o al
ludirlo dec!'eto fere a disposição do art. 15 
§ 11 da lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, 
que deu orgnnisução ao Districto Fecleral. 

Sobre este unico ponto versam as conside· 
rações da Commtssão de Constituição para 
opinar pela rejeiç1í.o do veto elo Sr. Prefeito. 

Pela 2" pat•to do art. 20 da citudtt lei n. 85, 
a competencia do Senado Iimit:1-se li. decisão, 
si o acto vetado viola ou não a Constituiçiio 
e as leis federaes, assim como as leis e ragu
lamenLos do munieipio A quost.üo de conve
niencia ou inconvoniencia drt adopção desta 
ou daquella medida escap:1. ;i. competencia e 
attribuiçõos do Senado. 

Fóra de duvirla, é da competenci:1 do Go
verno Municipal do Districto Federal a decre· 
taçüo do imposto de exportuyão, pura os ge
neros de pruducção do município, pois para 
esse eiTeito esta o Districto Federal pet•l'eito.· 
mrnte equiparado aos Estndos e li da prtva· 
tiva competencia destes a decretação do im· 
posto de expot•titçlio. C:JHli do§ i" do art. 9° 
da Comtituiçlio cltL União. 

Niio tdl'ecta atlisposk~.o do art. !:i§ II da 
lo i n. 83. rle 20 <lo setembro de 1802, o que 
vem ostn.tuitlo no arb. 5" tlo tlecrcto vvtarln, 
pois niiu se tr·nt:t pt•opJ•i:tnHmto de postut•n .. :, 
o sim de nrna lei pam n. cuurancn. tio um <m
posto, cuja com petuncio. do Conselho par:t 
decretal-tt 6 indiseutivol. 

A' municipn.Iidude 6 licito nas leis que pl'O· 
mulga estabelecer tt parto sanccil,iva e coer
cil.i ·:a das mesmas, do modo que julgar con· 
Ycnir:.nte partt assegurE-r a su:t perfeita ex· 
ecuçao, urna vez q no nao olfentla a Consti
tuiçiioe leis federaes. 

Niio po<lendo à Commissíio entrar no conhe· 
cimonto da conveuiencia ou inconveniencia 
da decretação do. lei, em relação aos interesses 
do municipio, e rla qual é unico juiz o Con· 
selho Municipal, é por isso de parecer que 
seja rejeitado o veto do Sr. Preleito do Dis· 
tricto Federo.!. 

Saio. dn.s Commissiies do Senado Federal, 10 
tio mttio do 1807.-Vicente Mttchado, relator. 
-1lbrlon lllilmw:r. 

O §r. Abdo111 MHanez-Sr. Pre· 
sidento, o nos'o collega Senador por Matto 
Grosso, Sr. Antonio Azeredo, incumbiu-me 
de, doloros:t missão de communicar ao Senado 
que rluixa de comparecer, por emquanto, its 
sessões em virtude do fallecimeuto de sua digna 
ICUnhada. 

O §~·. PR•e,.;idente declara que o 
Se!l:tdo fica. inteirado c C[Ue se vae olllcinr, 
desanoj ando-o. 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE COmiiSSÕES 

O Sr. Presidente-Não !ta numero 
pttra proceder-se :i. votac;ão da materia cuja. 
discussão ficou encermda na sessiio anterior 
o ningucm pedindo a palavr11 pat•aapresentt~r 
projectos. indicações ou requerimentos, vou 
levu.u ta r a sessão, convocamlo para amanhii 
sessão sec1•ota, afim do Serwlo tomar conhcei· 
mr.uto de actos do Pode!' Executivo, sujeitos 
ó. su:. appt•ovuçiio o. reillti vos :1 nomeações o 
renroçüos lle funccionarios do Corpo Diplo
matico. 

Cou vi elo os Srs. Senadores presentes para 
se occupr.1•em com os trt~balhos de suas Com· 
mis-iie>, e designo para orrlem do dia da se
guinte ses~üo publica, que se realisar~~ v. e pois 
de ~m[\nha : 

Traballw;: ~lo Commi:.Jsües. 

Lel':mt:l-•>e :: ;>es:.Jü.o ;~o meio-dia c •10 mi
untos. 
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S!l5SÃ0 EM 12 DE ~rAIO DE 1897 só podera seguir no dia 14 do corrente.-In· 
teirado. 

P1·e;idencia do 81•, J. Calumla (1' Secrela1·io) Convite da Commissílo do Clero desta Ca· 
pita! ao Senado para assistir, no dia 13 do 
corr•ente, ils 10 horas da manhã., ao solemne 
Te·Deum que será celebrado na Cathedral do 
Bispado em acção de graça pela prosperidade 
da Naçüo Chilena.-Inteirado. 

Ao meio-dia, acham-se presentes os Srs. Se: 
nadares Manoel de Queiroz. J. Catunda, .Tose 
Bernardo Joaquim Sarmento, Gomes de Cas~ 
tro Alva;•o Machado, Abdon l\Iilanez. Rosa e 
Sil~a. Joaquim Pernambuco, LBite e Oiticica, 
3everiano Vieira, Eugenio Amorim, Q. Bo· 
Jayuva, Felkiano Penna, Caiado, A. Azered•J, 
3eneroso Ponce e VIcente Machado (18). 

O Sr. :~o Secrctat•io (servindo de 
2•) lê e vã.o a imprimir• para entrarem na or· 
tlem dos trabalhos os seguintes 

Deixam de comparecer, com causa part.i
:ipada, os Srs. Richard, Justo Chermonc, Lo· 
1es Trovílo e Gonçalves Chaves, e som elln, 
1s Srs. Raulino Horn. Fr~tncisco Machado, Be· 
;Jedicto Leite, Pires Ferreira, Cruz, João Co1'· 
ieiro, Pedro Velho, Almino AO'onso! Almeida 
Harreto Re"'o Mello, Leandro Mamei, Rosa 
Junior, Ruy

0 
Barbosa, Vi1•gilio Damazio, Do

mini,os Vicente, Por•ciuncula, E. Wanden
lwlk0 ~'ernando Lobo, Paula Souza, Moraes 
l:!arr~~. Leopoldo de Bulbües, Joaquim de 
:;;ouza, Aquilino do Amar.tl, Arthur. Abreu. 
Esteves Junior, Julio Frota e Ram1ro Bar· 
~ellos (31). 

O St•, ~" Secretario (servindo de 
1 ') dú. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

P.\TIECERI~S 

N. 17 de 1807 

A Commissíio de Constituição, Poderes e 
Diplomacia. á qual foi presente o diploma 
constante da acta da apuração geral a que se 
procedeu em Maceió, a 9 de fevereiro deste 
unno, da eleição realisada a 30 de dezembro 
dt~ anno passado, para a escolha de um Se· 
nadar pelo Estado rle Alagoas, para renoya· 
çiio do terço do Senado l•'ederal, e expedrdo 
ao candidato Dr, Bernardo Antonio de Men· 
dança Sobrinho, vem apresentar o seu pa· 
recer. 

Dessa apuração consta o seguinte resul· 
tado: 

Dr. Bernardo Antonio de Mendonça 
Sobrinho, ....... ............. . 

Dr, Messias Je G usmã.o · . , ..•••..••. 
Coronel Epaminondas Gracinda ..••. 
Coronel Firmino de Souza Caldas .... 

Votoo 

II .874 
570 

3 
I 

A Secretario do Senado, procedendo á apu
ração das diversas actas que foram enviadas 
pelas mesas eleitoraes. chegou ao seguinte re· 
sultado: 

Dr. Mendonça Sobl'inho .......... . 
Dr. Messias do Gusmilo ........... . 
Diversos ................... ...... . 

Em branco 12 cecl u las. 

Votos 

9.613 
!.524 

12 

Quatro Mensngens do Prefeito do Districto 
~·ederal datadas de 1. 4, 5 e 7 do corrente 
inez, Ruhmetr.endo á consideração ~lo Sena~o 
1.s razões pelas qua.es oppoz Mto a~ _Resolu· 
;Jües do respectivo Consell_lo _iv!~ntcJ pai! a 
primeira, concedendo ~erm1ssao a Empreza 
<·Juminense de AnnunCJos pat•a usar de pla
,a~ de ditf<lrentes dimen-ües e !eitios nos 
nuros ou espaços, nas ruas o praças d~~te 
listt•icto · a se,.un1la, autorisando o Prelerto 
1 contractar c~m J. Sampa:io & Comp. a .ex· 
racçüo de loterias mumc1paes ; a. t~rcm!·a, 

:•ontando para todos os a:ffe1tos aos c1daduos 
>\ntonio Pereira Barreto de Andrade. I• es· 
wipturario da Directoria. rle F'azen.da da Pre· 
eitura Municipal e Timotheo da Silva A_lves, 
>uarda Municipal, o tempo em que servrram 
~m outras funcções publicas e a q1;1art;: auto· 
•isando o Prefeito a concednr ao culadao .Toa· 
jUim Fernandes do. Costa .Permiss~o pa.~a es· 
.abelocer nos jardins Puhlicos vrwms dJvcr
;Ões sob as obrigações ~uo est.ipula. - A' 
;ommissiio de Constituiçii.o, Poderes e Diplo· 
nacüt. 
Tele~rmmmado S1•. Senador .Tnsto Chcrmoryt 

>Xpedillo, liontcm, de Bolem, ~stado do Pm:a. 
:ommunicando que, por mottvo do mole.~l.w., 

Nenhuma reclamação foi in•esente á Com· 
missão c aponas esta verificou, pela remessa 
de actas feita á Secrecaria do Senado, que 
houve duplicata nas quatro mesas do muni
cipio do Pil:tr, que f'unccionat•arn todi!-s. em 
editlcios deswnados pelo governo mumcrpal, 
c sobre esSJL dupliciLt!l n~.o tem a Commissiio 
elementos par" verificar _qu~os as me.sll! que 
h'i\'itimttmcnto so const.ttun•nm, pms, para 
isso, set•ia ne,·cs>ario que ti vosse a Mtn. da 
clci\:ão do mos11rios po.l'tL as divorsas secções, 
Joita de accordo com o disposto no art. 4", 

i 
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§~ 1'·, 2" e 3" da lei n. 35, do 26 de janeiro tle 
!892. 

Finalmente. r1a npurn.ção 1eita pela Sect·e
tttria tlo Sen;,rJo o que mereceu o exame da 
Commi~são, vô-tie o seguinte resultado: Esta eleição não influo no rc,ultar;o e en

tendo a CummisRão que deve ser annull:uh. 
Ainda estranhou a Commissi'io ~ue a junta Voto• 

apuradora só se houvesse reunido a 9 do fe- Dr. Joaquim No:.jueira. Parannguó.... 15.344 
vereiro, contra.rian,lo assim o rlisposto no DI'. Alvaro de Assis Oznrio Mendes.. 14.347 
art. 44 da citadtt lei n. 35, .declarando que Dr. Antonio Coelho Rodrigues...... 170 
«continuava os traba.!hos ela apuração», mas 
a acta é tão omissa que is:;o não se póde vc· Do exposto, verifica-se que hoavo dupli-
ritlcar. cattt ~o diploma o isto peh1 constituição de 

A acta rla apumção geral não obcrlecou ás duas ,Juntas apuradoras em Therezina cada 
dispo~ições de lei e apenas transcreveu o rc- uma dellas tliplomando os candidatos quere· 
sul ta do final. Ciprocau,ente ~e contestam. 

Nà•la disso, porém, influindo no resultlldo A Com missão, pois, não podia deixar de 
·da eleicão e sttbordinando-se a Commi,;são á como preliminar, verificar a. Ie~itimidad~ 
apuração que fez, e de pm•ecer: dessas ,iuntRs e exn.miuar qual dell;s se havia 

~onstituido t•espeitanrlo a Lc1 n. 35, do 2G de 
1•, que s~j:tm approvadas as eleições que Janen•o de 1882. 

se realisaram, a 30 de dezembro, no Estado de Desse exame resultou parn. a Commissão o 
Alagoas, excepto as do munimpio do Pi1ar conhecimento de que a junta que le~itima
que devem ser annulladas; IJ!Cnte. se constitui1•;•, erà a que havi~ expe-

2", que se,ia reconhecido e proclamarlo Se- dido diploma ao Dt•. Joaquim Noo-ueira Para
nadar da Republica pelo me~mo Estado o naguà, ~ isto pelos motivos que vem, larga 
Dr. Bernardo Antonio ele Mendonça Sobri- e compridamente, expostos no minucioso pa
nho • recer da Com missão de inquerito da Cumara 

Sala rlas Commis~õrs rlo Senarl.o l!'ederal, 12 do.s s.rs. Deputados e que vem publicado no 
de maio de 1897.-VicenteMachado.-Q. Bo- Dumo do Congresso n.ll, de ll de maio cor-
cayuva.- ,lbdon Milane:. rente,o ao qual a Commissão se reporta. 

N.!8DEl807 

A Commissfio de Constituição. Poclm•es e 
Diplomacia, ten•lo em vist11 todos os pn.pei~ 
relativos 6. eleição a que se procedeu. em 30 
de dezembt•o do anno passaclo, no Estado do 
Piauhy, p11ra o preenchimento rla vaga tlei
xada pelo Dr.Antonio Coelho Rodrigues, por 
terminação do seu mandato como Senado!' 
pelo mesmo Estado, vem intet•por o seu pa
recer. 

A' mesma Commis;;ão toram presente dous 
diplomas, um expedido ao candidato Dr, .Joa
quim Nogueira Paranagua e ouLro ao Dr. 
Alvaro de Assis Osorio Menrles. 

Do primeiro c\esses diplomas resa a se
guinte apuração: 

Dr. No:;ueira Paranaguá .......... . 
DI'. Alvaro Mendes, ....... , ....... . 
D. J. Marirtnno Lust.osa P11ranaguit 
Antonio Mat•tins Ribeiro ..•........• 
Dr. Ozorio Assis Mendes ......... .. 
D1•. Antonio Coelho Rotlrigues .....• 

YotoA 

l5,(t05 
2.981 

100 
40 
33 
I 

Do segundo desses diplomas a apuração 
que consta 6 !L seguiu te : 

YotoH 

_Dos 33 munici~ios do Estado rlo Piauhy, 
n:-o houve dupllcllta. em 12 apenus delles e 
sao : Pt.!'acurucn, ~eripery, Parnahyba, Re
generaçao. Appa.recida, P<Ltrocinio, Amarra
ção, Bu1·ity dos Lopes, Jaicós, Paulista Li-
vramento e Santa I' hi!omena. ' 

Jl!n~ todos os outros existe duplicata e as 
eLetçoes rie Santa Philomemt e Livt·amento 
sa.o ~ada uma dellas contestadas pelos dous 
candidatos. 

O r~sultr.tdp, porem, é que, annullados os 
collegi.os VJcmdos por fraudes ou cujas mesas 
foi•amiri'egulo.rmente constituirias ainda assim 
não llca pre,judícado o portndor do Ie"itimo 
diploma, pois quEJ niio altera o resultado" final 
é por is;o a Cornmissão de pa.recor: ' 

I.~ que sojnm ap]:lrovadas as eleições que 
se realis.tram,a. 30 de dezembro do anno po.~
~ado, em Pi:~uhy.e que fomrn aplll'adas pela 
JUJ!t•t quo 1unce~onou em Thorezino. sob a 
presirlencin do tenente-coronel ManoeÍ Ray
mundo "'• Paz ; 

2." Que s~.ia reconhecirlo e proclamado Se
iWiot• ria Republica pelo mesmo Estado o 
Dt•. Joaquim Nogueira Parannguá. 

Sttl~J: das Commissões do Senrtdo Federal, 12 
de Jn[).iO de 1807.-Yiccntdfavltado.-Q, Bo· 
caytwa. -Abdon .illilanc;;. 

N. 10-1807 

D1•. Alvnro 11onrlcs ....• : ......... . 
Dr. Nogueira Parana.gut't .......... . 

l2.R22 O pr~feito rio Dist.riclo l•'ctlBral, em Mon-
l. :l88 sagom do 14 de abril p1•oximo flntlo o q uo 
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·------·------------
JiJi prewnte á Com missão do Constitui<;íio, 1 
Porlcres e Diplornncia, expõe ao Senado Fú· 
dera! as razões em que se ba.seoa o ·~eto op· j 
posto ó.resoluqi\o tlo Conselho Jl.lunicip~l.i. tlc 
12 ilc abril do anno cot•t•ente, om ~ ue roi eon
cedidl1 permissão a Bernard Witenz p:1m,por 
si ou por empreza quo orgn.nisu.r•,estab~lecer, 
em ponto proximo do littoral, .uma. grand.e 
usin<t <1e electriciihtllo, destinada a lbrnec"•r :1 
distancia a força. motri~ nccessn.ria ao !'une· 
cionamento de mn.chinismos. 

5" SESSÃO EM ] ,j DE ~rAIO DE 1897 

P;·csidcncia rlo S;•, Mcmoel v'iciOl'ÍIIO 

Ao mcio·1lia, ttbrc-se u. sessão, est3.ndo pro· 
sentes os Srs. Ma.uoel tle Qtteiroz, J. Ca· 
tYntl:t, Jose Bernardo, Joaquim Sat•mento, 
R:tul i no Horn, Fr•ancisco Mach:tdo, Benedicto 
Lcit,e, Gomes de Casko, Pir•cs Ferreit';l, Cruz, 
João Cordeiro, Alminio Alfonso, Alvaro Ma
clmclo, Abdon Milanoz, Almeida. Barreto, 
Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, .Joaquim 
Pern:tmbuco, Rego Mollo, Leite e Oitteica, 
Le~.nilro ~1aciel. Ro.ll1 .luniol', Severino Vi· . 
eira., Virgílio lhmazio, Eugenio Amorim, 
Domingos Vicente, Porciuncula, Q. Bo
c:lyUYtt, E. \V:1nilenkolk, Feliciano Pennu., 
P:~tila Souza, Mo1•:wõ Barros, Caiu.do, A. 
Ar.ere11o, Generoso Ponce. Vicente Mach:tdo, 
Esteves Junior, lticlturd e .Julio Frotn (39), 

Evidentemente tt1l resolução contmria dis· 
posições d11 lei n, 8:>, ele :<O de setembro ele 
!892, e o vRto do Sr. prel'eito devo ter 3. o.p· 
provação 110 Senado. 

E' ria exclusivn, compctcncia do Conselho 
Municipal a tu.xaç:io de imposto> necc;sll.rios 
pu.rv. os serviços municip:ms (art. 15 § G" da 
lei n. 85 citada), <1 em nenhuma circumsta.n
cin. e para nenhum tim poderá o Conselho 
conl'erir ns sna.s pt•erog:ttivas (art. 3illlu re
J'erirll1 lei), nccrc:wentlo :tinrl:t quo st'l~entc é 
exigível, como reccit11, o quo rlo Ot'<rtmrnto 
const'Jl' e nelle ostivm• cspecificn.ilo (at·t. 42). 

O at•t. 2° d:t resolução vcta.rln tltt ao prc· 
Jeito n. attrihuição rlc estipul:tr o qttan!"m <lo., 
impostos ou a. purccnt.ttgem rtne n tal titulo 
terá de pagar o conellssionn.rio :'t Municip:tli· 
<h.t<lc, etc., etc., o que contraria a lei org,tnic:t 
110 Districto Federal. 

Este unico motivo, c S•llll lllVtll' cm linlm 
de conta os motivos por· que t:tl concess5.o 
contrari:t os int•;re.s3c:l <lo município e con
tt•actos jó. existentes com u. Munwipu.l idadiJ, 
leva :1 Com missão de ConsW,ui,•[o, P,>ilcres o 
Diplomaci:t a perlir ao Ronarlo 11 approvtwiio 
do ceio que o pret'eito oppoz ti resolução :tl
ludilllt. 

Sala. das Commissúos, 12 de m:do •lo 1897. 
- Vieuntc Maclwdo, rclator.-ilbdon Milane;. 
-Q. Bocayuwt, 

O 81·. :;,"4"0~>idl2lr.llte- Aclm-sc n:t 
u.ntc-su.la o Sr. Dr. Antonio Gonçalvrs Fer
reim, Senador da Republica. eloito e reco.nhe· 
ciclo pelo Estado 11e Pernambuco : nomow os 
Srs. Joaquim P~l'llttnlbuco, Leite e Oiticica. o 
A. Azcredo pu.ra (I C0mmissl\o que llevc rc
cebel·o, 

Introtluzido no rcr.into com a> f<Jrmulill:tdes 
do estylo, contrahe o compt•omisso const.it.u
cionu.l o tom11 assento o Sr, Gon<,:al vos Fc,·
rcira. 

O Sa•, Prct"l;~]<r>nlte tlccta1'a flUO, 
tendo aL,'• agor·a. mci;1 hortt tlopois <!o moiu
t!in., eomp:tr·c•:itlo 11Jl"IIIIS IS Sr·,;. Snu:ttlore;;, 
uíin pt'ulu haVOl' ~r~ss:·i.n hn.io n flt\Si!~·na para i1 
ot•dclll dn dia da sr·ss • .-lu ~.;!'guinto : ' 

Deixam de comparecer, com caus:1 p:1.rtici· 
pntla .. os S!'S .. Ju;to Che;·rnont, Lopc.; 'l'roviio 
c Gonç:t!ve:; Ch~we; ; o, :Jcm clla, 03 S1•s. Pc
tll'O Velho, Ruy Bll.1'bos11., J?ern:tndo Lobo, 
Leopoldo de Bulhües, .lo:tquim de Soum, 
Aquilino do Amar:tl, Arthur ,\iJreu c Ra.mit•o 
Bu.rcellos (II). 

S;~o ;;ucces>ivamentc lid~ts, post1s cm dis· 
cussão c sem debate' approv:u1as a~ ;v,tus da 
nltimu. sc:;são e da reumão !lo dia 12· do cor
rente. 

~]) S1•. n" §e(wetall•io declllra que 
não Itu. expeilicn te. 

11]) ®11". ~.:· §eel!•eu::u·Bo declara que 
não h a pareceres. 

O §z·. Jll>h•es Pea·.l.·e5ra. (pela Ol'
rlem) commttuic:t quo o Sr. Dt• .• losé Gomes 
Pinheiro Machatlo, Sen:v1ot· eleit.o e reconhe
cido pelo Estado do Rio G:ri1ll<ll1 do Sul, acna
sc na ante·sal:t o pede a.o Sl', J)resitl,•nte que 
nomcie:1 Com missão que deve reJebel-o. 

O §a•, Pre~adente nomeia para a 
Com nü;siio os Srs. Prres Fel'!'eÍl'l1, Julio 
F1•ota. c Gomes de Castro. 

Intt•o,luzit1o no recinto com n.g formalidades 
1lo eot.ylo, contralle o compromisso constitu· 
eionttl e tom:1 assento. 

<f.:P §1.•, lll>nm51,;::,·~);o~ Viicoenlte -
Sl'. p,·csi,lonto, estilo inipreqsos,!Ja tli:t,;,oc~ pl1· 
rcccrcs t1:1 Commis,ão do Poderes qno mco· 
ulrnt:t•.rn :,;onu.lores pelos E,;L:vlns <1u t>iu.ulry e 
do :\J:r~·i>:t•: o' cit!:ttlito:< :til i l)loitos, ~~:::O 110 
Ue{.()lll\Jl'U tl•J ltl'l IIII [JD.~BI\t[O, 

N:~" hnvJnrln n:1 nrtlom <lo dirt sinl\u Lm· 
hal\ros de Corumi:;slies, peq<J 11 V. llx. con· 
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SllSSÃO EM 14 DE MAIO DE 18!)7 !)7 

----------------------------
Slllt,<3 HO SCUQdO se CO!iCO!lil U\'i(OOCÍtl lJi11'11 
qw' estes pal'Gcere., sc~}<m discutill<•S ho.ie. 

\-'os to n. vol.os,é "Jlpt·ovado o re~ uer•imen t<l. 
Po>~t:t :J, votos, ó :tppruvada :t indieaçiio do 

Sr. Leitl o Oiticica. p:n·a que o o!l!cio do 
St•. No;.:·ueir:l. Accioly, renuncian<lo o· mo.n
<l:tl.o i'e Srn1:vlur pelo E:stado do C:oal'á, se,i11 
w.nwttirl() ús Com missões reunidas de Const.i
i.uiçiio, Pod.orrs o Diplomaci:t c de Justiç:t e 
Legislaçiio, e cu.i:t discussiio ficou anterior
mente encc~rada. 

<11;. :te,~··. If"il'~"':üinemfcc- Havendo di
versn:-;tPab:tllJOs de• natUJ-eza. urgente con!larlos 
à c~~mmissü.u d1~.Tnstiça <~Legislação, e não 
·t.r.ndo ainda cnmpar;•ci,\o pn.t':J. os traila!IJOB<iO 
Sanado dons do.': mmnbros dess:t Commissão, 
uomeio p;tra sub;;tii.uil-os os Srs. Senadores 
BcnedJCto Leite c Rego Mello. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇlO Dg ALAGÕAS 

Entl•<t cm cliscussão o paT'ccer n. li, de 
18~17, da Commis,ii.o rle ConstitLtiçiio, Porlercs 
c Diplom:tciil, opin:tn<lo qne sc.i:t reconhecido 
'' procln.rna•lo Senador rh1 Republimt pelo Es
ta.do de A k:gôas o Dr. IJe;•ntlrl\o Antonio de 
Menrlonr;il SoiJri nl<o. 

(]) g•·· JLe.lte e üiticica-St•. Pro
Biucntc, niio desejo domcn·:ir o reconhecimento 
elo Dr. HC<·n:tl'UO de i\icnclonç;t Sobrinho, corno 
Scn,,dor ~leito ]JPI<J meu Esta.do; e, pilr:t niio 
pr0j ud ica1· osso reconheci memu o a entmr\a 
<1o S. E~. 110 l'ecinto, cu deixo de formular 
pm·anttl o Scuado 11 qucstiio quu lcvan.tei 
de:1nte rl:l C:I!Uilli.>:<iio, "quo ó a. illeg:tl!dade 
rlo r~1plurna r·xre lido p0!:1junta apnrador:J. <l:r 
r. I c i ,,i,o p :·o e• •ri i 1\a nn mresmo Estado; ille:;alidllde 
rcsull.::nte rlu !':<.do rlo Jllí.o ser a.juuta, que 
!'~!uccionou para a :~pnl':t~lão des:"!a eteic:ito, n. 
<JUO Ji>i cleitn., e que !bi 1lepost11 pelo Gover· 
llllUOl', !OOlll I'U.I';;a pul.iliea. e COlll tod1t ;:, OS· 
teuta<:rro do !itcln vorrhdcir11ruent" crimi
no~o. 

Como :t <ii:':cus,;:'io tlo.;te nssumpto não inu
tili%:,, n clei<;.IT.o, l!ilo prrjudictt o reconhcci
J:WIIto ríu elniLo, 'IOl'fJIHl uu niio alleg·o ll<tda 
~~ullLt·u. i.t legalidaJe tLL eloit.~G.o, agua.rllu~me 
p:u·n cm Olltl'tt occa,.;i~o t1·az~r ao Senado a 
d i,.;cnso:ií.o <1r"s" l'::et.o import:111le, do<nnn,;
tJ·:uJdo cnmo os c;t,Vt•.Pnn.dures dos E-:tatio:; 
app<dlam p:n·;:, a {111\'"· ft•·:eml ~tHIIHIO ,;;'L11 do· 
post.u;:: mas,IHll' s\t:t V<·~. ,~opõe intcntlrm ·in.s 
l!!llnil'if.•,'lP:-4, Ji~~·intlil, \'iOJn.l1llO {'r;~.Jleítlllllllte U. 
Cou .. ,i.itui(~;:.u da 1'\.i•pu!dica, que ~:1,rn.ntc n. 
:~ULOIIUt;JI:t. d11·; lllllllit:ipio~. 

:·)~\~:~J .. ~ ·v, .I 

Sr, Prasident.e, este facto rcpro·luz-se con
stantemente. Os Governado!'Os jul:;am-se no 
<iireit o do intervir na politi··:t rios E:st~trlos por 
e~se meio simpJ,~. depondo intendenc<as mu
nicipaes. ( ilpoiados,) 

No meu Estado, tendo o Governo, com a 
su~, ch~tpn., perdi lo a cleiçíio do 1" tlistricto, 
julgou .de couvonicncin nlio con,;cntil• que a 
,iuntll apumdor~1 rcconlwcesse a validade da. 
eleição da opposiçã.o; o para esse fim mandou 
depor a Intendencia Municipal, do modo o 
mais original que se tem dado neste paiz, e 
que cu conto ao Scn:.~.rlo para licar registrado 
nos Anaaes. 

A lntendencia Municipal tinha sido eleita. 
Reuniram-se os eleitos; celebmrn.m as srms 
sesscics proparatorias; rcconliecer"m os pode
res elos eleitos, com todas as formalidades le
gaes, tendo nomeado umo. Commissiio par11 
reconhecer os poderes e outra Commisslio 
para reconhecer os poderes dos membros da 
primeira commissã.o. Proclamaram os eleitos 
c marcaram din pa1•a a posse d:J. Intendenci:t. 

, No dia rla posse, porém, it hora em que os 
intendentes eleitos chegavam para tomar 
cont11 dos seus logal'es, encontrat·am outros 
individuas sentados no.s suas cadeiras; e o 
Governador, deante do todas as autoridades 
o tlo corpo de policia, !echndas as pm•tas da 
Intendencia, deu posse a esses, que elle muito 
bem quiz eleger. Foram esses os que consti
tuiram a junt11 apuradora, ab::tndonando as 
eleiçries d11 opposição, não acceit:mdo as actas 
apuradas dessas eleições. 

A prov11 destes fiJ.cl;os a illustre Commissüo 
teve na acta da apumçiT.o geral, rlocumento 
illego.! e despido de todas as formalidades. 

O Srt. MoR,~"~s BAnRos- Precisamos colli· 
hir esses abusos. 

o SR. Lmmo:: E OI'I'ICICA- Eu julgo que o Se· 
n;1do nüo póde deliber:tl' sobre este assumpto, 
nrro tem meio ele deliberar. O Sen:~.do níio 
pücle, em <nn recoqheci111ento do podares, 
j nlgar da iegalitladc uU i llogalitlttcle da posso 
do Jntendcncias. • 
- O SR. MoRAES BA1wos- V. Ex. propo
nha a responsabilidade do Governador, c eu 
voto-u. 

O Sn. L;m;a E Or'l'IC!CA- Niio posso accoi· 
tar o consoll10 que mo tl;\ o meu honrado 
amigo, porquo nlio quero desvirtuar a mis
sfto tlo Smmdo. V. Ex., Sr. Presidente, 
comprr•hcndo quo para o Sonurlo vot.ar a re
sponsabilidade do um governador, seria ne
"es~ario instaurar proce~so a os,e Govm·nador, 
isto é, estudai· o sou pt•oce•limento, ver·i!lcar 
f,i ollo Jll'oco•leu legal ou illegalmonte, p:tra, 
no segundo ca~o, :;otar a. stmrespons:thili· 
darlo. Ora, n:to u ost:1 a tttrcllt do SonD.do, 
nem dtt Cotumi1<SÜO tio Constitui~•iio. 
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N;1o alongo esL1~' minhas ligeiras observa. 
çõ~s sobre o as:mmpto, afim do nfw demorar· 
o reconhecimento rlo illustl'e Senador eleito, 
desejando que ellc venha qun.nto ahtes tom~~· 
parte nos nossos l.mba.Ihos. O Senado ,)a 
conhece a mínhtt opíniií.o. O Senador eleito 
tem rUreito a vir t.om<Ll' p::~rte nos nossos tra· 
liathos, e nós nii:o temos direito rle. prejurticar, 
po1· qualquer questü.o, a sua entrada neste 
recinto. 

ç:io, a Commissiio de Constituiçiio e Poderes, 
do Recordo com 11 ttpuração foi to. pela Socre
t.:>.ria llo SenRdo, deu a esse candidato torlos 
os votos mencionados lll1S actas enviadas ú. 
mesma Secretaria. 

0 SR, LEITE E ÜIT!ClCA-!SSO prova. ainda 
« illogalidade do procedimento dll junt<l. 

0 Stt. VICENTE MACHADO.,- Além disso, a 
Commissiio não podia inlerir deste facto a 
criminalidade da junta :tpuradora, poPqun o 
nobre Senador sabe muito bem que muitas 
das actas, que l'orRm remott.idas ú. Secreta1•in. 
do Seuado, podiam ter deixndo de ser remet· 
tidas ó. junta. 

Limito-me n. esta~ Jlillav!'as, que servem 
de simples prote:;Lo cont!•a. o facto pnssail.o no 
meu Estado. 

O SI•. Vicente l'Miachado- Sr. 
Presit1ente, como mümbro !la Commissiio de 
Co11stituiçii.o, i>or1e.res o Diplomacia, corre-me 
o do ver rle fazer '1lgnmas observações ao dis
curso, que acu.b<1 do ser proferido pelo il
lustl'e Sonn.dot• per Alagü:ts. 

Realmente, s. Ex. loYaritou perante a 
Commissiio a questão d::~ legit,imit\;trle d:L 
. iunt:t apuradora. que lJa,vi<J. feito a apnraçii. 
da eloiçiio procedida no Estudo rlo AlagoRs ; 
mas a Commissiio declt~r·ou a S. Ex. que ca
recia de elel!lentos e b:1se p<1ra conhecer du 
illega!id[l.de da .i unta apuradora que tinha 
i'unccíon:tdo na cidade de Muceiú. 

0 SR. LEITE E OtT!CICA-E declarei que con· 
cordava com a Commie~ão. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE- Como muitas 
vezes acontece. 

0 SR. VICENTE MACHADO-Folgo immenso 
com a decl:1ração do nobre Senadot· por 
A lagôas de que o seu collega, que dentro em 
pouco vo.e tomar assento nesta Casa, é Sena· 
dor legitimamente eleito ; c que o ar:to d<1 . 
apura•;úo em mda inílue po.r<J. que elle deixe 
de exercer o mandato que lhe confet•iu o povo 
de Alngôas. 

0 SR. LEITE E OrriO!CA- Estou satisfeito 
com a dec!Rt'ar,,iio do nobre Senador de que 
a apuração íbi íeita pela Secret:tria do Se· 
nado, e não pela junta apumdora: 

0 SR. VICENTE MAC!l,\DO- Realmente, niio 0 SR. ALMEIDA BARRETO- Na eleição da 
tinha a Cummiss:i.o meios para verificar si a Paral1yba nem isso se loz! 
juut:1 apuradorn., que tinha funcciona~.o n:t Ninguem m;tis peilindo a po.la vra, encerra· 
cidade de Mnceió, tiulm si1lo constituirlll le- se a discussão. ' 
galmente ; nem podia •mtl'al' no exame da 
questão de sabet· se tinlitt sido pe!ll t'or('a que 
essa junt.a apuro.dom h:1 vitt entr~vlo illegal
rnenl.o om funcçue3, que I)St<J.vam attribuidas 
a outt•as pessoas. 

Postas lt votos, são successivamente ap· 
provadas as seguintes conclusüe:; do. pare· 
cor: 

I", que sejtun approvadas as eleições que se 
reallzamm, a 80 1Ie dezembro, no Estado de 
Alnguas, excepto :ts do Município do Pilar, 
que devem ser <J.nnulladas; 

2", que s~jn reconhc.:ido o p!•oclamado Se
Mdor dr. RepulJlica pelo mesmo I~Stlldo o 
Dr. Bernardo Antonio do Mendonça Sobri
nho. 

A acta enviadll pela .junta apm•o.do1•a dtt 
cidttrl•l de ~laceió, e a Commi~siio o confessa 
no son pttrecer, ni\o estit faita de accortlo com 
as prescrip1:.Ges lcg-aes. Por exemplo, :1 Com
missão notou qt:e a ju:1ta tt[lll!'adora 1\evilt 
reunir-se, de accot•do com a lei, 30 rlias rlepois 
de re:tlisarltt a ehliçil.o: n, entretanto, da llCtll 
constn que ajunta l'enuiu-se, no dia 9 !le t'e· 
veroiro, 1lizenuo que cuntinu:wa trab~tlhos !\e 
dius antariOI'es ; mas n. :1eta ó feita em sois O §t·. P~·c!';~ctllcautc-Estit t•ueonlw·
ou oito linhas, sem llcsct•iminar• as oleir;ões ei<l.o SeMdor da Republica, pelo Estado rle 
rios 1\iver·sos município.,; o conclue tt :wu.: Alagôn.s, o Dr. Bernardo Antonio rlc Mondun
ração por oxperlir diploma au Sr. Dr. !:ler· Çt\ Sobl'inho. 
nar.lo de liiOll!\onr,a. flobt·inho, como Sentldor 1 eleit.o polo F.st.adc; de Al:.!.!:ô:ts. : Ac~~~~~·~o·se o ~osmo s~~hor. em Ulll1J: • .rt,ns 

0 que [lllS~o ;;a 1·;;,nl.i 1· ao nr1hro. snnn.!lr 1r p111 . t,ntc •. ,,t[,J .. s, n~mr.;o os .flin. Lc1Le ,e OitWI~<I, 
Ahtgl·,:~~ 6 quo tL Ctlflllll:·-s:T.o de Coasl.itui~·.~ii.o o ~~~~~u.~~ 0 Vu·g!lJO I atntLZlO, l1H,l'a,onl LoinmJ:-;~il.ll, 
PollOJ'('S n ü oser1Tfi!ill ~~;e, no Pstullo elos p:t.J.II!is 1 .LlJol-o · 
rel:\ti\'0~ i• eleir;:i,,, Ll,,:; .\lag(,a,,: to.ul.o que,/ lilti'OrluziLln no recinto com :ts l'or:nalitl:Hlcs 
lillll!IIJeia,ndu n.a.r01;:: .. qtl:: l'ui onvia la eom11 rli· •.lo f'stylo,cnntt•alio o cumpromisso con~r;ito~wio· 
:plmna. a.u ca.urlllo:t:~~~ C!C~H.,l, arenas 11111 I:Cl'/in 11;d o tomn. aR:-;cuto o tit•, Bcrn:Ll'Üo de 1\Icu~ 
numero de voto~ p:cra o .::tndiLlllto d:1 opposi· Llon~:t Sobrinlw. 

i 
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JCLEiçi:.c DO PIA UIIY 

En t,ra em discussão o pn recer n. 18, de 
1807, da Commissão rle Constit.uiçii.o, Poderes 
e Diplomacia, opinando que soj:t reconhecido 
e proclamado Senador da Republica, pelo Es
tado do Piauhy, o Dr. Joaquim Nogttcira Pa
ranaguó.. 

Ninguem pell indo n. palavra, encerra-se a 
discussão. 

Postas a votos, são succes3ivn.mente appro· 
vndasas seguir.tes conclusões do p11recer: 

ln, que sejnm approv11das as eleições que so 
realizaram,a 30 de dezembro doannopassado, 
em Piauhy o que fomm apuradas pela juntu. 
que funccionou em Theresina,sob a: presiden
cia do tenente-coronel Manoel Raymundo da 
Paz; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se
nador di1 Republica, pelo mesmo Estado, o 

·Dr. Joaquim Nogueira Paro.nuguá. 

O §1•. Pre>~idente-Está reconhe
cirlo Senndol' da Republic11 pelo Estado do 
Piauhy o Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá. 

O Sr. Ph•es Ferreira (pela m·dcm) 
-Communica que o Sr. SonndOl' que acaba 
de ser reconhecido acha-se na ante-sala e 
pede ao Sr. Presidente que nomeie a Commis· 
são que deve recebei-o. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a commis· 
aiio os Srs. Pires Fer1•eira, Benellicto Leite e 
Leandro Maciel. 

Introduzido no recinto com as fol'malidades 
do estylo,contrahe o compromisso constitucio
nal r;. toma assento o Sr. Nog-ueira Pu.rana
guá. 

Ô" SESSÃO E~I 15 DE M.\IO DE 1897 

Prcside·ncia do Sr. JlfanocZ Victo1·ino 

Ao meio-(Ua abre-se a sessão, estando pre
scn tes os Srs. Sen11rlores Manoel de QtJeiroz, 
.r. Catunda, José Bernardo, Joaquim Sttr
monto, Ranlino Horn, Fr:nJCisco Machado, 
Bcncdicto Leite, Gomes do Custro, Nogueira 
Puranaguá, Pires Ferreira, Ct·uz, João Cor
deiro, Almino Afl'onso, Alv11ro olachado, 
Abdon Milanoz, Almeida Barr·eto, Gonçalves 
Furroil·a, Rosa e Silv11, Joaquim Pernam
buco, B. Mendonça Sobrinho, Rego Mello, 
Loite e Oiticica, Leandro Macio!, Rosa Ju
nior, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Virgílio 
Damasio, Eugenio Amorim, Domingos Vicen
te, Q. Bocayuva, Lopes Trovão, E. Wan
denl<;o!l<;, Feliciano Penna, P11ul:1 Souza, Mo
raes o Barros, Caiado, A. Azercdo, Generoso 
Pouco, Aquilino do Amaral, Vicente Ma
chado, Esteves Junior. Richard, Pinheiro 
Machado o Julio Frota ( 44). 

Deix11m de comparecer, com caus:1 parti
cipada, os Srs. Justo Chermont e Gonçalves 
Clw.ves; e, sem ella, os Srs. Pedro Velho, 
Porciuncula, Fernando Lobo, Leopoldo de 
Bulbõe>', Joaquim de Souz11, Arthur Al>reu e 
Ramiro Barccllos (9). 

E' lida, postu em discussü:o e sem de bate 
11pprovada a acta da sessão anterior. 

O S1•, l. o Sec••eta••io dá conta. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do !• secretario da Camrtra dos 
Deputados, rle 14 do corrente mez, remetten· 
do pl1l'êt os devidos eJl."eitos um de Ci\da um 
dos 11ntogr11pltos, quo foram deviLI11mente 
devolvidos áquolla Camam, das t•o.soluções 

o § 1•• p 1·esi<lente _Si nenhum . do Cor!gresso Naciona~. approvando_ o tratado 
dos srs. senl1tlores quer 11 pala vrl1 pl1m apre- ·de :;~rzude, com~nerc10 e c n~veg~çao entre .o 
sentar projectos de lei, indica.çües ou requeri· Brnzt~. e o lm~cr10 elo Jl1ptto! abrm.~n ,ao,1,!t
mentos vou levantar a sess'io desi~nando msleuo d:~ Fazenda o credrto de ::l:·ll0$8<>8, 
p11.ra ordem do dia da se~uinté; ' o para pagamento rlo m~mbt•os do Tr.thunal ào 

o Contas; concodonrlo seis mezos rle ltcow;a ao 
Discussão unica do parecer n. 16, do ISD7, confcl'Cnto dn. Estradtt de Ferro Centr11l rlo 

da Commissfio rle Constituição, Poderos e Di·· Brazil José Antonio Pinto Carneiro; a!te
plomacia, opinanrlr~ IJUA se.in: re~eitad? o vai? mnclo diversas disposições da lei f'leitor11I; 
opposto _pelo Prufett~ do Dtstrrcto 1' ed~r~l r~ lixando a receita e orçando a rlespez" gcr~tl 
resoluçtto do respecttvo Conselho Muntctpal da Republica; e bom assim um da reJo!uçuo 
que cr·eott o imposto do exportn.ção, com a do mesmo Congt•esso prorogando a sua ul
tax:t do 10 "/u sobre o valorrlos prorluctos ex- timo. sossii:o ute o dia 10 do dezombru proxi-
por•tarlos. mo pass11do.-Inteirado o :r.rcltivem-Ro. 

Lovant11-so a sesstio à 1 hora dtt tardo. Representação do J. Sampaio & c .. contr11 
o veta do -Jll"efoito do Distrieto Fodf'r'.'.l ti. re
solltl;ltiJ do respeeLi v o Consullto Muukipt~l, que 
lhes euneellu lutol'ins muuicipu.os.-A' Com
missuo do Coustituici(o e Putlercs. 
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O s~·. ~~" Sect·et:u•ão dcd:1t':t que S. Ex. quacs os motivos dn. couvícçiio, quo 
nilo ha p:1.receres. exüJI"nou, de quu nós outros p1•omovemo3 uma 

di vergcncía. no seio do p:trtidJ. 
O S~·. Rosa e Silva - Rolovc-mc Sr. !>residente, um chet'o do pn.rtitlo não 

tem o dirmto de tcl' prcferenci:ts l'cssoaos; 
um cllel'n llc partido uão tem o uireito !le 
c"ncol'I'Ol' dii'Octu,, nem inuircctamenle, para 
pertur·bar a politic:t elo um Est::ldu ... 

o Senado occupar por alguns momento; sua 
prcmos:l. n.ttençilo, com nssumpto essenci:tl· 
m•·nle politico. 
_l_IiLIJi~;uutio, Sr._ Presi•lentc, iassumi1• po· 

S!~ues.trancas, naoposso, muito a meu pez<tr, 
slle.ncmr ;obre a rei'erenci:t tão injust:t, quão 
mtempestiva, que foi l'eit.a na Camn.ra dos 
Deputados :to meu nome, pelo honm<lo chefe 
do Partido Reptlb!icano Federal. 
_ Tendo a bancad:t pernambucana, por mo

tt vos que presumo nii.o serem 1lesconhecidos a. 
S. Ex., entendido níio poder occupar os car
gos p:t!':t os quaes havia sido indicada, o hon
rad? lcatlm· d:t Cam11ra prcJeriu. t:tlvez como 
derivativo politico, :tttribnir áquolla ban· 
cada intuito di vm•so daquolle que a movia, 
qual o 1le um plano do di vorgencin. no seio 
d.O Partido Republicano Fodcr:ti. E, Sr. Pre· 
Sldento, apez:tr tlt\s in:;tancias de meus ami· 
gos, S. Ex. niio se dignou dar as razões 
dessa sua convicção. 

Senhores, penso realmente, como partidnrio 
que sempre fui c espero sempre s•n·, que é 
UI!J. grande erro politico mn:t divcrgenciu. no 
so1o uo um partillo, maxime nos momentos 
dilllceis que estamos atravessil.ndo. Penso rc
:tlmente quo convém e muito m11nte1' or•>:tni
Zil_lill essa força que se cha.m:t P:tr'tido t7epu· 
bl!cn,no Feder:tl ll q Lle i.an to' ctfi,o role vau teo 
serviços jit tem prestado á causa da Repu
blica. 

O Sit, GoNÇJAJ,VES FF.llREIRA-Apoíado. 

~ s,a. Ros:.~ E ~rLvA-Mas o qu~ constitue 
esta l•Jrç:a nao o u, vontade pes,;oal deste ou 
d~quelle cida1lilo, por mais pt·oeminonte que 
s~.1:1, por lllius relevantes quo tenh:tm sido ou 
pusHam set• os seus serviç:os i1 ct~us:t que alie 
rep1·c~cnt:t. O que constitue essa força é in
quest,!Onavelmente o conjuncto dos partí1!os 
~sto.dt!:tes, reguL,rmente organizados ; e tão 
JnJpcrtosos, Sr. Presidente, são par:t :t caus:t 
commum os llevores dos Estitdos po.ri\ com o 
Centro, como os deveres tlo Centro par:t com 
os Est:1dos. 
. O hom·n.d~ leo.rlCJ" da Cam:\T':t dos Deputados 

Jaz a eonfissao franc11 tle quo sempre se apoiou 
11:1 b:tnc~ttla1 pernam buca1m ; !l ou :\llil'mo, 
Rem receio L o consr.esta>;.:l.o, que S. Ex. on
''mltrou :4erop!'O n, corre~'l'ondoncin, m:ds leal 
e m:w: COI'l'Cd.a. do meus itmi!-(OS, l'oprcsen
l:ml.c.> do Pat'l:iuo nopuhli;·ano J<'et!il!'al nrol.it 
ü na o utr:~ cas:J, do Congro:;so Nacional. 

O ~~tt. 1 toN~.~AI.YES Fm":.t~liil.ltA.-Apoia<lo. 

0 Sa. EUOEi\10 DI~ AlolORm- Apoiado. 
0 Sa. ROSA E S!LV,~- ... e, lh.zendo-o. ó 

e!! e o dissidente no seio !lo partido, jú, porque 
attenta contra uma das for·ças ddsse mesmo 
partido. j:i. porque :tttentlL contr:;. o proprio 
regímen ferlemtivo. 

A bancada pornambucan:t não 1les.eja, não 
quer, não provoc~\ divergenci:l,s: :tpcnas 
cumpre um dever -o ele zelar• as tradições 
e os b1•ios <la terra heroica que l'Opf'esenta, e 
manter no seio do p:ll•tido i\ attiwde dig-nll, 
autonom:t, que lleve ter um paetido presti
giado pelo :1poio do seu ls,;tado prcsti:!indo 
pelo valor de seus mombros, pi> la ~u:1 orion-
tação sil, e pela uedic:tçilo t\ cu.usa d:t RepU· 
blica., Alll fu.vor da qual ê capaz de chcg:tr 
aos maio1•es sacl'ifici ''! 

Sr. PI•esidente, nós não desejamos trazer :to 
J•ednto do Congresso Nacional incidentes da 
po!itic:t e.>t:t!lual. E cbhi, ~'s reservas pru
•'entes, o tacto cr•m que a hancada pernam· 
buca exonerou-se d:ts commissücs para us 
ctuaes foram algnns dos seus mernb.ros eleitos; 
e lia tinh:t justamente o int1lito de niiO dar ao 
seu acr.o o alc.mce de um rompimento, do 
uma divergencia no part,i•lo. Quiz unicll.
mente signitk:1r :to honl'ado lcader da Cttmil
m que cll:t tinha UtniL autonomia a zelar, 
uma :mlidariedade :t ~alientar com o emoi·ito 
govern:t<lor !lo Porn:1miluco, cujo nome é 
Ul~:t glm:i:t. par:: a noss:1 terra. (apoiados), 
t:l!Ja admm1stra~ao, chm:t do s:1~!'1ficios o :tll
negn.c;iio, ó um tltulo de IJcn~m~rencia p:trtL 
toúos os bons pcrnam lmc:wos. 

O Sa. GoNçALvgs F~o:ImEm,~ - Putlc ser 
igualada, ma~ nunct\ excedida: 

0 SR. Af,,flNO AFFONSO- E' SOill dul'itl:t 
uma glori:t brazileir:t. 

0 SI~. llOSA E SILVA - Fallo tio Sr, Dr . 
Jo:tquim Ccr1·ê:1 do Al'iLU,io. cuj:1 p:tssar;em 
bt•i!lmntc por este Son:\!io, l: um:t tl:ts pa!-(i. 
1.1:1:> úc SUl1 vid:t glot·iosn, oumprc dedic~[il1 
i( c:1usa publica. (Apohttlos,) 

[1 rotesso!' d ist.ineto, j m·isconsnlto not:wel, 
lln.!'lalnun(,:ll' en!'l'c~to, i' dminisl,l'n.dor ct•ite
l'iof:O, elle, Sr•. Pl'~Si!l<mtc. salicntn.·so sem)n',J 
cm toth; as pusl,·u~s. qno tom honrado, pelo 
:;eu caraeto1' notll'ü u impullnto, o po1• gr:mdo 
iJinst,l'H<;:<I,o C !!OllliH\ll'llt'Í11., 

o :':1: .. RusA g Sn,vA - Tiuham, pol·l.:~nto, 
lll"ll:'l iLmig?s u diroito, do qu:tl h<\je L"mbe111 
ll80 lh tl'!iJUU:L d11 ~1'11:.\tlO, t\e ill!Jlli!'it• tle 

Pois llem. c.,to atlmini.,t,rittlnr, qn" Ln.nto 
lllllll':\ o !1sl.r1do do l'ern:11nbueJ c a"oi"l 

, ' '"'. lo 

mustno e~l;:t prestando l'eievttnlo:> s"rvi,;o.~ it 
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cnma da Rcpulllic::L, no exercício do cargo, 
cm boa h· •1'11 confiado ao seu alto criterio e pa· 
trioti,mo, e atacLv!o, atú em sna hone~tidade, 
em telegrummns que o Repuútica insere em 
sua. parte edi l:orial ! ! 

Inconte$tavel como é o facto, appello pam 
n. propt•ía consciencia do honrado lcadcr da 
Gamara, e pergunto: si estivesse em causa o 
distincto brazileit•o, que com a maior honra e 
brilho presido aos destinos de seu Estado, e 
si houvesse um orgiio de pa1•tido que publi
casse em relação no Dr. Campos Salles, que 
é uma gloria brazileira ( apoiarias ), os tele· 
grammas que o Repulil·c" tom estampado em 
relação ao governador de Pernambuco, como 
procederia S. Ex.? Limitar-se-hiil. iL demons· 
tm<;iio que foz :t deput:t<;iio de Pernambuco, 
do autouomia e solidarieda<le com o per~ 
n:1mbucano illustre que por patr·iotismo e 
só por patriotismo cst:t fb.7.en•lo o ,o.critlcio 
de conser·var·Se .no cn.rgo de governador do 
Estar! o? Talvfz não. 

Qnem, Sr. Pro-ir!ente, assim procedo, pro
move dissiclencitt? 

O Sa. MonAES E BAnnos-DcvemoR crer 
que S. Ex. nilo tem responsabilidade por 
estes telegrammus. 

O SR. RosA E SILVA-Qnem assim procede, 
l'Opito, promove dissid,ncia? Quem ma.ntcm· 
se no sen posto de honra, quem não procura 
por (!Ualquer modo emiJ •I'açar a marclw. dos 
negocitls publicas, o upcmlJ; se limita a zcl:1r 
a posição digm< quo sua conscicncia. lilc in· 
dien. o tt solidarwdade que a am:~ltdc e a 
justica lhe impõem, ou quem se julga com o 
direito, na qualidnde rle chefe de partido, de 
ter preferencias pessoaes 1 

Sr. Prcsülenta, o honrado lcadc;· rla Ca· 
mara dos Deputar los, chefe do P.•rtido l{epu
bli~ano Fe<ler:1l, deu a entender que não o 
surprelwndeu o movimento da b:mc•<da per· 
nambucana. 

Eu sol, Sr. Pt•esidento, que ll:t muito existe 
este trabn.lllo tlo divergencia., de scisfio n.o 
seio do P11rtitlo Ropulllícano [?edero.l; m11s 
pos'o assegut'<Lr que nunca. na. !Juncada 
porllllmbucl1na houve semelllilLJte desrJo, ao 
contrario, Pila se manteve sempre no seu 
posto de pn.rtidat•ia, procedendo confortnll os 
rlictàmcs Lle sun. consciencil1. e do uccordo 
com as bases tlo pn.rtido. 

Sei, Sr. Prosirlunte, que se vao mais l•m:::o, 
que S\l procur~ estube!ect•r ent.1:c .o. norto o o 
sul d;L l{opubltca umawcompltttlnlrdarlo, que 
n~.o exbte. 

Prorn11vor a. polil.ic;t do not•to cont.r~ o 
sul, ou elo sul contm o norte, cor·m sun
pl,smento imil!llsato. Nií.o pi\ile havM IJrll~i
loiro bem Ot'ient.ado q uo não compr•oJwn<la 
quo ;c politica <l.u norte contra o sttl, ou LlO 
sul cou-tii·<~· o nurl.o por•ilt em porigo a. inl;o-

grirlndc n:1eional, a. propria Republic:1 ; seria. 
o so.crificio dos interesses ma.is caros da Pa· 
tria. (Apoiados, muito bem,) 

0 Srt SEVEIUNO VJF.!RA- E' O maiot' crime 
contra :1 Pat1•ia, (Apoiados.) 

O Srt. RosA E SrtvA-Nlio, Sr. Presidente o 
que domina no norte é a preoccupaçiio da 
politica de equilibrio, é apolittc:1 de irmãos; 
o norte quer do sul o respeito aos seus in· 
teresses, o zelo pelo seu futuro, como nós 
outr·os nortistas reRpeitamos e zelamos os 
interesses e o futuro do sul. 

0 SR. MoRAES E BARROS-E o sul, em vez 
do prej wlicar, quer promover estes interesses 
do norte . 

O SR. RosA E Su,vA-Niio creio, 11orém, 
Sr. Presidente, que se deva lazer obl'a com 
estr1s ballelns; aos boatos que me chegavam 
:1 Perrambuco, e que nií.o iam só a Pernam
buco. mas che{l'aVI1m a todo o norte, eu res· 
polldia.: niio sou velho, mas tenho bastante 
pr:ttica dn vida politica pa.ra niio me deixar 
at·r:tstar por ballelas. 

Para. nqui vim com o proposito, que 
ainda hoje mnntenho, de niio ser um divet•
gente no seio do partido; mns este proposito, 
que iJ tambem o da bancada pernambucano., 
e ella hontem o manifestou clar:1mente n:1 
resposta immediata qu·• deu ao honrado 
Zeade;· do. Gamam dos Deputados, este propo
~ito não que1· dizer, não pócle ir até o csque· 
cimento dos deveres que nôô outros temos 
para com a nossa propritt con::ci•· ncia, pt<ra 
com 11 nossa dignidade, par.< com o nosso 
Estado, pam com o pttrtido do que somos re· 
prosent:1n Les. 

Niio, ~r. Presirlentc, nfio descj:tmos, não 
queremos di vergencias. ma.s no terreno ela 
di"nirlarlc nií.o sabemos ;·ecuo.r, e a l.1ancada 
pernámbucana está firme no seu posto; el!a 
cutnpl'irá o seu dever, autonomictt o indo~ 
panden temente. 

E', por conseguinte, :1 vez de me di ri· 
"ir :10 honrado leade1·, no illustre chefo 
do Partido Republicano Federal, paro. dizer· 
lhe ~ue, em bem da harmonia do partido, f'aça 
~. Ex. nií.o umtt politica pe~sual, mas umtt 
politimt d~ pttrtido, lembre-se que a Repu· 
b!iClt premsa do conem•so de torlos oa ctrla
rli<OS bem intancionados.não so esque~u de que 
o Pl1rl.it1u Republicano Federal du Pm·nambuco 
niío telll h·,~itado, nem hesitltt·á absoluttc· 
;"onto na defesa das inst.ituiçues, qualquer 
qun s~ja o !Jerigo que as amea.ce. 

Sr·. Presidente, limito~me l1 c<ttts consit!e
ra<·ües que tornam bem clum, mo 1111rcco, 11 
no:stt pusiçrío. Si, porventut•a, u.s cit•cumst.<n· 
d:ts oxigircnn mttb amp!og detallws, n~.o 
Lerei duvirht cm ü·n~Cl' <1.0 Son:vlo o <to jm.b; 
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aquillo q ·.lO julgar· dever o.dduzir Am defesa 
da attitu.i,l, oompre C<•rt•cct~a. do Partido Re· 
publicn:uo ~·udeml de Pernu.mbuco, 

Tenho ~oncluido. (Jllteilo bem, muito bem). 

ORDEM DO DIA 

VETO DO PREFEITO DO DI51'!UCTO FEDERA!, À 
!'.llSOLUI\7\0 DO RllSP!lCl'IVO CONSEJ,!lO MUNl· 
CTPAL, QUE CHTWU O IMPOS1'0 DE llXl'OI\· 
TAÇÃ.O 

Ent1•a em discussüo o parecei' n. lB,de 1897, 
d.a Comn>i~são de Constituiçiio, Poderes e 
Diplomac'<::., opinando que soja rejeitu.do o 
valo oppo~to pelo Pl'efeito do Districto Fedem! 
á Resolução do respectivo Conselho Muni· 
cipal que creou o imposto de exportação, com 
a taxa de 10 % sobre o valor dos productcs 
exportados. 

O Sr. Antonio Azercdo diz 
que de simples leitur•a do p:trecer da hon
rada Conrmissão de Constituiçüo e Poderes, 
ficou convencido de não assistir mzão ti, 
mesma Cnmmbsão, devendo, pot•tanto, o So· 
nado acceitar o veto do prefeito muni
cipal. 

Analysa o orador o pr.racer do illustrado 
relatm• dn. Commissiio, o qual entendeu que a 
lei municipal,de que se tl'l\ta,é constitucional, 
não ferintlo o n. ll do art. 15 rla lei 01'"'11· 
nica do Distl'icto Fedora.l. o 

Pensa, porém, o orador que a alludida lei 
municipal vae de encontl·o não sómente i1 
Const~tui1;ão Fe~er<~l, como Jt propria lei que 
orgamzou o Drstt•:cto. Le, em se"uida o 
orador di vet•sos a.rtigos da ConstituiÇão e 'da 
lei organic:t. em apoio de seus argumentos, e 
faz amplu.~ considerações ·solJ!'e <1 conveniencia 
do vato·qun :t FdU ver RsseguJ•a não só a in
tegricln.rle eonstitucionnl, como as conve
nioncias arlruinistrati l'as do município. 

Te1·mimttlclo, diz o orador que o ConBelho 
Municip:ll votando um . imposto de expor
tação, pal'r.. o que llte li\llocia competencia, 
uü.o respeitou as disposições constitucionaes, 
e o Seuado deve, estudando melbot• o o,s. 
sumpto, tt:!ceital' o veto o rejoitRr o parecer 
da illustr:~~la. Commissão, parecer esse que, 
si lbr ap!:·rcovado, sacrificar!~ um principio 
con~tit.ucion:l.l o anniquillaru todas as indus
trias do Dir;tl'icto Federal. 

O Sn·. \J'iccnr.n ~llacnuulo vem 
defender o parecer dutlo pl!!a Commissilo de 
Con;;tituil:.io e Podares, sollr<l o ~elo opposl.o 
pelo prefeito do Districto Forlot•nl ú. rcsoluçii:o 
do Oonsnli'fl Mnuicipnl, elo !G rlo <lczcmbro dn 
1tn no prtsAad u . 

Di~ que as accusaçües feitas, pelo honmdo 
Scnarlor por Matto Gro8so, contm o parec~r 
da Commissüo foram secundaritls Jlela opiniii.o 
de dons distinctus orgãos desta Capital, o 
Jomal do Oom.me1·cio o a Ga:::eta da Noticia.~ ; 
entende, porém, o orador que a Commissüo 
niio podia indagar da conveniencia ou incon
veniencia do allurl ido projecto municipal, mas 
tüo sómente verificar si a lei vetttdtl atten· 
tflva contra a Constituiçiio Federal, ou contra 
as leis fedoraes, ou regulamentos e contractos 
do município, e pensa que, si o ConseH10 Mu· 
nicipal creou uma lei contral'ia aos intere;;;es 
municipaes, si o prefeito vetou essa lei em 
nome dos mesmos interesses, ao Senado niio 
é licito entrar nesse estudo, cabendo-lhe ox· 
clusi vamentc examinrw si o projecto vetado 
frire ou não a Constituição e as leis fe· 
tleraes. 

Vae o orador demonstrar com o texto da 
Constituição, com as disposições da lei orga
nica municipal e com todas as outras dispo· 
sições relativas il mataria, que o honrado 
Sen:vlot· por Matto Grosso não tem razão, · 
quando atnrm:t quo o projecto do Conselho 
Municipal ataca a Constituição e a lei orga
nica do Districto Federal. 

O orador entl'a; em seguida, em longas 
considerações sobre o ser perfeitamente ca· 
bivol a allegaçiio, feita pela Commistião, de 
que, para a especie, o Districto Federal estt1 
igualt~do aos Estados, tendo o direito de de· 
c:·ctar impostos de importação e exportação, 
como se infere do art. 34, n. 5, rla Constitui· 
çiio, e nestas condições a Commissão de Con
stituição e Poderes mantém a sua opinião, 
de rtuo a lei municipal vetada não otrende 
nem a Constituição, nem <t lei o1•g:~nica. 

Concluindo, diz o Ol'ador achar pet·igosa a 
innovaçüo que se pretende fazer, dando ao 
Sena.do a ,~ttribuição de conhecer da conve
niencia ou da mconveniencia das leis votadas 
pelo município. As funcções do Senado com 
refel.'enci:t ao Districto Federal slio, na opi· 
n ião 1lo orado:·, de eleva• la or•dem politica, 
não podendo comportar scmelhtmtes minu-
cias. · 

Compenetrado. a Commissiio de Poderes, 
t:Jrmintl o orador, de que n attribuição do 
Senado está consignada no respectivo ar•tigo 
d:1 lei org:tnicrt rlo município, rlen o seu pa.
r•ecm· entendendo C[UO o projecto do Conselho 
Municipalnii:o fere a Constituiçí\o eh Ropu
blicrt. 

O Sn-.Lciltoc Oitüeica-1\stt1conven· 
cillo dos Iouv:weis intuitos q no cl iclRrnm ú. Com 
missfw o parecer que se discuto. Acompanhrt 
o clig-no Sr. relu.tor m1 opiniiio, quoemil.tirn, 
e que consisto llR dcclar:t,:iio de que ao Se· 
nado 110 exorcicio rias runcr,>ücs r]llrllhe sfi.o n.t· 
l.r·ilmidas, no nRsnmplo do quo ~o trn.ta, niLo 

I 
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compete s~nii.o ex(lmin:1r a constitucionnli- ~ ro.l, qu11nto ao direito de impor sobre a expor
dade da let vetad:1 pelo prelbito municipal, e t.ação, ,, orndorm11nifest.a l'Cr.cios fundados do 
:1 sua co~foJ•mirla·le com as leis e r•egulamen- qn., urn dia se ,]Ulg'ue o Con:>elbo Municipal 
tos do Drstricto Federal. En.tretanto. pede autorir.ar1o a impor sobro merc.tdorins em 
Hcen,;a para, enc:mmdo a questão sob esse transito, mercadorias dos Esk1rlos,jit. sufficien
mesmo ponto de vistn, pretenrlm• quo ó dis· temente oner::ul.as, o que constítuiri11 grave 
cutivcl o dil•eito,quo a Commissão reconhe- abuso, sinão n. mais lu.mentn.vêl calamidade, 
cou á Ca.mara Municipal,de taxar sobre a ex- Depois 1ie amlysar a administmção muni
portnção Si, aos mesmos Estados, aos quo.es cipo.l, do a~signala.r· os pcs:;dos gr·avames que 
11 Constituiçii.o attribuia o privilegio !le impôr opprimem a população destn. Capital, bem 
sobrn n. exportação, ·negou .iá o Supremo Tri- como as supeJ•Iluas nom•Jtv;ões de empreg-ados 
bunal Federal o direito de taxar certos pro- que péjam as repartições re~pectivas, o ora
duetos, si é esta questão ainda litigiosa, em dor termina por aconselhat• a. l'~jeiçiio do pa
contraste com deliberações do Congresso Nn.ci- recer da ComrnissiLo, iL qual pe!\e desculpa por• 
onal,como pretendei' a1foutamente con1'e1·ir havel·o impugnado. 
ao Conselho Municipal do Districto Federal 
uma competoncia,reservada pela ConstituiçiLo 
aos Estados e em ce.rtos pontos ainda contes 
tada? 

E' manifesto que o Districto Federal não 
póde ser equiparado a um Estado; fallecem
lbe as condições que carncterizo.m este, sem 
embargo das amplas faculr1ades que a lei 01'· 
ganica attribuiu ao pr•imeiro, muito errada
monte, como geralmente se reconhece. O Dis
tricto Federal urro passa de um município 
com organisação e:;pecial. requerida pelas 
circumstancias, que presidiram á sua crea
çiio. Si é ello repr•esentado no Senado Fede-
1'111, um tal lacto não significa siníi.o uma. con
cessão do Poder Federal, que não lhe entre
gou a direcção da policio., nem :t de outros 
rn.rtros da administração, como justiça, ser
viços de agua. esgotos, etc. 

Si, pois, o Congresso Federal não tem com
petencia para dictnt• leis aos Estarias, mas a 
tem com relação ao Districto Federal, como 
equiparar um e outros, e conl'undil-os na 
mesmo. categoria.?-

Quanto ao art. 2" da lei organica do Distré 
cto Feileml, que declara, com e1feito, queri 
competente o Conselho Municipal para impo
tn,:xaq que não torem da exclusiva competen
cia 1\a Uniilo, convém doclarar que as attri-: 
lmicõcs do Conselho Municipal estão tletm•mi
nlLtlas nessa lei, e em nenhum de seus artigos 
se encontra o direito, con fcrhlo ao mesmo 
Conselho, de impor sobre a exportação. 

A mesma lei, pois, rc>tringilr a disposição 
genericll. do artigo em questl1o. 

O omdor analysa. a lei vetada pelo p1•efeito 
nnmicipal, e pondern. quo, não existmdo no 
Dist1·icto Federal propriamcnto producçües na· 
turne:;, o imposto do 10 "/., applie:trlo por 
aquollll. teria. de recahir cspccialrnonto ~obre 
as inilustr·in.s nas~entos o visivelmente depau· 
llCI'llllas pelas mús condições !lo período que 
atmvcs,u. o Jlil.ÍZ e por ontrn.s CflnBas, que 
nilo :'1 op vort, 11 no ilc,cro ver, mn~ q no os buns 
p1·inL~ipit"1:~ o a bu:~ 1'u.:l.iio mawlam cvit:u·. 

V ui vowlo ao l'~Lurlo 1111 interpr•cta,;<lu :~mpltt, 
ltS~Ii!;n:,lnlln. ú. lei organica do Dist.l'icto Futlo-

O S11•, lFcHeiano Pcnna começa 
1lecl1J.rando que níi.o e sem grn.ntle acanha· 
monto que toma a palavra p:u·o. impugnar as 
concluBões do parecer em discussão, firmado 
por dous dos m::1is illnstr·es membros do Se
n:tilo. A questão que se agita, porem, é de 
tn.l gravida1le. compro111otr.e tü.o vivamente 
os interesses !lo DistJ•icto Fe!~eral, bem como 
os da ordem publica em geral, qu!i ó com
pollido, mó.o grado o mtural vexamo, a ex· 
p1·imir o seu voto sobre o assurnpto. 

Não quer discutir si o Districto Fodern.l 
plide ou não d.ccrctar impostos de expOt·tação; 
niT.o inil.:tgará si a lei muuicipal fere ou não 
o proceit.o constitucionu l, meu os trari iL téla 
da discussão ·a conveniencia ou inconve· 
niencia das medidas propm;tas no projecto de 
lei alludido. 

E' seu objectivo discutir o :wgumento 1l:> 
CommissiLo, reln.tivo ao § 11 do art. 5" da lei 
n. 8G, rtue limit:1 n. li1cu[!L'\,le conferida ao 
Conselho Municipal do impor pena.~. restrin
gindo estas. 

Sobre este a~sumpto entw1 o orador em 
longas considerações, exhanrindo argumentos 
Ol'tl d.o te):to, ora 1lo espirito c1:t legisllll)ão om 
A'''ral e cm especin.l d:1 lei t:e I de outubr·o de 
18:~8. que, sem embargo do h:~,vor conferido 
as C:.•,m:was Municipaes o 11il'eito de impor o 
1i1zor applic:u• penas, I'cl.lmiu ostns o limi
tou·as, como ó notori!1men Le s11bitlo. Dessn 
n.ne buscou a antigtt legisl::çiio evitar ex
cessos, qúo cet·tamenttl se multiplicariam, se 
porvenLur:t houvessem o:' l>or1ores publicos 
al;tribuido ás Camaras Muuicipacs lntitudll 
v:t:;l.o. ou desconhecida .. Acl'ediLa que o pnnsa
meuto d.o le~isladtn•, oxpl'e~so na lei n. 85, 
quo tmz :1lluclido., outro n:i.o I) seniio de lixar 
a penalid:t!lo, o de restrin:::ir• :<. faculd.:I~O con
!eridtt nesta p:1t•te ao Conselho MunJcrpn.l do 
Di3tl'ict.o Foi.lemJ. 

O orador tomtiml ne~anilo o seu voto tis 
conclw;•iC3 do p!WCCO\' i'lll dhmssão, tlecln.-
1' ~lJ,I(J.·S~ CuHVtjllCillO, :I( I ÜH!!l:ÜS, C}UO :1.SSiJl1 
vrocollewlo, o Sonutlo pt•e,t:·,t·ú, ~·, pupulaçiiu 
umincnt.c SC!'ViGO. Nem !itlleco compotonci~L 
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-.o Senado para assim proceder, porquanto o 
proj .. cto de lei votado é inconstitucional. 

Ningnem mais pedindo a palavra encer
r•a-se n discussão. 

Post.:t a votos é regeih1.1la it conclusiiodo 
parecer propondo 11 regeiçiio tio veto. 

A resolução vae ser devo! viu a ao prefAito 
~om a communicaçfio do occor·rido. 

O S1•. ~residente- Eshi, esgotada 
• ma teria tla ordem do dia. Convido os Srs. 
'ienudores para se reunirem na proxima se
sunrla-feira em sessão secret.1. afim do Senado 
;~ornar conhecimento do actos do Poder Ex-
3cutivo sujeitos :i su:t approvação e rel:ttivos 
J. nomcaç,[Lo de ,iuizes tlo Supremo Tribunal 
~'ederal; e designo para ordem do dia 18: 

l" discussão do projecto rlo Senado n, I de 
1897, regulando a celebração de contractos 
,Jelos agentes rlo Poder Executivo e consi
gnando penas nos transgressores. 

Discussão do parecer n. 19 de 1897, da 
Com missão de Constituiç,iio Poderes e Diplo
macia, opinando que sejtt approvado o ·~ato 
do Prefeito do Districto Federal Íl resolução 
do Conselho Municipal, que concerle permis
são a Bernard Witenz para. por si ou em
preza que organ iz:Lr, estabelecer em ponto 
proxirno do Jittor:tl um:t grande uzina de 
elr.ctricitlade destinada a Jilmecer :'t distancia 
a força motriz necessaria ao i'unccionamcnto 
de rnachinismos. · 

Levanta-se a sossfio i1s 2 1/2 horas da 
tarde. 

. 
7a SESSÃ.O EM 18 DE MAIO DE 1897 

(Pl·esidcncia do Sr. Manoel Yictorino) 

Deixam de comparecer, com causa. ]X\rtici· 
pa<l~1. os Srs .. Justo Chcrmont, Gonç1dves 
C lia ves e Cil.i:tdo, e sem o lia os Srs. Cr·ur., 
Almino Aifonso, Rosa e Silv:t, Huy B~wbos;·L, 
Leopoltlo do Bulhões, Antonio Ar.ermlo, Aqui
lino do Amaral, Arthm· Abreu o Ramiro 
Barcellos (!:)), 

O Sr. ].o Se<~ll'er<•n·llo tlá cantil do 
seguinte 

EXPED!8NTE 

Oillcios: 
Do Sr. !" Secretario do, Canw.;•a do.> Depu

tados, da.t:1do de 15 do maio conont", cor~i
rnunicando que orn sessiio de i do me> mo rner., 
ficou as,im cnnstitnitl:t a lvlesa. da re[m•idiL 
Camam : Presidente, D1•. Arthur Cesar Rios; 
1" Vice-PrLsidente, Victormo Ribeiro Car
neiro Monteiro ; :!" Vice-Presideute, F'ro,Je
rico Augusto Bor•gcs ; 1" Socr·ptn.rio, Tlrco
tonio Rayrnundo de Brito ; ;~" Se"rctario, M~:
noel Henl'iques rla Fonsec:t Portelht; 3• Se
cretario, Gntitavo colla~o Fr;r,J:~ntlt'S VémB ; 
4" Secretario, Brazilio Ferreira. da Lc.'-.- In
teirado. 

Do 711inisterio da F:tzenàt\, tlat111lo de 15 do 
corrente, enviundo a ]);Jcm~gem do Sr. Pre
sidente da Republica, solicitmrdo, ,Jc accorJo 
com o § 2" do mt. 1" do der·reto n. 39Z. rlo 8 
de outubro de 18\Jô, a approvar:i'Ln tlo Senado 
Federal para o decmto expedido em :>J de 
dezembro ultimo, pelo qno.l roi nnmeudo Joa
quim Alouso Moreim de Almeitl:t Jl:tra o togar 
de director do Tribunal de Cont;;.s, na vag:t 
aberta pela aposcntadori:1 concetlir!a ao cli
l'ector elo mesmo Tribunnl .Jose tl.a Cunlm 
Valle.-A' Comrnis:;üo do Finanças . 

Do Sr. Jose Alvos de Cerqueira .Cesar, 
datarlo de !o1 de m:Lio corror.t.e; communi
cantlo ter na referiun data renunciado o hon
roso c,Jrgo do Seno.tlor quo lho !bi con!cr:dn 
pelo Estu.do do:>. Paulo.- VarH;o providen
ciar sobre o prconcllÍIJWnt.o tln. vaga. 

Do Sr. Sen11dor Antonio ,José Caiado, com
muuicanl.lo nü.o poder t.otnar parto nns :-;es::;flcs 
rlo SemLdo, · por doen to, poli ln' lo po:· cs'o 
rnoth·o uma licenç:L tlo tlons mczt!;, :dim tle 
tratar elo sawlo !\ira tl:t Capital. - A' Com
missão do Oonstituiçlio c Podare;. 

0 §n.·.:~'1 ~Ü(.~:t·c~-,:1; t"'2..t!< (.~(~/'L'/)1({0 r[,-~,:?'~ 
lil o vaca. impr·irnir, ]m'lL t't!Cral' 1m t .. rdcm 
dos Lm.balhos o soguintc 

Ao meio-dia abro-se a sessão, estunrlo pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, .losó Bernardo, .Joaquim Sar
menro, Ranlino Horn, Francisco Mncbarlo, 
Benetlicto LeiLe, Gume,; oo Castro, No~:wir<~ 
Pa.rana:.tlltí., Piros lt'et'reirn., João Co1•doi1'0, 
Pedro Velho, AbUon Militnr,z, Alrneid" Bar
roto, AIV11t'O Mnchiitlo, Gonçalves Ferroir:t, 
Joaquim Pemnmhuco~ Rego Mollo, Leíto e 
Oiticica, Le:tnrlro Maciel, H.os:~ .Jurliot•, Seve-
1'1110 Vioim, Vir·~;ilio Damasio, Eugenio Amo
l'im, Doming-ns Vicente, Porciuncula. Q. Bo· 
cayuva, L<>pB.' Trov[o, E. Wantlenkolk, Fel i
ei:IIIO Pcnna, l?m·nando Lobo, Pnul:t Sou~a. 
Mr ii'<ICS B<LI'l'OS, .J naq li im ue Souzn, GP!Wl'OSO 
Pouco, \'icouto Maeh:tdo, Gust:\Vo Riclw.n1 1 

Esteves .luniOJ•, .Julio J?J'ula u Pinheiro i\1r1· 
ch;vlo (:lD). 

A' Commis~fí.ü ~~.n CmJ~ti1.uk~o. Po1h:1'r..~ o 
Diplomaci:t fi1i JH't~:;cllto o tlipl111nll. ~uo a. 

,Íli!ÜI\ llJllll'atJoril, t~o Mali~"·'• cn.pilrd r.lo g,_ 

r ;y· 
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tarlo r1o Am:1.zonns, axpo<lin O.ü Dr. EduaJ'rlo 
Gon,,nlvo; Ribeiro. ela: to Scr:::tbr· pelo rnesmo 
Estado, ua clei.,:ão quu tuv~~ logn.1· a, 30 de de· 
Zl'lllbru do u.nno pass;ldO,, par:t !'enovaçiio 110 
teJ•ço n:t 1:epresen ta1;::i.o do :>r:rmdo Fel!t·ral. 

Rezo. esse diplorntl, que é, nn. fórmrt tl:t lei, 
o. 11cta geral da O.i<Ul'UI,:üo, n. seguinte vo-
ta~ilo: • 

lei roi cm tempo con hecid:1.. niio cxpPimem 
a verd:trlc o são o l'osu!tado do dnplicMa, 
Jll'úviall!ent.P concebido e executado. 

Pttl'n. <~omprov;li' essas :1,;sm•çt'Jes, junta. o 
contestn.ate (documentos de n~. 1 :1 13) di
versas actas eleituraes e buletins das sccçúes 
ile Maracupú, Parintin~. Pm•aquequar<~, Arn
cará, t:o:Jry, Codajús, :VIau6s, Ayrad, 1In.nc~ 

D1·, Erlur.wlo Gonç<J.lvrs Ribeiro .... 
Tenente coronc;l Ft·:tncisco Ferreira 

coré, !l.acou.ti;~t•tt, Silves, Tefi'é o Urucuritn lJa 
Votos e da apuraçiio dessas actas o boletin~ u.lllt•mo. 

G. 002 o seguinte resulta<lo: 

de Lima Bacury, ............... . 1.15 Costa A;:evedo (B11r1ío do Ladario), 2. 180 

31 
votns. 

ELluat·<1o Ribeiro, ~12 votos, Jl.lmiranr.e .Jo,-6 da. Cosm Azevedo ..• 
Dous em separado. 

17 Em rtehl('iio a todas essas allegaçürs, a Com· 
rnissilo ox11minou os documento~ o!ferccictos 

4 <ie p:trto a Jl!1l'te paPa bem assentll.r o s"u 
juizo e o Darecer a fot·mular sobre ;1s olciçõcs 

.Joü.o Cnnloso Ramalho· .Jnniot• o Dt·. G:re- uo Est.a<lo do Amazonas. 

Bariio <le ,JUJ·u:'t .................. . 
Dr. Fr·, ncisco Cttell<no da Silva 

Campos ........................ . 

;;orio Tltaumat,u;·go de Azevedo, um voto l Sobre as actas c b:~letins oiTcreci'l?s peLo 
<'ü.d:1 11111. contestante e que sel'v·rram de base a apu-

Pe;·:lril.c ;, Co:nmiss5,o contestou o diploma raç:lo que r1pre~entou :'!, Cnmmi>siio do Senado, 
CXJ>Crl.ilio ao Sr. Edu:u·tlo Ribeiro o ;\!mi- observou esta que ca.J•er:iam de Cltr'ncteristicos 
rante .Ju>ú <1a Coota Azevcdu !Barão do La- de u.uthunticidrule, pHll. Jhlta rle observu.nci11 
rlill'ir0. o p:\l':t esRC e!i'uir.o pedi11 e obteve de prescl'ip~•õcs legaes. _ 
vista. do to. to,; o> papois concol'!lentes :i. elci- Assim, ns actas llas diversas sccçues a que 
çií,o tio Ama.zonas, <tpresenta:tdo ilous longos :\Ilude o cont.o~tante niio acomiJanlram as 
ar:·azcado,; ucumpanlmdo~ do ;;umcrosus t.lo· actas rl:J. f'ormaç,ao das rrspectrvas mesas, e os 
cumcntos. rnesarios que nellas figuram nüo são os eleitos 

O candit.l,,to diplomado, por suo. vez cm p~los cll.maristas e supplentes mai~ votados, 
duas longas rxpo~tções, ncornp~lllho.úus 'taJn· no lüt•madoo.r·t. 40, po.ragraphos, da lei n.35, 
b~m1lc ducumeuto>, conteston U$ attü·mn,ç,ües O.e <ü de ja11eil'o de lSV:!, o que l'oi facil veri
do Sr•. qost:t Azcvello o PXhih!u as Jll'OVas de f~C1l;,l'. pois o candidt~t.o dipl<.<rnado juntou .cer
rognhtt'tdadc elo processo elettor&l e da le"i- ttdao dev1damente authentrcado. dos edrtaes 
tirírid.>t!O 1lo scn diploma. " das elciçüe' das mesas eleitoraes nos diversos 

A upm·:u;iio f'citl' Jlehl Secretaria do Senado municípios. . . _ 
tbs :lu1;henticas que foram cnviailas deu 0 O mesmo ~uccede aos boletms, pots nao 
seguinte resultado: ' vêm com as firmas reconhecidas dos que os 

Edu:ndo Ril1eil•o •...• , 
Lima Bacury •........ 
Cosr.lt Azevedo ........ . 
Diverso::; .. .•.•.•.••.... 

li. OGO votos 
175 » 
tj.!(j » 
54 'lJ 

Contra o diplomo. cxpelliilo ao Sr. Edu11rdo 
.l([boiro o.I!cgou o Sr. Costu. Azevedo o ~e
;;~liuto: 

a) que a Junte. :1]l11l'Mlor:t recusou o pro· 
ü:slo t:ontr<L a valid:vle das cleiç<ios, procc
t;ida~ no Esta•lo do Amuzonus, suuocripto por 
GG eleit:ttrcs; 

b) q no e<Jl ~e to sc:cções clcito~·:ws d:t Ca
pi ta.l l'ccusttr:trn as mesa~; os tl~<~:tes apresou. 
t:trlo,;: 

c; ~no so 1111W'U,J'am as c·lni<;iifs do Lrrbrcn 
O All'tU!ltll'Y C de OllLt·u.s ~Cé(,'ÕL~~ lid !tio Ptn·üs~ 
(jtW lltLO !iH·:1.z:·~ [ll'IH!Oriid:tS no:; (,el'l)11_1S da, 1ci 
ll. •!~!li, do 'l de d•·ZGnJIJI'O do 18DU; 

u') 1pw n:~ n.ctas l'l:ln.ti vn~1 ú~ soeções ah~i
for:,:·' Llof: tliv0r:m:; t:ollogio; do BitilCu·Aillll· 
zutms o d<.1S Rios Mntloirn. o SolimiuJ~, onilo li 

subscrevem e nem estes sã.o os mosa.l'ios que 
figuraram nas actas enviada~ :i. Se"t•eturia do 
Senado. 

Quanto it recusa de ftscaes nas se'.e secções 
rl:l Capit:tl, ltilegada pelo contestante, a Com..: 
missão ol<,,ervon o quo passa 11 expo1•: 

O c(lnrlidato diplomado juntou como do
cúmento as razües que enviou it Commissiio 
os ameias pelos quaes foram os ftscaes apr·e
sontados o dos quues Cll.miJern constam os des
pachos dns l'espectivas mesas, fundamentttudo 
i.t reeusa I 

Do acc: .• rdo com ti lei n. 35, de 25 do j11-
nei1·o de 189:Z, cm seu art 43, § 15. os candi
d:\t.os pn·lom nnmear Hsc;ws, o niio o fez o 
co;üest,lnte d<1 eld<JiiO do Amnzonas, ()apenas 
us qun a.• loptltrarn li sua c;wtl illatur•t tum:1!'11m 
<t tlolil<er::ôio de nomear físcacs. do accOl'llo 
Clllll o qne di>p<iil o§ 17 do l'cfc•·idotu•l;igo tl:t 
cibrl:1. !d. 

Pa.rn. e~~m. nntnNl.(,~fi.o errt urco:ssnria. a indi ... 
caç:<o de ::11 oleil.ol'('S dt1 ctu.ln. utn:t tlc~sltB see
ç:üo~, c isto niio so deu, pai~ nlgurrw~J llos>us 

' 
H 
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nomeacúcs foram feitas por dous eleitoras o 
a que l'oi ~tpresentalla por mu.ior numero con
tem 20 nomo,; ( 5" secção d:t Capital ) e sete 
desses nomes niio siio de eleitores da secção. 

Acha tambem a Commissiio que niio pro· 
cede o facto de em alguns municípios não ter 
srdo observada tt lei n. 42ô, rle 7 de dezembro 
do anno pa.ss11do, porq Uttn to não tendo c tia 
a esses ponto~ chegarlo com tempo de sor 
execut?-rltL, validas são as eleições pr·ocedirlas 
oxclusrvarncnte sob o regímen da Joi n. 35, 
de ~G de janeiro de !80.2, e isto por f•1rça do 
deer·eto n. 572, de 12 de outubro de 1890. 

Ainda nesse sentido apresentou o candidato 
diplomado, :1. Commissilo, o telegt•amr;\a que, 
em resposta a consulta feita pelo Governadot• 
rlo Amazonas, enviou o Sr. Ministt·o do ltl· 
terior. · 

'?e!o exame, pois, a que procedeu a Com
IDlssao do l'oderes, O.e todos os papeis conc~ow
nentes :1 eleição do um Senador pelo Esta1lo 
do Amazonas, assim como r los que fhram 
apresentados pelo conte,tante e pelo diplo
marlo, e consirlerando que ainda quando fos
sem annulla.das as eleições da 2·• secção rle 
Codaji1s, 3' rle Barreirinha, 1 "· e 4·' de Manés 
e 1" do Silves, por vicias, o as eloiçúes dos 
municípios de Labrea, S. l'otulo de Olivença, 
Moura, B~t·cellos, Cumayta, Fonte Boa c Ca
nutamó., nas quaes foi alleg:ula a impossibi
lidade rle cumprimento d:t nova lei eleitoral, 
isto em nada influiria no re~ultado do pleito, 
pois, ainda assim, seria extmordinaria a 
maiori::i do candidato rliplomado ; é de pa
recet• : 

1", que sejam approvad:1s as eleiçiJes reali· 
zadas a 30 de dezembro do :mno passado, 
pam a osco!ha de um Sem1uor pelo Estudo do 
Amotzonas ; 
. 2", que seja reconhecirlo e pt•oc!11mado sc

nat!Ol' r la. Rep,lblica pelo mesmo E>tttdo o Sl'. 
Eduardo Gonçalves !Ubeiro. 

S11ltt das Commissúes, 17 do maio do 1891. 
- Vieanle 111ac1tado, I'elaéot•.- Quinlina Ba· 
crtyt<vu. 

O Sr. !Franci,.(~O 11\laehado 
(pela orrlcm)-Sr. Presidente, acaba de ser· 
lido um parecer da Comrnissüo de Poderes, 
relativo :'r, eleição pelo Estado rlo Amazomls, 
o corno esse parecer tenha sido ttpresenlarlo :'t 
Mcza, tra~ont!o a. penas o diploma de um can
didato, som nmis documento algum ; c sendo 
nrw~Jssario que a eloir;~o a.llurlidl1 sc•,ja e;;tu
darl:t o rliscutirla não su cm r·eln<)~.o ao pro
cr~sso :t q uc clla r! eu lo~:tT' como trtmbem 
cm rnl:Jçi'io á -pesso:L r lo canrl i<T:,,to, ru r·e
qtwiJ•o :1 V. Ex. quo, a. bem d:t moi'aliundo 
]lul,licn o <la 1lccisiio du Sc:n:ul11, mande irn-

p1•imir com o parecer todos os documentos 
que foram juntos :1 contcsta~ilo desso. eleição. 

0 SR.. .ToAQUI~! SARMllN'l'O-Contestação e 
ró plica. 

O SJ.•. Vicente Machado-(Para 
wna lJ:npUcaçr7a) - Sr. Presidente, o Sr. Se
nadur Francisco Macharlo, requereu ao Se· 
no.do a publimu;:ão dos rlocurne:rtos relativos 
ú. clHição do Estudo do Amazonas. 

Das palavras com que o illustre Senador 
fun(lamentou o pedido que tez á Casa para a 
publicação ue ta12s documentos, transp:wecell 
uma ligeira censura á Com missão, quando 
disse que esta tinha apresentado o seu pa
recer ~implesmente acompanhado do diploma 
conlerldo ao candidato pela junta apura· 
dOJ•a. 

Todos os documentos, Sr. Presidente, estão 
na Secretaria e são tão volumosos que, ma
terialmente era impossível á Commissilo 
fttzel-os acompanhar o seu parecei'. 

Nem se póde cPer que a Commissão tivesse 
interesse em sequestrar os papeis relativos á 
eleição do Amazonas, pol.'quanto ella sabia 
que esta1·a no direito de qu:tlquer Senadot• 
requet•er a publicação desses documentos. 

Nilo é licito, Sr. Presidente, áquelles que 
entram com certa p.~b:üo no exame rle 
eleições deste on daquelle Estado, attribuir 
o mesmo sentimento, a qualquer Commissüo 
que apresentD o seu parecer. 

Eu pedi a pu.111vra simplesmente para des
fazer a censura do hon !•ado Senador. 

0 S!t. FRANCISCO MACHADO - Não ha cen· 
suro. nenhuma, ha apenas o desejo do es('lo.
rccer tt opinilio public:1. 

Posto a votos é approvado o requeri
mento. 

O Sr.·. Vicente ~il:acbad.o- Sr. 
Pl'esidcnte, pédi a palavra para apresentar 
ao conhecimento do Senado um pr•ojecto de 
lei. 

A ultima discuss:'lo que aqui teve Jogar 
sobre o velO do Prol'oito municipo.l opposto á 
uma Resoluçlio do Conselho sug-geriu-me a 
irJtia tla apresentnçiio do um projecto quo eli
minasse difficuldades que, porventura, l'ossem 
tmr.idas no Senarlo rel:d;ivas aos velas quo 
honve~scm de ser sujeitos ao seu conheci
mento, do Prol'eito munit:ipal. 

Sabe V. J~x. o sabe o Senatlo que, om vir
tudo da lei org:mica do mmricipio são trazi
dos ao conhecimento do Semtdn os vdtas do 
Prol'eito, quando 1ts Resoluções do Consolho 
Municip:tl so oppõem ils lei, c re~u\ttmcntos 
do muuHpio, :i Constitui\·ão o á lei org't\
nica. 

Acho razmwel o na.Lut•c\l ~uo :tintla pcrnHt
uun:t como al.l'.rihu ir;iio do So1111dll, tomar co-
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nhccimento rlos w!tos do Prefeito, quttwlo 
elles se refiram ao ataque e violaçiio tia Con· 
stitui~:iio, das lois 1iJ•leraes o tia lei orgiliÜca 
do município. 

Nilo parece justo que o Prefeito fique inhi· 
birlo de oppor o seu vdto ás l~e~oluçõos do 
Conselho, quando estas ataquem ás leis e rc· 
guiamentos do municipi•) e â Constitui~ão Fc· 
dera! e fique sómente ent,regue ao conheci
mento rio Sena<lo a questlío. 

l!]u vou ler o p1•ojecto que está subscript.o 
po1• alguns collegas para apoiamento o o Se
nado o tomara. na devida consídera.çiio. (U) 

Vem á Mesa é lido e est.ando apoiado pelo 
nu moro de assignatur;ts, va l a imp1·imir 
para entrar mt ordem dos trabalhos, o se· 
guinte 

PROJEC1'0 

N. 2-1897 

O Congresso Naciono.l decreta : 
Art. 1." Sómente quando no veto que o 

Prefeito do Districto Federa.! oppuzer ús 
Resoluções e Le'is do Conselho Municipal. for 
ullegada u violaçiío da Constituic;ii.o c Leis 
Federaes e.da Lei organica do Município, s<Jr<i 
elle ~ubm<·ttido ao conhecimento do Senttdo 
Federal, que p!•ocederá no> termos do ad .. 20 
da Lei n. 85, de 21 de setembro de 1892. 

Art. 2.• Quando o veto Jbr opposto á Reso
luções ou Leis do Conselho Municipal, por 
motivo de inconveniencia ao~ interesses do 
Município ou contrario ás Leis e Regula
mentos da Municipalidade, no mesmo prazo 
do art. 21 da Lei n. 85, de 21 de setembro 
de 1892, o Prefeito as devo! vet•ú. com as 
razões de nlío suncçiio uo mesmo Conselho 
Municip~tl que, si as approvar por dous terços 
dos votos dos membros do Conselho, serlío 
promulgadas pelo mesmo Prefeito. 

Pat•agrapho unico. Si o Prefeito, no c:1so 
de approvação, por dous terços, por p11.rto do 
Conselho Municipal nlío fizer a pt'oinulgaçito, 
dentro de cinco dias, o Presidente do Con
selho a farú.. 

Art. 3." Revogam·sc as disposiçõeB em con· 
traria. 

Su.la <las sessões, 18 do mn.io tio 1897.
Vicente Machado. -BeiiCdicto Leite .--tlvr<ro 
Machado .-Aiidon Mil a na~ .-!'aula Sou:a. 

Si houve este pGnsamento, a que nlío 
Cl'eio, ello é de todo o ponto injusto. 

O Regimento úo Senado ó muito omisso 
sobre o j:ll'ocosso da vel'ilicaç:lío tle poderes; e, 
Sr. Presidente, aproveitando o pensamento 
que mo foi suggerido pelo incidente, le
vanto um pedido que nií.o sei si rleve ser 
dirigido á Commisslío ou ao Senado; o 
nost1.1 perploxirlado, o formulo, c V. Ex. terá a 
a bunrhr1e de encaminhar a quem de tlireíto. 

O pedido é que nessas eleições contestadas 
que involvem questões d.e alta in<lagi.lçlío, 
que precisam ser conhecitlas a fundo pelos 
Srs. Senadores, se adoptasse o precedente de 
mandO.!' publicar as cont •staçües e as refu
tações apresent:ulas perante 11 Commissii.o. 

0 Sn .. TOAQUD! SARMENTO-E' Uma grande 
necessidade. 

O S11.. Ftt•\NCtsco ~!ACHADo- E' o que se 
faz na. Gamara dos Deputados. 

0 Sn. SEVIêR!NO VIEIRA- Era. O pedido que 
tinha a 1i1zer. 

O §n•. Viiccntc Macluaclo (pela 
orrlmn)- Peço a V. Ex:. que me informe si 
no requerimento apresentado pelo nobre Se
nadot• pelo Amazonas para a publica~'iio do 
todos os papeis concernentes, á eleição do 
Amazonas, estilo incluídos tambem totios os 
papeis apresentados pelo candidato diplo
mado. 

O SR .. JO.\QUDI SAI(,,!ENTo-Est:'t claro. 
0 Su. VICENTE MACIIADC- Parece-me que 

o mquerimento é amplo, pódindo a publica
ção do todos os documentos rola ti vos á elei
çãs do Amazonas. 

0 SR. FUANGISCO MACI!ADo-ExcepçÜO feita 
das 1tctas. 

H Si•. J?•·csidcntc- O requeri
mento t1o honmtio Senado!' pelo Amazonas 
versa sobre a m11teri11 da contestação e dos 
docuinentos que· o .acompanham. Foi formu· 
lati o nestes termos. 

0 SR. VICEN1'E MACIIADO- Neste CllSO, 1'0• 
queira quo seja put>lico.da cm scguitl.o. ii. cou
tostação o doctllnentos que a acompanlmm, a 
contratlictn, tambe1n com os doeu mantos 
apt•osmltndo" pelo C<IIHlidato <liplomado .•. 
· 0 S!t .. JOAQUIM SAm!llNl'O-Apoiado. 

O :Sa·. Sovc•·hlo 'illiieiira -Sr. 
Presidente. o motivo que me traz 11 osta tl'i· 
bumt p1•ende·se 110 incidente que se ticu no 
começo dosta sessão. 

Niio sei si nas puJiwrns tio honra<lo Se· 
nadot• pelo Amazonlis honvo o pcns:ti!!Onto 
de qualtjnct• consur11 :i. Commiss:lo •lo Po· 
úm·e~ do Sonal\o. 

(> SI~ VICENTE MACUAllO- ••• a exCellQ[O 
fl'ita d:ts netas, porq uo isto se rio. então um 
tJ•nb:Liho inutil, que prolongaria indefinida· 
manto o ruconlteeimento do Son:Ltlor pelo 
Ama%0!10.5. 

O S:t. l.<"rtANCJsco MAC!lAno-lMon do llOl'· 
Ibito accordo. l\xrtctn.mcnt.o o que eu quero 
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é proporcionar esclarecimentos sobre essa 
cleiçii.o. 

0 SR. PRESIDENTE-O honrado Senador 
pela Baliia l'ormulou um outro requerimento 
em tm•mos vagos. 

O SR. S"VERINO VrEmA-Generalisei o re
querimento, para que, atloptado o prece
deu te, se estenda a todos os casos de contes
tação. 

0 SR. PRESIDENTE-As Commissões podem 
mandar publ;car os papeis que entenderem 
e tomar as providenci;Ls que ,iulgo.rem con
venientes ao processo da verificação. 

0 SR. SEVEIUNO Vrrurr.A-Por isso eu disse 
que o meu pedido er;L encaminhado a quem 
úe direito. 

O SR. PRESIDENTE-A Mesa não se.recusa 
a mandar lazer puhlicaçõe>, desde que as 
Commissõe::; osolicitr;m; mas a l\iesn. não póde 
entrar na apreciação dnquillo que deve ser 
publJearlo. O l~egimeuto não se refere ao as
sumpto, mas comprehende·se perfeitamente 
que esta matcria do verificnção de poderes 
não pó<ie deixar de oiferecer todas as garan
tius tanto para a accusaçü.o como para a 
del'oza. 

Si o honrado SenadO!' requer a publicn.ção 
,]e qwte,quer documentos, precisa formular 
o requer,mento em tr•rmos expr·essos. Si se 
relere u. outras eleições ... 

0 SR, SEVERINO VIEIRA-Farei O requeri
mento em tempo opportuno, si for preciso. 

0 SR. PRffiS!DENTE-0 Sr. Senador Vicente 
Machado requer que, com os papeis relativos 
a contestação apresentada a eleição do Ama
zonas, sejam igualmente publicados os que se 
referem á contradita. Vou pôr a votos e8te 
requerimento. 

Posto a votos é approvado o requeri meto, 

OltDEM DO DIA 

CEf,EllRAÇAO Dll CONTACTOS POR AGENTES DO 
PODER !'ODE!~ EX~CUTIVO 

Entra om i" discus,iio o projecto do Senado 
n. I, de 1896, regul!tndo a celebração dos 
cont.ractos pelos ugentos do Poder Executivo 
c consignando penas nos tra.nsgressores. 

Ning·uern pedindo a pnlnvrtt, encerra-se a. 
di:;cussfio. 

Posto a votos é approvado pl\ra passn.1• a 
2" !lbcussi'io, indo :tntos as Cnmmissües do 
.Justir;tt o Logi:>ltLçilo o do FinnnçttR. 

VETO llO PREFEITO DO DJSTIUC'fO F'mmn.\L A 
RESO!,UÇÃO DO RESPECTIVO CONSELHO J'AUNI• 
CIP.\t, RELATIVA A CONCESsÃO DE UMA 
U~INA. DE ELECTRICIDADE. 

Entra em discussão unica o parecer n. 19, 
de !897, da Comniissão de Constituição. Po
deres e Diplomacia, opinando que sejn. ap
provn.do o veto do Prefeito do Distt•icto Fe
deral it resolução do respectivo Conselho Mu
nicipal, que c.oncede permissão a Bernard 
Witenz para, por si ou em preza que organi
sar, estabelecer em ponto proximo no littot•al 
uma grande usina de electricidade destinada 
a forneet•r it distancia a furça motriz neces· 
saria ao funccionamento de m:J.Chinismos. 

O Sr·. Leite e Oiticicn (!)-Sr. 
Presidente, o~ honrados membros 1la Com
missão de Constiluioão me hão de permittil• 
que chame a sua atte_nçiio para. outro lado 
porque esta questão do ·velo do prefeito deve 
se1• encarado. 

Etitou de aécordo com SS. E Ex. em que o 
Conselho Municipal nii.o póde de!eg:1r ao 
prefeito a taxação de impostos : a t11xação 
de impootos, sabe-se, é de exclusiva compe
tencia do Pod"l' Legislativo, e na Municip<tli
dadc quem representa o Poder Legisla ti v o é 
o Conselbo. Esta attribuição não póde ser de
le)lada, . 

Este principio estaqelecido pel_? ·parecer e 
verd"deiro. Julgo, porém, que nno ~ verrJa . 
deira a applicação ao caso: o proJect.o do 
Conselho Municipal não delega no prel'eJto a 
taxação r1e impostos. 

Sabemos o que ó um imposto, si bem que a 
definição nüo esteja ainda bem caracte1•isada, 
bem precisada pelos trntndistas ; tem-se ad
optad .. como regra. o principio e•ta.lrelecirlo 
pela assemblea. nacional d~ 178~, que diz que 
ó a partr3 com que cada ctdadaa concorre ne 
sua riqueza ou de seus haveres pa1·a as des
pezas publicas. 

Como regra., portanto, o imposto ó nq u illo 
que se taxa sobre os cidadiíos ~m geral ou 
sobre uma classe em pat•ticulnr. Ternos o 
imposto directo e o indirecto ,; ~a.s todos 
elles não recahem sobro um mt1t vuluo ou 
sobre uma concessii.o : recabem igualmente 
ou desigualmerlle, conformo é imposto pro· 
gt•cssivo ou imposto fixo, sobro umn. classe. 
ou sobro torlos os cidadiio:> em geral. 

Jlxaminaudo ) proje~to !lo Conselho Muni
cipal, encontro esta rlisposi1;ão (lt1): 

rrO prefeito estipulm•á, .. 
Ora, este :1l'tigo evidentemente é o omrs da 

conces~>iio; "ú se púde admittrr isl;o como im-

.. 

... 

I
"" 
. 
' 
' 

l. 
r.;. • 

i. 



SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1897 109 

posto, e quem o taxa e o conselho. Este in- ,iulgal' mais conveniente par11 o esto.belecl· 
dividuo po.ro. uso.r ele sua concessão ter:i. de mento da usma prox1ma ao littoral. E' a 
pagar uma pot•cento.gelli aos poderes publi- unica vantagom que esta concessão tem, por
cos. O principio da taxa~ão J.o imposto esta que para o demais, nem necessll.l'io era uma 
fixado pelo conselho. O que faz o prereito, lei do Conselho Municipal. Elle niio pede g11· 
unicamente? Qual foi a unico. delegaçiio? r:tntins, niio pede favores; pede apenas o tli
Que no contracto ficasse cstn.belecido isto:- reito de estabRlecer uma usina de electrici· 
que teria o conccssionario de concorrer com do.de, mais nada; e como vantagem mesmo 
uma porcentagem e se verificasse qual a para o serviço, pede o direito de deso.propriar 

,porcentagem com que teria rle concorrer,- o l•1cal conveniente para o est.abelecimento. 
isto estabelecido no contracto. Não haveria necessidade ele umtt lei muni-

Simplesmente, esttt disposição tem uma cipal, si não fosse o pedido do direito de des
raziio dH ser. Nós sabemos de muitos contra- apropriação. 
ctos reitos, quer com a. municipalidade, quer Nós vemos que esta cidade está. marcando 
com o Governo, em que niio foi estabelecido passo no systema de illuminação. Quando nós 
absolutamente onus para o contract.ante, ou sabemos que :t electricidade tem-se desenvol
por outra o direito ele ser taxado o imposto vido de tal modo, a ponto de já serem illu
pela municipalielade ou pP[O Governo. minados á. luz electrica cidades impot•tantes; 

Docorrirlo algum tempo, quanclo o Conselho ti .po.ra espantar o nosso estaclo de a.trazo 
Municipal ou Governo tem querido taxar estes sobre tão importante serviço publico. 
serviços, os concessionarias apresentam o seu Ha um monopolio, e este lbi uma das t•a
contr:tcto, que niio arlmitte taxação de im- zões no ·ooto, ha um monopolio estabelecido 
JlOstos, e allegam que, tenelo feito um con· por contracto, relativam&nte á Companhia do 
tracto sem a obrigaciio de pagar impo~tos, Gaz; e não é passivei nem ao mPnos estabe
elles estão livres de pagal-os pela concassão, lecer nesta cidade uma usina de electricirlade, 

O Conselho Municipal para evitar que as porque o contracto que a municipalidade te n 
concessionarias viessem al!egar posterior- com.a Companhia doGnz, ccmtrac:to feito pelo 
mente istn, tem ultimnmente nas conce~sões Gover·no Federal, prohibe nbRolutamente a 
rei tas estabelecido este onu.~. Ainda pouco quem quer que seja montar usinas do ele· 
tempo o Conselho Municipal formulou uma ctricidalle. 
lei no mesmo senti1lo que o desta, fazendo Ora, em primeiro lngar a conces~iio rmtoriza 
concessiio a um individuo, e estabelecenrlo o apenas a distribuição de força electrictt. 
mesmo artigo como onus dl1 concessão; o pre· Eu tive occasião de verificar o seguinte: 
1\lito Municipal não vetou esta lei, mas sim Quo.ndo quizemos fazer a exposição indus-
sanccionou-a. Tenho o DiM·io O(fi.oial em que t1•io.l ele 1895, tendo eu de inte1•vil' no assam
vem esta concessão; está. aqui o art. 2'. (Li!). pto como secretario da commi8são, não nos 

Isto partt a concessiio de um Estraela de roi permittido, sern licença da Companhia do 
Ferro. , . Oaz, que a C1ompa.nhi:~ do Jardim Botnnico 

Isto de que se trata e apenas o onus da nos fornecesse luz electrica para illuminar as 
concessão; não se diz que a classe A ou a rnas no dia da inauguração da exposrção. 
classe B tle individuas teriio de pagal' os im- Entrando no conhecimento deste assumpto, 
postos taes e taes. eu e,tudei a questão e ve1•itlquei que o mono-

Diz-se: o prefeito no contracto estipulará palio da Companhia do Gaz é mal entendido. 
que o concessionaria pagarti uma porcenta- Tendo ele rli>cutir-se esta questiio pela pri
gem, o a lei do orçamento tlxar:i. a porcenta- me,\ra vez no Senado, eu tive cur·iustclaclc do 
gem, cm virtude deste contracto. procurar o contracto da Companhi:l do Gaz, 

Eu creio que esta doutrina é a boa doutrina p:wa ver se quebrav:L um pouco esta lencla, 
quo tem seguido o Conselho Municipal: niio· que se estabeleceu relativamente ao mono
deixar que concessões se façam sem que ~que palio daquella companhia. 
estabelecido rlesdo logo que os concessiOna- Niio é possivel que os babitu.ntes de uma 
rios possam ser t11xaolos em impostos mts cidade como o Rio de Jt~neil•o, estej11m sujei
concessões ro.;pectivas para que não llquom tos, o.tti 1908 creio eu, a niio poderem ubso
elles isentos absolutamente rle concorrer com lutamente ser illuminados a luz electriea, 
nm onHs para a receit:t publica. nem terorn l'orça clectrictt, sem que tenham 

licmais. irnpol'tunte, do;pel'Ü.>U miuha at- diante tle si este espantalho rlo contl'ncto 
l.cnç:i.u esto !'acto: estuelnnllo o pl'ojecto vcri- com a Companhio. r1o Grrz. 
fiquei que o concos,ionaf'io n:ul:t pede i~ ln- "XIlmiuan1lo tal contracto, verifiquei que 
tendenci:t. pois sollicitnu apnnas licençn. pnra esse monopolio so basc:1 no seguinte artigo. 
muJJl',Jil' \liJJtt u~'iua llo elllcl'.l'icirl:tde. Haapc· (LJ.) · 
ua.s uma "'~ui.u,gom po1' e!lo pr·e1i1la no con- Ora, evidontcmcute esta clausuht 6 contr:t
selho municipal: ci o r\ireitu 1le desapru- rio. ao monopolio ela Companhia do Guz, 
pt•ittçi~o p1trt1 o terrerto nccosourio o que tlesdc quo a luz olcctrict~ nüo e transmittirl:~ 
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por tubos collocados nas ruas o }Jt•aças pu- qu:ws não constava essa obrigação eJ:
pressa. blicas. 

1 
. 

N<i.o 6 pussi vel impedir que a luz c ec~l'\Cil 
se faç:t por meio de cond:uctorc,; electrtco~, 
que não sejn.m tubos. Evtdontemen~e o prt
vil~"io refere-se ao ;;az corrente. Nao s~ co
gito~ de que a clectricid:u~e Pl!dess~ til~
miun.t· ruas, pudesse produm• a tl!ummu~tto 

E' portanto estn. doutrina que e~ dcs~jo 
resalvar. Julgo que o Conselho Munrctp[Ll lez 
bem, e que nós faremos igualmente bem, es· 
tallelccendo desde logo em qualquer conces
são o onus, com que o concessionaria terá rle 
concoJ•rer para 11s rendas publicas ; ou en Lão 
t~ c!ausnl!L de po•ler o Congresso taxar essa 
concessão quando julgar conveniente. 

de grandes arcas. . 
O pl'oblemn. foi resolvido postel•JOrm~nte, e 

o contracto não podia cogi!:tr de umamvcn
('ão, que só mn.is tat•do .teria do apparecer. 
O privile<>io refere-se tlVHientemonte ao gaz 
corrente,"' e i distribuição delle por meio de 
tubos collocados no sub-wlo. 

Er;tm estas as cunsideraçüe~. que tinha a 
fazer; esperando que a illustre Commissão, 
tomando-as na consideraçiio qu9 merecerem, 
verifiouc e se convença do que eu desejo 
apenas resalvar a boa doutl•ina em tã.o im
pol'tantq assumpto. Como, pois, querer, {L sombra daquella 

clausula, impedir o esbbclcCJII!cn~o ~e _uma 
usina do electricid:\de p<tra dtstrtbu~çao ~e 
fo1•ça, ou mesmo do luz, desde que ntto sPJa 
por tubos collocados nn.s ruas o praças pu-
blicas? ·t 

A razão portanto, allegada pelo prefe1 ,o 
para veta~· esta concessão, . em vi~tude de 
prejudicar contractos anteriOres, ntto. pode 
prevalecer relativamente i CompanJna tio 
Ga~; muito principalmente quando o ar•t 8", 
alludindo já a este facto, est~belece a ga
rantia dos direitos da Companbm. do Gaz, nos 

. termos do seu contracto. Está perfeitamente 
resalv:ula qualquer vantagem, que a Compa
nhia do Gaz possa ter, relativamente a esta 
concessão. · 

Jul""o que não !ta delegação de poderes 
para"' o lançamento de imposto~; e que o 
mttndar e;tabelecer a porcentagem com que 
o concessionaria tem de concorrer, não é um 
imposto. . 

Perante as leis financeiras, isto não é Im
posto· isto significa apenas o onus d:t con
cessão, a obrigaç,ão que o conccss\onario tem, 
p:tra lhze1• o seu contracto, e st fizer o ser
viço de concorrer com uma 11orcentagam 
pard a renda publica, com o onus de con
cessão. 

Julgo que é .conveniente rcsn.lvar 3: _dou
trina estabolectda pelo Conselho MunJCtpn.l. 
Julgo que devemos tet· cu~d~do em não con
sentir que o Poder Mumctpal, ou o Podur 
Federal Jaçam commctos, pm·a. os q uaos se 
possa de Jhturo allegar a intangibilidade. 
Nós j{L temos exemplos a estot•espeito. 

O Congresso r e sol v eu q uo a flscalisnr;ão das 
estradas do fet·ro fosse 11aga 11elas compa
nhins respectivas. 

Em. um pequeno onus lançado so?t•o as 
comp:~nhias ~c estrallas do l'ert'O q_u_o tmh1tttt 
gn,ranl.ia do JUros ou Jli'IVilegto. !•ot, porm~. 
l!CCOS,iLl'iO f]UO :dguma,; ent~ip:tlliii:I.S iiCCGi
tassenl (lSS • onus; o Plli rehtt:;w a (;ult'i.LS, qtJo 
não o a.ccdLaram. o nuvc'I'IJu tovn ~lo couLi~ 
nuat• a jmgar a Jisc<Llisa,,üu, put·q uu as culll
panllias apr·esontarum os 8cus contractos, dos 

O §t•. Vicente Machado (t) -
Sr. Presidente, muito poucas palavras direi 
clcl'endendo o pa1•ocer da Commissão r1e Con· 
stituição, Poderes e Diplomacia, sobre o veto 
do prefeito municipal, assumpto do presente 
debate. 

O illustre Senador por Alagoas disse que 
somente para resalvar a autoridade do texto 
legislativo, que organisou o Districto Federal, 
se levantava. Eu creio Sr. Presidente, que a 
boa doutrina e a autoridade rlesse texto legis
lativo, estão justamente com a opinilio extcr
nada pela Commissão. Sujeito ao conheci· 
menta d:t Commissão o velo do preleito mu· 
nicipal neganlo Hancçã.o ft resoluçãn do Con· 
selho Murucipal, que dava a Bernard Witenz, 
por si ou empreza que organi_zasse, autor~
sação para estabelecer uma usma de electrl• 
cidade nesta Capital, n. Commissão viu que 
esta concessão attentava ·contra duas dispo
siç~es taxativas ua lei organica llo Distt•icto 
Feueral. 

Essas duas disposições foram citadas nas 
rn.zües •lo veto do Prefeito, e dellas se utilizou 
a Com missão pal'D. fundamentar o seu p:t1·ecer. 

A simples leitura do art. 2", que inlringiu 
estas lluas disposições da lei organica do Dis
tricto Federal, tr:mí. ao Senarlo luz bastante 
para o conhecimento da questão. 

Diz o art. 2" (LO.) 
Evhlentemente, Sr. Prcsillente, pelo que se 

achtL •!is posto no a1·t. 2" rh resolução vetada 
pelo Sr. Prefeito, o Consolho do Districto 
l•'otlnraJ rlelegou ao Prefeito podol'es quo ollo 
nflo tinha pat•a taxar imlJostos. 

O Stt. Lllt'rE: E Ol~'lClCA - Nego que sojttm 
i 111 postos. 

O SR. VICEN1'E M.\CIIADO- A propria loi 
o diz. 

o S1t. Lrwrm e OJ~'IClCA- E' porcentag·cm, 
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0 Sr.. VICENTE MACHADO- Ou porccn
tllgem. 

Estão est:1belocidas alü duas hypothescs: n. 
de se ter de cobrar impostos ou uma porcen· 
tagem. 

o Prefeito Municipal fundamentou o sou 
veto na disposição do § 6'' dtl lei de 1805, que 
rezu o seguinte. (Lê.) 

O SR. LEITE m OITICJCA-Taxus nccessarias 
para o serviço, mas esta não é. 

0 SR. VICENT!i: MACIIAD0-0 art. 16 da 
mesma lei ainda diz (lú): 

0 SR. LEITE E Üi'l'ICICA-Pcrfeitamente. 
0 SR. VICENTE MAC!IADO- Disse quo O 

art. 2' tem incidido na inl'r·ac~ão dest:1s •luas 
dispo5ições da lei Llo Distl'i~to Federal: cm 
primeiro log;u• d:i ao preteito autorisuçiio rle 
taxu.t• impostos. o que por lei só compete ao 
Conselho Municipul, c cm segunrlo Ioga r at· 
tenta tambcm contra o o.rt. IG da mesma lei, 
porque confere essa preJ•ogativa ao prefeito. 

Nestas condições, sem entrar, como não to· 
nho entrado, e até muito do proposito na 
conveniencia ou inconvoniencia •las resolu· 
ções tomadas pelo Conselho do Dist.ricto Fe· 
dera!, a Commissão de constituição e Poderes 
niio tinha outro caminho a seguir siniio offe· 
l'ecér o seu parecer ao Senado para a adopção 
do v dto do prefeito. 

Nada mais preciso dizer cm re\açiio a este 
ponto, e chamo unicamente a attonção dos 
Srs Senadores para as disposi~'õrs do art. 2" 
da Resolução vetada c para as disposições da 
lei organica m unici pai. 

O Sr. P••esidente diz·que, estando 
os~ot:tda a m:~teria Lla ordem do dia, vae lo· 
vantar a sessão e designa pat•a or•lem do clia 
da sessão scgu i n to : 

Trabalhos de commissõcs. 

Lcvnnta-se a sessão ó. 1 1/2 hora da tarde. 

8" Sli:SSÃO E)! 19 DE MAIO DE 1807 

[Ptcsidcncia elo Sr. lilanocl VictOl·ino 

Ao mcio-llía abro-so a sessão, estando .Pre· 
sentes os SJ•s. Senadores: l\!:IJlool do <juon•oz, 
.T. C:ttunrl:L, Josó Bornnl'rl.o, .Toa.qwm Sm·· 
monto, ltu.ulino Horn. !lt•a.nciseo Mn.cha~o. 
Boncrlicto Leite, Pires li'erreira, No.~·ttell'tl 
Paranugn{L, .Toiio Cordeiro, Abdcu ~1.~:tnez, 
Almcirltl Barreto. AI varo Machado, Mhll o 
Silvn., .lollqnim Pormunbuco, Rego Mcllo, 
Bcrn:n•do L\e Memlonça Sobrinho, Le:~lllh'o 

Macio!, Ro.>a Juniot•, Sc,verino Vieir1t, Eu· 
:::enio Amorim, Domingos Vicente, Qnintino 
Boc:1yuva, Lopes Troviio, Gonçalves Chaves, 
l<'eliciuno Penna, Fernando Lobo, Paula 
Souza, Moraes Barros, Jo:tqnim do Souza, 
Antonio Azeredo, Vicente Mucharlo, Gustavo 
Richard, Julio Frott1 o Pinheiro Machado. 
(35.) 

Deixam de comparecer, com causa pnrti
cipad:t, o Srs .. Ju:;to Chermont e Gomes de 
Castro ; e, ,;ern ella, os Cruz. Almino Atl'onso, 
Pedro Vel\10, Gonr,,ulves llerreim, Leite o 
Oiticicu., Virgílio Damasio, Ruy llm•bosa, 
Porciuncula, E Wundenkolk, Leopoldo do . 
Bulhõos, Generoso Ponce, Aquilino do 
Amo.J•u.l, Arthur Abreu, Esteves Junior e 
Ramiro Barccllos. (17.) 

E' lida e posta em discussão a acta ua sessão 
anterior. 

O §n•. .]ioaquhu S:lJ.•Jn,~nt;o 
vem tiiZl1r uma redarnuçü.o a respeito ria actt1 
impressa, que diz ter sido o 3" Secretario 
quem leu o parecer n. :w do corrente auno, 
apresentado á Mesa. 

Isto não é exacto. O Sr. zo Secretario, que 
se achava presente, foi quem leu esse pa
recer. 

O Sr. Pn•esiidcnte- E' isso mesmo 
o que consta da neta que acaba de ser lirla. 

A iucorrecçiio é •la acta impressa, mas nüo 
da acta manuscripta. 

Ninguom mais pedintlo a palavra, rl posta 
a votos e approvada a acta. 

O §1•. l" Secretario dli. cont.a do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do St•. padre Alberto Jos<l Gonçalves, Se· 

nadar aleito pelo Estado do Paraná, datarl.o 
de ll uo corrente mer., communicando que 
motivos justos e inrlependentes de SUl\ von
tade o teom impmlido, ate o presente, de com· 
pn:t·ecer ás sessões do Senado, mas quo o üu•it 
ilentro do poucos dhLs. - Intoimdo. 

Do St•. mat•echn I Carlos Machado Bitten
cOUI'C, rlatudo de 18 1le maio corrente, com· 
municn.ndo que, tlll mesma dut.a, assumiu o 
cargo de Ministro do Estarlo dn. Guerra, pal'a 
o qual l'oi nomci1do.- lntcirudo. 

Do Ministerio dn .. Tustir;a o Nef(ocios fntc
rinr.,s, datario do 15 do corrente mero, tr:ms
mitt.imlo n. Meu;agcm un qual o Sr. Prosi
douLe tia Ropu!Jlict< accusa reco biela a que lho 
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----------·---------··------
foi cnvi:ttl~ r,o]o Scn::trlo, CGilll\lUnié:l:ltlo ha.,·cr 
elcit:t sido, no diaG, a Mesa que tem tle dirigir 
os ~:'<!~ t:l':dxl.l\lUS Üut':1lltt: :.L llCtUa.l SCliSctO,
lntoiJ.wlo. 

QJ:. :->_;u:· ... ·;~·~ 61ie<~':~::~o: t:"O..n·3o lê, e ";·::te :t 
iillprimil', pa.ra entr·r.r nu. or1lem dos tr:t· 
bttlltos, o seguinte 

PAiU~CE1! 

N. 21- 1897 

A Commi;;siio de Constituiçêio, Poderes e 
Diplom:1ci:t examinou. como lho cumpd:t, as 
acto.s o mais rlocumcnt<JS r .. büi vos :t oloiç~o 
:1 que se procPdeu, a 30 <le dezembro ulr.imn, 
no Districto Feder·al, pal'<t o pr·oencl!imcnto 
rlo terço da smt representação no Senado dtt 
Republic<t, 

D:t apuraçi:ío f'eita pe!n. respectiva junts. 
resulta que ti.li':J.lll votau•)S o,; seguintL~S cíd<t
dlios: 01'. Thom11Z D~lfíno dos Snnt.os, com 
6.2ri 1 vor.os; Dr. .Tou.o tJízo.l'l'O G:tbízo, com 
4.479 votos; Dr. A doi pilo Hczerr~\ r1e lv!c:wzes. 
com 937 votos; V~1rio, outros com lnlól'ÍOl' 
votação. 
· A ttpm•nç•ão a que (ii'Ocedcu a Commissão 
dú o seguinte resultaúo : 

C r. Thomn z Delíino dos Santos, ...• 
Em separa 'o .................... . 

Dr. Joãu Pizarro G:1l1lzo ........... . 
l~m sopur•tdo ........ , ........... . 

DiVCl'SOS ............ ' .. '' ........ '' 
Em scpt.:.rado .............••..•... 

Cerlul<Os cm hranco ............... . 

G.218 
..,~ 

~( 

4.;~80 
72 

~.017 
26 
53 

O citln.tliío Dr. G:tbiw oppoz impugn::t\'ITo, 
Clll tc-rDWS gora.es, u. toda, a l~!uiJ;:.'i.tl a qu · :--c 
prot:et!eu 110 Dist,J•ido Fctl"!':tl, eontc,t.:Livlo a 
lt•~itimitl:vle do úiplorn:t cxpoditlo ao Dr.Tito· 
ma.~, Dcllí nu c pc< 1uldo :1. :nwnllaç•i"LU de totlt<, ~ 
clciçi"~o. 

As principn.o,; allc:.::,ç0es do contest:ultc f:iio 
:ts 8eguintcs: omlssii.u ,lc u.lguma>: J'ormulí· 
tlades lcl-(;1es no procossu clultoml du <1l{in
mas set·çtlt~s; a:n:-icucio. do ·1~J adas quo :1cixn.
'l\ttn t~.C ~01' lHlVin.da~ :l.U S•~ll:l(io; terotn vot:.ulo 
alguns cid:t·l:lo:; eu,io~ llOlilí\~:; n:i.o íi~~Ul.'i.:trn no 

Esto.s il•;•egnlari,la,Jes, port':m, f'requ:;ntos 
no p::.•o:·c~so eleitoral de 1011os ns R~tad1)~. 
nii.o con:stit.nem per·n.nLc n. lcd vicio.~J ::;n:l:-it:i.n .. 
c!n.c~ que invalidem a legiLlmidade d.a. ol•~kilo. 

Q:1n.nto it f[],[t;, tle .JQ ac:.:1s a que r•.llud0 o 
coat.cst:.Lntc. n. Co:umi~siio p61c cm trompo re
pn.ral·a, t'Bl:lamu.ntlo as t·Ciüridas uet~t~ c n.pu· 
r:•.nclo o ro:;ultc.rlo de. votttção nell::tJ :~~signa· 
l:td:1. 

[linalmente, quanto á. allega~iio rl~ lm.vo
rem vor.n.<lo cm cinco secr;õe~ ::tlgun~ cidt~.éiiT,,,s 
cujos nomes u::Lo figu1•am no livro d.1J ali::it<1· 
mento. pensa a Comrnb::i:lo que essa si:nple;; 
allc:.:::tí'ii.o, aliá::~ não fundn.m<~ntar!:1 ou acom· 
panhadn.<le Pl'OV<1, em n;\'\:, pôde inf1ulr so· 
br:; o rcsulta•1.o da clelçi!,o, m~iü1Git·amcnt~l 
porque t:ws cida,~[,,,, emLor:1. i1ão figul':\IH1o 
no livr·o no ali::~ta.mcnto, po lem tor· vot2.rlo 
muito Jegitim;uneutc, si, ccmo é de suppor, 
apresental'u.m os seus ti tu los; ern seguru!o lü· 
gar. porque css,!s votu.ntcs l'or:tm c;m pr·queuo 
numcN e nenhum:~. Jlrovo. se !t<lduz r!:>. qual 
resulr.e ~• cert~.za ou me·<mo a suspelb1 de 
que clles n>lo ~ej;1m lo.!·itimos nlcitol'cs. 

O citlad:'to contest.:\nt:o ::tEeg:c, como .i <i. pon· 
Llcrou ;1 Commbs;io, cm r.ct•mos ge>r·ae;. '1 uc 
uii.o houve t·a eleição é-1 l'ber<!:t<!c ou Ji,,ll!'ll 
ncecssa.ria, por l1:1.vorem intDllvindo nr··lln.~;.g,en-
1 cs ofllcin.Ps, cmbo1·a s;1 b:üternos, sn lJ,rtli na
r1o3 á. influnncin. dn. :nlttn·irl~;le policial ou 
municlpa.l 1lo Dhtriclo PPdcml. 

E~t.n. allegaqii.o, porúru, nã.o é :1-COlllp[Vlhada 
rln prnva.s quo pos~a.m st~l' aprcciac!as pela 
Commhsiio, pelo que ó c~t'l. Llo pa1'1~cer : 

1 ;I' qnc ~~j:!.\:1 :tpp1•ov~ll:~"' as elei~\Üd~ n. qu.r·. ~:1 
pl'OCCtlou no Dist.1•icto Fedem!, a :10 de rlemm· 
bro ulGimn,ptirn. o pi•,,onr,ililllent;o t1o tol'ço da. 
sua. l'Olll'esentli<.'iio no ::ionado da Re!Jttl)lim~·. 

2<•, QUO Sl~j:J. l'CCOilhccj,lo C j:d'Oel:J.IIl:toiO ;;c. 
n.·\dO!' pelo moww Dtsl.l'ict.o Fet1~zwl o S1·. 
Di·. Tlwmnz Da Hino do~ ~:auws. 

S;d!1. rhs C.)mmi,sü"s, I a tio maio do l80i.
Q. floCfi.!Jttta, reli\ ttH1

.- Ylccntc .:.llr:chr~do.-
11!ido>t Jllitan~:. 

OlWE.\1 DO DL\. 

:di~t.anHmto das ~;ceç~üe~l uwl:: 'tota.r:tm, (1[1 ~~t". ( ... ~. tt~oe~":.a!',··u~v.a. pedo :~ p:t.-
Pt~-..iLh':H~u:-;. :·-;:i11 n.;,t:·:-4 rt!~ \'i1~iu·~ at,trihait!os In:vt·a jta.rn. ::;\thtnet;!nt• :i, euttsidet'H,t;-:io do ::O:o· 

:'\, r.J!CI('.:'io du um ~..:en:1.d01' pc~(() Dif\Ll'ic!.u vc~- n:tdu 11Jnl1, i~lllie:·l,t,';1:t l'efi>l•r•!Hn :•. dispn:~kt~l('l.~ 
•1t;.'n.f j}rJ) r 1 t.~~'HtltÍt~;ul;1.r' CltilL~~~Cn!Jl<·. th' !'l.'.'·~·itn{·\nl;n r~nll'.!llU!\1, q:tc llÚ.O ~c·. iH~IJ;~:n 
" _11~' ~..:t:::'LU qu.-~. ( 1 lU_t~tu.~La:.-; jt:t:.; :·•t't\'tic'.~: do D.i:> j :t.hS·Ji::t.·u.:!c:•:L\ ~~u d~.~~·u;d_,) e(tl!l os pvc~eít.o:~ 
tl' 1 1 ·to (~~~1·; t.m~s;· wnJ~· :-;ue.•. q (: :.• {~f.l:J: :.1 L :i-:~1'0 ,., ... 

1 

{~U! ;~ t.: 1".1 H.'.tt 1 ~r~.'· s 1 • 1 J 1 u~. :,; t •• ; H.·!:~ tohn•:tne u,, un 
1't· .. ~·nl:t1'l!l<v1t~:..:, t:u·s (~t}[dlt, L~(l1 111\lit.<, l::\f:!, 111 t~lt!1'r':~t,·:~o e.:;l:t :pt·.~ j:::.ll'.i,lt:dttH~i\i.,} <:.t~ t•',l· 

d:v·; lht:~:~ dt) \Jl'e:o;I'Ut;:t.; (•:JJ Olltl';~:-\ r~·. Ut rt·~ (~jl,\':~:1: C:-.:'4Li~ tll.\l'p.w:t:r.-; •'llt;~,:.~', ~.!'(~!1~ ~-~~~~(1 :~l!n~ 
('lllti'CJ'Cu ua-; aet:1,..;; t', i'fll U1t1a :~etn, !:dtP. dl~ j jJL:~du.·<:\, Jll.)tklll e\·t:JitlJ;dmcnto co!locitt' ll 
,,:;.~;1:.;,.:;1,1,t.r,< '~u 1,JII1:u.-J lrW:)il.l'iU,'::i. /;-..:~.,llrLli.'J Uill S!Cl!U.l~';!'.l [:'t!I'J.~lJo:io~.L• 
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---------------------------------------
Pas~a o or·o.tlor :t lnr o art. I' do regimento 

corr:mum, que est:tbelcco as Cccnsilies em que 
funccion:>r~o junt11mento as duas ca.nJ:tl'as do 
Congresso Nacional, :~rtig·o esse que se refere 
:LO :>rt. •18, n. 9, da Constít.uiçiio, que dowr
mina dê o Pt·esidont.e dn. Republica Clltltlt 
:tnnun.Jmcnto <ln. situa~ü.o do paiz ao Con
gresso N:1cion!1l, indicttnt.lo-l!to "" pro·;i,len
cias e reflll'ma.s urge11tcs, em mensagem que 
r•emctteriL D.o Set:T'ei.!1I'io do ~enado, no dia da 
abertur:t da ;essílo lngislati vn.. 
Pens~ o orador que o regimento commum 

legiAia mnis do que o art. 4B da Const,ituiçii.o, 
dccor1•endo tl:.thi a nect•ssirlarlc em que se viu 
a M,•sn. do Senado de inicin.r umn. ccrcmonia, 
que urro est.:L do nccordo nern com o que pre
ceitua o. Constit.uiQii.o, nem mesmo, dirá 
em família, com a rnagcstado desta corpo
raçilo. 

O regimenta commum diz que,á hora mar
caria pum. a sessão de abertura, occupttndo 
os seus Jogares :J. Mes:~,-os Ssnatlores c Oepu
tados. o Presidente dcclat•:u{t abet•tn. a sosslio 
le;:islativa do Congresso N:1eiomü e, em se
guida, o 3·• e 4" Secretarias receberão á. porta 
cla sala o crnissa.1•io do Presidente rla Repu
blica, o qual, introduzido no recinto, entre· 
garú. ao Presidente do Congresso o autogra
pho da mens:tf(em, retirundo-sc com as mes
mas formalidades. 

Em primPiro Jogar acha o ot•adot• que o 
emissario, nilo sondo c11racteriztttlo, póde ser 
qualquer individuo civil ou milttur, empr-e
gado publico ou n:io, e o or·allor não necr:ssit.a 
dizer ']Uanto embaraçado se sentiria o ii· 
Ju,tre Presidente do Senu.do si ti vesso de cnn vi
dat• os Secretu.rios p:tl'arecobei'em um indivi
duo complet01men te desconhecitlo,cuja ontrtt<la. 
no recinto obrig:Hil1 os Setmdores a se levan
tarem, convindo all\m de tudo not:tr que a 
mensagem é entregue ao Pl'esidcnte e nii.o :to 
Secretario como estatue a Constituição. 

Pensa o orarlor que esse regimento com
mum foi el:~.borndo ainda sob a inlluencil1 rl:J.S 
antigas ceremonias t1Õ regímen decn.hido, 
mn.s em eondi,,ões bem di veT'Stts; po1·que, si 
fosso o proprio Prosidenteda Republica quem 
viesse apresent:tr a monsn;::ern, cstú. claro 
que o Congresso ost:11'ia obrigado a recebe l-o 
com toclns as deliJroncias, o que não ae011· 
tece, julga o orador, com um simples cmi
sario tio S, Ex. q uo pótle ser pessoa do todo 
o merecimPnto, mús que não tem direit.o, 
nem pela. lei nem pelo cnrf:o. nem ~elos es
tylos, a es;,,s dornonstraçoes excesstvas por 
pttrte rlos represcnt11ntes d:t Nttçü.o. 

Tr:tt·1. em seguido., o oradot• d:1 irreguln
rillntle de nw.ndur o Poder Executivo um 
con !.ingente d:t l'o~!'Çtt pnhlic:t para litzcr con: 
tincut:i:t:J, :.Jt~tHlo q llt~ ]l•Jia !.cd o Cungt·t~~~.o :"io 
tom ,üL·eili>J a <.:üU~iuuncia:.; w!litaru~ qlilt!u.lo 
incorporatlo om J'aco dtt 1'ot'Çtt publica. Sobro 
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csttt irrr·gularitlarl<l (az o ot•auor· :tlgurnas 
c:oasidernções, achn.ntlo ser natur<1l aca.bttr 
com esstts solemnidades, pois a se:;sii.o de 
a.bortut•a é uma das monos co,teorridas, 
sendo om peq uono numero 0:1 S:.mauores e 
Deput:t•los que vêm ouvir a lortur:t da 
mensa~rem, o acradita o oJ•ador q:1o n~o ha 
nm só de seus honmdos col legas q u·: :> tenb11m 
ouvido tle principio a fim. 

l't•oseguinllo em suas considcr:1.ções, diz o 
orador que, nílo tendo sitio aqui inventada 
a actual fórm:t de govet•no, t:tllto que no 
p1•eambulo d:t Constituiçii.o se ded01ra que é 
udoptadtt uma fórma do governo jit tJ:it tbe· 
lecid:t e conhecida., sct•ia mais h«ttlrnl acom· 
punhar as praxes om uso nos Est:ttlos Uniclos 
da Americ<t <lo Norte,. das qnaes llt:1 o oril.dor 
arnpla descripcilo. 

Acha tum bem o oral1.or dever ~er revisto o 
§ :J·•do mesmo artigo do regimento ~~omnium, 
nn. parte em que se refere ao Vice-Presidento 
da Republica.Entre as solemnidnt!c:> tlo func· 
cionamento,em commum das •luas ']asas estil 
detet•minatlo que ~er:í. tum bem s:Jlemne tt 
sessílo de posse do Presidente e Vice-Prcsi
dent•, ila Republica. 

Entret:.nto, continúa o orador, o art. 4-i 
ria ConsLituiçilo refere-se exclusivnmente ao 
Presidente, nii.o 1m vendo a menor :tllusii.o ao 
Vi01~-Presidonte da Republica.. 

O costume que se estabeleceu llc empossar 
o Vice-Presidonto d<t Republic:J. com as 
mesmas solcmnidades e simultane~.mentecom 
o l,resitlento,niio tom o menor !'umhmento na 
ConstittLiçii.o da Republica. 

Sobre e> te ponto Jltz o orador longt;s consi· 
derações, referindo se ao modo porque é em
possado o Vice·Prosi•lente da l{epubli•:a dos 
l~st!1dos Unidos, pcnsanrlo o oraüol' ~ue o 
Vice-Presidente e o unico fllnccioau.rio que 
está tlispensado de prestar a a!Ormaçiio con
stitucional: elle é o Presidente !.lo Senado, 
exerce esta funcçiio ew o([icio-qunlid~.:lo inhe· 
rente á sua condição de Vict~-Predtlcnto tia 
Republic:t-e, como Presidente do Senado, 
nem pótlo prestar a aflirmaçiio que JG.z o Choro 
do Poder ~xecutivo, nem aquella n. que estiio 
sujeitos os Senadores, porque nii.o i' Sermdot• 
c sim um l'unccionario, est!'11nlw à ~orporn.
çflo. com a incumbencia de presitltt· os tr!l·· 
halhos do Senado, nilo tendo abso atamento 
pi11'1L reger-se sinílo o regimento o :v.: disposi
çües preceituadas. 

Pro;cguindo em suas con~ideraçü0s, narrn. 
o orador o motlo singular pelo qu:11 o Vicc
PreEillonte du ReptLt,lica dos Estailos Unidos 
do Amarica, S1•. Juhnson, tomou po~so do go
verno, quanclo J'oi asst\s>inmlo o I' J'o~it!ento 
Linroln. . 

,\dt:t ,, m·:r.rlur· <llW [, Jli'Cei'o qcl·? rlqur. c:>
lalmlecido elo ~ez q cto <t runcç~o de:' .irtgil' os 
destinos clt1 Ropu!Jlica uilo púdtJ nom devo ser · 
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considerada como um att,ributo pcs~oal ou 
como proprieda,le privada do iníliVi1luu que 
occupa o cat•go. Quanclo se der a círcnmstan· 
cía da ínterru pção forçada do cxct•cicío do 
Poder Executivo, estando reunido o Con
gresso, é ao mesmo Conl-(resso quo 1love ser 
feita a communicaçilo, ou por meio de pedido 
de licença ou por out1•a rtnalquot• Jôrmn.. 
Chegada a vez da subst.ituiçil.o do Presidente 
pelo Vice-Presitlente, este é entlio empossado 
com toda a solemnidarle e nii:o por meio do 
cartas particulare:> ou de recados que se tro· 
qnem entre o Presidente e o Vke-Presi· 
dente da Republica, á. revelin. do CongTCtiSO, 
á revelia da opiniiio publica, i revelia de 
tudo. . 

Ora, continua. o orador, não succederia o 
mesmo si o Vice-Presidente, chamado ao 
exercício das funcções do Poder Ex,,cuti vo, 
viesse perante o Congresso ou pm·ante o Su· 
premo Tribunal Federal prestar a affir· 
ma~ão. 

O art. 2• do Regimento commumresa o 
seguinte: «Serão solemnes as sessões de aber· 
tura e encerramento do Con~resso e as de 
posse do Presidente o Vice P1·esiden te da 
Republica, e ordinarias, as se;sõPs destinadas 
á. aput•açilo das eleições Llestes», 

O orador ataca asoiemni1lade uetacssessões, 
e acha que, no dia marcado pela Constituiçiio, 
as duas camaras devem se l'<Junir e encetar os 
seus trabalhos. Ainda quanto :is sessões so
lemnes diz o orador termos escapado de uma 
inconveniencia, pois o Govm•no, ~egundo lhe 
constou, expediu convite ao corpo diplomatico 
para assistirá solemnidade de abertura do 
Congresso, o que soria proporcionar te esse 
corpocousa muito f>lstiniosa. 

O§ I" do art. 6" diz quo presidirá ás sessões 
do Congresso o V ice· Presidente do SenRdo, 
o qual será substituído pelo Presidente c Vice· 
Presidente da. Camara dos Deputados. 

Dcput:vlos. l'CV0j:J. e corrija o regimento 
commum 1lo Congt•esso, no ~entiílo de serem 
eli,ninados os artJgos que conteem disp11siçües 
e pt•eceituam corernoni:>s qnc nüo c~t.ão uc
rórdes com o espírito nem com a lettra da 
Constitui1;ão du Republica, 

Taes siio, pa,ra exemplo, as seguintes: 
§ I" do art. 1', que so ref<Jro á abeJ.'tura. o 

encet•ramcnto d,s sessões legislativas; 
§ 3.. elo mesmo artigo, na parte que so re

fere ao Vico-Presidonte da Republica ; 
O art, 2", na parto que considera solomnes 

as scssõ~s rle abertm•& e encerramento do 
Congre~so; 

O art. 4", na parto que so refere ás sessões 
solemnes; 

O § I • do art. 6" ; o art. 7" i>~·finc, o 
art. 9° e SPUS paragraphos ; o art, 11 e para 
graphos, ·na p:trte que se refere ao Presi
dente da Republica; o art. 12, na parte que 
se refere ao Vice-Presidente ; o § 2" do 
art. 22; e o ultimo período do art. 23. 

Sala das se>siles, 19 de maio de 1897.
Quintino Bocayuva, 

O S1~. Pr•esid~nte - Ninguem 
mais pedindo a pal:>vra, convi1lo os Srs. Sena· 
dores pre,entes a se occuparem com os traba
lhos das suas Commissões, a designo para 
ordem do dia da ses~ilo seguinte: 

Trabalhos de uommissões, 

Levanta-se a sessão tt I 1/2 hora da to.rde. 

9" SESSÃO E~! 20 DE 1\IA.IO DE 1897 

P?•csidenel'a do S?', Manocl Victorino 
Ora, o orador desconhece o artigo consti

tucional que subtrahe ao Presidente nu to do 
SenallO o direilo de presidir essas sessões, e 
nesse sentido entra o oru.dor em di ver;as 
considerações e termina cn vianda :l Mo~ a a 
sua índícaçii.o, afim de que, si lar approvada, 
o illustre Sr. Presidente do Sen:tdo o o Pre· 
sidente da Camn.m ostu<iem o ns~urnpto e 
proponham o que lhes po.rocer mttis cunsen
Laneo com a Constituição e com as JlJ•axes que 
ser devem definitivamente adoptadas. 

E' lida, apoiada, o romcttido. n. Mes::~ para 
íntel'por p:trecer, a seguinte : 

INDICAÇÃO 

N. 2- 1807 

Ao meio·dia abre-se a sessU:o, a cjuo com
parecom Srs. Senadores : Manoel do Quei
roz, J. C!ttunLI:t, José l:lernardo, Joaquim Sar
mento, Ranlino Horn, Fmncisco Machado, 
Pires I?erreira, Cruz, João. Cortleiro, :\! vo,r•o 
Maclw.do. Abdon Milanez, Almeida Bn.rreto, 
Go!H;!alvcs Fel'l'~iro., .loaquim Pcl'O:tmbuco, 
Beruar•t!o do Mendon,·a Sobrinho, Rogo Mello, 
Lean,lro Maciel, Rosa .Junior, Severino Vicim, 
Virgílio Dn.mttsio, l~ugenio Amorim, Domin· 
{::os Vicente, Pm·eiuneula., Q. Bomyuv:~, Fe· 
liciano Pennn., Gonçalves Chaves, Fernawlo 
Lobo, Morn.cs Bttrros, ,loa~uim 1lc Souza, An· 
t.onio AzCI·odo, Vicento Mttcha,lo, Gust1wo Ri· 
ch:tl'd, Este vos Junior, Julio Frot11 c Pinltciro 
M1wl11ulo (35). 

Indico que o Sr. Prcoidonte do Senado, do 
uccordo com o Sr, Presillcuto ll11. Co.mam dos 

lkixam de comparccet• com causn. partici· 
pnd11 os Srs .. Tu;; to Chermont Gomo~ de Castro 
o Caiado ; c, ~om clla o~ S1•,1. Bonmlicto Leito, 
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Nogu~ira Parnnaguil, Perlro Velho, Ros:1 ú 
Silv:1, Leite o Oiticicn., Rny Barbos:1, Lopes 
Troviio Enuardo Wandenkolk, Paula Sonza, 
Leopoldo de Bulliões, Generoso Ponce, Aq!-IÍ· 
lino do Amaral, Arthur Abreu o Ram1ro 
Barcellos (17). 

E' lida, posta, em discussão e sem debat~ 
approvada a neta da sessão anterior. 

o §t•. 1' §ecret::u•ao di conta do se· 
p;uinte 

EXPEDIENTE 

Officio do lo Secretario 1la Cam:na dos Depu· 
tados datado de i\l rle maio corrente, com
municando quo a Ca111ara. dos Deputnrlos, 
tendo adoptado, em s~ssão de 18 do ~orrente 
mez, a emenda ao· Senado ao proJecto ~a 
meAmn, C:tmnr:1,autm•is:1udo o Governo a abrir 
0 crel!lto de SS:215$80li pura salda.r as des
pezas feitas com a coostrucçiio de q_u~tro 
paióes de polvora na Ilha do Boquen:ao e 
mais obras necessarias, nesta data envu~ á 
sancção presidencial a respectiva resoluçuo. 
-ln te irado. 

O Sr.~" Secretario declara que 
não ha pareceres. 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DA CO~I~!ISSÚES 

O Sr. Vicent.e Machado-.Sr•. 
Presifiente, o ;jorual da Casa pu_bl~ou ho,]e o 
parecer interposto pela Comm1ssao de ~O· 
deres sobt•e a eleição para Senador do DtS• 
tricto Federal. 

Como, pelo nosso Regimo~to, taes parece~ 
res siio considerados materia urgente, poi 
isso peço n. V. Ex, que consulte o Senall~ so
bre si consente que entro em discussuo . o 
seja submettido a votos o p:trecm• a que me 
riÍ1lro, o qual conclue pelo reconhecimento do 
Senador eleito polo Districto !~odorai. 

O Sr. Pre~idente- Estilo na sal:t 
apenas 20 Srs. Senadores ; não lm., portanto, 
numero pam vot:tr o requerimento do nobre 
::ienador. 

ofll §r. W.ür;:;ill'o n~utu:u:.Io
St•, PreRíúcnte, o ~ue se •lou rclnt•i''llllte~to 
ú. eleido do Amazouas, o ~uo foi motiVO 
pa1•a fjllO o nobre Sena,ilOI' p~ln, Bahi11 cnton
úesse muito bem qun so 1levm tornai' oxl.~u
sivo a todas as elciçútls eontostudas, podo 
:1pp!ÍClll'-SD Ú, oleiçüo cuj:t diSCilSS~ü iria CU· 

moça r agom, si houvesse numero pnt•a votar 
o requeJ•imento apre~ontado pelo nobre Sena· 
dor pelo Parani1. 

Mtts, desde. que parece quo providencial
monte niio Jw, numero para vota1•, aproveito 
:t occasião pn.t•a olferecor outro requerimento, 
afim do que s~jam impressos tn.mbem a contes
tação e docurnentos que acompanll'am a elei
ção do Districto Federal, }lal'tt que o Senado 
possa julgar e decidir com pleno conheci· 
menta de causa. 

O Sr. President:e -·o requeri
mento do nobre Senador não póde ser vo
tado, desde que não' ha numero, salvo com· 
parecendo mais alguns Srs, Senadores. 

0 Sa. VIRGILIO DAMASio-Talvez tenha.
entrado mais alguns Senadores. 

O Sr·. Presidente- Nesse case 
scr·á votado em primeiro lagar o requrJri 
monto ap1•esentado pelo nobre Senador pele 
Paraná. 

0 Srt. VIRGILIO DAMASI0-0 meu requeri
mento é prejudicial ; o do nobre Senador pelr 
Pai·anó. não admittia discussão ; foi por issc 
quo não tomei a palavra sobre elle. 

O Sr. Presidente-PorTora'não ,h· 
numero para. votar nem o pl'imeiro nem 1 
segundo requet•imento. 

O Sr. Dernn••do de l\len· 
don~a Sobrinho- Sr. Presidente 
ha dias tenho o desejo de apresentar :i. con 
sideraçiío do Senado um requerimento, ma~ 
niio tendo comparecido á sessiio de ante-bar 
tem, e niio tendo tido tAmpo tambem do fr 
zel·o llontem, por tersirlo toda a bom do e· 
pedíente esgotada com o discurso do nobr 
Senador pelo Rio de Janeiro, vou aproveita 
para esse fim :t opportunidado que or·a se m 
o1l'erece. 

O requerimento que quero apresentar é r• 
lati v o o. uma representação da Associaçti 
Commercial da cidade de Maceió, solicitaml 
do Senado p t•ovidenoias no sentido de ser at 
xiliuda a lavoura 1!0 Estado das Alagôns co1 
uma succursal do Banco da Republica, n• 
quella cidade. 

O Seno.1lo conhece perfeitamente essa repr 
sentnoito, o sabe quanto 6 importante o a 
sumpto dolla. 

Londo a synopse !los trabalhos pendent· 
do tlolibora\'iio do Sent11lo, vi qno os8a repr 
seut:t\'iío 'tbi o.presrntuda nesta Casu na se 
~üo do 15 do julho tlo n.uno passa1lo, l'OIIlO 
tendo·tla Mos11 it Commi~~iio do Commorci 
Ap•icullttrtl, fudush•itt o Artes partt intorp• 
sobru olltl suu puucor. 
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Essa commissii0, recebendo a. representa· 

çiio, como se Yê <hL synopse, <leu o 8en pnre· 
cor opin:wdo para que elht f'usse submetti<la 
ao conhecimento de uma Commissiio Especial 
nomoada pelo Semt•lo. 

Vindo o parocer à iiiesa, foi posto em <1is
cussuo, e o Senado votou para que fosse no· 
mct~tltt uma C::nnmissão Especial do Senado e 
outt'<t da. Gamam dos Srs. Deputados p:tra 
interporem juntas o seu parecer 80brc a 
mesm:t representll~ão. 

A Camn.!'n, <los St·s. Deput.atlos nomeou a 
su:t Commi5siio, e f'ez a comrnunictlçiio ao 
Senado, o qual, por stut vez, nomeou a sua 
Commissiio Jl:l.l'il tratar do mesmo a'sumpto. 

Atti ahi sei perfeitamente pela synopse rios 
nossos trab:J.lltos qu[1l foi o resultMlo que 
teve a l'opresor\tação da Msocinçiio Cornmer
cial da cid[1dc de J\Iaceió; dali i pOl' dc11nto, 
narla ma.is cotlSta d:t mesm:t synopso. 

Ignoro, por· conseguinte, si ess:t commissiio 
Mixt.a <lo senn.do e ria C:tmara dos St•s. Depu· 
tados deu p:11'l>cor sobre a representar,íi.o d:t 
As,;ociaçiio Commercial de ivlaceió, si reu
niu·se, si foz qu;:Jqrrer trabalho a respeito. 

Om, sendo isto muteria de summ:1 impol'· 
t[1ncia, porque: rJir. respeito iLl:woura não tiÚ 
do meu Esttttlo como tnmbum dos Estados do 
Not•tc, que actualmente estão sujeitos a uma 
crise torrivel, :tchoi opportuno vir hojo á 
pres.;n~l1 do Senado pedir a respeito esclare
cimentos. 

Sr. Presitlente, niio preciso encarecer a 
situaçiio critic:. que atravess:t a lavoura dos 
Esttl(\03 do Norto, principalmente a das Ala· 
gôa'; o Senn.1lo conhece perfeitamente, pela 
leitura dos jor11aes, pelas di1·ersas represen· 
t~çõe" que teem vindo a esta Ca>a, e pela 
Mensagem tlo Presidente da Republica, qun.l 
é eBsn. situaçflo. 

Aind·t lwntem, lendo o Jornal do Commcrcio 
deparei com um11 corre5pondencia sob a e pi· 
graphe-l'ern~tmbuco, em que o seu autor 
desenlm ao vivo qual a situaçiio critica que 
atravesstt o F.s;atlo de Poruambuco. 

Não cncontt·oi no mesmo jornal corrcspon
doncia nlgll!nlt sohre o Estado das i\lagôus, 
m!IS o que e certo é qur, <la' reíi:lrencius que 
faz o corrcspl)ndente :'L la v oura de Pernam· 
buco, vê-se q tto essa criso se tornn. ex:ten· 
siva ú lavout :t do meu Estado. 

Nii.o lia dw:ida que esta situa~.ão li a nmis 
proca!'ia pos;ivel. Sem bl'ilr;.os p:Ha o traba
lho, porque llit ut:tualidrtde os braços vó.lídos 
Jll'Ocm•tun tlo pl'el'ilrencia :ts fileiras do exercito 
fo,kt·al o d~s tlll:iSOS Ci.lt'[lOR policiaes, quo siio 
vcrdn,1lei ros l~xr.•I·ci!;ns estatlllac~; som recuri!OS 
peeu:Jia:·io:;, i•Orquo nos Estados ando nii.o lt1t 
Banew nem t•::l.n.holuci mentos 1!0 erut!i l.o, como 
o m(m. os li.LYr:tr!OJ.'('N ni'í.o orwDntram rocnrgo;-; 
na•; mii.os tlo:; sc:ts eort·e~pontlcnle,; ou com· 
missn.rios, como oe diz uost11 e:tpito.J, o tam-

bem nos E;;to.dos onde lm esses bancos, como 
em Pernambuco, Bn.\Jia e outt•os. e;ses esta.
bclecimentos estão retl'll.hidos de tal modo, 
que nii.o fornecem o menor recu:·so aos com
mi8sat•ios, não tendo do mesmo modo preços 
pur:t o genero, porque o assucar aclla·se como 
sabeis, completamente dopl'eciudo·em todas as 
praças commerei~tes, a la v oura dos Estados tlo 
No1•te lucta assim r•om urna crise tremenila, 
que a levara ao abysmo, si os poderes publl· 
cos fetleraes não vierem em seu auxilio com 
medidas urgentes e necessari:ts. 

Como ha pouco disse, a. con·esponrlencia. que 
li no J01·no.l do Commcrcio sobre 11 crise de 
Pemu.mbuco, declara que actualmente os la· 
Vl'lltlores de canna daquelle Estado acha.m·se 
em uma situação tiio precuria que e>tão ex· 
lmustos, sem potlerem ausolutamento obto1• o 
rnentll' recurso dos b11ncos daq uelle Estado. 

Consta-me ate, nii.o por esw. currespontlen
cia, mns por informações que tive, que um 
tios princtpaes estabelecimentos de credito da· 
quell11 praç:L, o Banco de Ct•edito Re"l e Hy· 
pothccario, tem suspendido as su:ts tran· 
s:tc1;ões deixando de tazer emprestimos aos 
ugricultores,niio só porque está sem recursog, 
cumo tambem porque as suas lettras hypo
th,;carias acham.se completamente tlcpre· 
ciatJas. 

Leurlo, pm•ém, hoje o Jornal do Comme~
cio, tive oceasiiio de ver que o Governo n.calJa 
de lhzcr um contr:tcto com o Banco da Repu
blic:l para ir auxillar a lavoura nos Estados 
do Norte. 

Li esse contracto, mas (com pezar o digo) 
vi que nclle não esttío contemplados os Es
t.:tdos pequenos como o meu. Nella foram 
lembrados sómente os Estados grandes, como 
o Districto Federal, Pernambuco, Bahia, Rio 
Grande d.o Sul, PH.l'aná, etc., e niio se f11ll a. 
nos Estados pequenos. . 

O Banco da RepulJJica fica. sóment.e abri· 
gn.do a. l\~zer o emprestimo de 25.000:000$ ú. 
lavoura de~ses Esturlos, appl:cando annual 
mente a quantia de 2.5110:000$ no mini mo !t 
<>mp1•estitnos feitos por meio de Jettras hypo
thcm.t!'i:ts, em i ttidns por estabelecimentosdo· 
cre 1ito situados no~ Estatlos, cujos nomes 
acabei tle citar. 

Nas Alag(,as 6 certo, senhores, niio existe 
ostn.beleclmento algum t.le cre1lito, JJ. niio SOl' 
uma. pequena caixll commerci:~l. com capital 
limitado o insuatciente para titzor as tro.ns
acçõcs daquellitpra.ç!1. O Governo, portanto, 
nii.o podia, no seu contracto com o Bn.nco d:t 
llcpnhlicn. ostabolccer n. clausnla do ont.mr 
oss,, lntnco em transac~>ii.u com est.n!Joleci· 
ru<•rtto; de credito nu Estado do Alngtias, 
porquo nü.o os ]ta ; mas, pudi:< cd:tbolecm· 
qualqum· outr:t mcditl:t, ti" modo flUO o !Jono· 
!leio pmlcsso toru11t'·~G extamJivo aquelle Es
t:~tlo. 
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O Govet·no não lembrou nenhuma medida 
nesse sentido, e apen:1s disse que' aquella 
quantia feria pal'l1 os Estados do Norte, por 
meio de lett.ras hypot.hecarias de est11beleci· 
mentos de credito com gamntia do Governe 
de respect.ivo Estado. 

Portanto, só os lavradores dos Estados 
onde· se tiver de emittir lettras !Jypotlleca.t•ias 
serão iii vorecidos. 

O meu desojo, Sr. Presidente, de apresentar 
este I'equerimento, tornou.,c aind:\ ma.is vivo 
depois que li csôe contracto com o Banco 1la 
Republic:1, porq no medidas 1lesta. oràem não 
devem ser tomadas pa.rn.· certos e determina· 
dos EBtad.os e sim para todos, ou pelo menos 
para aquelles que, como os 1lo Norte, tanto 
precisam de recursos pecun ia rios. 

Não sei si no Regulamento ~ue o Governo 
tem de expedit•, seriio contemplados o Esta.do 
das Alagôns e outros que cultivam a canna 
de assucar. Mas, me parece, pelas bases do 
contracto, que nã.o podem ser contemplad.os. 

Expondo, portanto, como acabei de fazer, 
a si.tuaçrco critica da lavoura dos Esta1los do 
Norte, peco n. nttençiio dos ii lustres Sonailo
res, pai'a o requerimento que vou n presentar 
e que passo a ler pat•a rometter :i. Mesa. 

Lembro-me ainda, Sr. Presi1lentc, e antes 
de fazer a leitura do re~uerimento. que hoje 
mesmo recebi um jornal do mou Estad.o em 
quo vem umn. represcn tar;iio da C:~m:n·a. d.os 
Srs. Deputados ao Sr. ~rr:siden~e. da Repu· 
blica., mostrando as conchçoes Cl'tttcas d[l 1>1-
voma daquelle Estado e pedindo q uc rosse 
crear.a uma snceur·s,l úo Banco d11 Republica 
naquelltt capital. 

E>ta l'epresentaçiio vem provar ainda. mais 
quanto é precaria a situação da lavoura rlo 
meu Estado, e eu peço licença pam lazer a 
sua leitur;t. (Lê.) 

A leitura desta representação publicada no 
jornal A 1'riburw, ele Maceiu, que bojo me 
foi entregno, dirigida aos ropr·osentantes. da· 
q ueile Estado no Congresso, ftlz-mo amda 
mo.is llepressa pedir a po.lavra. para ~~:pre
sentar o requerimento que ha llms deSCJll.Va 
apr·esontar. · . 

E~tou certo quo o Senado em sua sabedot•tn, 
prestando attençii:o á reprl!sen.taçiio comme_r. 
cial de Maceió e por sua vez a representa~:\? 
que acab11 de ser feita ao Congresso, tomara 
en1 consideração o meu rcquer·imento e lhe 
darit o sou voto. 

O requerimento e concebido nos seguintes 
termo:-= 

Roqueiro: 

visto ter termint~tlo a legislatura, para colla· 
borar com n. Commissão Especial do Senado 
no estudo dttquella questão. 

Sala das sessões, 20 d~ maio de 1897.
Bernardo Me11·dança Sab;·inlw. 

O Sr. PI•esldentc-0 1·equerimento 
apresentado pelo honrado Se.narlor t~a~a de 
mate1·ia que n110 dependo ma1s da dectsao da 
Casa. 

A Commissão nomeada o armo p:tssado era 
composta dos Srs. Messias d<J Gusmão, Ar· 
llbm· Abreu e Gil Goulart. Dons desses Srs. 
Senadores aeix:tl'am o seu 1ogar e o terceiro 
niio compareceu aindn.. . 

A substitukão pôde ser feita no Senado El 
eu n. farei. 

Quanto :i se,.,unda parte 1lo requerimento 
de V. Ex., dévo dizer que aimlu runccionam 
na Camara dos Deputados alguns membros 
da Commissii:o nomeada no anno passado. 

A Camara a.nnuiu ú. organisa~iíu desta. 
commissiío Mixta e, portnnto, deve preen
chel-a. 

0 SR. BERNARDO DE MENDONÇA SonaiNUO 
-Mas qual o meio de o conoeguir ? 

O S1•, Presiident~-E' natm•n.l que 
o Estado de V. Ex. tenha lit representantes, 
que ..• 

0 SR, BERNARDO DE MENDOt'!ÇA SOBIUNIIO 
-Mas publicamente, na tribuun. do Senado, 
qual é o meio de o fa.zel' 1 

O S••. Presicleni~e-0 meio ó V. Ex. 
entender-se com os membros da Commis.>;io 
que ainda l:i estã.o, e que sito tão interessados 
cofl\o V. Ex. pelo bem do seu Estado. 

0 Sn.. BERNARDO DB MJCNDOXÇA SOBRI!IIIIO 
-Isto niTo quer dize1• que eu n~ u esteja. nus 
melhores relações com os Deputo.dos de Ala
gôas ; estou de perieito accôrdo com elles. 

O Sr. Prcl'lidcn!l.o- Vou nomear 
t.res Srs. Senndores pa.ril. preencllimento (las 
vagas. Nomeio p_ara substituirem os Srs .• 
Messias ue Gusmao, Artlmr Abreu e Gil 
Goula.rt, os Srs. Bernardo tl(l Mendonç:\ 
SobrinlJO, Alvaro Machado o Joaquim Por· 
nambuco, 

o Sr. Q, Doeayuv:\.- Sr. Presi· 
dento, vou te1· a hon!'a de submetter á tlo\i. 
ucr:1çtio do Senado, um projecto de resolução, 
espcra.ndo que cllo seJa ,julgado digno do US· 
scntirnerito dos wous illu~l.ro:< ct;l!egus. 

1." Que seja com Jlleto.lla a Commissii.o Es]lo· 
cial 1lo Senntlo, incnmliido. de estutlm• a s:· 
twtçiio c:a imlu~tria. ussncax·cir11 nos E~t:ulos 
do Norte. 

~." Que seja convidudn. de novo a ca.m::_ra 
dos Dopntttd.os o. nommtr outra Commtssao, 

Não ó infel i ~motlto um p1·r,jécto quo in
vol v a cconom i:t, aliús tiio rcelamado. peltl 
situn.~iío lll'eCI1l'ill em que so encontram a~ 
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finanças da Republica; mas,além de se tro.tar 
de uma despeza pequena ... 

0 SR. PJI\ES FERREIRA- E' pagamento de 
uma di vida. 

0 SR. Q. BOCAYUVA- ... a época desse cliS· 
pcnrlio fica subordinada no criterio do pro
prio Governo, que opportunamentc solicitaró. 
o credito imlispensavel para a execução tlo 
pensamento, que vou ter a honra de suggerir 
uo Senado. 

A simples leitura do projecto me dispen
sará de accrescentar novas reflexões ; e, 
acredito que, apresentando-o, corresponrlo 
ao sentimento de todo o Senado. 

A homenagem prestada li. memoria dos 
bons servidores da Patria é, nfio somente um 
acto de justiça, mas um estimulo que se offe· 
reco para o cumprimento do dever ás gera
ções vindouras ; e todas 'as nações se honram 
quando, por esse acto de .iustiça, buscam per· 
p7tuar a memoria daquelles que bem as ser
VIram. 

No intervallo da sessão legislativa, a nossa 
Patria perdeu um dos seus mais antigos e 
mais brilhantes servidores. Refil'o-me ao f'al· 
lecido almirante .Joaquim Marques Lisboa, 
outr'ora marquez de Tamandaré. 

E' justamente, em homenagem á memoria, 
desse illustre almirante da nossa armada 
que submotto á considemçilo do Senado o se: 
guinte projecto. (Muito bem.) (Lê.) 

0 SR. PmEs FERREIRA- E' umrt gentileza 
que lia de recommendar V. Ex. perante os 
bons servidores da Patria. 

E' lido e fica sobre a Mesa durante o triduo 
regimental o seguinte 

PROJECTO 

Considerando que, pelos seus relevantes 
servi~os o !allecido Almirante Joaquim M1tl'· 
ques Lisboa outr•'ora Marquez de Tamandaré 
recommendou a sua memoria á e~timu e a 
gmtidiío da Patria ; · 

Considerando que, durante a surt lon"a ex
istencio. !bi sempre exemplo de patl'iotb,mo e 
de subordinrt~ão 110 devcJ· militar; 

Considerando que, 11 homenagem ren;lida 
aos bencmoritos servidores dtt Nação é nlém 
de um neto 1le justir,•a, um nobre estimulo 
oiTereci1lo ás gornçües vindoums ; 

O Senado o a Camara dos Dnputndos 1los 
Estados Unidos do Brazil, reunidos cm Con
gresso, resoll·em: 

Art. !. " O Podm· Exoc11tivo coutr·uctaró. 
com algum artista nacionul rt exccuçlío do 

um busto em bronzo representando a e!llgie 
do fallecido Almimnte Joaquim M:trqucs 
Lisbott, parr1 ser collocado na praça principttl 
do Arsenttl de Marinl1a. 

Art. 2." O Poder Executivo contractarit 
igurtlmente a roproducçiio lithograpl!ica ou 
pbotogrup!Jica d::t e!llgie do m••smo Almirante 
pa1·::t ser collocn.dll 1111 praça nobre dos navios 
de guerra rla Armada Nacionrtl, com '' se· 
guinte legenda: · 

« Ao seu benemerito sm•vidor, a Patria 
agradecida ». 

Art. 3." O Poder· Executivo solici t11ró. op· 
portunamente o credito neccssario para o 
cumprimento desta resolução do Congresso 
Nacional. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1897.
Q. Bocaywva. 

O 81•, Presidente - Não ha a.inda 
numero no recinto para votar-se o requer· 
imento do Sr. Senador pelo Paraná. 

Levanto, pois, a sessão, dando para a ordem 
do dia de amanhã: - Trab:tlhos de Com
missões. 

Levanta-se a sessão a 1 1/2 hora da t:~t•de. 

CONTESTAÇÕES E REPLICAS DOS SRS, ALMIRANTE 
COSTA AZI~VEDO ll Dlt. EDUARDO GONÇALVES 
RIBEIRO, MANDADAS PUDL!CAR POR DEU BERA· 
ÇÃO DO SENADO, E~I SESSÃO DE 18 DE MAIO 
DE 1897 

Srs. Senadores- Juizes do pleito eleitoral 
ultimamente havido, que deve offerecer um 
Sena~or pelo Est:tdo do Am:tzonas, om pre· 
enclumento da vaga aberta pe!lt terminação 
do mandato que desse l!:stado recebi no anno 
de 18~·1, não tendes presente, contestando 
a valulmlc do cl1j1toma c.rpcdido ao capitão 
Ertum·do Gonçal'llcs Ribeiro, com es~e fim, 
um desconhecido - :tudacioso pretendente 
a tiio alt11 posição, trnzen•lo-vos como base do 
dir~ito documentos de procedoncia criminosa, 
Jntuto ·embora revestidos, extoriormcnte, de 
legn.es e honestils apparencias ; não sou, nem 
jó.mn.is poderei sor tido como tal. 

Não, dcJ certo. A outro esse papel. 
Entren ta· vos, ::ii''. .:ien:ulores, um homem 

do bom, convenmdu 1111 olmg!l\'lio de dcfen,lor 
monos o pr::l);l:1'· •nte:·e~ôo e o do povo activo 
U.~JlaZOI!PUS>.1, uO !]LII' " llUilra dit rep!'CSOilt:l· 
çao lcgJ~I:t:. • v a tltt Ri•ptiiJlica, quo oxigo,-não 
teJ l'ill ~ou seio, quem nãu Jbi de~igno.1lo de 
manoim r:orrect11, som vicias eomo cs~cs,rn·o-

. 
t: 
~· 
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dueto de plnnos concebidos em üwor do tliplo
matlo, inoculados no processo cleitot•:.l de 30 
de dezembro de 1896. · 

Com sereni•ladc, consciente d:J. responsa
bilidade moral que assumo. vos lleclal'o que 
o diploma a que alludo está de tndo nrl'edado 
tlns oxigeucias legues e dos preceitos da moral, 
a ma1s ··ommurn. 

Pa1·a tanto afllrmar tenho razões de sohojo: 
as principacs me proponho enunciai', em hora 
muito pw alto, a fh!ta absoluta dn tempo, 
reservando maiores desenvolvimentos pa.r[L 
quando minha. presença for exigida perante 
a Com missão do Poderes. 

II 

Hn. poucos dias uponns, recebidos os do
cumentos juntos, que vão por mim rnbt•ic[L
dos, e tiveJ•:trn de sc1r ta.rubem vistos o attc·n
didlls pelos c:t vall!eiros que, nn. CamaJ•a dos 
Depntndos, vão contest:tt• outros diplomas. 
protluctns dos mosmrssimos dese",baraços 
desse de que cogito, escas~eou-me o tempo 
para por ndudo os explanar; e, pois, utili
so.ndo tr!thalho feito por outro, sobre elles, o 
aind:t notas a reRpeito do quanto occoJ•reu 1le 
mais pertinente em caria uma regirio elei
toml, o f':t~o assumindo conscioncios:tmente o. 
necess:cria responsabilidade, SC!ente de em 
tullo achar-se :1 expressão da verdade. 

III 

cumento lcth-11 B, a e b), Isto, porém, não 
inva.l i<lando :1 asseve1•ação publicada no Ama
zonas n. 16!1, de 31 de janeiro ultimo (do
cumento lettra C). 

Nesse mosmo jorn:tl, ed.ição de 4 do se-
4Uinte mez, n. lt.i2, :tprcci:t o honrado major 
Hen1·ique Ferreim Pozm de Azevedo o desem· 
bitrtt<,'o de semelhante negação (documento 
lettra D). · 

v 
Haja on não sido entregue entao esse pro

testo, pouco import:t actualmente ii quest1i0, 
-o estudo do p1·ocosso eleitoral de 80 de de
:cmbro do 1806, oocorJ•ido no Estado do Ama
;mtas;-desfle quando, pot• meu intermedio. o 
apJ•esent.am, cm scgmtda via, os mesmos que 
ent1i.o protestavam o aind:t protrstam contra 
:ts eleições que a junt.a approvaria. ao tempo, 
e P~'O•luziJ·:t o diploma que não deve ser re
cebido por julgamento definitivo do Senado 
Feder1tl. 

Como diz o protesto, ns actas submettida.s 
i [LpUl'ação final, pela junta, nem todas ex
::>rimem 11 verd:tde do pleito eleitoral de que 
trata : 

I •, porque :1 maiori:t do eleitorado da Ca
pital pertencendo aos partidos cheftados pelo 
Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa e Senador 
l!fanoel Francisco Machado, maioria que suf
rragou a canrlid:ttm•[L minha para o cargo de 
Senador Federal, e as candidaturas dos 

Srs. Senadores, não encontrareis entre os Or'S. Grer.tor•io Thaum:tturgo de Azevedo, 
p:tpeis recolhidos jit o. ser-vos presentes, o José Rorh•ignes Vieira e Gabriel Salgado dos 
p1•otesto que, em tempo oppo·fluno (!). fUra Santos e do cidndtlo Rodolpllo Cavalcanti de 
ent.rogue i junta apuradora das elPi(·ões sn· Albuquerque. pa1•a Deputados, nii." podia re
.ieítas or11 ao vosso estndo e deliberação ; pro- cal! ir a votaçiio desse sutl'mgio em outros, 
tHsto de 55 cidadiioa eleitores d:t capital do como succ"dera, por quanto publicou o Diario 
Estadn, todos de maior v11l01' socu1l, contra O(ficial e a Fede1·açao, (Olha do Governo Es
essas eleições, na parte em que se commet- tiLtlual; sentlo, puis, isto prova evidente de 
tet•am 1i·11urles taos, quaes nunca reconhe- fraude, facto este que bom explica a recus!!o 
ci•lns antes, e simple~mente porque 11 mesma uniforme por pm·terlasmesn9eleitOJ'lleBdnssete 
j11ntn, de t.orlo ó. feiçií.o e feitura dos diplo- secções e de quatro dos seus suburbios, nessa 
mados. faltou a seu dever e ó. palavra em- ciJ•cumscl·ipçiio, dos tlsco.es das candidatUI'as 
pcnhatla-de !oval-o a ser transcripto 1111 acta rel'~ridas d" opposí~ão n.o floverno rlo Estado, 
gora! d11 :tpuração a.qnc iam proceder! o m:Lis aindtL a negução obstinada, por parte 

Suppro cst~t fhlt11 occasionv.rla pcl11 dos- dil.8 relbriflas mesas, em consenti1• o voto des
honorabilídado doss11 junta, ofTerecon<lo o coberto dos eleitores opposicionistas. 
mos111o prote~to, por se!JHilcla 'l:!ia, com as Qunnto dito notori:truonte sabido no Am:t
assignaturus do;scs protestantes, rcconho- zonas, :t··lm-se provado com documentos que 
cillits pelo notctrio publico do lagar. · vão juntos: dando mo ti v o á queixa levada 

No <lucumento annexo, lottra A, acho.-so o de prompto ao Tribunal Federal, contr·u. o de-
allllllído pro te~ to. ~em bttl'g'" dor Jui; Snccion al, ( ·) pol' ba. ver-se 

negado a tomtu• por tormo as reclamações 
legues en1<7o feitrcs, }lOl' grande numero tl.: 
oleitot·os. 

IV 

Cm•to [, quo, qu:tt.ro dos cinco diplomados 
po1• t1Ll l'r1tmle eleitol'al, neg11m o lacto (do-

2", porque apUl'o.J•am-so as eloições de La 
bJ'Ci1 c Antimary, e us do outras secçllos d< 

{1) O tloeunwnLn r1uo vn.e junto ú 2u vin. do moamo 
Pl'O~cr;to ü;Lo pl'O\'t~. (•) YI\O on\.l'O os docttmontoa sob l~Ltrn B, 
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rio Purús. nii.oproccdidnsnoRtormosdo. nova r Em tal secç:fio ollo alcançou 175 votos. 
lei. mas n:;. Capital agcitadas do coni(Jl'midndo. A>; cedultts desses 77 votos, adeunte nn· 

sendo q1H' essa lei só puhlicnua n:t Capital nexas, e'tiio toelas authentlcae1ns pcl:J. mesa 
por· virt.w'.e elo toleg:rn.mmas do Governo dn, unanimo da mbm:t secção. 
Uniiio, em ~4 de dezembro (Diario Offidal ;~··.nessa apuração deixou-~e de mencionar 
n. 881 cleEl1~ dn,t:t), niio podia palas distancias a vota,•iio o!Jtitltt por outros não c:mditlatos c 
cheg:ll' cm tempo úquellas p:11'ngens. As actas consta do processo clcitor:J.l occorrido nas 
pai,;, dellas procedentes, não ob::oervavam a alludidas secçties. 
mesma. lei. A li'rmrle evidencia-se. 

:3". linaliueni.e, porque as !\ctas relativas :is O documento lettm .J registra, a npurn~ão 
serçües c!hrloraes dos di ver:sos collegios do I geral seguinte, que por tolcgrnmrna O Pai:; 
baixo Am:.wnas, e dos primeiros collegios de 3 de fevereiro pu!Jlica tumbem. · 
dos rios Ma,1eira o Solirr,ões, onde a nova lei 
foi em ten.po conhecida., não exprimem a. 
verdade antes ~ão o reoultado rle duplicata, 
prévirtmrntn concebida e exocutada; convindo 
ncei·esceut;u que em Hnmr.ytit, no rio Ma
deira e em~'· Paulo de Olivença no Solimc>es, 
as eleições >ii o nullas, pel:t mesma. razíio por
que nullas ·;lo ns fn!Jricadas no rio Purus, 
ainda qu:n11lo nilo íosôem resultado do tr<~
qtl lierr.qco bide penna. 

Vcrtl:tdCH t:1es, por mll.is pungentes que se 
as com:irlcrc>, ni:to deviam ser occultas do Se· 
nado Fedem!. 

VI 

Ti:to faceis foram os directore3 de tantas 
irregularidades o fraudes, que deixaram 
prova de tudo: na. exposiç~.o das occurren
cias havidas e com os documentos presentes 
fm·mar-se.·ll:>. convicr;ão do quanto :rssovero. 

No numero dos documen tns que entrego 
sob lettra G cucontmm-se os do ns. I rt 1:3, 
reghtrn de truslarlo~ do acl:ts eleir.oraes de 
dil•érsas sc,cç.:,es do Solimões o do Ama
zonas. 

Dessas aeüts confeccionei o quadro que en
tre os annexos leva a Iettra F: examinado, 
verifica-se que correctamente, nessas secções, 
houve par:t o cargo de Senador federal a ~e· 
gu i n te votrv;fío, para os dous cidadãos mais 
votados. 

Yotos 

I. AlmiranlrJ l'efermaelo Bal'iio tlo Ln· 
duri0., ... , ..................... .. 2.180 

2. Cnpitiio Eduardo Gonr;oalvcs Ri-
beir·o ............ ~················ 212 

Taes n.ctGs rleviam te1• estado presentes ú 
junta apurado ta. da capital, cm seu trn!Ja.lho 
do dia ;{Q do ,innoiro ultimo. Si outras ditas 
da. mesma J•rocorlencin foram attcndidus, o 
gue acontccca segumnwnlc exprimem o ro
sult:u\o tle c1 i1.1inoso proccdinwnto. 

E asgim f',i, porque: 
i", na ap:n·u,,iio goml apt·nns deram 13 

voto;-; (c drnr: '"<~ se1"wwlo) ao ca.nrlidato Ha.
rão rlll Lad:>,! :o, quu.ndo, sr'llilr:llte, eom o voto 
decl:tr:tdo Oll• 1.111:~ ell1S~us soct;.üe;; :tlludirlas, 
obt(•.vu c~;-;o c:,u.rlitluto 77 valo::. 

Votos 

I. Capitão Eduardo Gonçnlves Ri-
beiro ............................ . 6.992 

2. Almirante reformatlo Barão tlo Lo· 
Llario . ...••.•.•.•....•••.•.•..•..• 13 

Bem percebe-s.; da confrontação deste J'e· 
sultado o((icial com o que re,;ulra dos do
cumentos que ostfío sob kttm G, documento~ 
i1'1'ecusa·veis, ate anele íbram laceis os que T.O· 
maram a. em preza de rliplouJar o ex governa.· 
dm• do Amazonas e seus cortej:11lores, como 
eleitos Senador e Deputados por esse Estado. 

O Senarlo, !Jem o penso, só por isso, for
mara juizo ,;obre :t moralidade do pleito que 
vao julgar delinitivamente. 

E nem e tudo ! 
Segunilo telegramma enviado do Amazonas 

ao i 1 Paio, pelo seu governador e pelo diplo
mn;lo, que tão corujnsamente se apresenta 
como com direito :t uma das crtdeil'tt~ do Se· 
nado Foderul, nas secções eleitoraes de Ma· 
náos, que são sete, reculheram·so súmente 
cinco votos pura o candida.to da oppo.,ição ao 
governo estadual; no entretanto, perante as 
mesmas secções apresentm•:tm-se 210 eleito
res, 30 em cada uma (I) designando fiscaes do 
processo em favor desse candidato, e lnn· 
çnndo seus votos nas rospccti vns urnas. 

Dellas consequentemente, pelo menos, so 
deYeriam apurar p:.ra esse candidato 210 vo· 
to,, quando lho deram cinco ; isto ti, menos 
205 ! ••• 

.TiL é tordosembura,•o e m11is tlo quo de sem· 
!Jarae;o;- suppor po,sivel approvar;iio a tu! 
procml.Jmento, de todo criminoso, de immorn· 
!idade uccentuadissima. 

VIl 

Srs. Sonndores ! 
Dcsculp1ti a fran~uoza destn.s linhas, at

tcndendo a. ~uo fi~ esfore;cs pam conter 
'l minhn. indignação onl'rentnndo tantos cs· 
enmlalos pmtic:tt!OS no intui lo ele llcur us
so~ort.:al:>, yencitla, a opinião da. umiori11 dos 

(!) !Jo cmllill'!nidaclr. cnrn o >i 17 rlo n.r·l;, .j;l 
ela lei do cloiçüo~. 

"" 
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cida•'ii.os activos do EM.:1do do Amazon:ts, 'pat·a destruir n. eontesta.ç:io aprcsentrula con
quo ropelle ser• r·eprc,scnttuiu. nn Cor·po L•;-/ tm ;~ valrdarle tlo mesmo diploma pelo Almi
l(islativo dn. Uniii.o po1• c~,cs ciueo tliplotn:J.- ranto roJOl'IJJ:alo .Jose d:L Costa Azcverlo. 
dos, po1• eiTt•it.o ele fraudes; ainda qu~ um Sii.o dcstir.uidas rle impot·tanciu. as increp[L. 
tanto alquebrado pelos ;tnnos que me vã.o jii. r;ões qlll' Litz o conto,tu.nte no ?"Cllltorio, 011 

pesando, ten\10 ener·gias moraes bem sufli- crmsa scmellwntc, com que l'az p1·ccedar os do
cientes, para ter ido muitíssimo além, nii.o o cumentns em que baseia a ~ua contc~taçii.o, 
havendo leito pelo muito que vos respeito, e um<t voz rcrluzido aoquc Vll!c esse amontoado 
ainda porque a causa quo r1e('endo n~o exige de ir.ve>·tüuícs, aleivosias c talsificaçücs. 
tanto. O SJ•. Cost.u. Azevedo comer;a declarando 

Tereis, com certeza., rlo exposto, vo~ com- que nfio ó um audac,oso p,.etc>ldante a. tl7o alta 
penetrado que impugno a vai idade t1esw di- posiçrio c q·ue nao baseamo ser< di?·eito em do
pio ma apresentado pelo capit~.o Edtmrdo rot<•rrcnto de )n·occdencia r;?'iminosa, ?'cvcstidos 
Gonçalves Ribeiro, por me achar• conve11cido I extemailiiJ?tlc de lr;!JaC.' c honestas appatencias. 
de ser• prod.ucto de irJ•or:ularidades insana- Ttistc contradicçr.lu ! 
veis, do li·audes de a.ccentuada leiçilo crimi- Nem um ,ó rlucumento legitimo, légal, que 
nosl. nwro<;a (ii c pos>a ser iom11rlo em consi<lm·a-

Em nome e por bom do ERtado do Amazn- r;ii.o, :cpresento<t o Sr·. Coôta Azevedo contra 
n:ts, eu vo~ solicito que,-,iuizes e niio pat·l;i- a. clciç~n ~uc i1 30 de der.cmbro teve Jogar no 
da rios, estudei8 os llocumentos todos que de- Est tôo do Amn.zonas. 
vem agir• u.o presente. A sus eontestac;fio é o prolucto de um das-

Poderei r,stal' tlm erro ; mas n.tó onrle é peito pr·ol'undo, <l iílicil c1c occult.:u·. 
dado mn.ntcr a integriclar1e do homem« sans No desenvolvimento que pretendo d:1r na 
peur et sans rcproche », conlb;so-vos fJUt; me rofuta<,'ii.n que devo aprc~entar [], ltonrn.<~a 
snpponllo com di1·eito, provindo das urnas de Curnmis;ii.o de Poder~s e Drplomucm, reduzt-
30 de dezembro ultimo, rle continu:Ll' no flliLil· rei ao que valem os argumentos futeis em que 
rlato quo me collocou até ii. pouco entre vós, f:mrhunentou o contestante as suas :dleg:1· 
repreõent:llltes da Nação. · çiles; !te i de pl'ovar q uo_ o partido r•·p1,1bl ic11no 

H.ecúnhecido esse dirdto, crêde-o. não o lbllernl elo Amn.zonn.s nao tem neee.'>otda.de de 
exercitarei scientemente, jámais, ein pro· lanç:\l' miio de ü•audt•B, tl[L lb.lsificac;au de 
juizo d11s instituições r•opublic;IJJas que nlh.go acl:ts r• tlo dncumentos, pal'a vencer qualquer 
desde o verdor elos annos, e até por transmis- plei LO por mnL~ dispt•tado que seja, e por 
são de herança. mais renhida que srjn, a lutu. entre os par· 

Em sua dcl'eza, podem os mais onthusi:ts· tidos. 
tas da Republica acreditar· sempr·e estarei •le Nas eleições que tiveram togar no extremo 
fronte erguida, disputando com ollc;; a me· not•te· da Republica o Estado do Amazon[Ls, 
lbor• servil-a. no din30 do dezembro ultimo, foramrestl'i· 

Saudo·vos St•s. Senadores. ct:tmcnte rc>peitadas e curnpridéls as rlisposi· 
çiles das leis que ontilo vigoravam. 

Capltn.l Federal, 18 r1c abril de 1897.- As lois n. :35, do 25 dr. janeiro, G9, de 1" de 
Bm·ao do Ladario. agosto, decJ•etos n~. 7ü0, de 16 de março e 

85:3, da 7 ele junho,tuelo de 1802, toram nppli
cada.s ;10 pleito de 30 com as moditicaç,ões de
term in:1das pel:t lei n, 42lí, de 7 úe dezembro 
úe 1~9ü. 

Obsc?·vaçiio 

Acompanllnm, documentos c notas, cm 1 CiO 
folhas di versas, incl11irlas as desta exposic:fio, 
todas por mim numeradas e rubricaria~ do 
morlo seguinte- 13. rlo Ladario. 

Capitn.l Fedornl, 18 do abril de 1807.-0 al
mir:mte refbrmudo .ToscJ da Costa .ti~rJ·Dedo, 
Bar:"io do Ladar•io. 

lli ustJoes Senhores Scn:tuorcs Membros do. 
Comlflü;siio de Coustituir;ií.o Pnrlerrs o Diplo
maeir\ do Senado Jêr•derul-A ohl'iga,,fio que 
tenho da rlclünucr o diploma f[l"' nio lbi cou· 
fer1do IJC!a ,tunta :~pill'ü.dom da capital do E·:· 
to.do du 1\mnzonas~ tl';tz-mo a vo~stt prl:~liC!l<,~ít 
n.pt·osc!lt<tl' as pl'ova:; tlocnmcnt:leS que tenho 

Sunntlo V. I 

Em ponto algum do Estn.do deixou cst[l, 
ultima lei de sr,r cumprida, ;tpezar do curto 
cspa~o de tempo que houve pa.l'a sua trans
mis$ÜO. 

Mosmo quo deixasse de sor executada em 
al"lllll municipio mais distante da capita.l, 
p~tt escasso~ do tempo, não seri:1 isso mol.ivo 
p:11'tL nulli.lade d!\ olei\·iio, porque o Govet•no 
d:t Uui:io dCJcbrou em tcrnpu, quo nos pontos 
cm que u~o podcs'e cl1e:<ut· as :Lltoraçlies da 
nora lei, podiam SOl' lbita,; as clciçüos com a 
lei qnu até m1tüo vigorava.. . 

,J:i. t:ôU\\'Hill cumpri<las c:•m tortos os muur· 
ci['i'" du n:stntlo as tli~l'osi~·õcs vig.,ntes para 
"l"";~.n do :10 de dl'Wmhro. q uanrlo cl!cgnn a 
eoJ!Illlllliic:u·üJl do t"t' sido vtd.a!l:t um:~ lo\ 
·i\lc:•l'n.ncln a;:' cxistonl.cs. 
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PiLXa scientificar das novas alterações os 
municípios mais rlistantes da capit11l, for11m 
immrdiatamonte tomadas providencias, ele 
maneira que no dia 30 j:1 a nova l~i era co
conhecid:\ em todo o Estado. Aos pontos mais 
alfastado~; urt capital cheg11-se om vi11gens re
gul:Lr.,s de sete a nove dias no mttximo. Niio 
!louvo um só ponto onde niio se fizesse oloi
ção pelas mesas eleitas, de accordo com a no
víssima lei. 

dera! que, além de dispor de toil.os os ele
ment rs no Estado, teve em seu auxilio o con
curso dos amigos cio Dr.S/1 Peixoto? A chrLpa 
apl'esentadn p<'los nacionaes e pm·fill!ada pelo 
grupo opposicionista, alem de niio sol' conhe· 
cid:L no interior, teve contm si, nr1 capital, 
o. opiniiio sensata da pal'te si1 rla sociedade 
que conside!'ou uma all'runta a n.presentaçiio, 
aos suflragios cio povo amazonense, do nome 
do um titulrtr que, abusando das immuni
clades de que se n.chavrt cercado, tentou plan
tar o rlr!scredito e a desmoralização na lil.milill 
amazonense. 

Houve plena libordrtrle do voto em to,Jo o 
Estado; nenhum tlscul pr•esento ás mesas foi 
rocusudo som que a recustt fo>se Ioga\, como 
foi a do fiscaos de a.\gumtts secções da capi· 
tal e de ltacoatiara, de que ado11nte tratarei. 

As actas que fomm en viachts aos secr·er.a
rios do Senado e da Cam11ra estão todas orga
nizaclas com a obser·vancia de to·las as exi
gencias da lei vigente. Nenhum protesto ou 
recl:Lmaçiio foi apresentado ils sacçües elcito
raes. facto esse que cstit nssignalatlo em 
todas as authenticas. 

No interior do Estado, convém explicar
vos, Senhores Mombr·os da Commisslio, só 
pleitearam a eloiçü.o federal de 30 de dezem
bro O'> candidatos do par·ti<lo r~.publicano fe
deral e o do gruprr dis:üdente do mesmo par
tido, chefiado paio Dr. Antonio Gonçalves 
Pereii•ri de Sá Peixotn, unicos cujas cantlida· 
turrLs com tempo furam recommendadus. 

Os grupos que p!eiter1ram a. eleição na ca
pital nenhuma prvvi•lencia toma1•nm com re
Iaciio ao interior, onde não rlispõem de ele
mentos, porque só resolveram r.ompnrocer ás 
urnas ele pois de publicada a lei n. 426, de 7 
de dezembro, onrle diziam encontrar garan
tias para os votos de seus amigos, como se vu 
do Ama~onas Oommm·cial, jornal que se pu
blica na capital, em declarnçfio firmada pelo 
di rectorio do partido nacional,rl eclaraçfio esta 
datada a 22 de dezembro. 

A chapa do partido nacional, que foi 
adoptada por um g1•upo de cinco opposicio· 
nistas no gover•no do Estado, foi organisada a 
22 de dezembro e publicada a 25 em dous jor· 
nnes da capit1ll, cinco dias npenas antes do 
pleito, numero de dias este insufficiente 
para que as communicaçües cheg-ussem aos 
municipios mais proximos d1t capital. 

Na c1tpitul concorr •r:Lm 1is urnas os canlli· 
clatos elo partido republic:1no l'etleral, o d1t 
llissitlencia deste, quu acompanha o Dr. S:i. 
Peixoto. o os do parti•lo nacional, abstenrlo-se 
os do grupo c\10flttdo pelo holll'i1do Bo.riio tlP 
.Juru:\ .. 

O partido nncionn.l poucos clcmontos tom 
no Estado; o grupo elo opposicionistas narla 
valo por~ 110 consiste em uma agrominçiio de 
cinco in•lividuos, oxcluillos dos p~trtiLlos or·gtL
nidrtdos no Estado. 

A quem rloverht pois pertoncm· n. victorii1 
rlo pleito, sini\o ao lll1l'tido i'Cpublico.no Ü!· 

Siio estas. Son!Jor•es :-.rembros cln. Com missilo 
ele Constituiçfi.o, Poderes e Diplomacia, cus 
razões que em soguida vos apr•osent•\rei, clis· 
cutinrlo, um por um, os rlocumentos apre
sentallos pelo contest.ante, que r.xp!icdm a 
rler·rota que solft•eram o contestante e seus 
amigos. 

O documento de que o contestante trata 
com insistencia nrL terceira parte de seu rela· 
torio, nenhum valm• póde ter por·quo niio foi 
apresentado em occasiüo opportuna, como 
Pl'etencleu provar o Sr. Ferreira P•mna nas 
cleclar·açües flUO publicou no jornal Ama;onas 
que se publica em Munnos. 
O~ documentos rlc I a 7, apontados no 

protesto que o contestante prtJtendeu fazer 
apresentar n junta a.puradot•n, no neto 
da apuraçiio, nada provam a i'avor da con
testaçiio ; siio petições dirigid11s ao juiz 
federal, nssignadas por individuas dcsconhe· 
cidos, cuja~ firmas não estã.o reconheciclas 
por notário publico, alem de não ter sido 
p1•ovada a qualidade de eleitor•es dos nssi· 
:.:-n:ttal'ios ; as q uaes foram intlelerida~ pelos 
motivos justos que estiio consignnrlos nas 
mesmas petições e que constam do docu
mento n. 47. 

As irregularirlades consignn.das no protesto, 
documento n. 13, l'oram refutadas cabalmente 
com a justificaçfí.o judicial, pr·estadrt perante 
a justiça l'erleral, documento n. 54, em origi
nal junto. 

A proposição, avançn.rla no protesto de a. 13, 
de que a maioria elo eleitorado dit capital elo 
Amrtzono.s pertence aos grupos do. oppo~.içiío 
é :LhSu!'rla c il•risoria. Si assim lbssc, ns sete 
petições clirigiclas ao .i niz lcrleral o as no
lllCiLÇÜPS ele tlsca.as par:\ nssisr.irem ás e\ciçõr~ 
rln c:tpital não seriam :tJH'esentndos com um 
numoro tiio rcsumirlo de a>signaturas, e nem 
u rlecl,ra(;fio (úoc. n. llí), confirmando n 
ap1•esontn.r;iio r lo protesto rlo Sr. Ferro ira 
l'enrm, no :LCto da. aplll'll~,fio, seria nprcsen
lntlo com oito iLSSi).nmtm•a,; de inrlividuos dos· 
conliccitlos, ~url!1rlo o Sr. Fcrroirtt Pcnuu, no 
at•l,igo que pulrJi.,ou no ~bw;onrts, de :i\ 0c 
rlcwmbl'O, rlccla.t•ou qno o acto rlu upumr:ao 
J'ui prcsenciatlo por nmis de 40U possoo.~. Onrlc 
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· eot~ pois o prestigio do contcst11nte o de seus Nenhuma pt•ovn. legal apresenta o contes· 
amtgos? tante para garantir a suo. nfflrmativaarro· 

Os d9cumento~ rle n.s. 44 a 55 l!lldll influem j11da. 
niL valularle ou mvalidnrle do diploma oxpo· . t " 
<lido, pelo que dellos não ru.ço especial , Capt ai Fed.~ra~, ~l de abril de 189'7 .-
menção, Edtwrdo G. I .. bon·o. 

Parrt justiflcat• a recusa de alguns fiscaos, AYHÃ.O 
no. capital e nn, cidoue de Itacoatiara, olrer·cço 
á vossa consirleraçilo as nomc11çlics apre· 
sentarias ás re;;pectivns rne•llS, cm originaes, 

, r11ra que aprecieis que nonlntmll satisf:tz as 
exigencias do§ JG do aPt. 4:3 da lei n. 35 de 
26 de janeiro da 1802. (Does. ns. 42, 4::!, 44, 
45o4U) 

Para COl'l'Oborar O quo VOS o.!Urmei ácerca 
!la prevista. derrota. das clmpn.s em quo 
figurrtram os nomes tlo contestante e rle 
seus ami:.tos, snbmetto it sabia ttpreciaç[io 
tla illustre Commis~ão, o artigo erhtor·ial 
tlo jornal neutro que se publica em Munáos, 
1lmazorws Comme1·cial, cujo redactor chefe 6 
intimo amigo do contestante e companheiros 
de chapa. 

Passo agoma entrnr no estudo detalhado 
de crtda um dos documentos apresentados, 
pelo contestante, precedidos de observações 
salpimentados todos de ridículo, afim tle 
provar a nu li idade ou antes a innutilidade de 
todos por serem viciados, falsos e alguns fttn· 
tasticos. 

Capital Fedem!, 21 de abril de 1897.
Eclua,·do G. Ribeil'D. 

PURAQUEQUÁRA. 

(8' secç,ro da capital) 

Neste lognl', situarlo nas proximidades da 
l!apital, funccionou com toda a regularidade 
a mesa da 8" secção eleitoral do município da 
c«pital. 

A mesa foi eleita pela Jntendencia da ca· 
pi tal, cujo mandato foi rettuzido (Dia rio O (fi
cial, tlocumento n. 58) e a J'espectiva authon
tica foi remettida ao Senado. 

Nenhum pl'Otesto, ou reclamaçlio, foi feito. 
O documento n. 7·1, que o contestante 

o.prescnta, além de não ostar nos termos tla 
lei, ó f\1lso. A mesa que prc~idiu os trabalhos 
nesta socçiio 1\Ji compos1a tlos mesurios: Ro· 
do!JlliO Gustavo lle Albuquerque Cavalcanti, 
cu.pit.ilo Arthm• Olympio tia !tocha C:~tin· 
gueim, Silvio Pellico t.la Crur. Al'aujo, .João 
Antomo de Araujo Soares o Bonil'ucio Gomes 
de Macedo: supplentes: ,Joíio Pereira1le Sonza 
Bmvo, Manoel Maria Corrên. c Antonio Pedro 
tlo V alie, o não tios cidadãos que tlrmam o do
cumento apresentado, 
A~ inf\JrnHHJuCs <lo contcsttllllo que o.com

pnnluun cst.o documento ~iío itweri11icns; 
todos os mesnrios compru•ccoram e LI oloiçüo 
foi lo i ta lagalmento. 

10> Secção da Capital 

Foi neste Ioga r• que ftrnccionou a. mesa da 
10" secção elettoral da municipio da. capitai, 

A oleiçilo correu bem ; nenhum protesto ou 
rcclamaçlio foi presente á Mesa como declara 
a propria acta. 

E' contra esta eleiçlio livre, legalmente 
Ceita, f(Ue o contestante pretende leva.ntat• 
accusaçlio, inquinando-a de fraudes e illega
lidadcs. 

Para confundir o contestante e provar, 
pemnte a ti igna Commbsão, que só ha falsi~ 
dadt•s na contestaçlio, eu tiiço juntar um bole
tim que ficou em meu poder, cujas lettras e 
as~ign:1turas combinam com as das actas que 
iiJram enviallas ao Senado. Na confrontação 
dos dous dccumentos a verdade triumpha.rá. 

Capital Federal 21 de abril !897 .-Eduardo 
G, Ribeiro. 

Boletim eleHoral da deoima secção do mu· 
nicipio de MJLnitos. 

Concluída a apuração dos votos ho,ie re· 
cebidos na eleição a que se acrtba de proceder 
para um Senarlor e quatro Deputados ao 
Congresso Nacional pelo Estado do Am<t· 
zonas, verificltlldo-se que obtiveram :-Para 
Senartor, Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro, en
genheiro militar, 57 votos; Coronel Fran· 
cisco Ferreira de Lima Bacury, empregado 
aposentado, 21 votos. Para Deputados, Joo.· 
quim de Albuquerque Serejo, official da ar
mada, 51 votos; Silverio José Nery, proprie· 
t:trio, 51 votos : Dr. Antonio Gonça.lves Pe
reira de SJi. Poixoto, advogado, 51 votos; 
Carlos Murcellino da Stlvo., ompregutlo pu
blico, 51 votos ; teneute·coronel Raymundo 
Nunes Salgado, JnrnalistrL, 20 votos; L{o.y
munuo· de Amorim F1gueira, 5 votos; te· 
nente·coroncl Antonio Clemente Ribeiro Bit~ 
tencourt, empregado nposon tado, 5 votos. 

Mesa eleitoral da decima secção do Ayrlio, 
mtmicipio de Mttuiws, 30 de dezembro de 
I 806. -Ca·va/canti, prosid.ente.-·Sit1w Mendes, 
sccretario.-F. BaJ•roso.-Jm·onymo Vianna. 
-Jilanocl Collm·as. 

l.IIANACAPURU' 

N11 villa que tom este nome fornm orgn
nisadus duas secções cleitornos pertencentes 
ao municipio tll\ capital. 
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Pert,cncom no município tia capital, porque 
o alistamento pelo qual foi fcHa. 11 el<dção de 
30 e leito no tempo que ~lanacapuru, como 
povo:1~iio, pm·toncia :1 capital. 

Um11 tias sec\'Õcs l'unccionou no predio rln 
Intendencia Municipal o a outra ern um 
prctlio em que funcciono. uma escola. publica 
mixta. 

Ambas foram eleitas pela Intondencia lla 
capit:ll (Dim·io Official doe. n. 58) e funccio· 
narn.m regnh1l'monte, como consta das actas 
entregues ao Senado. 

O rloc. n. 59, que a,presenta o contestante, 
nenhum valor tom. 

1 ". porq uo niio ostti. com as formn.lidndes 
exigidas no § ](i do art. 43 da lei n. 35, de 
26 de janeiro tle 1892; 

2', p~r~ue n.s o.s,ignaturas que represen
tam as fii•mas dos mcsllrios não siio as pro
prias, est:1o visivelmente íh lsitlcmlas, o que 
será facil ver·iflcar comp:1rando-as com as as
sign~turas ~ue se :J.clmm rtuthenti•·adas nas 
actn~ rcmettirlas ao Senado pelo. mesa da 
secçao. 

Não e exacto o que e allegado com referen
cia ti I !•• secc,,ilo eleitoral; css:t secção funccic
nou ragu lo.rmente e <1 :tct11 foi romettida pcltt 
mesa, ao Scmad o . 

Nenlmmrt prova. apl'esent!1 o contestante 
pam justilicar ns fa!l.as que aponta. 

C:1pila\ Fctlural, 21 tlc abril do 1807.
Eduardo Gonçalves RibciJ·o. 

CODAJ.Í.S 

Para os documentos de ns. 92, 93 e 94, 
com que o contestante pretende inutilisa.r o. 
eleição leg'fll feita.· no município de Coda.jtís 
eu peço a voss:1 esclarecida o.ttenção, Srs. 
J\fembr•os da Commissã.o. 

E' uma f<1lt11 de considrração n.presonta.l'· 
se ao julgamento 1lo vos;o criterio do
cumentos tão lhltos de utilidade, de prestimo 
e de sinceri•'ado. 

Pódc um simples certificado, passado por 
nm secretwío de ·um11 mcs11 <,loitom!,sem ~el' 

nii.o sfio de .Josó Collaço Veras. Isto se veri
tlc:L confrontrtndo-as com os documentos de 
ns. 03 o ()4 e com a acta rla 1 • secção eleitoral 
do município de Codajús, existente na Secre
taria do Senado. 

C:1pit~l Federal, 21 de abril de 1897.
Edum·do Gonçalves J.UbeiJ•o. 

COARY 

O documento n. 82 G é mais uma prova da 
deslealdade com que o contestante tem agido 
até aqui. Nem ao menos, neste documento, se 
procurou cohouestar o e>co.ndo.lo da i'alsiti· 
caç,iio. 

Além de nenhuma importrtncia terem os 
documentos apresentados contra a eleição 
feitrt em todo o município rlc Coary, ainun. o 
contestante tem a coragem de fazer conside
rar;ões o1fensí t•as ao contestado. 

o tlocumento n. 83 não sei o que exprime. 
Para mn.ior· mi seria a firma de Francisco Vai· 
miro está porcamente f<Llsific<tda. 

O documento n. 84 ti um boletim que ~e 
:~fasta inteimmente da lei. Nenhum valor 
tem. 

Confronto.ntlo-sc os documentos ns. 82 a 91 
com as actas lcgaes que existem na SeCl'e
t.aria do Senado, veritic:t·so com a maior faci· 
lidatle que todns as assignatnras ahi encon
tratias si\ o f<1lsíficadns. 

Os mc-s<1rios que as,ignam o documento n 84 
não são os que toram eleitos pela. lnten
rlencio. l\Iunicipal de Conry, cujo mandato foi 
reduzido. 

0; que toram oleitos por ella são: 
Joüo Dantas da Silveil'a. Joiio Pedro Aury, 

Fabio C11nditlo de Almeida, Maul'icio dos 
Santos Macambyl'O. e Luiz de Ma.ttos Pinto. 

Supplentcs: 
Caserniro da Silva, C11nuto Ferreira dos 

Santos e Elesbã.o Corrêo. d<1 Costa. 
Capital Fetlera.I. 21 de abril de 1897.

Eduardo Gonçalves. 

n.uthenticntlo por nota1•io vublico, sem firmas Noste município o contestante foi além do 
roca: liecidas, invalid:n• actas leg-n ImentG or- que eu cont:wa. Para substiLuir aH actas le
ganisadas em quatro scc~'õ"s ell'itoraes, p11r gucs l'orn.m apresent!1t1os documentos quc,em· 
me><~ts c!oitas pela. lnf.ondencill do município bOl'i1 llllsific:u!os, JlOrleriam illudir a bon. fu 
cujo mand11to lbi redtnido 'I tlos llignos membros 1l11 Commis.>íio.Em Toffé, 

g• o cumulo tht imiJccilidr~tle, Srs. Membros por6m, o Sr. Costa Azovoclo lbi 11lém, quiz atli 
do. Com missão! )Jl'OV!tl' os seus votos com as proprias chapas. 

,\ccrcs,·o :linlht que o cidatliio Jm:é Colh1r;o ln(Piizmmlto o. verdarle st•mpre deixo. uns ve~
Voras, quo subsm·cv,, o as,[!-(11<1 :t ccrtirl~o. tigios. As c\mpa.s Ílllprcssns quo ucompanlmm 
serviu un. mcs11 dn. i" ;.:oer;Go. ttüo como seei'C· lllllii pel.i•;iiu. sem tlo8pttcho do. aul.Oi'Ít\ .. Llo <1 
tn.t·io, t•orno tledam :1 col'l.i•lü.o, lll<J~ como) tJUr·m J\'i tlil'igitla, soh n. 148, o quo t1•n.z um 
Jis,rli tlo um tios canrliw.tus, notaurlO·HC ainda e~l'til\cudn sem r\SSigllilt.um, são frdsilicatlas 
m:lis quo :t lott.rn o ;cssignatnm drl cortidilo .porccllncutc. Bus\.am sú m;tas p1•ovus, apresou-
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tn,\n.s pelo Sr. Costn Azevedo a fa.vor de sun. 
c:wdid:tt.UI'!I, par:t n.quila.tar·,ndo mais de !JHC 
esse militar rcformndo e c:~pa.z. 

A lei n. 42ü, tle7 de dezembro, tantas vczo; 
citada, permitto o voto llescoborto nos se
guintes termos: 

<( Art .. 8.• Seró. licito n. qun\~ue!• eleitor 
votar po1• voto descoh ·rto, não pol1endo a 
mesll. recusar se a acccitrü-o. 

Paragmpho unico. O voto dr~scoberto serit 
dado apresentando o eleitor r\uas cr·.<lulns, 
qne nssignarti. pera.nto t~ mcs:~, uma rlnsquacs 
serit clcpositatla na. um:t e a outra lhe será 
restituirla depois rle datada. e rubrica<la pcl:.>. 
meso. e pelos tiscaes.» 

Asclw.pasdc ns.l a77, appensas, com todas 
as cautelas, aos demttis documentos apresen· 
tados pelo contestante, est.iio assigna.das 1ó· 
menta JlOr cinco nomes, sempre os mesmo'J 
cm todas. 

A lei mando. que sej:tm a'signa<las pelo 
eleitor e rubricados pela mesa e Jisc:es. A 
cousa,como esta feita., ou os 7i eleitoros tecm 
o mesmo nome e a mesnia lettra e só tem tl'e> 
meSI11'iOS e um fiscal, uu as cinco assigwtturas 
rept·esentam só mente a mcs~ .• a as cho.pas não 
sa.t.isfazem, e não devem os votos set· tomados 
em consideração. 

Foi a veJ•rlade,Srs. membros •la Comnlissão, 
que nllo con.seutiu que a. voss:~ bo:t ré !'osso 
illaqueatla. Uma. l'altt• nota,·el, a auscucia da 
assignatura d" eleitor, uito occol'r~u no con
testante quantia lançou mão de 77 cha.pas para 
fnlsitlcal as, n.fim de fu~el-as pttssar por lc
ga.es. Além do tudo, Srs. membros dtt Com
mi1siio, as assignaturas que figuram nas cha· 
pas sãe falsificadas; só h a um ffiQS:trio dentre 
os que nssignam as chapas cujo nome figura 
entr•c os eleitos par~ a i" secção eleitoral de 
To !fé. 

Capital Fedem!, :li de abril de 1801.
Eduarrlo G. Ribai1·o. 

MAN!COR!!: 

Este município íbi divirli1l0 cm quatro 
sccçúfS eleito mo,; para as elciçüos de 30. 

Esta lntendencin., cujo mand:tto tbi t:tnt· 
bem reduzido como o d1tS outras do Estt1''o, 
f'oi aleita, a 25 de jrmoir•o de 1893. 

As mes~.s reuniram-se e funccion:ll'am nos 
logm•os indicados logoalmenl.c, cor·l'endo toclo 
o piei to sem a menor al temção. Pemnto as 
mesas r,1r:1m aeeeitos os ílscacs ~no se apre· 
scniMtllU. Nenhum prol.r•,to ou rocl:tmaçã.o 
!bi aprcsentarlo ár1 tnesas. Fnl'tlrtl envindns 
ii Secretaria du Senrtdo tiS n.utlren ticns. 

Apezn.r •ln nhsrrvatlas, como flll'alll. tNlns 
n.s J'ot'IIW.litl:ulcs l!·'j.!'tu\;, o St·. Costa, .'\Y.I~V(·do 
com !traurle sali.<fitç•ia 1lodartt nus oiN·rr,,
çüos que ft~z acumprtuhtll' o::; llucumcntos de 

ns. 105 !I 131, que o seu trinmpho no muni
cípio tln Mr>.n icoró fl>ra o nmis compldo. 

E' rle ltll'i:.a ! 
O Sr, Cost:t Azevedo não ligando importlm· 

cio. ao IJUO p:·escrovo o art. 2" thl lei n. -126 
rl•1 7 de dezembro rle 189G. mandou quo uma. 
lntendcncia, que diz ollo, houve cm ~·Jaricorti 
om 189:1, ~o reunisse c promovOôSO a suffra· 
gn.çii.o de seu nome· e tlc seus 11mígos. 

Dito e feito. 
Os documentos rle ns. 105 a 107, quo olle 

cho.m:t aut.henticas, Jbru.m org1tnisallos pela 
stttl intenrh·ucia clandestinamente om Ma
ricoré. Não houve reunião publica. 

E' esta a rlispo;;ição rio ttrt. 2" da lei n.-126 
rle 7 ,1e dezembro de !89G :. 

Nos Estados cm qzte, dttmnta a prasent~ le· 
(Jislrttura. (o1·•·m 1·cnowclos os conselhos ott in
tenclcncias mtmiciprJe.~, em cumln·imento da 
lei Jn"Dwt~lyada 11ft vigcncia dos 1'c.<pecti"os 
mandatos, 1·cdttzindo o tampo de d~traçao des· 
tas srin wnicamenlc cmnpetcn!es para o descm .. 
Jlmhu de f\mcçD"s elcitomas, inclttsive os tm
halhos ela apuraçtio e c;,perliçtin de diplomas 
na claiçtío tlesiunrula 11am 30 de de:cmb1'0 
rlasle cmno, o~ 111emb•·os do~ GOn.•clfws ott i»
:amlancias substittticlos e seus immcdiatos em 
votos.J> 

Orrt, Sra. membros c\n. Commisslio, no Es· 
ttlltO do Amazonus, depois da proclu mação r la. 
!{e publica no Brazil, ltouvo duas epocas em 
que foram 1\lítas elei~ues municip11es em to· 
dos os municípios em um só dia.; a. primeira 
época foi par:~ !I organização geral do Eotatlo, 
:1 25 t!e janeiro lle 189:1, ~eurlo a pos~e de 
todas no dia 27 de f~vcreil•o do m~smo o.nno; 
,, segunda époctt foi para cumprir urutt rias 
tlisposições transitarias da actual Constitui· 
\'iio do Est..1.do. 

Filrl1 destas duns épocas, uma ou outm 
eleiçiio foi feita pam preenchimento deva
"HS occm•ridas durante o,; mrmdo.tos das in· 
tenrlencius c lei tas 11 25 de janeiro. 

Pelt~ Constituiçito, promulgada a 17 de 
agosto, f0mm r.lissolvirlas as intendencias 
que est:wam om pl~no exm•cicio de suas 
1\tric~,;cs, c t,~,as eram a::1 eleitas em 1803,quo 
aind:t niio tinham terminado ~ rlm•aç,:io do 
seus mandatos ; portanto são c'sas int.enrlr.n· 
cins o.s unicn-< competentes pam eleger us 
tnl'>US eleitol'tlcs ptll'tt rlirip;irom os tmbulltos 
eloii;omos rle 30 <lo dczembt•o, 

Purta.nLo os documento,; apJ•usentados pelo 
Sr, C11Sl:1 Azevedo s:1u nullos do 1•leuo di
reito, 

E' para lastitn!ll' rJUO o Sr. Costt\ Azcvo•lo 
Li ves~u ''ttncciouarlo enm o seu voto ttmn lei 
eujn inL"''pt·ntnr:.ito !lto ii o:<LJ'ttn!J:I. 

Cnpít:ll Vm!ot•:\1, 21 do nht•il do 18V7.
Ji'dwtl'rlo Riúei1·o. 
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IIU~L\YTÁ 

At.e nos to munici pio, omle a moralidade 
administrativa, politic:t e social é umi1 t•eali· 
elude, os amigos do Sr. Costa Azevedo levaram 
11 corrupção, a fr:tudo indecente. 

ltcgularmente e de accordo com ns mais 
exigentes rormalidndes da lei, foram feitt~s 
ns eleiQÕ<lS fedemes no dia30 de dezembro em 
Humaytit, para onde partiu da Cll.pital, no 
<lia lG de dezembro, um exp1•esso com as pre
cisas instrucçíies. 

O contestante, não encontrando outro meio 
de obter votos em Humaytú., lançou miio 
ainda •las falsificaç.ües mandando organizar 
documentos CJ.Ue indicassem vicio em toda a 
eleição. 

Felizmente o que e sério sempre sobrenarla. 
Comparem os Srs. membros da Com missão as 
actas que foram enviadas de Humaytit, que 
se certificarão que ainda as íalsiflcnções 
foram postas em pratica para. invalidar 
as eleições desse município. 

As considerações, feitas pelo contestante, 
que acompanham os documentos de ns. !50 a 
160 só denotam despeito e desespero de causa 
paraarranjar votação embora simulada. 

O document<1 n. 55 (jornal que se publica. 
na cidade de Humayt[t) destroe cabalmente os 
argumentos rlo contestante com a local que 
se lê na ::!• pagina. 

Ch11mo, pois, a attenção rla illustre Com
missão para esse documento, que mostra que 
as eleições em Humaytú. foram feitas de 
accordo com a ultim~t lei votatla, visto que 
as inst1•ucções chegaram com tempo. 

Capital Federal, 21 de abril de 1897.
Eduardo G. Ribeiro. 

lTACOATIARA 

Todas as mesas eleitomes que dirigiram os 
trabalhos da eleição de :lO de dezembro neste 
município, foram eleitas pela intendencia 
cujo mandato foi rof\uzido por acto Constitu
cional. 

As actas organizadas por essas mesas 
acham -se nas Secretarias do Senado e do. 
Camara. 

Os documentos tlc n. 133 e 134 nenhum 
valor ·parlem ter compar:ulos com as actas 
legaes. 

Apezar de estarem :mtheuticadas pelo cs· 
crivão Vinnna. cumpro o dei'Cr de dr~cl:n•:tr 
aos Srs. membros tlit Commissiio que us 
ns~ignaturas ostfio lidsifícadas. A conl'l'Oil· 
taçiio com as vertli\duiras. qtw se acham na 
SecJ·ot.uria do Senut.lo. tirarit to:hl a llnvitln. 
O documento 11. t::rí niio li>i ttprosentado 
po!'D.nte sec<;:1o algUruarlo município. 

Capital Federal :ll, tlu abril üe 1807.·
./ldtutnlo G. Ribeiro. 

URUCURITUBA 

03 documentos que teom os ns. de 143 a 
!4G não devem se1· tomados em consideração 
porque, ao tempo em que foram dissolvidas 
as intendencias, Urucurituba ora povoaçiio 
pertencente t<o município de Silves e como 
tal Jlgum no alistamento ~e Silvos, que foi 
ob;ervudo na eleição t!e 30 <le dezembro como 
a 3" secção eleitoral, e nesse caracter tunccio· 
nou nesse Jogar a 3" secção, sendo os mesa
rios eleitos pela Intendcncia de Silves. Estas 
actas !oram remettidas ao Senado com as de 
Silves. 

Capital Federal, 21 de abril de 1891.
Edum·do G. Ribeil·o. 

URUCARÁ. 

(Secçiio unica) 

O documento n. 78 G não póde ser tomado 
em consideraçiio não só porque é visivelmente 
1\llso, como porqurl os mesur1os nii.o siio os que 
!oram eleitos pela Intendencia de Urucarit, 
cujo mandttto foi reduzido por acto constitu· 
cional. 

A simples confl'Ontação entre oste do· 
cumento o a acta legal, que foi remcttifla. ao 
Senado, torna evidente e clara a affirmaçiio 
que venho de fazer. · 

Até a firma o signal do tabellião são escan· 
dalosamente falsos. · 

E' o cumulo da aurlacia! 
A meso. eleita peltt intendencia, cujo man

dttto foi reduzido por neto constitucional, é a 
seguinte: 
Capitão IV!anoel Olympio Liborio. 
!ldel'onso Joaquim Amazonas. 
Miguel Llborio Pinto. 
Manoel Antonio Bernardo. 
Franc·sco Liborio de Macedo. 

Supplentes: 
Manoel Jofio Amti?.Onas. 
Jo11quim Louato Mendes. 
Antonio Liborio dos Santos. 

Capital Federal, 21 do u.bril do 1807.
Ecltumlo G. Ilibeil"o. 

S!l,VES 

Neste município n.s eleil,,iícs correram ""1-
m:tmente ~orn protesto algnm. 

As mes11s tias secções oleilas pcl:t intontlon· 
cia, cu,io m:tntlato li:>i l'Ct.luzido,cu:nparcccl'lllll 
o lunccilllli1J'arrl. 

As :d[lor"itt;Üc'; oO"e!'lleitlitS j1C[O CO!ltcst;uttu, 
n~.o tuem o llllliiOI' l'tllltlamento. 

Além tlo sor inoxucta iL organização do um:t 
só sccf;ão olcitorul om t01ln o município, " 
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act11 sob _n. 139 ap~esontad11 Jllll'D. substituir 
as que suo lega0s, e um pr·mluclo imaginaria 
do conto~tante, como silo os dos outros muni· 
cipios. 

E' lastimava! que em !'rente a tudo isto 
venho. o contestrJ.nte protenr!or• invttlir1ar toda 
a elei\'fio feita, exhibinrlo documentos vergo
nhoso.mente l'r•auuulentos. 

Os mesa rios que ligur,1m na acta ap1•csen· 
t.ado. nii.o são o; quo lbmm eleitos le"alrnente 
pehL intondencm. competente. Uma °Conl'ron· 
taçilo com as actas loga,es, tudo ficará claro. 

Ga.pita.l Federal, 21 de abril r1o 1897.
Eduardo G. Ribeiro. 

PAIUNTINS 

Este municipio foi dividirlo em quatro 
secções el eitorr~es, para a eleição que teve 
lagar a 30 de dezembro ptLra um Senador c 
qua.tro Deputados. 

Todas as mesas funccionaramregularmente, 
tendo s1do eleitas pela intendencia, cujo mo.n· 
tlo.tu !ui rotluzitlo pelo.s disposições tro.nsitorias 
da Constituição do Estado, ue 17 de agosto 
tiA J 895; conforme dispõe a. lei n. 426, de 7 
úc uezembrc de 1896, siio esto.s as compe
tentes paro. a eleição rle 30. 

As a!lega.çües l\'litas pelo contesto.nte silo 
improcedentes, po1·que: 

I . " Não podia ter ho.vido duplicata, porque 
a int~nrlencia só elegeu quo.tr·o mesas e esso.s 
só organizar:1m os autllenticas que foram re· 
mettidns no Senado. 

2." Quaesqur•r outras mesas que tivessem 
funccion:1'1o se1•io.m i!legaes e criminosas, 
pois a lei só póde reconheeür trabalhos feitos 
po1• mesas eleitas por intendencia,;, cujo mnn· 
uo.to foi reduzido na. vigencio. da ultima le
gislatura federal. 

Touo. 11 argumentnç,[o que acompo.nha o.s 
actas illegües organizo.do.s por mesas illicitas, 
nenhum valor pórle ter, 

A intendencia 11 que se refere o contestante 
não t\ a que 11 lei exige. 

Niio podem, portanto, ter o valor algum as 
quatro o.uthenticas de Pu.1•intins, que o.pre
senta o contest:mte, por terem sitio orga
nizadas por meso.s incompetentes. 

Capital Federal, 2\ Url o.bril de 1897.
Erluardo G. Ribei1·o. 

:\L\.Uh!S 

Este mumc1p10 ('oi divitlido em quat.\'o 
soc~,Jcs eleitoraes pam as eleições rle :Jo. 

Em todas ollas compltl'eceram as mesas 
eleit11s pelrt intendcncia, cujo mnud1Lt" lbi 
rer1uzitlo por neto coustitncional e l'uucciona· 
ram regularmente, coul'orme se pôrlo VOI'iliear 
p~las 11e tas fj uO fOI':\ li\ l'OIIIUttiLlaS ptl.l'l\ O 

:-;cnado. 
Nom protestos ou rcelo.muçiíos foram ap1·o· 

scnt:tdos; c os lbmtos ·qne cumparoeer·arn to
maram assento o assignu.t'ILUl torto., os t.m~ 
lJulhos. 

O ducumento n. 9t.i, além do se afo.sto.r il1· 
teil'l1mento do que exige o§ !G do o.rt. 43 
du loi n. :i5, de 26 d.e jo.neir•o de 1802, pois 
uem o numero de elmto1·cs que compareco!•am 
vem menciono.rlo, traz o.ssignatura de mesa· 
rios que niio ôão os eleitos pelu intend6Ucio., 
sendo o concerto do tabol!lão e assignatura 
dos mesarios mo.nifestamen te falsilicados. 

Po.racertiflcar·se desse crime basto., que a 
digna. Cornmissiloconfronto os tres dor·umentos 
de ns. 91l,07 ,98 e o 90, com as actas do.s respe
ctivo.s secções de Maués, que se acham na Se· 
cret:trio. do Senado. 

Figurou como protogonisto. em todas esto.s 
falsictcaçües o cidadão José Soares Sobrinlto 
que, servindo de ft>cal do contestante perante 
a meso. da 2" secção, tez dar mo.ior voiaç5.o aos 
:;cus contrarias, pensando desse modo illuuil• 
a boo. fé da Commíssilo rle Poderes. 

E' o cumulo do desco.ro.mcnto ! 

Co.pita.l F .• deral, 21 de abril de 1807. -
Edua1·do G. Ribeiro. 

A' Commissiio de Poda1•es. 

Srs. Seno.dores-Ho.vendo obtido visto. dos 
papeis fJUC vos foram endereçados, em con
tradicto. ao protesto que dil·ígi ao Senado Fe· 
r\oro.l, contesttLndo a valitlo.de do diploma rle 
Scnud"rcte qne foi portador o capitão Eduardo 
Gonçalves Ribeiro, baseado nos documentos 
po1· etle ent1·e,qtws á secretaria tlesse ramo do 
Poder Legislativo, com prazo do quatro dio.s, 
para os restituir,- dever corre-me do con
sideml·os; e po.ra que se nilo pense que o si· 
lencio guardo.do pr•ovo. a proce.dencia des~a 
contradicto.. Si não 1'ôr11 isso, esses arrancos 
rle pouco. composturo. social do contradictor, 
receberiam o tlesprezo merecido. 

Senltores, acrodito.e que· jàmais me coi
loquei tiio amesquinlmdo, como agora que 
vou enfrentando o contradictor a que alludo, 
nus seus arrojados juizos; crente, uilo, mas 
querendo que passe cdmn tal, ter deante do 
si um ciuo.dilo tle ''sto.turn. co.pnz tte !altar it 
honr:~, quer mentindo, quer llLlsificantlo do· 
cumcntus ].JU.I'!L conseguir illurlil' a es,e Se· 
nado de q uo ftLZois pr11•te. 

Esquecido da verdarto, senhores, niio mo 
reconhe,,o, e nem n. esquecari<L pa!'n. neg11l·11 
:LiiH1ll qmtndo rlisto mo vicssom contrttrio· 
rladcs, ;jam:1is rlesceri11 tanto. lillo sim; <J isso 
nã.o assogura.1·ia, si não mo hott vost5u arras .. 
t.n.cln tt J•etttlinr;ries ; cllo ''1bc iJ• até tth i, 

Pr·ovas V11rias, iunumorns, l'or•:tm olTero
cirln.s ua tl'iliunn. Llu Sennrlu (constam dos S!!'l(,, 

anHilcs) o u tó do ~tsmmpt.us omci:tes, sem ([UC 
tontttsso as contestar ! 
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que~tões, sem, todavia,soguir a ordem em que 
c:unmha de con!i:>rmidarlo com a lei,o processo 
olmtoral : preferentemente pt•ocuraJ·ei abor· 
dal·as na _em que io!'alll consignarias nessa 
cor!to,;taç•ao, pu.ra. 11 qtml mo seJ•:'t concedido 
soh01t~r ~· al.tonr;iio vossa, Srs. membros da 
Comm1ssao de Potlores. 

PllOCEDlMilN'fO DA JUNTA APURADORA 

O pl'otcsto 

ampliada pelo art. 7" da lei n. '121, de 7 de 
dezembro de l~OG. danrlo compotencia para 
t"m~r ~e~laraçues taes tambem ás autoritla· 
des .Juthcwrms. 

E' triste, Srs. Senadores, teJ' de registrar 
neste documento e por amor á liberdatle do 
voto, de quo tanto urge 1azer·se etfeetivn., o 
despacho. 9ue esses protestos tivm•arn desse 
J!llZ pollt1co, estadoal, e partidario conlle
C!do. 

Assim disse : 

Assegm•ei_i1~pag. 3 da. referida. contestação < Tendo em consid-eração as declaracõcs 
que a. oppos1çao, os meus amigos políticos 0 dcsresp.eitosas o cheias de ameaças que'in
pessoas em IJoa maioria hn.viilo cm tempo convomentemente me foram dirigirias na 
ap1•esentado a esta Junta. prote,to contm 0 entrega da preaento petição por signatarios 
mod~ por que ~e procederll r.~ eleiçõe;; geraes e portadores da mesma e de outras, em 
no d1a 30 de dezembro dando motivo de as numero do sete, de assumpto identico, 
ter como viciadas, minas om ultima a.na- to~as datnd~s de hontem, mas apresentadas 
lyse. hoJe, d~po1s rlas cinco horas da tartle em 

A cnntradict:lde mâo pcnsado1·, 0 está no um~ . só occasião, por crescido numer'o de 
verso tla pag. 4, neg:J. o f:J.cto e assenla a ne- l~d1V1duos rlesconheeidos, afim de me coa
g~ttiva em de~laraçqes de quatro dos cidadãos g.1rem a dar o reeebimen to das mesmas pe
dlplomad?s 1d~s :L imprensa (Doe. lottr11 tJ_ç~es a. prazo indicado po1• ellcs, ou que 
B" o b, .Junto a contestoçfio. dJZ!IIm ter em sou~ relngios, succedendo 

Bem so percebe o valor moral de taes de- ~o:nar·s~ tumultuarw o expediente deste 
claraçücs, pela procedencia; e lcgctl diante do .lUlZO~ alem de outros motivos provenientes 
quo se lê a tolhas 13 a 15 verso (Doe. lettra rlo d1alagos em altas vozes e oJI'ensivos :1 
A) da mesma contestação. t~l. 1lonto de tornal'·Se impedido e impos-

~li acha·se, por. 2" via, o protesto alludido sJbt.l~!atlo de conh.ecer t!a. mataria das 
ass1gnado por 5G CJdadiios qualitlcat!os muitos petlç.~es-sou suspe1to e JUro nos termos 
de p11siçõcs otnciaes; os mem; a an{i,os do da lel.> 
Sr. Sen~dor Machado, m;1jor da Gmrd; Na- Os contestantes dos diplomas dados aos 
cioíml Hem•ique Ft·rreira 'ronna de AzeveJ\o, quatro pJ·etenúentes a representar o Ama· 
atlvogado, Deputado cstadoal Dr. Mello Re- zonas, .na Gamam rlos. Deputados, sobre tal 
%ende, c;~pitalista .José C11rneiro dos santos procedimento desse Jmz, disseram alli .. 
empregados publicos aposentados, Autoni~ « Este despacho ;dispensa commentarios, 
Teixeira Poncc de Leão e Gentil Rodri,((nes revolta, mas produzmtlo sentimento do pio
de Souza o tantos outros cavalheiros. Nin- dado .. ~ 
guem. sinão pensando mt>l e conhecedor do « ve·se que o homem, como todos os outros 
que são esses 56 signatarios do mencionado empenhados . nesse terrível syndicato da 
protesto concordará em que não tivesse elle fraudo, quer1a ficar com as petições e 
entregue ;i. .Junta em tempo opvort1mo. dar: lhes o mesmo destino que a outras 

O cont.radictor pensa1'a err~di1mente con- hi1Vlam dado as mesas eleitoraes e a junta 
testando esti1 o.ntrmativa. ' ap~rnrlora,. mas os nossos amigos exigir11m 

Pensatlol' m:1is reflectido não diria o que ·rec:bo ou ctcspocho, e daln o de~apontamcuto 
di~se ness;t qnarttt pa"in:t cit11ua, quamlo u;·, seu. Entendeu guo a melhor s<~hida or11 tle
a.os documentos rle 1 ~ 7 (lettra A da contes· clamr·se ~Hspe1to sem perceber que nisso 
tação) o intento tle ir n. servir ao tempo 1111 . transpareclil. a verdade.> 
.lunta apuratlora, quando tot!os tem ;• dat~ 1le .«Ma~ 11 prova t'o1 pro~uzida, nos tm•mos da 
mero atruz das l'unct;ües dessa Jnnt:1, 0 ol'am lel ;-fez·so a docluraçao, - que o ,iuiz n 
a.ttincntes ás se to secçües oloi torno:; rla cidade ma~dnsso t~ma.l'. :QO!' te,rmo ou não, disso não 
tlo Manáos, protestos contra o motlo por que cogtto~I n. d!spostçao c!tad?-. A provn Jicou 
clles sO liuuver:un no dia ::lO tio tlozombro cabal, consoante o .espir1to do legislndor, 
11!Limo. n ns qnucs lova.rlus :w Jui~ Soocion11l, f!UC procurou g;trantlr a libortlarlo do voto 
dora.m <1 os to occasiilo tle oxhibir a su:1 ln.- no rcg-Jmen flUO a\lopt;tmos, ltpoiatlo imme
zcim mosl.ra.nJlo-:3" apaixonado pa.rLitllLl'io, lltatumcnte 110 suJlragio popular. » 
enn: cumplcto olvido o monns~alio das l'Lweçücs Po11 tal tlespn.cho do juiz, cntcntlcrmn 
r lo JUIZ quo tll'vcra janmis obliterar. amigos meu~. correligional·ios ]>olitir-o< 1lo 
. , Es,;o:; é;ci.e Jll'O~osL(Js . lev:J.t\ns a. elle no r1!;L p;tl'l itlo nncionn.l,.c• outros 'i nc ~;c mnptmÍ11 :vn.;n 
·:\ Jl.LIJIICllr·> n.~~;t., aul,urlr.:tt!os P:•l:_> n.rt. L.>! Lllfllilum llu plcJI.o o~mLura.l contr:t a eluLpn. 
ti i!-7 r\11 !01 11 • .:>.:>,do ltl!J;!, diSjlO~l\'lLO CJUC fOI govortuSt:l, quo dtJVIUO tl11r QUOiXIL ;tO 'l'l'i· 

;-:\t•ll.\doJ \', l i i' 
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------·- --------·-----
Uma ainda !J[l, scmann.s,ellr. a d0.u, (]Uando 

no ban;tnetc que ll:es fora. oJt'c•recido a.qui no 
dia. 28 tle março no hotel Hraganc;a, d~:cfal'•m 
(vide O Pni: r lo I de abril. doe. let.tra ,q 
q><C (o,: )lDUI'C po.J'i~ O ~lnli"O"rt-' C ]JO/J;•.: tfc /a 
sahiu, fclzenr.lo·Stl esquecirlo dt< f<>rtunu. qn~ !\O 
Ama.znnas adquiriu. dur•1nte o~; qu"tro a unos 
que dossc Estado fc>i i(OVernador ; paPte da 
qun.l, e mi>tilllrt, cstú. dcscriptn, nos Anmws do 
Se11ado com dormmcntos de noturws publlc 1S 

d:t cn.jllta.l, s~m que, si quer, por p~tlnsra 
publicu.rla. eontestasse ! 

Como documento da Ycr·•la•~e do qun.nto as
seguro junto :1doante o Diario do Congtcsso 
Nacion[\1, que lev:1 \cltr:t 13. 

Quem por C$t.C motlo pro~etle cl\rccc de 
autorida•lo moral pa1·a dizct•-vos, Sr;;. Son;t· 
dores, que vos olfet•eci um aJ~umtoarlo de ;,,. 
1Jerdadcs (pn,:;. !) n;t contostn.çao u. que :tcun.o. 
referi-me. 

E t:L\ contestn.çiio, eu '>Ci, c e CJU:Lnto basta, 
não tru.r\uz i"·oductn de dr.opcie" p1·o(••n•!o, 
difficil de occul:ar, como diz o cotlt1•ndi<:tor 
(png. 2), mas sim o r\~scmpenltar 1\e <levcy, 
politico mats do que t'so. de urna precww 
social d~ muito' dcsrespeitarla, qml a de nii.o 
s:tncdOimr-se pelo silencio, l'rautles cloit.o•·acs 
que protluzem-suhida u, posi~.õcs lcgislat.ivas 
de quem não é dig-no dcl!a, por seus antece
dentes bem salientados polas rnitet·ar;õcR de 
factos que tecm cabidas penas no Codigo Cri
mina.!. 

l!onsegnír, sol/cita ltíilft .-:y11cUconcia, {t,chrmclo 
que o [fo~e,·o~o f'o[!e de obsc1'Vt1''" seH rle"m' de 
li>'aJ' a limpo o l!ssumplo, por m.oti1Jos dcs· 
fQ}~/iCCir/o,-: ! 

~1nito molltor teria consullmlo seus inte· 
r.,s~l~il o cCJntl•adictor si, csquccendo-stl dossas 
f,>l'lntt' allu~ões, que ,jtllgou cortvir·lllC, en
ea.r:a:;se :1pcnv.s os l'<wtos deconemes do pleito 
otm tora!. 

P:>t•a o julgamento, natla impot'Ü\ •letc>rmi
nal'·Se com pr·· ·cisü:o q ucm. e •los contendores 
o f[llO nmis respeita a vm·r1aue; ~u<~.l o ~ue 
tiuo pnr monos ambicioso, po1· incapaz do 
im}Jl'obirlade, de rtleiuosias o falsificações. 

N~.o <leixal'ia, de sor•H·ondcr-mc TJU~.nto 
ili;sc, nes'a I uli.ul:t •lescomposta, si porven
tura me tivessem sido occu!tas as suas 
u.cções n::t Camnra <los Doput.n.tlos, no dia 25, 
qu<Lmlo 11:1 sala da Comrnbs~o se ouvi:1m os 
interessn.rlos rlo, represcntaç:'io paril aquella. 
Canmr1t quo pleite[\rn pelo Est:1do do Ama
zonn.:~. 

A confit•maçiio ue suas desenvolturas ern 
artigo do .Tonwl do Commcrcio do seguinte 
din, (doe. lettra D), fez-me e~perar essas que, 
tiio pela rama, dei resposta.. 

Nadll. mais. 
E foi em demasia quanto dito, attondenrlo 

:'t consitlentçiio que. prnsto á Commis~ü:o de 
Po•lcres, :t cujos membros devo, 11lém, genti· 
lozas de trato. 

!I Mal, conseguintemente, o contradíctor Ci1· 
minha, quando a ü\llto leva. o men intcnt•>; 
e excedc·'e a si o tlcix:1r SIISpeito <lo todo Entt•antlo r~ tratar da qnestiio, Srs. Sena· 
cm ref'et·encitt :.c qucslii,o, quando assegura .Jore,; vem de molde :tpt·opri:t~lo assegurar-vos 
(prtg. '1). qne, na c•tpilat, a opi.1irío sen.wr:n ~no, no outm ramo do corpo legisbti'lO ha. 
da parle ,çr1 da socicdarlc considc1·ou WJW eontestuç~.o tamuem, sobre a validado de tli
af!J·onln li np1·cscnlaç•io aos stt(fi-n•tio.• do pono plomas originados das fra.udes que asseutuo 
ama::o1wn.<e do nome desse :itular q11u, ain~· 110 pt•occsso elcitoi•al ultimamonte occouido 
sanrlo das inwmnirlades de qtte se 11clu~ra cm·· no Estado •lo AlllllZOIH\S, 
cado, tcr.lou plantm· o rfcscrcdito c a dcs.noJ·a· Como eu, lá outros contestantes, cidadãos 
li:;açtTo 1w {itmitía dessa IC1'!'a. <listinctos rm sociedade bõa, l!;ualmente pro· 

Seguro.mentc, Srs. Senmlores, o contradi- testt\flt contt•n. o; desm:.~ndos ·tio. po!it.icagem 
ctor n~o j11lg11 qno cu s:lilnt de rtua.uto se '"stwlw.dtt, toda locttl, nosso Estutlo, do~on· 
pass[\ ncs'tt c;1piüli,ondese o conhece ma.is do~ volvida c pr•n.t.ieau:t com assombro,so dosem· 
~ue a mim; .penm que Ignoro cu o que .tulgn. barnqo, incf'ivcl dcspU•lor, maltt•atanrlo o 
rle ambos essa socicd:tde ~ü:, que uutwa. ll>i p•wilko povo que nello vi v•~, pedem ga.ru.ntias 
por· mim uesí:onsi•krada, o nem o pouol'ill pat·a sens direitos o lib,·rd:ulu lmldlloii\:uento, 
jànmis ser. . quando aLlenr\i,los, sm'ia por crc<lito tlas ins· 

Si o contr~vlictor alltHle tlC~<:\ ln(iuln rk·:- tituir;üc< lX\trias recebidas dtbdo lHSü. 
ompnsla, no que disso d:t triban:t rlu Scn:ulo, A<lii\ltte, pai' cr'•pia. l'•í'•>·vos prosonto 

em 12 e 30 tlo nove111br·o do anno prnximu ~uanto •1í~SC1'Ull! osnllmlidos ci1ladü:os .. (Doe. 
findo, qun.nrlo sn.bia, ~!c Jllodo nu<is ci<n·n,, o ldll'<t b~.) 
SCli pl'•lceflct• om l't!ltwtw :111 lnsl.lt.uto Bon,t:t· No int.uito tle 1'1tcilitar o o.stn•lo das qucs
min Constnnl, crt•a, o alv.:•; o pOt'CJHO e ... ,:a t.üo'' :;u;;~oJ•idas mt coJJtcslaçiio de 18 do cor
soci<·t1:\•la conhece PSSO p•·occtler tn:tis do '11!1' rentn, IJUO offer·cci ao ~ülliHlo com o flm do 
ouLr·os. o múrmeu!.e dOfJ(Jis dt1S do~~c ar•ti:~n:-1 fli-to ~n1· tido e'lJno ,·aJido o .ljr11om:t l!t)!/l ({IW 
e:lit.ll!'iilC~:-; rl1) :lJJir/:;O;IflS (

1
), ll!.JS (jll:lU:~. :--~'.' ~-ll' :tlll'i'·i.':!/.:1, p:LJ'il O('t:llp:tt• li/IHL Gdi~f!il'a deS~Il, 

(I) ll1·.:.! dtl J\•\'l'l'l:il'o a 17 (do(:. lt•ll.J'a C); uol:ukl,'> 
ll't:~\t(}~ tjll(J í.'Ol\\'t'•IH lel'-~:1! Jll'UHI!Jili•• 

·~~·-;:,,,:i·:.:.·. d .• 1,,; t:::::L;·;,.(i( Lt·!n~: :;r:L, [!l'u[:ri·, 
0., ju ea.pit.ú.u l~dU .. l'lÍlJ Uuth,·.u.!vus ltihuil'u, Liivi

<li l'Ci por ptiJ'ttt;L'<tpltos o pi g'l'apliatlos as mesmas 
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bunal Federal pedindo ptocasso a pena pa.ra 
quem tiio esquerdamente se mostrara na 
Iuc ta .. 

Como procurador t1e\les fiz ent.rcgn. a esse 
Tribunal dn. mcsm:t q uoixa e cstó. por cer
tidão annexa minha contestação de IS de 
abril ui timo (Doe. lettra E.) 

AssignD.ram esse documento os seguintes 
cíclD.dfics : 

1', Bacharel Antonio Augusto elos Santos 
Porto. 

2', .Julio Pinto Corrên.. 
3•, .Jose Antonio de Castro Junioz•. 
4", Mig-uel Jose tle Oliveira. 
5", Dorni11gos Alves Pereira 1\e Queiroz. 
<l", J?rancisco Xavier da Costa.. 
7", Bacharel Sírnplício CoelllO de Mollo Re· 

zencle. 
Para tal documento, ouso solicitar a atten· 

ção do Senado: de!! e são res ponsn. ve1s D.rho· 
g1.rlos, empregados federacs, commerciante. 
e a to um digno mem llz·o elo Congres>o Esttt· 
tloal, o bttclmrcl Mel! o Rezende. Fwará o 
Senaclo snbendo que dous destes signatarios 
foram prezos, sem processo, e soltos sem se 
lhes rlar as certidues pedidas rlos mo ti vos, 
para proseguirem nos termos da lei, om de· 
fez:1 de seus direitos conculcarlos despotica
mente pelo chele Lln segurauça do Estado, 
cunhado do gove1'11ador de J\l.cto, o tenente 
Filete Pires ! 

Voltando á questlio rio ]ll'Otesto ant1'egue lt 
Junca opurarlom, no dia 30 de janeiro, con· 
testar1o o facto pelo contradictor, o capitiio 
Eduar·rlo Gonçalves Ribeiro. e mais tres rli· 
plomados como elle, por virtude da l'r·aurle 
qu~ houve nas cleiç:ões ultimas, devo chamar 
a n.ttenç:lo vossa, Srs. Senadores, Membros d:1 
Conuni.;s:1o de Poderes p:tra o quo diz esse 
contradictor (pag. 5 da contmdicta) da prova 
dada des;;e facto alludido (Doe. lettra A, 
pag . Hi ela conte~ tação . ) 

Diz nlio ter valor pot· terem as,ignarlo a 
mesma pt•ova, oito indivilluos desconhecirlos, 
qu .ndo Ferreii':t P<mn:t, o digno rona~onensc 
qua naquella ?·egirio lantos o.vemptos de honra 
off~J·eca pa<"IL r!:~emplo, e de quem or·gulho-mc 
de ser amigo; no artigo que pulllicou no 
1lma:onrts :.lo 31 tlc <lez2mhro, dcchra quo, 
no acto rla :tpumçi:io, est;,,v,tm preso11to.s p:ora 
ma is r lo ·100 pessoas. 

Sonlwrcs, q uorcis Sttber quues esses dcsco
nlwcirlos? Slio os seguintes ciclad:los, do firmas 
torlas roconlwcid:I.S r!o nutn.rio publico Ago~
l.iuhu Monteiro da. Costu.: 

I", Antonio Ferl'oir:t Jarrlim, congressista, 
empregmlo tlc razenrltt. 

;!", Alli.llnio AngnsLo <ln~ ~:111to:o P01·to, bn.· 
clw.I·el, :Ld \'ug:L lu 11:1. UnpiL~I. 

:-1~~. Cicu!,i I l{.Ot I t•i;..rw.·:~ tll' Souza, funccion:,l'il' 
pu hl i cu a.poHout:u.lo. 

4", Francisco Ferreira. Limo, funccionaz•io 
publico. 

5", .João F. ltamos, despachante rla Alfi1n· 
degrt. 

6", Domingos Alvos Pereira ele Queiroz, 
colllmerciante. 

7', .Tui ião Fert•eira Gomes. 
8", Joaf]uim Jose de Oliveira. 
Si, mcll10r pcnsad01·, o contradictor, segu

ramente, de tal declaraç,ão e do facto de so
mente terem assign:tdo o documento rel'erirl.o 
esses oito, de si tlescoahecid.os, cid:vlãos, ni'io 
tir:tl'ia corno conseq nencin. a 11@ hum a ín
fluencilt, ou prcsr,igio. quer mctt quer rlesses 
amigos rjuo no Am:tzonas tenho. 

A razüo do documento ter apenas essas oito 
assignatur:ts, resulttt .. te n[o serem precisas 
mais, e antes ,iá excederem às necessarias, 
para nullit!cur suas aa!rrnativas e as dos seus 
tl'('S amigos, diplomadüs d:t fmude eleitot•al 
de 3U de dezr,mbro do unno uitimo. 

Ningnem,sinlioos que não souberem pensa1·, 
do f]Uanto ditO ti reopeito, Si de tuclo intca 
rado, pen.,aJ'á ser verdadeira, ser honestai· 
affir•mativa de nito haver· o major Henrique 
Ferreira Penna do Azevedo entt•eguc o pro· 
testo alludiúo ó. Junta apura.dora. 

Recusrt dos fi.scaes nas mesas alailoraas da 
Ca]lital 

Que l'ori1rn nomo:trlos fiscacs a essas mesas 
niio contesta o contradictor: ;tlnda. bem que 
l'a.lla a verd:1de qu:Lndo affirma o ado, pel:1 
r1.eclaraçlio (pag. 5 ver.;o) de que dcixat':\m 
de ser accei to~ em vista do não ,;e rem taes 
nome:tQücs do conformidade com os exigen
cins do § lG do urt. -13 da lei n. 35, de :!o de 
janeiro elo 1892. 

Com os documentos m,, 42, 43, 4·1, 45 e 46, 
prova ~st<1 ulllt·mD.ti va. 

F:ülam <IS ro.;pecti VD.S act:ts elo f,tcto? Penso 
que nfto; proponho-me a an.ber ao corto, pelo 
exame de!Jas que requerot·ei. 

Drwendo tratar do assumpto ao considerttr 
taes documentos, mv.la mais tlircí. 

AJ<IIi'<tl"jes rlc eleiçües nao havidtts 1lc cm1{iw• 
•,nitlmlc co;n a lei 

Em ponto algum do E3t:ulo, diz com aurl:t· 
cima coragem o contmllictoJ', (lmg. 2 vm'>O) 
deixou a. lo i n. 4~6 tlc 7 do rlezeml<!'O dn I 8\Ji",, 
<le sm• enmprirltt, a}JC:ar rlu CIIJ'IIl espaço de 
ICII!}JO f1lW i!OllVO, lltll'!\ Slli1 tl':IUillllÍS,:lo, 

g :tccresccnta :- J:i cst:wam curnprirlns 
0111 torlos o~ mmlicipio> do l•:sta.do a~ <.lispo
:;i<;l)es vi~entr.tl, 11n.r:t, a cleit;:l.o do :Jo tte do-· 
Z.!:.ll1bl'O fj/W111f0 rflf.',fJOH ;l, CO!lllllllHkCi,C,~UU de 
Ler :-:ido vutadu. uovn. l'd at r,1_:1·n nrlo as oxl:-.
tentL''• e pll.rn. scHmtilíettJ' das J<ova.s :tll.o-
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rações, aos municípios mais tliscantas ela Ca· 
p~t11l ~oram immetlí_o,t~mcnte tormultls pro
Vldcncr~s, t\e manerra que no •lia ao jíL a 
nova ler (pag. 3) era, conhecida em tollo o 
Eshdo. 

A prova tle tal de afll rm:l.ti v o. ~ 
O contradíctor não ofl"el·ece mais elo que 

sua palavra, antes encontl"ada em falh:t, 
quo.ndo assegurou e:, tal' tão pobre como o 
era ;wtes. n.nnos bern idos, e isto depois de 
quatro annos de governo. a menos que nüo 
lwjam sido um sonho :::oral essas accusaçõC\s 
tlocumentatlas, nilo rebatidas do. sua qu:un 
que fabulosa riqueza (documento letra B'j, 
o fausto de sua virla em Mami.os, com vivenda 
de millional•io, trens e confortos de príncipes 
ricos. 

Nem póde ter sido dado como pro-va sua 
assoverução de seguida (pag. 3 ainda) de 
que aos pontos mais afastados da capita~ 
(MnniÍ.os) che,qa-sc cm 'IJiagans rcgu~ares tlc 7 
a 9 di~s. 110 maximo. 

E por isso, não duvidou dizer que (mesma 
pagina) não houve um só ponto onde se nüo 
tizesse eleição pelas mezas eleitas de accorclo 
com a novis,lrmt lei. 

Srs. Senadores da Commissão de Poderes. 1 
Perm itti que vos solicite detida attençüo para, 
qurtnto vos vou expôr que põe de rasto tantas i 
affirm:J.tivas, ~em base, inteiramente exter-

1 nadas para vos illutlir ! 
Investiguemos a questão, pela naveguç,ão a 1 

vapor, nos diversos rios que seriam utilisados 1 

li - Rio P wd~s 

Do rotatorio c diario de out1·a commissito, 
a da. Bolivia, vê·so que tL média das viagens 
Jevnda aos pontos abaixo descriptosdura11te 
dous annos fura: 

De Ma.náos a Terra Ver· 
me lha .............. . 

Do M:tnáos a Jaburú .. . 
:. a Curá-curá 
» a Can utama 
» a Nov:1. Co-

lon ia. . ...•...••.....• 
Do Mami.os rr, Sant' Anna 

» Lauréa (ci-
rl:vlo) .•..........•.. 

Do Manáos a S. Luiz de 
Cassianá . .......•... 

Do Manáos a Provi· 

4 dia!. 
5 :> 
5 1/2 ,. 
7 » 

7 » 
7 1/2 » 

9 

9 1/2 » 

dencia .............. lO » 
Do Manáos a Juto.nahã II 

» a Pery.... 14 
» a S. Luiz 

>> 
» 

do Mamuriá •..•....• 
De Manáos a Quician .. 

» a Ct~nacury 

15 , 
15 l/2 ,. 
17 

» a Boa Espe-
rança., no Act•e. . . . . . 22 

De Manáos a Antimary, 
idem . . . . . . . • . . . . . .. 23 

JII - Rio Madeira 

» 

)) 

p11ra o fim • 1 
. · 1 E' sabido que em vapor emprega-se em 

1 - R• o Nc{J?'D 1 termo médio o tempo de seis dias, para ir de 

D I t . d . - d r· •t I Manáos lL Hum:J.ytá, distantes 537 milhas. o re a Ol'lO a comm1ssao e lilll es com 
Venezuela, ao Ministel'iO de Estrangeiros, ,. . -
publicado no relatorio no mesmo ministerio IV- l"o Sol<moes 
ao Corpo Legislativo de 1884, plginns 130 n 
136 dos annexos, -vê-se quo se emprega, o 
tempo ali Jlxat!o para ir-se: 

De Mandos a Ayr·ão, .•• 
» a Moura .•. 
» a Bat•cellos. 
~ a Thomar .. 
» a Santa Isa-

I rlia 
2 dias 
3 » 
4 » 

bol Velha....... .. . • 7 » 
Até aqui, na época da cheia do rio, chegam 

os vapores, dai! i ptll'a cima só vüo canoas e 
batctõos por oíieito <!:J.s c:tchooll'!ls, c so om· 
pt•ega: 

Do Sar .. t[L Ist~hol Velha li 
C::tstn,nheil'O ............ . 

Do C:tst:l!llteiro a S. Gt\uriel 
G tlhtS 

IS » 
Consequunlemontu, tio Manúos t\ S. Gnbriol 

emprcgttl!He :>O tlius, isto :tindu. no~ lllolhurcs 
tampo", porque om dezembro o cnt outros 
mows, o rio Negro ilc1t tilo sccco que ~tpenas 
utó Ayriío chegam Vttpores. 

Tambem s~be·so que emprega· se em ter~o 
mér\io. para ir de Manitos a Fonte Bott, se1s 
diaS e a S. Paulo do Olivença 7, (476 e 721 
milhas). 

Conc~usües 

Do oXIJosto, t}uo não póde com verdade ser 
contestado, se ·vê que, havendo sido a l~i no
vissim:t do eleição, citad:t pelo contradrctor, 
uromutg:1d:t a 7 de dezembro, publicada om 
Manáos a 24, o que se vel'ifica de certo do 
7JiMio 0(/icial do tliu (tlocumonto lcttra A, 
n. s tl:t contost~,,fi.o), não potlia ser conhe· 
cida o(ftcittl•m•ru'! c lic~idmncntc cm ponto 
:tlg,um t.lo ~ect;,ão ,oloitortll q uc _esteja até 
sois tlilLS do dist:~.nc1:t cm IuLVegiH}tLO a vapO!'. 

Ncstus Lc,·mos, niio em vo,sivol que a no
ticiu dlt mosum lei, css:t promulgada a 7 do 
L!o~ombro de ISOG, ll1S>e s:tbit,ln. 

1 - No Rio NcfJro, em todos os Jogares 
twiJJHt do 'l'hmnar. 
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JI- No Rio P11nis, em toilos os lagares 
acinw de Curó.-curá. 

III - No Rio Jlfadeim, om todos os lognres 
acima ele Ilumaytá. 

l V - Nn Rio Snlimües, em todos os lagares 
ncima da Fonto Boa. 

:\'sim ó que podia essi1 lei ser conhecida 
o(jidalnwnlc o devillamente nos seguinte; 
pontos cleitor:ICS e outros : 

I. "-Rio 1Veg1·o,em Ayri:Lo; Moum,Barcellos 
e Thomar. 

2. 0-lUo Pu·l'its, em Torra VcrmeH1a, Ja.· 
burú o nur<'~·curá. 

:l. "-Rio Madeira, em todos os 110ntos abrticco 
1le Humnyti~. sendo que, do facto, a!\ i já se 
procéditL a elci\'ilo pela lei r·evogacli1 sómcnt.e 
neS$O.S elciçiics de 30 de llezembt·o, quam\o 
fora.nt sol'precndidos com a noticiu. du. lei de 
7 desse mez. (Doe. lettrtt G n. 14 da contes· 
ta~ão.) 

4. "-Rio Solimües, cm Cocln.jaz,Coary, Tolfé 
c Fonte Boa. 

Portanto, St•s. Senadores, quantas actns 
ti verde,; •lo pleito eleitoml ulti~:JO,pr<,Ce!lonte 
do Estado do Amazonas, com docl;1!'ação de 
clci•;iícs !'citas do coni'oJ·midarle :i. lei de 7 ele 
dezembro do 189G, sereis forçados :L tel-as 
como ft•b;·icaclas por fr:\Udo, producto de 
cl'imo previsto em lei, attentado ti mi1nil'os
tar;i1o honesta do voto popular. 

Pois bem, tt maioritt l!os,us actas sü:o pas
siveis do t:ü condcmnaç·.fio. Nem o contra· 
dictor l'ugiu a rhtr te,temunho do 1hcto, da 
todas a.-; suas actas se jil·l;tarcr/1. nessa te:. nova 
(pag i n:1. :3, linhas 5 i1 8). 

« Em rn:d.el'ia. ele veriflcaç,~.o •le podares, 
cllo nos sons illu,;trcs comp:wheiros de Com· 
mi.lsi'ío estão resolvi doe; a pt•oc~der, niío como 
homens JIO!iticos, infltlOnciluios por pab:•ics 
Jmrt,idarias OU por preconceitOS t\e qua[rJUCl' 
outra ordcem, mas como tn:Jgistradc:; scver·os, 
q ne te cm a poi to cor·responucr devidamente t1 
responsabilidade quo sobre el!es pesa, quer 
peltL cunfianr;a couJ rJ uo os honrou o Senat!o. 
quer perttnte :t opinião publica, ti. q nal de
vem ost:1 pl'ova elo seu respeito ús iniltituições, 
de que siLo no Senado defensores e g<tmnti
tlore,;.» 

Srs. Sen:tdores, para completar• a.:; infor· 
maçõe; sobro a impD:;~;ibilitlude material. do 
haver cheg:t:lo à maioriallassccçüos olcttomes 
•le que co~itam essas :<.Cti1s (a que referi-me) 
a noticia da lei de 7 ele de;cmbro de JSDG, ao 
tempo de se pl'oceuer• ás oleiçõ"s pcl:t mo:;ma 
lei, informações que i\Jram olfereciuas neste 
para;.:rapho, junto, sob lettra F. a tabel!a rle 
distu.nci;Ls que i1pt•csentára a ,tma:on Stewn 
Nrwi!Jal•on Company Limitcd e appl'OVi1dlL 
pelo Govet·no. (I) 

g• por o:>t;t t:tbella que se regularizam os 
pag·amentos da~ sub\'ençües, de confcll'lnitlade 
ás milhas na vogadas. 

E' tempo de dar ter•mo a estas considera· 
r,,ues pas,;ageiras, afim do respigar sobre os 
docuowntos com que o contradictnr pretende 
ter combatido tl cont,l'ttl•ie•lade otferecida. cm 
IS rlo rnez corrente i1 vnlillatle do diplom'L 
com que pcns<t subir até ti, l'ept•csnt,ar;iio 
!egislaü v:1 !e.tcl'al; rcconl1eço ter· me alongado 
de mais, mas fu.l tau-me o tempo p~:~ra dizer 
tudo em monos extenso tr<tbalho. 

Antes, poróm, uma nota, para i1 qual 
procizo toua attcn,,iío, o vac no seguinte pa· 
ragrapho. 

SUllTllACÇÃO Dlll DOCUMlll:'l~'OS DEVIDA AO 
00:-\T!\AlllCl'Olt 

Nunc:t Cr:1Ude eleitor;\ll'oi tiío vantajosi1· 
mente rlemonstra•lo, ! E ninda bem, porquo 
como bem disse dtt t1·ibun:c do Scn:ulo o 
illu,t.\•e Sr. Qui ntino Boci1yuva. na sessão do 
dia. 23 do corrente rnez, a peri.1·a angulm· elo 
cdi(icio ,. •publicrmo, o alicerce (J<ntln.,nental 
tias Ho.,sas instilttiçües consistindo principal· 
mcnltJ na vc1·rladc das elciçüns, mt sincm·idwla, 
'"' !ibci·rlarlc do pronunciamento das urnas 
(O Paiz ele 24 de abril de 1897) nüo deve ser o d s s d J0 l ,nan o, rs. ,ena ores, cm "'o mez, 
:tçoitn.do por tiio despejadas corrnpçües que Coi entregue tL Mesa tlo Senado a contru
lovaram o Est:1do do Amazonas a. so!Tt'er rictln,de alludit!a, disso o Sr. sanador Ma
como represent·Jção de sua vontade, essas noe\ Francisco Maclwlo, q uo n:L suo, ultima 
netas, cnnt.m as 'lUU.OS os ltornons do honra pn.~in:t cstn.v:t escript.o o qnc itt 101·, c leu ttS 
devem Jli'Onunci:tr-so. • sc~uintes linhas da ~··ibumt que tiCCttpava. 

Poltt opposição o.o gowl'no •larjtwlle g:;-
ta1ln, pnlo~ meus amigos e por mim, muito «Obscrvar;.ti.o - Acompanlt:un documentos 
pa.;·ticu!n.J•motlto, cumpro o indloclino.vel 1lovor o not.:t::, em !<iG lbllt:ts •li versas, incluid:L~ as 
.!(~ ~l.L~CI'IlLWu·~l!w~ 0 vic1n, 11a1. 11, qun 80 1·oc0 .. llc~t,:,, r~'Xpni-'ii,;:i.o. tntln.~ ptll' mim num(!T'a.ila.~ o 
~1lte<::un os eriminosos. l'llhl'k:t,!l!l,S do mot.lo scguintc:-n.1.!n IJ!.tdr.o·io, 

N:i,J i""lmn, r:nnsmpwut.P.nlcnto, sm· apu- -0 n.lm11:a.nt.n t•ofoJ'JH:Hio .los,.· da Uosrn i1;~
r:1.d:1s nssa:;:. : 1 cl_~:\~·\ 1 ~m(jnar 1 t-.o. tlomin~1.1• a 

1 
cedo, Hnrao (lo .Ltulai'tn,>~ 

:nnr~,l. qno Jltm:us devo f:ot· l)ulttcr:t·l:t. . 
:rmo o seri~ urgur:nnonto; o :liwl:\ Jlorqnn, · -----·-·---

~elwan I 1~0 sc~n:ulo :~,s :-:~c~n tone iO:ii.l,S l?:Lla. Vl':lt' I lo I ( \) lllll\1'1"1';::. 11:1. 1.1' l \!l:-~1':1 ph i:J T t"ll]>l'l'i:ll I' Conf.:l.iln
lflt.~str·o ~(~llador CUJO JlOIIW d.~dlllül ha. pouco, I r·iou:tl tliJ .1. Vi\ltlllllll\'11 ,\;, COIII[!o U.to do .laul!Íl'O, (!IJI 

J'a[,cllllo u 11,\Íi, :>tciNl' ljl!u : (U i'cti.; cillttlu) lô'i\1, 

~ ·•. 
' 
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Effoctivamontc essas IOQ folhas. numera· Ili 
das c l'llbrica·l!l~. eutra.mrn para a Sr.cretn.ria 
do Senado p:tra qne a Commis~ão do Potlc E' evidente que esse documento .J, urro 
res <1S tivesse cm cout:•, no seu t!'l1balho póde ser o O Pai:: de :3 de t\wcroiro, este jor· 
do exame do pleito eleitoral o~:corrido ulti- nal 1lisse eu, tambem, publica a apuraç~.o 
mamente no ltstu.<lo do Amazonas. cxpressu no docttmcnto, 

Quando no di11 25 1\Ii :i.quella secretaria Consequentemente o O Pai::, edir;iio de 3 de 
llavot• a contradi~ta que 11 essa contrarie- fevereiro, que o capitão Eduat•do Gonçalves 
darle oL\'erecen o 011pir.ão Edmmlo Gonçalves lUI:oiro substitum e g;J•udou cm umn. t'olhtl. 
Ribeiro, e com perrni,são por quat,;·o dilts, de p11pel com o n. 165, a lapis cnca>"nado c 
p:1rn. á minlm vez contrariar tal conti'U· /ctlm sua,.nfl.o é o alludi1lo documento. 
riedn.1le; pet·missã" que ilquelle, tambem, Porque sú e>se documento desencami· 
h:LVi:t a Cummis>ão de Podet'eS dmlo pal'IL nliou-sA dos papeis, não posso dizei-o, e nem 
lovnr comsigo essas J6G p:1ginas, ou follms, avaliar o fim q uo te v o quem subtraiu o m('smo 
numeradas e rull!'lcrtda,, OU'ii do sr. tlire- documont.o. 
cto1• geral que esse c:tpit.ito ao uovolver os Não direi o que o cont.ratlictor disse 
papeis, entregando a relerid:L cuntrailicb, (pag.l:l), la~en1lo-lhe :tpplicuçiio c retaliawto: 
muito sentido conl'ess:1!'a·lhe haver desappa· que o facto basta pa1'a aq><ilallt1'·sc do mais 
?'ecido o ultimo rios documc!ll"·'• c que li.,ha a do que d capa: esse militar da classe activa, 
letra J, ~ndo que como esse documento, e a quem m .. is do que pensa, teem os homens 
segundo a exposição, era O Paiz do 3 de de bem jul••ado. 
fevereiro, ol!D o .iun~ava co,;lo sul!stiluiç«o,l ContrtL ; facto, protesto, perante a Com· 
assim sanando-se o uncommodo successo. missão 1lc Pmlm•cs e mais t:trdc pemnte o 
~ Sr. <lirPct,or. ,outregando~I~e ossos p11· paiz, 11fim rio que jul~;uem o million;lt'io pre

pets, estudados J<L pelo capttu.o Eluardo tenuonte a uma c:tdoit•a do Senado, Liu.n<lo 
Gonçalves Ribeiro, em sua rcsirlcncia, e por como elemento favot•avel, sua pobreza acl<wl 
elle entregues :1 secretaria, o l'aze!lllo·mo identictL da que o hont·ava em 1892. Muito 
ver a substituição, de prompto l'econheci o convencirlo de que ha ainda illudi<los, não 
engano em que est11va, pela palavra pcn- acode aos reptos (I), lançados n11 imprens11 e 
sada do mesmo capitão. quanrlo presente. 

Preci;o esclarecer lL questiio, manter a J:i e ser cor,joso ! 
verdade, a tempo, protost;tndo co.n~ra O COl'llgern mostr·ou quando I]UiZ t.ambem 
successo do quo tratava esse cap1tao ao illudir 11 Secretarht do Selll1flo, substttumdo 
üüiat• com aquello rlirector. pelo O Pai:;; de 3 de fevereiro o documento 

Vejamos ate onde está illudido o Sr. di- que, sob lettra J, tinha tLS pags. !G5 e lüô, 
roctor da Secrett1I'ia do Senado. rubricados por mim. 

E até onde podia. ir o contradictor I 
II O que mais delle esperar ~ 

No §VI da minha contestação (pag. 8), tra
tando da facilidn.de com qu" se houveram os 
<lil'Ot!tores das irregularidades e 1'raur1es ha
vidas nn. eleição de 30 de dezernbt•o ultim_9, 
rlis'e que tLS actas, cujo resumo de vota.çao 
consigmwa o documento lett.ra F, devPrtam 
ter o3ta<lo presentl's á .Junt<L Apnra.•1or;t do'' in. 
:lo de janeiro seguinte, e pois, dellas, essa 
junt11 era obrig;cHh lL dtLr-me ISO votos, po1s 
tantos tuwilL obt.ido sem contcstaç<lo; no ent.re
ttLnto. na apurar;ão geral, u junttL ltpuritm 
<tpcn:Ls Li votos, uous em sepat'ltdo, quo.nrlo 
aim\o.lw.via a circumstancin. 1lo om Totré, !los 
175 votos que mo foram conleridos, tor 77 a 
descoberto ! _ 

Accrcsr.cnt.ei (pa.g. 8):- «Nosso. apuraçao 
( d:1 .llutf.:t) <leixou·se de mencionllr :1 votll
Qão obtid:L pot• outt•os n~.o c:wdid<ltos e consta 
do processo eleitoral occorrido nas :tlludtdus 
,-:wcç:üe:;. 

A l'l'lLIHIO rvilkncia·SO. 
O dnclllllOIJto lottt·:t .I rcrtislm a apl'J'nç•To ' o 1) . f/Umt gcffl!intc, que pnr tnlogr .. mma m::; 

<lo 3 do l'ovoroit•o JllLblica tambom.» 

UI.TIMAS NOTAS-CONCLUSÃ.O 

I-Restituindo todos os ptl.peis recebidos d11 
Secret" ria do Sen11do, devo mencionn.t• que 
nos do contradictot• h a um engano vis i v e! 
de numorn.çiio de documentos. 

Numerados n. lapis encamarln, por bo.ixo 
tias ptLginas, passando lL numorn.çiio enc~tr· 
nada de 81 a 82 (cm baixo) no. numeração dos 
docurnontos em cima a Lettm de l:tpis ao1tl do 
de' n. :31 (pag. 80) passtL lLO de n. 33 
(pug. 82). 

!l-Considerei fazendo ligcims obsorvaçüos 
em todos os documentos com que o cont.J•a
dictor b:tscou <L força 1le sun. contrallict:a tt 
mi11h11 conteSLILÇ[ÍO !lO 18 elo nbt•il ~OI'!'OiltO, 
l!o n. I :1 55; tn.ntu por fitltar-mo t.e111po, 
como por nfi.o valer a pom1, n<11hL d1~,;o dos 
!\OClllllOIItns 51i, 57, 58 O 5\J, tmlos OS JOl'llaCS 
public;ulos cm Manúos. 

(I) Documunto!utt•·• G, (7) 
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Ill-A' fallrt absoluta de tempo, o porque 
tambcm não repousam rm um só documento do 
contradictor,deixo de atten•ler ás notas r\e sua 
exposição das pags. 7. 8, 10, IS e 20. As ou· 
tras dessa exposição foram consideradas em 
base no volu rne de doeu men tos que o.trerc
cera. 

E já por demais o tive de tolerar ! 
Saudo-vos, Srs. Senadores. 
Capital Federal, 20 de abril de 1897.

Ba1'{lo do Lada1·io. 

Olisei'Vaçües 

Acompanham documentos e notas c·m folhas, 
de O a 128, todas por mim numerarias, e ru· 
bricadas do modo seguinte: Ba;·<io do La· 
da1·io. 

Capital Fedem!, 29 rle ab~il rlo !897.-0 
almirante reformarlo, Jose d(t Costa .1~evedo, 
Barão do Ladario. 

Nota 

Aa mnis uma folha 110, a numerada e 
1•ubricada a tinta encarnada; em tempo o 
declaro c á ultima hora. 

Em 30 de (Lbril de 1897 .-Ba1'<io do La· 
daria, 

DOCUMENTO E (5) 

I 

Srs. Presidente e Membros da Commis>ão 
de Verificação de Poderes-Perante esta illus· 
rada Comrllissfio compm•ePem os abaixo a~si· 

gnados para contest•tl' os diplomas dos cida· 
dãos Joaquim Sel'(ljo, Amorim Figuoiru, Sil· 
verio Nery e Carlos Marcel!ino; não por 
ambição de conquistar Jog-ares entre os dignos 
membros desta augusta assembhia, mn.s pela 
pr•ofunda convicção de encontrar correctivo 
no seio da represenção nacional contra os 
desmandos da politicagem local, desenvol· 
vida o praticadn. com assombroso desembn.· 
raço o incl'ivel despudor no inleliz Estado rl.o 
Amazonas, para desespero rluquellc povo de 
precerlentes historicos ern prol da liberdade o 
para descrcdito das instituiç•ires. 

transbordar em favor da opposição provas ma
tori:tes dns violar;ües da lei. 

A impunidade, seguramente um rlos maio
res males contra a socierln.de, cm favor dos 
ct·iminosos, no Amazonas chegou jri. no seu 
auge. Alli o desprezo poJa. lei, pelo exemplo 
de cima, excede ao qmtnto se possa pensar. 

E' assim que pórle-se assegurar, sem l'eceio 
rle contestHçilo, que alli os agentes do poder 
publico niLO preci.zam de outros eleitores além 
elos fabricados por occasião dos pleitos e para 
os pleitos. 

As mesas eleitot•aes r\e sete secções da Ca
pit:tl foram organizadas pelo presidente da 
Intendencia dis;;olvida rle accm•clo com o ex
governador, o capitão Eduardo GonQal ves 
Ribeiro, collocando-se em todas agentes otH· 
ciaes da maior corrtlança deste. 

Essa. intendencia trocou seus serviços de 
occasitío, 1\ca.ndo arranjar1os todos. 

As mesas J'unccionaram em salas divididas 
ao meio, não po1• nm gradil, como quer a lei, 
mas por• umrt reforcada grade seprtrnndo os 
eleitores rla urna, cóllocada no extremo op· 
posto, de modo a se tornar impossivel qual· 
quer ftsralisação, contra expressa determi· 
nação do art. 13, § 5", da lei n. :35, de 2G de 
,janeiro de 1892, e a,rt. 7" do decreto n. 426, 
de 7 der.embro proxrmo findo. 

Logo no inicio dos tr•abalhos, em falta de 
nomeação de fiscaes po1• parte dos candidatos 
todos attscntc.<, em cadrt secção foi apresen· 
tado um fiscal nomeado de accordo com o § 17 
do art. 43 dn. citada lei de 1892. 

As nomeações foram recebidas pelas l'espe· 
ctivas mesas, mas os fiscaes não foram ad· 
mitticlos no recinto o nem tr•anscripta na acta 
a sua nomeação ! 

Representou-se uma verdadeira comedia no 
recinto de taes mesas eleitoraes : votaram 
sujeitos niío alistados; outros rle obitos noto
r·iamente conhecidos; uns lançaram mais do 
uma cedula nas mnas, o quasi todas as que 
foram depositadas pelos nossos amigos, quanrlo 
litlas. tro~avam·Se·lhes os nomes pelo~ dos 
C<Ulrlidatos govnrni~t11s!... rlo mocto que em 
al:,:urnr1s secc;ões nü.o "ppar·eceu um unico 
voto o.us seus co.nclid;ttos, nem mesmo dos 30 
elui tore,; que norne1wam os /Isca os ! ! Os agerücs do governo esto.dual, no triste 

afan de conservarem paro. seus amigos n una· 
nimidade da represerrtrtção, ornprogavnm to· 
d0s os processos l't·nurlrll· nto:; no sentido do 
impedir quo a opposi~'iio dos partidos colli· 
gados, que ri a maioria tlo oloitorarlo, esco· 
lhesse Jivt•omonto sens r·rpJ•esontantes no 
pleito rlo 30 do deznrnbt'" ult;irrro. 

Trt.o ~rn.ndo, pol'{·~m, foi a. illti!l!la(:iio 1lo..; 
escanrlalos quo, npcsar da previdnrwi:t do' 
violadoPe~, não r:onHoguiram qurl tleixasso tlo 

Accresco que o appar•ctto do força dentro e 
lor:t dos et!itlcios, ondo funccionavarn as 
mesns, tlava verd•1•loiro caracter marcial ao 
plcü to. 

Mesmo n g11l'antin. s;tlnt.nr do voto dosco
borto. estatnitla na lei do 7 do dezornbt•o de 
I Hill i (art. ~") lo i nogarht ri. oppo'i~'iio. ,\s 
r:1CS:tS terminnntcmurri.H N1CUsararn·se alln.tal' 
c ruhric:~.r as Ct!tlul:ts quo !Ires lomrn a.pro
son tr1das, burlando u.ssim u. execução do urna 
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metl.irl11 mornlizi1dO!'IJ:• cre11d11 pelo lo~isl11dor 
pi11'i1 melhor g!Ll'i1nttr 11 liberdntle do voto. 

Negad11 11 fiscalizaçfio, o que por si só con
stit~e nn!lid11de insnnavel d11 eleiçã.o, nos 
prcmso~ termos do 11rt. 7" tln novissim11lei 
eleitoral citatla, e recusndo o voto d<'scoberto 
desde logo começou o im perio tio regímen dà 
frnudn irnprudonte. 

Então 11 oppnsir;fio usou do recurso con
ferido pelo citatlo 11rt. 7" d11 mencionad11Iei · 
em petição 110 juiz seccional fizeram dechtri1~ 
çõcs desses factos, requerendo ao mesmo juiz 
que 11s mo.nd11sse tomat' por tr•rmo. Nem o 
templo sagr11rlo de Themis, porém, escrtpou 
ao tenebroso plano previ11mente concert11do. 

~fui to de pt•opoRito não recorrm·a 11 opposi
r;ão :·L justiça estado•tl, passivo! instrumento 
de seus crcatlores, quando esperava encontr11r 
no .Juizo Fedeml a precis11 indepondencii1 no 
cumprimento de seus rloveres. 

Triste desillusão! O juiz federa.! tn.mbem 
est:wa., a.o que parece, no conluio do governo 
dominante! 

Ou porque teme~se lhe. tirassem n. strbvcn
çtic, ou porque tivesse out1·o qualquer in
teresse, porquanto só 11ssim se explica. t11· 
ma.nilo desrespeito a si mesmo, após penosas 
vacillaçõcs deu ils sete petições o seguinte 
despacho: 

Tendo em consideração as decla1·açües des· 
respeitosas e cheias de ctmeaças, que inconve· 
nie~ttemente me foram dirigidas na entrega da 
p!·esm11e petiçtío, por signatarics e portado!' as 
da lllP.Snut e de ottlra.~, em numere de sete, de 
assumpto idantico, todas dtttadas de !tentem, 
mas ap1·esentttdas hcje, depois das cinco hcra.1 
da tarde, em wna só cccasião, per crescido nu
mero de individues desconhecidos, afi''' de me 
coaflil·em a dar c recebimento das mesma.1 peti· 
çdes a p1·a:o indicado pm· elles, cu que di:irrm 
ter em seus ,·elcgios, succedenrlc tornar·se 
tomultua~·ic o expediente deste jui:c, aldm de 
c~ttros motivos 1n·cvenientes de dialoycs em 
altas vo:es c otfensi,os a tal ponto de tornar-se 
impedido e impossibilitado de ccnheeer tltt ma· 
teria das petições-Seu suspeito c juro nos 
termos da lei. 

Este dcsp:teilo rlispensn. comment •rios ; 
revolta, ma; pr0!1uziudo sentimento de pio· 
dane! 

Vê·se que o homem, como totlos o., outro~ 
omponhaclo' nesse terrível syndicato do 
fraude, qucrin. ficar com as petil)ües e lht!'· 
lhes t• mesmo tk>tino quo 11 outr<~s llu.via.m 
dado as mcs:ts cleitomt~s e junt:L apm•11dnrtt : 
mns os nnsso!oj amigof:l exi~ira.m r;'t!ci/}() QH dCls-
1laclrn, o dalli n tleln.pont:tmPnto snn. En· 
tendon quo :t moll1111' saltiiLt Ol'll deei:Lr:u··su 
sus]idto, sem poreobül' 'I tlll uissu t;·anspat•ucia 
vord:dc. 

Mu.s 11 prova foi JH'ouuzi•l:L, nos termos dtL 
lci-J'oz·so u. dec!ttru.\•íi.o-quo o juiz u man-

dasse tomn.r por termo ou não, disso nilo 
cogitou :1 disposição citada. A pt•ovi1 ficou 
c:tbal, conso11nte o espírito tlo legislador, que 
procurou gMu.ntir 11 liberdade do voto no 
regimr.n que adoptamos, 11poiado immediati1· 
mente no su!J'l'agio popular. (Doe. sob n. 1.) (') 

A' 11puração comparccero.m amigos nossos 
;trmados de protesto assignudo por fio elei· 
tores corn as respcctiv11s tlrmas roconhecid11s 
pelo tabelliiio. 

A junta apur-adora rocobeu-o, mas ni'í.o 
tomou conhecimento, o não o l'ez inserir n11 
acto., não ob,;tanto as coutesbçües do dire· 
ctorio do p:1rtido nacional. 

Os .:onte3l.:111tes ti voram jú. occasiiio de 
o!ferecer à Cummissiio esse pJ•ot.esto. (') 

No di:L seguinte tL apurar;ão dizi11m os dous 
.iorliUes governist11s ntio te1· ha·Dido conte.<ta· 
çlio, nem p1·ote.,to. Era a termina~ii.o do plano. 

Fizeram a 11puração em menos de 3 horas ; 
o trabalho es111va todo feito ; a reunião dtL 
j unt-1 e1"' mera rormalidado. 

Nooso~ :unigo.,, porém, mais umo. vez des
ma>cari1ram a fr11uu.e da apuração em diversas 
publicações que vilo juntas em public11-fórrn11. 
(Doe. n. 2·) ('') 

Nos municípios d11 L11brea, S. P11ulo de 
O li vença, Mour11, Bnrcellos. Huma.ytiL e Fonte 
Roa nil'o houve eleição lega.\, pol'QUi1nto, como 
se vê d11 certidão junta, passada peh1 C11pitania 
do Porto, e da tabelli1 dllS distancii1S nnnex:t a. 
esta petição (doe. n. 3) ('•) as commissões 
o!Hciaer; 111lo chegamm 11 tempo de fazet·em-se 
as eleições pelas disposições d11 nova. reforma 
eleitor11I. 

No Dim·io 0/ficial de Manáos (doe. n. 3) (') 
de 24 do dezembro ultimo Jbi public11d11 11 ci· 
t:~tlaloi, que deverii1 comcç~tr 11 vigori1l' tres 
dio.s dopois, ÍlrL fórma do decreto n. 572, de. 
12 de julho de 1890. Or11, em tres dias, ou 
:ünd:J. êm oito, e1•a materi11lmente impossível 
chegar a esses loga.ros o conhecimento du. 
nova lei clc,itora!. 

Situ11rlos, pois, a centen11s de milhas da Ca· 
pit:tl, nos rios Negro, Solimões, Madeir11 c 
Ptu•tis, como 1t Commissão poderú vorifici1t' 
pulo confronto de uma cartu. geographic:1, im· 
po~si vol seria a c1tegad11 do comm unicu.ções no 
curto espaço do tempo deo.orrido da publica· 

(') Docnnwnto lottrn E, png. -iS d:~ cont~~stnção, 

(-.:) !:ncm~tnnto b,ttJ'a A, pag-H. 1:~ (I :1~ idom, 
(:IJ J)OC!I!IIOJllrl lottrn. A, pn~f,, LS ~~ :\~ idtilllo 

('•) [luCl\11\I'ULrl lolll'tt A, pllQ. ·í:! 1!:1. COIIlt!Ht~r:ão 
:tllili'XO F (OJ !t!lt•fl.lllü. 

(n) noclllllllJltoH lolLrn n 1111 conLcstnc.;üo do iS Uo nbril 
tlll 1~~17, oll'ul't:cid!~ no Sun!\do. 
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ção !ln. lei no din. 1ln. eloiçiio, qu~tnil.o os va· 
pores qtte sulcn.m osses rios não fl1zem mais 
do sete a oil;o milhas pol' hora, pe1•dendo 
muito tempo nos portos ile escala forr;ada, r1ue 
são muitíssimos. 

No entanto os agentes do governo domi
nante com enorme tlosplan to apresentaram 
rcsulta.do de eleições procedirlas nlli, mas 
fnbric111las posteriormente na Secret;u•il1 do 
Governo, como ó s;tbido. 

Do municipio de Canutnma n~o podemos 
obter documento algum, assim como de Bar
reirinha, de onde nossos amigos nos commu
nicam não ter havido eleiçiio, sendo-lhes 
comtudo impossível obter documentos em 
apoio desta verdade, cm face dn recusa J'ot•mal 
das respectivas autoridades. 

A mesma furça executada na Capital. 

taçrr.o da força publica uuJ':ttltc o pleito, se
gundo prova o documrnto n. I ; pelo que se 
protestou em tempo pm•anto a junt<t a.purn· 
doura, como demonstra o documento n. 2. 

Si nas secçlics da C:tpital, it visttt de to<las 
as autoridades cstadmws o fcdnraes, so dcr.1m 
os factos constantes dos documentos supra, 
imaginae, senhores, QUilOS 1il!'a.m os processos 
empreg-ados no interior• do Estado, onde 11 
mais obscura autorirla1lo, instJ·umento pas
sivo do Governo, se torna um regulo! · 

Analysando as actas da s-•, !l", 10' ll" e 12' 
secçiJos, vô-se que cm todns houve o mesmo 
proposito do prejudicar 11 opposição, conformo 
os documentos ns. 5, G c 10, Siio, pois, nullas 
as eleições de todas as secçúes do município 
da Capital. 

A lei olcitornl vigente, conf<Jrme j;í. obser· 
vimos, foi publicad<t no Dim·io O(ficial, de Ma· 

Em duas secções suburbanas do municipio náos, no dii124 de de?.cmbro do anno proximo 
de M11nios (Manacapurú e Paraquequar11) c passado (doe. n. 4). O documento n. 3 di?. que 
mais 12 outros do Estado, conseguiram os até ;i. noite do 25 desse mcz só sahil'<lm vapores 
nossos amigos fazer valer seus direitos, con- para Liverpool, Par<'t e rios Madeirl1, .Jurui, 
l'orme provam os documentos de ns. 5 a IS.(') .Japur;í., Purús o Aripu11na. P:m1 o rio N1•g!'O 

Cada grupo desses documentos contóm o não !louve nenhum. e nem era possível por 
resumo historico do respectivo pleito com ci- cn.usa da vasante do rio. Apcnns seguiu uma 
t11çiio das disposições da lei cm que se con1lucção contractadtt pelos nossos a.mígos 
fundam. ató Ayrão. . 

E' indispcnsavel que os 1locumentos ora j De Moura a S. Gabriel impossível é l1aver 
apresentados sejam conti•ont:~dos com os que n:tvega\'iio, existindo enchente do rio sómento 
foram presentes pelos co.ndidatos contestados. até s~nta Isabel Velha. 
A confusão rlo:;tes é inevitavel, e ser;í. me;mo Ainda neste caso 11 tabella de distanci11s 
inc1•ive! que. insistam em defender as fraudes (1loc .• C). organisa1la segundo o Di11.rio da Com· 
de onde sahn•11m. missão de Limites com Venezuela c ti carta 

Resumindo : A eleição <los pseudos rcpro· geograplli.c:t, J'ci.t~ yela mesma Commiss~o, 
sontantcs do Amazonas, e nulla de pleno di· mostra a Jmposstbilidade ab~oluta e mater1al 
reito, não só pelo. recusa formal de admissão de se fnzcr essa viagem do Mam'tos 11 S. Ga· 
de fiscaes n11s diversas secçües da Capital, bricl.em cinco dias, quando são necessltrios 
como está provado no documento n. 1 (') 11 dms em vapor para chogar-sea S<Lnta 
contra determinar,íio. Isabel, 16 a Castanheiro c 34 a S. Gab1•icl, 

' sendo do Santa ls11bel a S. Gabriol ieita a. 
II communicaçiio unicamente em co.nôas c bato· 

ADD!TA~!ENTO 

J;i, estava assignada a contestação supr11 ás 
cleiçOos dos candid11tos diplomados, q uanilo 
11os contest11ntes 1'oi assignado o prazo de dous 
rli<tS p:trn exume das actas que acom [lU n l!aram 
os diplom11s contosta,[os. Est:t Ihculdade veiu 
trazer mais luz <to assumpto por termos occ11· 
siíio de confrontar o prodncto d<t fr·11ude elei· 
torai. feit11 pelos agentes govor·nist11s, com a 
vorda<lo oxpross:t nos ltl documentos qun os 
contosta.ntcs teem a IJOnra de oiferccori1 illus· 
tro Com m is>ii.o. 
A~sim ti q uo nus sete secçües <111 Capital 

não houve eloiçiio leg~tl, polos vicias insann.· 
veis de I'ecus<t aos tisclles tiJL oppoRiçíio, 1\o não 
tor sidoaccoito o voto descoberto opolaoston· 

(I) 1)or,nmonlo citJt.!ln nnLnH. )lng. 02 notn., 

Iões por causa d:Ls cachoeiras. 
Veja :t illustre Commissão o relataria !lo 

Barão de P11rima, de janeiro do 188•1, publi
cado sob o annexo 78 do J•olatorio !lo Ministro 
de Estrangeiros, conselheiro So:J.res Brn.udiio, 
apresenta< lo às Cam<Lrns no mesmo anno. 

Portanto. silo nullas a~ eleições de Moura, 
Barcollos, Thomar, Castanheiro c S. Gabriel. 

Idon tico e o l'OSUI tatlo das eleições 1\litus 
nos rios Pnrús c Solimões. Assim, no Purús 
<lcsdo Jaburú até Canacur.v e no Acro, em 
Bo11 Esporu.nça c Antimmy, t"das as actas siLo 
ta.lsas, tambcm por impu:;sibllidD.do mat.ori11l 
do communicação. 

Os documentos A o B mostmm q uc p:11'11 
ir· se n J<tbu!'it, ponto mais pt·oximo do J\JI1-
nàoR, sii.q necrs::;arlos einco dias a vupor, o 
como só part.i 11 pa1'11 osso rio um ua. no i to 1lo 
:!5 do dezembro (doe. n. 3), segur.-se que, n11 

}lypotheso do viagem tim,,aU.a, só podaria ter 
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chegado a essa localidarlo depois da hora re
gulamentar rla lbrmaçiio das mesas. 

Logo, para Cumcúrá, Canut;tma e Nova 
Colonia, que demandam sete !lias; Sant' Anna, 
seto dias e meio; Labrea, nove dias; S. Luiz 
de Cassianã .• nove dias e meio ; Providrmcia;, 
dez dias; lntanahan, onze-dias; Pery e S. Luiz 
d:~. Memoria, treze dias , Quician. quatorze 
dias; Canacury, desesete dias; Boa Esperança, 
21 dias e Antimory, vinte e tres dias; maior 
é a impossibilidade de communicação e, por 
conseguinte, evidentemente são làlsas essas 
actas e nullas as eleiçües a que se referem. 

No Solimões, t.ambem sii.o falsas as actas 
das eleições de Fonte Boa o S. Paulo de Oli
vença, pelo mesmo motivo do 1illta absoluttt 
de tempo para as communicnções, como provn 
o dncumouto lettra D, org:tnizado, segoundo a 
t:tbella ollicial de distancias, em milhas per· 
corridas pélos vapores subvencionados, 

Em Temi se poude obter· certirliío da acta 
(doe. n. 11) fornecida pelo secretario da 
mesa, Joao Façanha Lcao Batalha. 

Os governistas, tenrlo sciencia dessa certi· 
dão e por terem sido derrotados, fàlaiftcaram 
a respectiva acta, figurando o mesmo imlivi· 
duo com o nome de Ped1·o Façanha Le<io Ba
tallia, par:~. su suppor que outra foi a mesa 
eleitoral . 

Pedimos a attençiío da illustrada Commis
siio para o cito,do documento n. II. 

Em Codnjaz, na I' e 2' secções são diversas 
as assignaturas dos respectivos mesarios 
Jose Colaço V éras e Joao da Silva Reis, pelo 
que ri visível a f<tlsificaçii.o e consequente nu!, 
!idade (doe. n. 14). . 

Em Coary os governistas empregaram o 
mesmo processo de Ji•aude. _Bast~ o conf1•onto 
das assignaturas para se ev1denmar tal facto. 

nullns tambem por se terem organ izarlo as 
mesas ele1 toraes contra as proscripções da lei. 
Assim ri que são outros, di versos,os rnesarios 
eleitos pela Camara dissolvidu.. 

O nosso documento n. 18 é o que exprime 
a ·verrlade, pois as nossas mesas lbra.m orga· 
nizadas de accordo com a nova lei, conforme 
nelle se verifica. 

Requeremos o respectivo confronto. 

o Nas actas da 4• secção de Borbtt,a assigna· 
tura do me~ario Aurelio Marques Pacheco e 
falsa visivelmente ; donde se rleve concluir 
que falsas são as outras actas das secções 
deste município, porque a mesm:t fraudo 
deve1•a ser empregada. 

Em Silvas o tabelliüo interino é Targinio 
Pereira Martins e não Trajano, como vem 
nas àctas da I" secção. Este cidadão lbi preso 
e perseguido por se negar a authenticar a. 
fraude dos agentes governistas. Bnst;t isto e 
os :mtecodentes para se induzir que i'ora.m 
tais i ficadas as actas das outras secções. 

Em U1•ucorá é falsa a eleição dos diploma· 
dos, como prova o nosso ducumento n. 12. 

As actas rlas quatro secções de Parintins 
estão visivelmente falsificadas pelo confronto 
das assi,naturas, onde figura na. I" secção o 
cidad:io commerciante matriculado e resirlente 
no Pa1•á, Antonio Rodrigt~cs Vicil·a Jttnior, e 
na 4" secção a assi "natura de Antonio Fer· 
reil·a Gomes, individuo analphabeto, além de 
terem resuscitado alguns ele i tores para v o, 
tarem, conforme se vê das actas das assigna· 
turas e d11 certidão de obito que juntamos ao 
pocumento n. 17 •. 

Accresce que as mesas niío foram organiza· 
das de accordo com a novíssima retbrma, 

Em Humayt:í, rio Madeira, nas quat1•o sec· o conforme vae explicado no dorso do respe
çõcs não huuvo tambem eleição le;::al,_pol' ctivo documento citado. 
impossibilirlade material do commumcaç:w, o 
o documento n. 7 prov;~ exhubemntemonte 
est11 allirmativa. Sào nullas, pois, as eleições 
realizadas nesse municipio. 

Em Manicoré, o desplante é en01•ine. 
A mais :;imples inspecção da!lassig-naturas 

dit como certa a difl'erenqa do lettra do mesa
rio .losd Alves l~odÍ·igucs na 2" sccr;iío o do 
outras na torce ira. 
'AccJ•osco quo as quatro acta.s n._Presentad:!s 

pelos diplomados, .alem do lals!llcall:ts, Stto 
Sonndo V, I 

Em Itacoatil1ra, o documento n. Hi ex· 
prime a verdade em relaçiio á 3" socçiio, sondo 
ütlsas ns netas 1h~ I "• 2" e 4•, como so vcriflc:< 
das assignaturaos do presidente dn. mos:t da 
q ua.rt:t, no o II! cio e nas actas de installariÜO e 
da eloiçiio. 

Em Bn.rroirinha são evidentemente divor· 
sas as lottras das assig-naturns 1lo prosirlento 

~~ 
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no officio e n~s netas, e do mos:J,rio Benedicto 
de Sou;a lJcwbosa. 

O secretario Joúo Casemi?'o Canwi1·o níi,o 
rtssignon a acta da eleiç•iío na 2" secç•iío. Na 
terccn·a, nota-se a falsidade do nome de .Joiío 
gevcl'ino Gaio, assim assignndo por d ua~ YC· 
zes, o dit .Joiío SilvM·io Gaio. n:t nct.a d•t 
eleiqii.o, qu:tnrlo nas assi"·nat.uras consta o tlo 
,Jo<lo Silverio Gaia, 

0 

Das quatro secções de Maúcs sómente na 
segunrla coube victol'ia ttOil tU plomarlos pelo 
facto dn. tnos11 ter accei to o nos~ll n;;cal. ;Je· 
gundo o documento n. 13, sendo r:thas a.,; 
que apresentam os rlip!omatlos, o que l'ucil· 
menta se ver·ifica pelo conl'ronto das assigtlll· 
tnras do Ja,ro de Sou::;a Coelho Afilhado e de 
Jose de A::;evedo Barbosa, 

Em conclusão, peln.s r•azõos expostas e ainda 
mais pelo con!'t·onto tlas act:ts npresentadas 
pelos tl.iplomados, onrlo se púde verificn.r que 
todas lhram lil.bricadas por um mesmo grupo 
de inrlividuos que se reve.>:wam {tal d ct se
melhança callig·raphica), estó. evidentementa 
provada a nullidade absoluta e insanavel de 
todo o resuH.ado com quo pt·et.endem con
quist!l.T' lagares na Gamara dos Deputarias. 

A illustrada. Commissi'io, oxamirutndo rleti· 
da.mente os documentos ~ue a esta contesta· 
ção junta.mns, ha de ver·ifica.l' que através das 
maiores difl!culdades crm~tlas pelos agontos 
do por ler conseguil•am l'azer valer os seus di· 
rei tos do voto, pela l'urma prescr•i pta em lei, 
em di versas secções do Estado do Amaz mas ; 
e guardando o respeito que lhes merece a re
presentação nacional e o deco1•o compati vel 
com csttL respeitavel corporação, por nosso 
inter•rnedio depõe em vossas mlíos, solicitando 
justiça. 

Senhores Membros da commissiio do Consti· 
tuiç•iio, Poderes e Diplomacin.-Quando poJa 
primeir:1 vez relutei del.:ültatlnmento :t con· 
test:l(:ii.o gno contra a eleir;ão do E~ta•lo do 
Am<twnrts apresentou o almirante l'Ci'ormado 
,José da Cnst,;l Azevedo, o liz com tod:t calmn. o 
motlfl!'nt;üo, sor·vintl.o-mo de dor.umento,; le
gae.,, Yel'tladeiros e todos liUtllonticados por 
au tur·id:11l~s insuspeitas. 

Pr11pnsit:L!rnente abandonei o tcrr·cno rios 
insnltu;:, rloestos o ame ,çn.s, a.br<lçndos pelo 
cont(·~tnntt·, pm·n. tt:.Jat' til\ um:~ liut:uagem 
súria. '~ tl'1gn:: ~le quo:n lll'D%\1 :1 rc:nut:tç~o dt~ 
hOllllllll St:t•io ü hlllll'll.ri<l, • 

COlll o~ at•g·uracntl.ls posto~ om ,jogo o a~ 
provas exhilJillus, .i ulgo ter.• cahalmonte pro· 

vario que o almirante roformaclo Costa Azc
Yedo mio obteve na eleiçlío de 30 de dezembro, 
no Esta.do do Amazona8, mais do qu~> consta 
d:ts actas lAgars,que foram romettidus n.o Se
nado c á Gamara. • 

Com os documentos nn.s mii:os, Srs. !\lem
bro:: da Commis,iío do Poderes, eu vos expuz 
com toda a minuciosidade o que de rmtl, do 
positivo, elo honesto c de ~erio se· deu no 
pleito que a 30 do dezembro passado feriu-se 
no Amazonas. 

En vos t'allei com a lealdacle com que falia 
um republicano convicto e já experimentado 
em lutas pela Republica; nlío vos simulei 
1\\ctos, porque só a ver.lunc sei dizer, mosmo 
com prcjuizu de !llt•us intcres,es. 

As in verd:tdes accumuladas nas duas con
to~t.nções do Sr. Co:.ta Azevello só exprimem, 
repito, Srs. Membros da Commisslio de Po
rle:·os. o despeito e a miL vontade que ha dos 
políticos sympathicos, ainda hoje, ao antigo 
rog-imen, contra os verdadeiros republi~anos 
que tudo srtcrificam om prol ele principias tão 
sagrados e tão justos. 

Por nlio se que!'el' confomnar o contest:Lnte 
com a derrota sofi'rida nas umas livres jo 
Amazonas, concel'tou planos menos dig-nos, 
contribuindo para que fossem adrede prepil
rados actn.s, boletins e varias documentos 
que simula~sem votaçfío em secções, ond.e 
não teYo siquer um só voto. 

Era um meio facil de nulliilcar a vontade 
dos ele i tor•es, manifestada nas urnas. 

Senhores Membros d11 Commissão de Pode
r•es, no correr do desenvolvimento que dei a 
minha primeira refur.açii:o nilo deixei brecha 
para que o almirante reformado Costa Aze
vedo Yoltasse a insisti!• mt atTlrmaçii:o do alle
guções inveridicas; pensei que com as provas 
eYidenttlS, que vos ofi'ereci, o contestante se 
conYencesse dtt justiça de SU<l derrotn. e por
tanto da v11Iidade dos diplomas expedidos 
aos candillatos eleitos. 

Paios clocumentos importantes que sub
metti a voss11 :1prcciaçtío c pol:ts consirlera-
9lics n.presentar!rts hnsearlas :tinda nessas do
cumentos e em factos nponbtdos c ]ll'OV11dos, 
julgo ter sulllciontcmotlto evitlcnciat.lo: 

i", quo em todo o Estado do Arnn.zonas, ex· 
cepçi:to unimt dog municípios de S. Folippe, 
no rio .Jurua .. o Boa Vista elo Rio lll'llnco,quo 
a.inol:t n;to e:;tão detlnit.ivamente nrg<Lnizad.os, 
I; i vet·:tmlogiLl' a :30 do llczomlJrn •.lo anno piiS· 
satlo as eleições fed<H'acs pa.m nm Senador o 
q tmtro Dcputmlo~ ( Ce•·tirlücs dos editllo,< cm 
q1~C f'm·ron COtl-tmcarlrrs os intertrlcncias J'HO'rt fJI'O• 
~·~·r/cJ•cm as clei~.·rh:s das 'iJ/./!Sa.:: que /ll'iJSitU,-·aJj/. 

n·: t.'lt·i,,.•ritJ.~ r/,~ ,'JO ; ccrtirWcs l/as rwl((:·: r/.rs :ws .. 
st"ít!:l do .Tah:il·'/e;tda. cm rJrW fin·am eleitos os 
me:.·m·ios ; ccJ·tidücs dos ctlila,;s .:m. qHc {'m~mn 
com:ocar(o.< o& mosarios eleitos, tttdo cwthenti-
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cado pelo tabcllit1o publico de cada lor;a>·, do
cumentos ns. I d 41, apr·esentarlos) ; 

2", que no;sa eleiçiio foram strictamente 
observadas as prescl'ip,,õos constantes das 
lei;; ns. 35, do :?G do janeiro, e G!l, do 1 de 
a~:osto, <lecretos ns. 7GO, de Hl do nmrço, e 
835, de 7 <!e junho, tur1.o .le 1892, cornhinu.clo.s 
com o que dol.ermina a lei n. 'J2G, de i de 
dezembro do anno pitssado ( Cil'CI.tlm· dil'i
girla pelo p1·esidentc drt Jr~nta apu;·adom 1/rt 
Capital aos 1ll'C8identes c Sl<pe>·intcndcntcs de 
torlos os municipios c 1·espostas ás 'incsmas cir
culal·cs que acompanham as autfwnticas cn· 
trcgues ao Senado, rlocumemo n. 1) ; 

3", que em todos os municípios do Es
tado as intendencia;; que !'oram eleitas a 25 
de jancir·o de 1R!J3 e dissolvidas em vir·tnde 
de disposição transitaria da Constituie,:ão do 
Estado, de 17 de agosto de 1893, reunirn.m-;;e 
com a precisa antecedcncia, e cm sessões ex· 
traordinaria.s elegemm as mesas q uo presi
diram as eleições de 30 ( documon tos ns. I 
a 41) ; 

4", que esta.s intenelencias stio as ttnicas 
competentes paro. o desempenltD de ('ancçde., 
eleitm·acs, incltts,:vc os t1·abalhos de CtJHtl'aç-.lo 
e c:r:pcdiçtio de diplomas, 11a eleiçtin de SO de 
cleoemb>·o rlo anno passado Lei"· 126. de 7 
de de.::emb>·o de 18V6, (rlocttmcnto n. 2) ; 

5", que as unico.s intondencias que tiYe
ram os seus mandatos retluzi-.los rlurante a 
uHima le::islaturu. e que foram substituielns 
por novas, em cumprimento de !ai pf'omul
gada. na vigencia dos respectivos m11ndu. to.>, 
são as que lbr·am eleitas em 25 de j:~neiro e 
foram estas que funccionaram nas eleições de 
30 de dezembro ; 

Ü", que protesto algum foi aprescntn.do 
contr-a os resultados das apurações pm•cinos 
nas secc.ões eleitoraes, senelo a.ceeito> r.odos os 
fiscaes apr·esentados,de accordo as disposições 
dos§§ lG o 17 do art. 43 da citadlt lei n. :33, 
excepção f',>Jta dos nomea<los pm•a as secr;ões 
2", 5". ü" e 7" da Capital, e d.:t 2" rio município 
de Itaooatiára, que não apresentaram as no
meações com as Jilrmalidarl es do § 17 da l'e· 
f<Jl'ida lei (nmncaçües assi_qnadas por vm·ios 
indivi'l1ws em memcm in('aior a SO, cuja.• 
fi>"llltts 11110 {m·am l'er:onhecü/as, nem Jll'tlllftr/a 
a qtwlidarle de eleitor de sccçtio, documentos 
ns. 42 e 4Ci); 

7", que, além do serem tliminntos os olc· 
mentos políticos ele quo dispoem os oppnsicio
nistas em todos os munieipios, :ts suas chapas 
só for·am orr;nnizall:•s :1 22 rle elezemko e Jlll· 
blicadas: a. •los JHLl:innnes 110 dia :o:; o a rlo 
P'll]JO do cincn oppnsicioni,tas nu c! ia :!ti, l.ncl.o 
do clezembt•o (nntnoro~ do !\maoo/1!1.< eltl ~5 " 
Anu~~ona:~ Commerci(/l do :?G, documnnto:; llN. 3 
o 'I). 

8", que, !l<SLelfl conelie;r:it•.>, sú podt'r:l\11 o.-: 
oppusiciunistus pleitear ua capital, por ütlt:1 

absoluta de tempo pam transmit.tir as com· 
mun icações par11 o interior elo Estudo; 

0•, que a lhcçilo chefiada pelo Barão de 
.JuruiL :tl>steYe·se do pleito. (11fani('es/o JlU.• 
bticado no Amazonas, doe. n. 5.) 

Em abono do que venho de re!'ot'ir ofi'oreco 
it vossa a.precio.e;ão o artig;o edit.or·tal do 
Ama~onas Commc1·ciat, jornal neutt•o, cujo. 
redactor chore é amigo de um dos contestan• 
tes. Nesse docu~<,ento insuspeito encontra• 
reis a wrdado do quo se deu no pleito de 30 
do dezembro (rloc. n. 59 ,iá apresentado.) 

A de!'rota do contestante foi prevista 
pelos seus proprios amigos (doe. n. 59.) 

10, que na. composiçiio das mesns ela Ca
pital e !lo interi"t' lim11n contemplados. no 
terço, os rcp,·esent.ultes r la minoria, a q~tal foi 
r·epl'esent:tda pela fa.cçiio dissidente do par
tido republicano f,,dera.l, chefia.da pelo Dt•. Si 
Peixuto.( Edital publicado 11cio D1·. Sti Peixoto, 
figtwarulo nas '•IleSa., dous amigos sws como 
mcsarios e tres como supplcntcs (doe. n. 6.); 

II, que sóencnto 20 horas depois de findo 
o processo eloitoral nu Capital appttreccram 
ó. l'esie\oncia do juiz federal de 10 a 15 iruli
viliuos, apresentando sote petições, rel(windo· 
se caelu. uma a uma secr;ão, a,signn.dtts: a 1• 
por 12 pessoas ; a 2" por 'J, a 3' por :~. a 4" 
por 17, a 5" por 5, u (la por 20 ú a 7" por 
Hl, no todo 80 indivíduos sem que as suas 
fir•mas estivessem reconhecidas e provada a 
quulidade de eleitor ( Certldt1o do cscrivtio rlo 
Jui:o {erlcml cm original) (doe. n. 47.); 

12, que nestas pel.içües os signatarios 
deolitrara.m que vinham J'ar.er decltrações 
sobre qunnto occorreu na eleição ronlir.ada 
para um senador e quutro deputados fe· 
demes, pe<linr lo que fosse essa declaração to
mal la por termo ( Pubtica-('orma apresentada 
pelo contestante, rloe. n. 9); 

1~, que nenhuma dorlaração foi tomada 
em con~idoração pelo .i uiz ou ti OU esc ri vão,em 
vist1t dns la nrenl;a veis occurrenci:ts de que 
trata. o certificado <lo escrivão, em original. 
(Doe .• n, 47. ); . 

1'1, que luwendo na Capital quatro to.bel
liiies, varias autoridades ,iudiciari"s e escri
vãos. a. nenhuma destn.s procuraram os a mi· 
gos elo coutestn.nte p:n••t lhzct•em as rleclara.· 
çiics de quo tml.n o :u•t, 7" da lei 11. -126, de 7 
de dezembro pasR:tdo (AIIc.•tar/os c ccl'tificrt
rlos passf!dos pnr ,iHi:;cs, trt/Jc/lif7es c e.<cJ•,:mies 
da carJiWl, doe. ns . .JS, 49, 51 a 52 jri ap1·c· 
sentados); 

15, quo todas as apurar,•õcs parcinos foram 
publicada~~ no; jornaes diurios da Cllpi tal 11 do 
inttlf'ÍOI'. sem quo :Lpp:trcce~~o um ~ó pro Lesto 
ou t•edn.Ht:tt:ii.o (.4,n·cst.mto C'tUIIO JWO/Jrt desta 
o(/i,•ma(.'tTo os co/lecçridS du:; .Jol'l'WCs rpw se 'jJH" 
ú/iCU/JI- I!JJI. ,l{tUUÍrJS dtJ J rt ,')/ rlc jWUJii'O,) 

lli, qn(• (·stcs ,iornacs ll<>llltll1rl protesto pu
IJl icll.rttlll de I a 28 do rovoroiro; 
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17, que n. apuração geral teve loga.J' 30 dias 
clcpois do da eleiç,io no salão nobre da Jnton· 
dencia. da. Capital, de:tnte de um aurlitorio 
superior a 400 pessoas, sem que houvesse 
um só p:•otesto; 

IR, ~ue tlas 400 pessaas presentes sómente 
oito a.lfirmaJ•am em uma. decla.raç5.o, que 
a.presentou o contestn.nte, ter o cidadão Fer
reira Penna. a.presentado um protesto no 

· a.cto da apuração contra. o resultado da mes
ma, o qual não ft>i acceito; 

!0, que só no dia 31, 24 hor.ts rlepois da 
apuração, appareceu, pelo jornal Ama:onas, 
dcclaran•lo ter no tlia anterior a.presentarlo 
protoHt.o o Sr. Ferreira. Penna, o que só foi 
visto por oito pessoas, não obstante sei' o nu
mero de assi8tentcs supoi'ior a 400 pessoas, 
conforme o proprio Ferreil'a Penna declarou 
no artigo que fez publica.r (doe. n. 7). 

Todus estes f:tctos são corroborados pela. 
noticia que deu o jornal Ama:onas Commcr
cial sobre a. apuração, nos seguintes termos : 
Depois de lida e assignada a. acta da a.puração, 
encerrou-se a sessão na melhor ordem. sem 
que houvesse apparecido nenhum protesto 
(do~. n. 8); 

20, que só são legaes e verdadeiras as 
actas enviada.s pelas secções eteitoraes dos 
difl'erentcs municípios do llstado, registra.das 
pelo correio e enviadas ;i, junta. apuradora 
desta Capital, t··· Secretarias do Seuado e da 
Camar:L dos Srs. Deputarias; 

21, que quaesquet• outras acta.s organiza. 
das por mesas que não sej:un as que foram 
eleitas petas Intendencias designadas no art. 2° 
d<t lei n •. 4213 não pódcm ser tom:tdas em con· 
sirleração, bem como as actas em que a firma 
dos mesa.rios, tabelliães e escrivães, que tunc
cionaram nas mesas legaes, estejam falsifi
cadas; 

22, quo todos os documentos de que la.n· 
çou mão o contestante, p:tra. inva.lidar a.s 
olei<}Ões quo a. 30 de dezembro tiver•am togar 
no Estado <lo Amazonas, são inhabeis pa.ra 
rJualquor ofl'eito, por não exprimirem a ver
dade. 

Para. reforça.r os argumentos desenvolvirlos 
na primoir:t e nesta re!'utaç:io, junto novos 
documentos, pai' onde vcrillcareis que,atóm 
<los expressos fret<t•los poJo Governador do 
Estado, pat•a com presteza. dar cumprimento 
it lei, houve do 15 a 30 de dez~mbro muitos 
vapores o lanchas das linhos ~ubvencionadas 
pelos Govet•nos Fedem! o esta<lol11, que parti· 
ram da Capital, lhzenrlo escala pO!' todos os 
pontos e outros directos. 

.lunto mais <lous ,jornae;;, em que estão pu· 
blica:lus os editaes <lo prrsülcn to d:L !nten
deJICi:c <ln Capit,d, ~ue L11Inbe1n Iili o presi
dento <hl junta :tpuraliom, po1· ontle pn<lorois 
v()rillcar quo 11 oloi<):i.o ela. Capil.it!loi !bil;a de 
pleno aocordo com todas as disposições d11S 

leis em vigor.Podois vos ccrt.illca.rdes tn.mliem 
tle que dons dos mesarios e tres dos su pplen· 
tes JoJ•am opposicionist:ts amigos do Dr. S:í 
Peixoto, que pleiteou o terço. 

E' a prova clara c evidente de que a opposi· 
ção foi contemplada com :1 sua representa.çiT.o 
no terço, só níto toma.udo pat·te os tlscaes 
que n:io satisfizeram ás exigenc1as da lei. 

As allega.çües que do novo fez o contes
tante teem os mesmos de!eitos e os mesmo; 
vicias de origem. 

Era meu intuito niLo ma.is importumr-vos, 
mas, obrigado pela impe1•tinenci:1 do contes
tante, tive tle voltar ;i, vo,sa. presenç:l com 
os doeumentos que julgo sulllciento para 
provar o meu direito, como caadidu.tu di
plomado. 

As aggressões que me foram tlirigida.s pelo 
contestante, quer na primeira. e quer na se
gunda contestação, teem o meu despreso 
solemne. 

Sauda-vas. 

Ca.pital Feleral, 30 de abril de 1807.
Edmmlo G. Ribeil'o. 

Ligeiras considerações sobre alguns das do· 
aumentos juntas á contraciicta do diplo
mado para Sanador pela Antazonas,capi
táo Edu11rdo Gonçalves Ribeiro,a. quo.nto 
disse em con testo.çilo â validade desso di· 
ploma o barão do Ll1ario. 

CODAJAZ 

Documento n. I 
E' o edital da convocação dos mem bJ•os d11 

Intendencia extiuta, datado de 21 de clezem
!Jro ultimo. Contem igualmente a. acta da di
visão do município em socções, e eleição <hs 
mesas. 

O resultado incontesta.do, quanrlo domi· 
nando a lei e a moral, const" do certitlc11do 
que juntei :í contestaçiio de !8 de :tbril coJ•. 
rente (doe. tetpa G n. ü.) 

O contraditor, sempre ousa.do C\ tlisposto a 
lutadas descompost:ts, sobre oste doc•Imento, 
um unico, n. ü,lotra. G, diz (pag, II): 

«E' um11 fn.ltn. de consideração aprosenta
rom-se ao julg:tmento de vo,so criterio (DA 
co~IMISSÃO) documentos, ns. 92, D:l o !),!, liío 
l'llll.os do utitidaJe, de prestimo o rle sincori· 
dado.» 

Aiwl:1 mn.i:>, ~uerendo IIVet•ba.p do Jiclsa n. 
n.ssigna tura. do Josd de Collaço Vrlnts, q 110 dit 
n. cot•thlão l'<H)II(H'ilht, cm vista rlu /icm das 
actas, o poln. qtml so vo que obtive IG4 votu.~ 
o o contrarlitot• :13, mn.ntom-se no pi'Og'l'alll· 
ma razenrlo do vertladoiras todas as ussig·mt· · 

I i 
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tura.s das actas que trouxe a.o Senado, de
pois do bem f;I.bl'icadas, o indicando a pricisào 
de conl'ronto dessa, com a. de quem quer que 
~ej<t, hoje oscripto na. acta que pretendo ser 
tida como exacta, legal. 

O quo é certo, e do que digo tenho perfei· 
ta consciencia da verdo.do, estó, 110 telogram· 
mtt qne do Pi1li1 recebi, expedido dalli ·o. 27 
de fevereiro, o do Amazonas dias antes, não 
expressado, e accen tu o. o valor dessas actas 
todas dadas como P<Ldrão de precbão, de le· 
gnlidade, de moral e de patriotismo espe· 
cial. 

Reduz-se ao aviso da {alsificaçüo de actas 
especiaes, a contento dos tidos como republi
canos de lloa agua, sem inter<'s:;es proprios 
ll só e sómento visando a patri11 ! .•. 

O telogmmmo. alluclido e que dei ao Jornal 
do Commcrcio e Jbi publicado é o que se
gue: 

.:Barão Lad:trio-Rio- Governo esto.doal 
mandou novamente reformar actlls eleições, 
tabe!liães I'egistrarorn pl'i me iras e segundas 
actas, (alsi(icculas. Correio supprime, consta, 
oflil'ios mesas eleitoraes, rHrig-irlos Senaclo, 
Gamara. lnqualiflcavel. Pedimos providen
cias.-Som·es, Jardim, Jlldlo Rczendc.» 

Congressisüts, cavalheiros illustres e illus
trados, dignos do maior acatamento, e que 
tantos :;erviços nas rliscussõe~ do Congresso 
prestaram panelo :t doscoberto os desmo.nrlos 
do ex-governador, esse Eduardo Gonçalv~s 
R1 beiro, espacialmente no motlo porque gerta 
li 1àzenda cstadoal, não demmci<n'iam tal 
frawle e crime:; comettidos, sem estar con· 
vencidos de assim servirem . com amor e 
honro. ;i. Republica. 

O con tmditor, por vozos, nos papeis que 
hei com pulsado para responder ús suas 
contraditas, diz que são esses cavalheiros 
desconheciclos! ! 

Como <Itmliflcar t:tl o.flirmativa ~ 
Fazendo minhas suas palavras (pag. 11) 

no tratar das eleições desto Jogar: 
«E' o cumulo da imbecilidade dos mem· 

bl'os da. commissiT.o !» 
Documento n. 2: 

COD,\ l ~~ 

Este documento, ú ;1 r~l,~e~t~úo negativo, 
para. prova.r· que mi.-.r notlve pt•otosto :~l[it~m 
eontm o prooew;o ele i torn.l neste mnmmpto. 

N:r.•.l:t Yalc. 

COAltY 

Docnm0ntos n.s. 3, 4 o 5: 
Trn.t.:tm osto~ rlocument.m; rb olciç~.o ult.im:t 

neste município. 

O primeiro é o crlital de convocação dos 
membros da extincta Intendencia. E' dataao 
de 11 de dezembro, o t.elegramma do Minist1•o 
do Interior transmittindo o texto da lei de 7 
do mesmo mez, segundo dir. esse edito.! quo é 
do 22. 

O segundo é a acta da eleição das mesas 
procedida no dia 25. 

O terceiro é um attest111lo negativo, de Iúio 
haver occorrido protesto algum contra as 
eleições ver• i ficadas no dia 30. 

Não invahdam os· documentos apresenta
dos no. contestaçii.ode 18 de abril.(Doc,lettra G 
n. 5.) 

Quaes são ~ 
I." O oflicio em que se dá por cloente o 

pJ•esidente da antiga Intondencia, transmit· 
tinclo ao seu substituto rle então, o vice-pre· 
sidente dessa Intenrlencia, as ordens recebi
das paro. a f rrmação das mesas eleitoraes do 
dia 30 de dezembr·o . 

2.• O boletim da eleição, assignado pelo. 
respect.i va mesa da I" secção c unica. 

3." Certidão da acta eleitoral do dia30,pas· 
s:1cla pelo secretario da mesa, a despacho do 
presidente. 

4." Outra cer•tidão da acta eleitornl, devida 
e legalmente obtida p~r um tios fiscaos do 
processo. 

Delles se VOl'ifica que tive 201 votos e o 
contraditor 6. 

No documento citmlo, e que ofi'croci sob 
lettra G, n. 5, disso-vos SJ•,;. Senariores, e 
por estar perJeitamente iuformatlo, o se
guinte que data ·venia transcrevo (pag. 82): 

<<Entretanto, estllmos inlbrmados do.que o 
superintendente do municipio Augusto Celso 
de Menezes, fol'Decou documentos lillsos ao 
Sr. Eduardo Ribeiro, com quem conferenciou 
repetidas vezes antes e depois da eleição, 
vindo o. Manáos expressamente po.m isto.» 

O que, a tudo isto,•liz o contraditor ? 
a) qne deu mais uma prova 1le deslealdade 

sustentando quanto dito, nem no menos co
hone,tando o escandalo da ft~lsiflcação ('/); 

IJ) que nenhUJI!la importancia tem o otllcio 
citado nem sabe o que possa exprimir; que 
o boletim eleitoml, que se afasta inteira· 
mente da loi, não tem valor; quo conlron
tando-so as certidões o!Terccidas com us actas 
letJacs (?) verifica-se cnm a maior Jileilidade 
que todas as assignaturas süo falsillcad.as; 
que, finalmente, os mc~arios q uo assignam 
umn. das cnrti•lüo~ não são os que toram elei
tos pelo. lntcndencia, o sii.u sim os cujos uo
mcs l.rliiiSCJ'OVe . 

. hi. é audacioso z'crwtl', acrerlitar que hnRto. 
:1 pt'opria palavra. partL ,;o torom como verfla· 
dcims as actas fit/JI'ic"das, só porque ns 
t.roaxo comsigo c lo~ ontrogn deila'; it Sect·e· 
tn.ri1t 1 Ptwqne niio J'ot•arn r.onllrul:ts ao Corroi o 
quamlo o Correio rl :povoatlo do sutL gento 'I 
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O simples fllcto de virem comsigo constitue 
suspeição para quem o conhece c sabe do 
qunnto e capaz. 

Tod11s as cautelas e prevenções são poucas 
quawlo se tr11ta com corta e determinada 
personalidade. 

TEFFN 

Documentos ns. G, 7, 8 e 8: 
O documento n. 7 é repetição tlo 6', que 

consta •lo edital de convoc:11;lio para a eleiçilo 
das mesas; o 8" é a act:~ da eleição destas. 

Ha a notar nclles as tlatns, pol'quanto sendo 
os editaes de 22 de dezembro c declarando-se 
que procede-se de accordo com a nova disposi
çao legislativa que alterou em parte a de 
n. 35, affirma-se que o conhecimento dessa 
nova disposição chegara ao presidente •la ln· 
t.endencia eleita para o quatriennio de 1893 a 
18Y7 nesse mesmo dict, pelo Diario Official do 
EstacJo. Ora, sendo o Diario Of!iciat, que pu· 
blicou o telegramma cm que ao governador 
se deu cont11 da alteração dtl lei citada, o do 
dia 24, não é explicavel como dous dias antes 
da sua cxistencia esse mesmo Diario tivesse 
chegado a Te1fé ! ... 

Nem tal se poderia dar, dous dias depois de 
sua publicação. 

Dessas contradições resulta que, tudo 
quanto se fez para o tJ•iumpbo do contradi
tor é producto de um fábrica particular: -
negação a mais perfeita da verdade e da mo
ral a mais commum. 

Pelo· docnmento lettm G, n. 13, que na 
pag. n. 147 da mesma contostaçii.o de 18 de 
abJ•il se encontra, disse que, muito embora 
corresse aqui o processo. eleitoral regul:lr
mente, cc.nstu.va t•Jdavia, que a votaçtio (01·a 
alterada, na fabrica da Capital, fll.brica de 
fraude~, onde se achou o clwle governista 
Oliveira Gamara. 

Nessa documento juntei 77 cetlulas J•ubri· 
cadas pela mesa unanime, como prova de 
igual numero de votos a descoberto. 

. Junto tambem foi um certificado passado 
pelo secretario •lessa mesa (pag.l48), em vista 
dos livros rias actas, pelo qual se conclue q.ue 
obtive 175 votos e o contradito!' 23, 

A isto tmlo, o diplomado contraditm· dir. 
(pag. 13): 

Que i'ui além do que cllc esperava, pn.t•[l, 
substituir as aclas ter;ae,,, quo l'oru.m natural· 
mcnto c.,·.wts 'I"" C1lt,·e,,m,, c COIII a~ qu:10~, 
desdo m11it.o, cstutl••,·n D hom ac:tb:ttlo 1l:t obr:t 
de bico da )JCI/1W; a,pt•csrnLei •locumcntos, om· 
bom f'ahilicados que podot·bu illutlit• :t lJun 
J\i da Commis~ii.o, eiJJuo se tu o l.i vrs,;o ma.tl'i· 
<lulauo nas e;;colits de qno tem sido cmerito 
lJrul'cssot• o melhor pt•optlgllutlislu. 

Que, porém, 0111 Tefi'é excedi·me qucren•lo 
Jn·ovm· a ·~o/oç•ío qtta live, com as proprías 
chapas, como Ri pudessem valer, sem estarem 
de conformiunde it lei n. 426, de 7 de de· 
zcmbro, que exige no voto descoberto nssi
gnatura do o!oitor, o que ellus não tem, e 
silo assignadas todas pelos mesmos cinco in
dividuas, sendo-que ousadin.! todas essas 
assignaturas f11lsas ! 

Acaso es&as cinco assignaturas, não silo 
dos membros da rnesa da 1" secção eioitoral 
do municipio de Tefi'é! Negar que o sPjam é 
o (lesem baraço mais accentuado dos tantíssi
mos ti•los po1• esse contraditor capaz do pra
ticar todo e qualquer deprimente, comtanto 
quo tire algum interesse! ... 

Senhores Senadores, a cn.usa publica muito 
ganhará. si bem tirardes a limpo a ques-
~o. . 

A Republica precisa que a verdade eleito
ral seja mantiitn., custe quanto custar. 

TEFFÉ 

Documento n. 10: 
E' esto rlocumento um certificado negativo, 

em que se declara não ter lta vi do protesto 
algum sobre o processo eleitoral. 

FON1'El BOA 

Documentos ns. 11 e 12: 
o 1" destes documentos, ó o edital de con· 

vocaQão rios intendentes da Int.endencia su!:
stituida, para as eleições (las mesu.s das sec
ções; o 2" é a acta th eleição desto.s. . 

Nota-se no 1" que, ou não tem rlia desi
gnado p•\ra a reuniiLo ou, a tel.a não pótle 
se1• outro, a julgat• pelo contexto dessa do
cumento, si não o do 30 do dezembro dia da 
cleiç<io, 

Incorrem ambos nos mesmos vi cios q ne 
temos mencion:ltlo,rcsultn.ntes da comparaçiio 
dn.s dn.tas, a. começ:w pela ua publicação da 
lei em Manúos, que foi a 24 de dezembro 
ultimo • 

S. PAULO DE OLIVENÇA 

Documentos ns. 13, l•l o 15: 
Relerem-se estes doeumontos a S. Paulo 

Oliveuç:t, que liist,n. 7:~1 milhu.s do Mau:'1os. 
O pl'imciro é o edital de convuc"çilo tlos 

membros da cxtinctn. lntCIIdoncia; o seguntlo 
ó :1 u.cL:J, da, elei•;fi.u (las tnCSitS aloitoraes o o 
terceiro u um cet•l.illc;ulo nugativo. 

A <l;Ltll 1lo primeiro •locutuin1to ó do 26 rlo 
(lozctnbJ•o; a do segundo 1lu :n. 

Aintla itlentica quest:1o de impossibilidade 
absoluttt do sabcr·~'o 111li, a 20 do uczo1nbro, o 

r. 
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quo só se publicara em Manúos a 2,1, llous 
dias antes ; consequentemente niio era pas
sivei que o processo eleitoral cor cesso no re
gímen rla lei de 7 desse mez, como rliz que 
oorrera o contrarlitor c ha de isto constar da 
acta que elle entregou ao Senado. 

!!:' JlOis lil.bricada a contento a mesma acta; 
mais e8im. fraude que o contraditor tez que 
pratica8sem ! 

DO RDA 

Documentos ns. 16, li, IS e 19:. 
· Referem-se estes documentos a Borba, no 

rio Madeirà. 
O I u é o edital d•J convocação doR inten

dentes rla extinctn Intenderwia, de 21 de de
zembro ; o 2" é a acta das eleições das mesas 
eleito1•aes de 26; o 3" é o edital publicando a 
di visão do município em sec,ões e o 4" é o 
edital de convocação, dos membros eleitos e 
dos eleitores, para comparecerem no dia da 
eleição (30 de dezembro). 

Não tem valor algum. 

MANICORÉ 

Documentos ns. 20 e 21: 
Destes documentos conclue-se que em nome 

da lei de 7 de dezemb1•o de 1~96, procedeu-se 
ao trabalho preparatorio das eleições, lei que 
foi publicada em Manúos, que dista 293 
milhas, a 24 desse mez •. 

Constam.: 
De uma certidão do edital convocando a 

Intendencia subslituidu.; do teor da acta da 
secção da Inel'ma lntendencia. em qne 1bi feito. 
a di visão do município, e eleição das mesas; 
do teor do eu i tal em que lbram designados os 
edificios para o funcciouamento das mems 
eleitoraes rlo dia 30 de dezembro; SU'l, dattt 
essa mesma. . 

Do J•equei•imento pedindo tal certidão. 
O contraditor (pagina 14) tr:ttantlo tlo 

quanto disse no documento l~ttm G,n. !J, pa· 
gin:t 10-1 da mesma contestação de IS de abril, 
e dc.s documentos olftlrecidos, assegura que, 
apezo.r r! e observadas como foram todas as 
formalidades legues, achai com grande s:ttis· 
fação motivos de accentuar o triumpho elei· 
torai que clle cont.,sta. 

Tem-mo com forç:t pam ir ató :1hi ! Pons:t 
que nüo ligo importancia ao art. 2" d:J. lm de 
7 'le dezembro, e porqun mandei que umr1 
Inton•lencm que dbso ter lmvido cm 1803 eo 
ro,misso c promovesse a suJl'mg:ll;:io do meu 
nomo c do meus amigos. 

As.':cvrll'l\ quo os t!o'cumonl:oR ~ uo estão 1111 
contestação, lottr:t G n. D, são t.o•los de Jle
nhum valor,ralsillcaçücs,nii.o são authen ticas 

e, conclue depois de explicações que 
nullas de pleno direito. 

Dou-os como t!tledignas e lcgr,(:s, todos 
conhecidos pelo tubellião Moysés que ii , 
voz autl!entica os rlocument.os do contradli 
Comparo·ôe a assignatura e o signal. . 

Destes nota-se : 1", que o edir.o.l do c 
vocação é datado do mesmo dia da eleiç: 
e mais, que é por. elle que se dá conh• 
menta 1Ja eleição dos membros da me; 
2", que não invnlida em nada os documeu 
que olfereci sobre o resultado du eleiç: 

Estes tlocumentos são: 
O 1", boletim sobre o re;ultado da i" sec· 

Z". 3" e 4"; actas das secções 2". 3" e '!" ; 
oficio communicando haver sido eleito int 
rlente da Intendencia de Manicoré, Man 
Pereil•a So:J.res ela Silva ~4" acta da apura• 
d<~s votos obtidos na eleição de 25 de !e 
reiro de 1893, para superintendente e int 
dente; 5•, acta da sessão da lntenrlencia t 
sol viria para proceder ás eleições das me 
das secções elei~oraes (do 20 de dezembr• 
6", certidão do albtamanto dos eleitores 
1894, da qual consta que foram alistados i 
cidadãos nas quatro secçües rlo municipio. 

Estes documentos todos estão reconheci. 
pelo t11bel!ião Moyses, o mesmo de que o c 
tJ•arlitot• se utilis:t. 

Que mais? 
Neste município a votaçã.o foi: 
Barão do Lada1•io 348 votos. 
Eduardo G. Ribeiro 32. 

MANICORÉ 

Documento n. 22: 
Este documento ó um attestado negat 

de protesto, 
Não tem valor. 

IIUMAYTÁ 

Documento n. 23: 
Contém eópins das actas tl:t eleição, ne· 

secção ; trata rl:L divisiio do município e t 

editaes convoc11nrlo os mesarios da intende 
cio substituidtL o da designação dos edificit 
· l8to tudo, .;i vista do que etltil exposto 

doe. lottra G n. 15, pagina IGl, eviden 
l'f·audo. 

O edital refel'iflo é de 2•1 tio dozomb 
quando só nesso din. foi om Man:'ws publicr 
polo Dirwio O(ficialit ld do i do dczombro 
IS!JG (p:Lg.l2G), e o eorrento que, cum mm 
do sois t!ms, nüo ~o vao do Man:'ws a c 
10{.!'111'. 

M:t', nü.o mo 'urpr•<•lwntlo o 1lescmb:tru~'o 
conl.rrulitor E. G. lUúciro, om suppol'
cap:tz de falsiJlcaçõe~, mandamlo orga.ni: 
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documentos (pag. 16) que indicassem vicios 
cm toda a olei~ão, 
. Feliomente, diz, e é verdade (mesma. pa
gina)- que o que d serio sempre ~obrenada, 

Por ser séria a denuncia dessaR fraudes no 
processo eleito!•al desta município, lambem, 
hão de sobrenadar suas espertezas negativas. 

A certidão (doe. lettra G pago. 154) da. 
acta da eleição, passada pelo tabellião pu
blico da villa, provo. que duas fi.cticias elei· 
ções se fizeram alli: uma pela lei antiga. e a. 
outra pela moderna, como tudo se rlepre· 
hende do livro de notas desse tabellião, de 
onde extrahiu-se a mesma certidão. 

Elia demonstra que o tabeiliiin transcre
via a acta da. 1" secção, procedida de confor
midade á lei n. 35 de 1802, quando foi inter
rompido para começar a transcripção de ou
tra nova acta. em que tudo se pretendeu ac
commodar ás disposições da moderníssima 
lei. 

E, n não ser assim, como se póde explicar 
que no mesmo dia. e hora llle fossem apresen
t!l.das duas actas p:tra' transcrever, quando é 
sabido que não se lavra sinão uma em cada 
eleição~ 

A má fé é palpa.vel desde que o documento 
que apresento não póde · oJferecer a menor 
duvida, 

O protesto (pag. 152) de membros da mes11 
eleitoral ce1•tit1ca que a noticia da lei de 7 
de dezembro chegou a este Jogar, depois de 
feita a eleição pel:t de 1892. Consequente
mente Jabric1tda a bico de penna foi a acta. 
com que se fez obra p11ra rlipioma1• o contra
ditor e outros, desde quando nella se declara 
ter sido o processo de coníbrmidade á lei mo
derna. 

Realmente o contraditor é de força quanrlo 
quer (pag. 16, verso) que um artigo editorial 
de Jorn"l, do logar, de 5 de janeü·o de 1807 
tenha forças p:1ra contl•ariar o protesto l'eJ'e
rido. 

Só assim, esquecido da compustura dignà. 
do assumpto, pôde elle pedir para tal al'tigo 
a attenção dos juizes, aos quaes se dirige e 
mais esta vez tentando illudil-os. 

Sempre o mesmo ! 
E é de nota!'· Se que tal Jon1al, orgão do 

partido Pensador, viesso como prova em la
vor d;1 regularidade eleitoral olferccida ao 
Senado! .. , 

Sempre o mesmo ! •.• 

CAMUTAMA 

Camut.11ma distll de Ma.nilos 689 millms e 
I-Iumaytà. 5:37, ambos no rio Madeira:-não 
obstante, a .i ulgar pela data do edital de 
couvocaQão (22 de dezembro) em Camutama 
e em Humaytá (24 do dezembt•o) se concluirá 
que o conhecimento da. lei da 7 desse mesmo 
mez, pu blica.da em Manáos a 24, chegou pri • 
meiro no lugar mais distante ~ DIAS ! .•• 
quanrlo a diJferença das distancias é de 152 
milhas. 

Elfeitos da frande, cimentada no Ama
zonas, graças ás espertezas do contraa!ctor, 
o capitão Eduardo Gonçalves Ribeiro. 

O homem é de força (pag. 14 da. sua .CC:!· 
tradicta). 

As actas de Camutama, pois, são falsas 
com mais nccentuação do que as de Hu· 
maytà.. 

Documento n. 25-Este documento, copia 
da (abricaçao da act11 da eleição das mesas 
das quatro s ecçües. não tem sinão a impor· 
tancia proveniente da falsificação. 

O contradictor que se explique á Com
missão de Poderes. 

Documento n. 26-Consiste no edital dando 
conhecimento da eleição das mesas eleitoraes 
deste município·. 

Documento fabricado, pelo que disse do ' 
documento n. 24. 

LÁBREA 

Documentos ns. 27 e 28: 
O documento n. 27 é a acta da eleiçiío das 

mesas das 11 secções deste município, data.~ 
da rle 24 de dezembro. 

O d<;Jcumento n. 28, e o edital pelo qual se 
faz publica a nomeação rias mesas eleitorae~ 
e quaes os eleitos; tambcm tom a data do 24 
de de1.embro, 

A ttençüo ! Lá broa dista de Manitos 811 
milhas. 

O edital diz que a noticia da nova lei 
chegou a L;\.brea no dia anterior (2:J) levada 
pelo vapor Pa11iny. 

Para chegarem os vapores itquolla cid<tdc 
gast11m pelo monos !J dias, sahindo do Mtt· 
núos; portanto, jtt>to ó perguntar r[uan1lo 
esse 'Vapor deixou a capital. 

Quando ~ 

Documento n. 2'1-Este documento consiste 
no cdit:Ll do convocaçiio dos mesu.l'ios rla in
tentloncitl subsl.ituitla, r\o ;!,:! do dezembro. 

O contraditor precim explicar-se. 
Ainrla mais a segulnttl curiosidade é ca

hivcl, e o contr;ulitor tom o dove1• do expli· 
Cilr·so tnmbom sohro o c:t~o. 

C<tbo 11q ui a seguinte ponr!craçi'Lo suggorida 
pelu. conl'routu.~üo tlllS t.l!lLus. 

A noticiit da unva lei el!cgou no rli:t ant.c
rior• (2:{ do ilexembJ•o) ao tla oleir}ÜO das mosas 
tlus li ~ueções:-quautlu e [JO!'!JUO maio sou-
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beram os memlJros da lntendencia substi
tnirla que m·am ei!er. que deviam fazer a 
eloição rlessns onze mesa>~ 

Qual o edital que os convocou c a. rla.ta? 
Sempre a prov<t evidente cll1 ralsillcação. 
As actas do mun icipio rle Borba, Srs. Se-

natlores, rtue o capitão Erlutt!'do Gonçalves 
Ribeiro, em pessoa, conduziu o tez entrega 
it' Secretaria do Senado-são producto tle 
fl•aurle, foram fabricadas a bico rle penna. 

Urge que sejam explicadas por elle a du· 
vitla o a curiooidade que acccntuei. 

MOURA 

Documento n. 29: 
E' o edital de convocaçi1o dos membros da 

Intendencia extincta e traz a data de 16 de 
dewmbro. 

Qmtnrlo. pois, chegou a Moura o conheci
mento da lei do 7 desse mez 1 

Convém recordar que a mesma lei foi pu· 
blicada em Manaos no dia 26 de dezembro. 

Que facilidatlesl ..• 

1\!0llRA 

Documentos ns. 30 e 31: 
Re:f<Jrem·>.r:., o J·• :1. acta da sessão para a 

uivisi1o das ~e~ç·)es, e. o 2°, ao etlital em 
que foram pubha!:os ce uome,> dos membros 
eleitos para a<~, o .:çõ' • 

Que fi1rcist;J" ! . . 

para o Rio Negro, quando pelo documeuto lct· 
r.m A n. 9, p:tgs. 43 c 4:{ verso, a Capit11nia 
do Porto de M:máos cm•titlca não se tor dado 
para alli par•tida al.~·uma. 

O contt•Hditor. não obst11nte, mantem·so 
nos seus habitas, que tiveram rptalificatiw 
precedido da patento, e nega a verdade ! 

Nem me admira e sor·prehemle tal proce
limento. 

PARINTINS 

Documentos ns. 3G, :17 e 38: 
Comprehendem : o 1', o et!it11l de convoca

ção pam eleição r!a,s mesas, dnta,rlo de :21 tio 
dezembro ; o 2", :1 act:1 dessa eleição, dat:1rlo 
de 2·1 do mesmo mez; o :o", a act:1 da divisão 
do município, som dat:1. 

O documento n. 87, citando o Dia1·io Of!i· 
cial, rleixando em brnnco o numero, declina 
a chttl1 rio 10 de dezembro. 

Pórle·so, portanto, dizer: do I' documento, 
que ó fabricado, porque ao tempo não era 
ainda publicada, em Mnniws, :t loi de 7 de 
dezembro, modificando em p11rto o processo 
eleitoral, o que teve lagar a 24 (Doe. 
lettrn. A n. 8 da contestação); do 2' documen· 
to, que igualmente é fttbricn.do, pela simples 
ra?.ão rle, :1 19 desse mez, ni1o ser possível o 
conhecimento da mesma lei, tt falta do telo
g-rapho, si porventura esse diario citado é o 
l'edernl, sendo que, si retere·se ao do Amazo· 
nas, só cinco dias depois ibi que publicou a 

Bf.RCELLOS mesma lo i, 
Documentos ns. 33, 34 c 35: Accr~sce, pttra contestnr quanto dito pelo 

coutradictot• E. G. Ribei1·o, sobre a eleição 
Constam de editacs de convoc:tçiT,o de inten· rloste município, e está ii pag. 21 de sua 

dentes pi1ra a olefçüo do mesas. Ha a notar contradicta, cli~or que teve maior clesembtt
nelles a data. raça fuzendo·se esquecido de nert:tt• a que 

Em um é tle 15 de dezembro e om outro de expuz no n. 2 (Doe. lettra G), que reduz as 
18 do mesmo mez,-portanto anterior á da afllrma.tivas feitas a intenções pouco clignas, 
publicação da lei nova eleitoral que f'oi em quaes illudir osjulgadorcs da c~ usa. 
24, segundo o Dia1·io O('ficiat do Estado (doe. Reitero como verdadeiras totlas as nsseve· 
lettra A, n. tl, da conttstaçiio). rações contidas nesse n. 2 do documento 
Conscqu~ntemente, a2 actas dit11~ ~este lo· citado, as quaes estiLo confirmatlas nas provas 

!:'",1', c de cujas o capitao E. G. R•bc11'D colhe quo anilam-se annexas. 
'1, lOS, não potlem deixar do ser producto de A verdade não está no que diz o contra· 
tt•atrrllhos estranhos, a lJico tle p~nna fabri- dictm· áquolla pagina, citada. 
callos. Quem fez, po1· f'o1'ça de lei, as vezes de pro· 

Documento n. 35: siclonte da lntenrlenciu foi .Taymc DarHct; 
consistindo em acta. da. eleição dos me;;a· diz esse desembaraçado contratlictor tlrmarlo 

rios, pnm pref;irlir·em ao processo o lei tora! d~s no rlocumento n. :17, quando pel:1 prov:t q no 
quat.ro secr;Ür'S respccUv:rs~ com rl:tta do !H, juntn. estlt no u. :~. rlocumeuto Jot.tra G, 11 
incorro na mesum suspolçuo: o Jalll'lc:tda a certo que fc>i prcdrlcut.o rla lntolllloncia, ao 
bieo do pcnn:t. . tempo, o seu vordarloiro o le:.;itimo prosi-

Ne~tns tnrmos, o sogm·o da vo!'dade, ~I:iSO dcutr.,, 'l'homa= Fc;·rci1·a de i\lello. 
(rloc. tettra G n. !:>) 11 ue, ncst<' !ogar,nao s~ E" rlrsembaJ•:tr.'O lravido alli, a. exemplo 
Jmvia pror:crlirlo 1't eleir;:Lo rio cou!L>rrrllri1t·lo u rloc' excessos de tlesomb:tr:lr;o tlo contradidor·, 
loi de 7 do rlczemlr!'ll ri~ IH!II! E IJOm SOl'lll- rl,!I':Llll o (ir!JI:ico rio ,doct:mont.os, nus qnar's 
me11 t1 ., Clllll iwnostida do, ri dado ;,uston tar que. srJ ns"'vcrtt nao to r !• Ul'l'Oll':J. tio Mcllo eompD.
do ~~·· a ~G do dút.(-'!JlLruJ ~ahiJ';L ulgtllll V\Ll'Ol

1
1 l'C~!lÍO! 

:-:l)uad u \' , l Jl.) 
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Dt•>SllS excc>sos vcin a scg-uranç:t (png. 21) 
"·"· que toda u. cerea11:l., vcri1\ica c legitima 
"·,·gurnnnrnçilo que acompan lia as actas le:;ac,, 
qnn <.•Jl'crL"ci (]Xtgs. Gil a 7:i) nenhum valor 
j!l;flt: : (!l~. 

niio l'ez jüs : E' o cumulo da audacia (mesma 
]1:11-(.) 

conscioncio.>:trnente confirmo o quanto dito 
no documunto citatlo. 

v,.io m:ds outra. inverclorleira afirmação. 
1\o que a inter1rlmJci<t a que se refore o n. 2 
tlu tlocum~nto dtado nr7o d a 2uc a lei 
c,-r;igu. 

Docnmcni.o n. ~0-Comprllhenrle:-Ecli tal 
rio convoc:H}ão, acta de cleiç:io do mesa o n 
de rlivis:t do munieipio. Os dois primeiros 
actos s~o do 20 de dezembro e o ultimo do 28 
r1o mesmo mez. 

Incorrem no mesmo vício, provn. rlo falsi
dade ctne :tddur.·s' rm relação <t P:u•tmtis, 
110 que res;1eít:1 :i. data. e lllil.ÍS em que o ulti· 
mo, quo tra1<t Jl:~ divislio do município em 
s"c~.ões,conli.n·mo dotnrmina o art. 38 tia lei 
n. ::::í,do 2G de janeiro do 18G2, níio tem o cn· 
n li o dn. leg;:did:t· I e, por~ uauto;-mandando 
u.~nelle m·tig·o que os lllllllicipios se,i .m dividi· 
dos O! li scct.~:.Jo;-; rpw HtTo dci)UJ'ti.O conter mais 
de 2:;0 c/citol'cs,u o al't.2" leltra a da. lain. 7t't0 
de lü 1!0 nur~o qno a divi~ito rlo mn1lieij'iu 
nunca S1:fa Cot nltmcf~o inj'e1·ím· a f)Uat1·o. 
YU·Se que o IIIUliÍeípio tio Ur·uea.ní. ~6 t.,rn 
uma sccçrio, c unie:t, o IJIW impo1·t:~ om afTir· 

·mar que a lei uito l'oi cumpridn,não :;ó qnan· 
to ao preceito lh dil'is:lo do 11lllni1·ipio cm 4 
sec~:c1c~ pelo IIIC!l"~. como e1nrpmnto ao IHUUe· 
ro (f, eL:i!oJ·es relativos n. c:td:t soc.;:"ic, poi~ 
ljUO não e passivo] :ulmiltil'·SO I]UO t!lll IJlll· 
niüipio nito tonh:t mais do que 250 doi toros. 

O cuntl'adietor não n.ttende a isto o vem 
(p:1;,:·. WJ, tratan11o 1lo docnmento que olfere· 
ei, tetr:t G, n. •1, enm a eontestnção de 18 
1!0 mez COJ'l'cnte, alml, isto é act[l da eldção 
h:1vit!a, conlt;rida e couccr I ada por not:trio 
p11lJlko, C1JIII lul'ndas :tl'J'Ojarlns, ~em VIJxame, 
eon~cio de illtulil' it Comulissi\o, dizer: qtH, 
esse docurncnt" li visivelmente· fhlso, por 
u:i.o ::Prem 11s mi•S:•rios os cl••1t.Os pcln. Intcm· 
t!t·lkia. n l'e,ultar lia conlr·ontaçiio do mesn.o 
dlleii::J:•nto •;:JJn :1. acta 1•'!1"' qu., J'oi re111ettirlll 
:1.1.1 ::;l~u;ulo. a Jl!'C'.'a dn. [1.\sidaUP ! 

As : il'O\':L~ 't Pm·qlw d i:t. :-.;m· logn.l n. n.ctn. flo 
q1w Joi porL:uJor, o uão viót•:t remettiua di· 
l'ectamenlc ao St:Il:~do 1t 

MAUIÍS 

Documento n. ·10: 
Refere·se iL eleiçii.o das !flesas dns secções 

deste município: tom a data ele 28 de dezem
lJJ•o,-quando em Parentins que fica proximo, 
o mesmo acto J'oi realizarlo a 21. 

Quanto dito no doi!Umento lettra G., n. 7, 
que acompanhou :t mesma contestação de 18 
de abt•il corrente. (pag. 95) conftt·mo, com 
des:ts:<ombro do homem que níio mente nem 
pretende illudir. 

O contradictor ailllltt que o mesmo diga 
para sustentai' seus fins, não será. acreditado 
sini'ío de seus iguaes: rlisto estou cunvenciclo, 
Quem hoje, lido, no paiz, o acreditará. elo pre· 
J'erencia? . 

A' commi,são deixa a decisii.o entre o coem
ciente d<t pahwra de ambos. 

Deixo avaliar, si é possível quo, o cidadão 
congressist:t Sr •. José Soares Sobrinho, meu 
~tmigo, tizesse ter maior votação os contra
rios somente p:tl'a :1 i Iludir. 

Deixo avalim•, si só pelo facto ele ter sido 
es::o contradictor, o mtr·regaclor d:ts actas to
das elcJtoraes c feito delltts entreg:t, dá.- lhe~ 
o c:tractori~tico de lcga!iclade, para quo em 
confronto sempre :;ojam tidas como tiS regu
lares. 

Vergonhosamente fraudulentos (pag. 22) 
podem ser out.ros documentos. e não os que 
lhe sorvem p:tr:t tlesabat'os, que me levam <t 
s:thít• da cot·1lnra q uc clesejav:t manter. 

Preciso Gra que j:\. me houvesse tornado 
insensível. como os cnft·es ~ão na maioria dos 
cnsos, pam não l'osponder ás aggt•essões no 
tom em qua são feitas. 

Doeumento n. 41: 
E' o editnl, annunciando a eleição das me· 

sns, d:ttad.o du 2S •le dezembro. 
Neste tlocumenr.o, :tssim como no anterior. 

unt:t-SO quo, cnmbinnn1lo a oJ•ganisa~ão das 
mesas com o:; docutne11tOs originn.es nprcsen· 
tttl!os ]leias opposieionhtns do coJlLI'adictol', 
todavi<t, •~ leLI.l'll ~ o numc do tabclliiio que 
os reconhece sllo :lilful'l'lltes. 

I'.PACONl'IAI~A 
.\e:t~o J!(',.~ ... ·a qn•~ hn.sla. ~.u:1, p:tln.Vl1:l, tn.nt.n.~ 

•:.:···.'.t~.; (;I!Jl:lt::l, p r:~ t1i:l]lf.lllS!Il' t:tOS }IJ'OVaH 
q!U~ :1:~~11 :1·; .!ill1l~l';,., uflc•:'t'l'l !'':' 

\':~i 11 ''.Iili :.:·;~1' i1· .. ot· :: Jt\n1 ; :1 rrq·L:;. :1. li:·ma. o 

DocunHHiln n. ·I:!: -Este rlocnmcntn, cpro 
:-li~ refh·1• i'!.;~.~ ~:\'et.~:i.o d!• I b.eoltLiú:J'a, n:l.u llUilO 
t;t~isal' du scn· lhl~o: 

:··;:." 1 d ,;11 ;·IIH·J1i:··~l ~~n !':d··:::s (•.::t'i\!1(1:1,\11:-;~L- Jn, ptn'1jiH1, r.:•JJtlo I1:1.Vido JH'OI,e::;to e1J!JLJ·;1, :~ 
lllí'lii.L (,Iii",'. l;)), 

1 

Pl!~k~.u da Ja t~ da 7~' st·c~·:·lfl do llltlllit•ipio, 
!liJ•,)i t·~'Ln.:;:uJdo•, ~.~ dii'Í,".iudu-1111~ a n;.;::m n,u- p1·otc~tn qno u e.IIIL1'tulict.ol' wio anni,Y:~:t .• 

~:,~,,·iu,,:u IH't'l,ullllr"llt, de wn:t pu,içii.o n. rp1o qua11du li.1i ,jL111to it coul;c~tlli}líü do IH do abril 
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corr0ntr; n ::tpenas dlz:-«0 document,, (pag. 
17) n. 1:36, mlo JIJi apt•es<>ntado perante >CC
çiio alguma do municipio,»-ton: assignat.uru. 
rle GG eleitores o reconhecidas po1' t<~beJJiiio (!} 
niio sendo pois crive! que tendo de apresentar 
fiscaes por parte da cttndidatum que patro
cinavam, o tivessem feito com numero de 
assignaturas menor que o exigido por lei 
(30). 

2", porque dentre esses sessenta o sei:; que 
firmam o releritlo protesto não se encontra 
nem um sd dos que fiJ•mam o documento do 
contradictor (42). 

Consequentemente, o mesmo documento e 
fabricado. é !àlso. 

Vem aqui ele molde notar-se que o contra· 
d.ictor, diplomado lli1 sua contradicta iL mi· 
nha conte~tação de 18 de abril, não podendo 
nego.r o signal e a firma do escrivão, notaria 
publico do lugar lgnacio Af!'onso Vianna, que 
l'cconheceu as as>ignaturas dos GG protes
tantes (Doe. letra G, n. 10, png. 135 al37 
da contestação) limitou-se a alllrmar (pag. 
17) que as assignaturas slio fal~as, corno se 
o digno serventmtrio de justiça, houvesse 
prevaricado ! 

E süofalsas porque, comparadas com as ver· 
dadeiras, dessas actas que estão no Senado 
e se encarregaro. elle de as trazer na sua to· 
talidade, isto se evidencitt! 

Bem pelo inverso, ser-nos·ha licito dizer 
que, si dessa comparação resultar di!feren· 
ças falsa', são as assignaturas rlas actas. 

Sempre o m~smo, ao Jarlo da lhmde, e do 
crime, quando llle convem ! 

O contraditor merece lição dos homens de 
bem lição severo. par::t desaggra v o da soei e· 
dade escandilisa•'a. 

Cousa singular! niio obstante suas lufadas 
promptas de desabr·imentos decs:tbidos,passou 
pur alto quanrlo ler (pag. 1:32) sobre a~ ve
llmcal'ias que determinartL rto seu emissario 
c foi : 

<~Na 3• secção eleitoral desto municipio ob· 
tivemos os certitlc:Ldns juutos. Na 1" o 2" secção 
não pudemos con>oguir o mesmo, porque o 
engenl!dro .João Miguel Ribas, nomeado su
perintendente exp1·essamcnlc para o caso, 
acompanhado da Jbrça publica, cat·regou ~~ 
livros antes de temdna·1· os t1·aballros o ~egnm 
com elles paro. M:tnilos, conduzindo tam bem 
as chavos do predio da In tcndenci:L, afim do 
arr:tnjar n sm·viço mais á vont:tdc. >> 

o s'emtdo deve saber, o por isso o digo,,qu~. 
esse ('!l"enhoiro, c:tpitoli~ta o propriotn.rro 1'1· 
quis~it;o, s6 reside cm ~l:Luúos, onrlo t.Pm lit· 
mi lia, ~endo natural do Wo ilr:lrHlc do ~ui. 
ARsim q110 o ter srrlo nouwadu superirrtt•n
rl(•ntc tlo município do Haeoatiam, rlistnnt(' 
d:L resirlcneia, e oó LI urttUle o pleito Pleit<~t'a!, 
nmrrtondo-so nas fnncqões, d:'1, n, prov:L d11 lt
bvt·dc~<lv tlo vuto hu vida ou tiiu no Aum~unm;, 

o d:L honMabilirlada da admiJ1istraçiio que, 
de peito otregrmte, batalhou p:tm !ttzer· diplo· 
rnado o contl'llditor• e seus I[UUtro explora
rlores duquelle infoliz e desprezado Estado da 
J?eder•açiio Brazileira, no que entende com a 
moral. 

E, nad:L obsto.ntc, o tenente Fileto Pires, 
que de !àcto governa esse listado, com oJicnsa 
de sua Corrstituição, manda ao O Paio o tele· 
gru.mma que junto, como documento d<L f<LCi
liuude com que se falta iL palavra honrada. 

1807-JANJliR0-5 

Eleições Federacs 

Continuam a clwgar-nos communicações 
sobre a eleição de 30 de dezembro e passamos 
o. publicai-as por Estados : 

Amazonas 

Telegrn.mma transrnittido pelo cabo sub~ 
fluvial do Amazonas, via Western, trouxe· 
nos a noticia de achar-se eleito Senador o 
Dr. Eduardo Ribeiro o vencedora toda a 
chaptL do p11rtido republicano federal po.ra 
Deputados. 

Ao nosso mestre Senador Quintino Bo
cayuva transmittiu o illustre governador do 
Esttdo o seguinte tclegramma : 

Bt,LJ~M. 4-Fiz sacrificios, porém, mandei 
communicar a todos os pontos do interior do 
Estudo o intuito de mostrar a plena liberdo.de 
que quero hajo. nas oloições. Fiz partir em· 
Larcuçõcs em torlas as direcções. O partido 
dos Moreit•as não concorre. Stt Peixoto fez 
apresentação indivirlual. Os nacionaes têm 
chapo. hybrido,, encimada pelo tr~feg~ La
dario. Conserro-mc neutral sem ate hOJe ter 
thlo uccusações de intervenção. A Jntenden
cta dtt "'tpital reunida elegeu as mesa~. tendo 
maioria o partido ropl!l ;lic~tno J'ederal_cl_Je
Hado pelo Dr. Eduardo Jnberro. AS nottcms 
do interior são igualmente Jiworavcis o. esse 
partirlo-Saudnções-Filclo l'i·tcs, Manó.os 30 
do dezembro de 1SU6 •. 

MANAos-5'' SECÇÃO 

Documcn to n. 43 : 
Tmta dn apresentação de fiscal, no. mcso. 

eleitor:1l da 5" secção da CtLpital. 
o conl.radictor :tprescntu.·o com o· lirn de 

rlizor quo niio. loi ess~ Jlseu.l aeceito, P_9rquo 
nern todos ns stgnntnrw,.; rl!L aprcsonttw:w do 
meS!IJO, pPrtenecln :'t sec\~fL~~ l.~omo c!(~itore~. 

t~:· cpJe!Jro ~ Ue1n earael.ot'ISLicu Ll:1 sti.UU(,~ao 
naqm·llo Esl.:~tlu ! 

1~~~ }Jlll'que. quem tn:,Ü> IL\'ílll•,'it, su1n pt•o .. 
vuf:!, ê o dlplounu1o <.ln. l't•:Ltlllo c.~ dus crimes. 
l'Ontr·tt IL all!rrlliLt;ii.o rln :;o olnilt>rns ~uo ill'
J!I!tllt u Junsmu ducumeulu, ,ou tleclar:Lçilu de 
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o ~crmn da sccçü:o 5', a do que trata o con· 
tratlicl.or , 

destoa cm tudo dos anteriores que foram 
apresentados á 5" o á 7" secções. 

2", porrtue, ficn.ndo com elle (o documento) 
nrovn.ilo que n. apresentação de fiscal foi fcitu 
êm rcg·ra, todn.vi:1 deixou de ser· acceit:1, c 
J•ecusúl':l-:'e o Jiscal apresentado ; 

3', por~ue, nem rle tal occm•rencia se dera 
conta ou ;,',ra a act:t d:t el<'i\'~o da mesma sec· 
1).c• mencion:u.la siquur ligeiramente. 

Li c i to poi;;, ó peJ•guntat• : Si a mesa. tinha. 
o motivo expresso pal':t rejeitar tal npreson-
1:J.,;:Lo porqno n:'.o despttclwu-u, lanç<tmlo n:1 
mesma c'so motivo, e ainda porque deixou 
rle mencionar ntt neta o facto, de tanttt rele· 
vu.ncia deante d:tlei ! 

Nü:o, Srs. Sonn.dores, convenhamos que o 
proLexl:o foi mal engendm<lo, pelos que alli 
tlirigi:1m a í'l•aude eleitoml. 

Corno succedn ao dementado, o documento 
v,,?·irlico, que oJ!'erecer:t, vae contra o contr:t· 
didor : confir·umn<lo a;.; alle;.:-ações <la prepo
tencia e cscandalos desenvolvidos em todas 
as socç,iJes clcitoraes da C:tpital tambem ! 
· Infeliz Estmlo tio Amn.zonns, :~:ssoberbado 

por ttvet,tnreiros que lit o;tiio a enriquecer-se 
it cust:t sua e rla moralidade social! .. , 

Do:~umento n. 4,1 : A osto documento, putlo 
st:r 1"0itu. npplicttç·ií.o das consideraç,õos que, a 
:·espoito da anwrior, expuzemo~: c ma.is; 

Qnc, o Jll'otestn que ~e lho scgne niio passa 
de ut.J cxpcdi,•nto som valor, a niin r>eJ• o de 
Jll'OVtll' a irnmornlirlade r1ue determinou :t 
sua inscrc,·i"'to no documcn:n; pOI'tJ.nanto nã.o 
nodcnrlo ellt~ du.r-se sinií.o depois cl:1 n.presen· 
t:wãu cl:t deolamr;iio it mesa., esta não podia 
nÚno:t rn·evcl' esse protesto para, só mente cm 
vi r·ttHV; dei ln, ,1.eix:tt• de acceitar o fiscttl do 
•1110 J:dlu. o mesmo docwucnto. 

Es.,e protesto, portanto, n:'io su Jbi postel·i
"''"w"t" (cito, coJuo f'al:;ificarlo e, pal'tt pro
val-o. basL:t l'ecorrcr i't C~''nCrontn\~ii.o das assi .. 
gn:~t.lll'" s, <la qua I J'<:snl tarit a dill'eroncn. ,]c 
lt:i.l.r·as qtw ~o tor·na. lic1n vhil•d 1111 a,signtt· 
t:ll':t 11e- .f:,;tqnim Simüc:; dt1 :;ilv:;- e o 
,.,.,." wt. de- Sovot•ino .losú Cnmeit•o- r]ue, 
111> lH'otc::d.o, aclJa. .. ;.;o altoratt~ I>ttrn. Sci,IJ1"ino 
:\,:tunln f,'fn·nr:;ro. 

1 l(li'lll11(~l1Lo 11. .fI: 
1·:~~,. •!tlt!llllW;Jto lj f';th.:o, rJU Jlilo pl~l'Ü!IlCü:Lo . .;; 

'jJ:I.:';,jd ... ~ i[ll·· :-;ti!J't'.I;.-',':Ll'IUI~ :1. Gi~!1tiidallll':L op~ 
J.u:·:u 1liJ t:Ulll r;uliet,ul', u !ld.l• t-Jt:I'LIJW'ü, pul'ijllu 

Neste, encontram-se assignn.tlll'ns de :10 
oleito1•es, dent.re os qunes niio figura n. rio 
npJ•esentudo, como aqnellc que só traz 20 as
signat,ur:'fl rlas ~unes a rlo proprio fiscal, Mi· 
guel ,José de Olivnim, qun lm escripto no 
corpo da. a.pre;en tnçfio com. lellm di(ferente c 
an:a qNe n. denuncin., pcl:t rrescura, ser cm
pregndn. muito postei'I01'mente. 

M:Lis esta. domonstraçã.o tlo quo foi o pleito 
eleitoral ultimo chefi:tdo pelo contmdictor, 
por demais conllecirlo do pa.iz. 

MANA. OS- 2" SIWÇÃO 

Documento n. 46-A lettra rleste documento 
é do digno brazileiro, amazonense, major 
Henrique Ferreit-n. Pinna rle Azeve<lo, quo 
bom conhece os feitos tlo contraditor. 

Chefe. em segundo lagar, do partiria na
cional, dirigido pelo vcneranrlo Dr .. Jonathas 
Pc<lroza, c~.ractei' reconhecido gcmlmente 
como integro, na extensão lata rlà pa.!avra; 
por tudo isso mesmo, nota-se que é o unico 
dos quatro documentos que rezam <l:L nprescn
taçü:o do fiscaes que traz o despacho da mesa, 
nos seguintes tcr•mos: 

« A mesa tleixou de accoitar o fiscal supra 
apresentado pelos seis eleitores supra-assi
grmdos porque a isto se oppõe o !'i I 7 do 
art. 43 da lei n. 35, ele 26 dejn.neiro ele !802, 
a qual sô per mi tte :1 nomeação de fiscaes 
pelos candidatos ou por trintD. eleitores. >> 

O documento n. '12, quo antes foi ar•gnido rle 
falso, e fiilso ó, só tr:1z Untf1 assignaturn., 
não obstante <lizcr-so ussignad0 mn mesa ! 
Corrobor·a isto a proposiçiiÍJ expressa acima 
tlo que só o documento n. 4ü tt•uz despacho da 

Contra a a!lcga~'ão de pouc:1s assign:ttm•as 
oppondo-se á victoria, do contratlictor, pro
tost;lm as tleclaruções feitas pemnte o juiz 
seccion:tl de Manú.os. 

Evidentemente, re~alt:t tl:t impugnação tlo 
eontmdictor ~uo su!fr·:tg:trn.nt a cunclidatura 
Larl:trio .10 eleitores, íJ.Ue subscrcvr.m o do~ 
t:UJilOilt.O n, 4::; mais.'!(), ~!lO ~lJiiSC!'CV01!1 O de 
n. 4•1; mais 20, qnc :t}ll'esrmL:r,t·:trn o do n. •15; 
11mis seis o do n. 4fl, .'ic:1ntlo ao todo noventa e 
cinco(D5) nn. CapiL:tl, não levanuo em contn o 
tlot·.umento do 11, ~:2, qnr· se rofcro a lt:tcrm
Llu.ra .. 

Assim sen<lo, como e qne rln. a.pur:tçfio 
cm ~eLo >OC<;õcs da "itpiL:Jl. 'omcnt.0 einco (5) 
votos l'umm dtttlos a ess:t ca.tttlitlaLm·u. '! 

SJ's, Sona.tlorcs: llt:t is Jnani!üsl.:t n:To pt'>,1c 
Si <l' lt lJ'l'· •Vit d:L f'r:tUtlC !JttV idtl., riU jlOl'illtUiltliJ:c 
p~1o Cl.iiiLI'tltlicLot•. 

.•. . 
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MANAos 

Documento n. 47-Esto documento por si 
só bastaria para provar o valm• d 11 cnn tes
taçiio ao diplomo. qne traz o contrarlietor. 
e3sc conhecido cnpitiío Eduardo Gonçalvc~ 
!Ubcit·o. · 

secções do. Capital de Manáo.~. apresontad 
em tem'PO oppoJ•tuno, ao Juiz Secciunal; (De 
lettra E) c dos quaes, ai.tenclendo ao do< 
mento n. 47,mais do espaç'o litllei: niio s<~n 
outr1t cote;o. o.s petições em que o mesmo jt 
jurou suspeiçiio, co!!lbrmc 'o vê tffmbeul. 
documento n. 47 citado, addu?.i•lo pelo eo 
tradictor. 

Constitue prova. inconcussa, indigna~i"io Accrescendo que, a opp.•sir;i'Lo s~n·lo : 
pi'Oiluzida contra os desmanr1os rl<s ·mesas m0nte os pn.rtidos que suJrr·ag,tra!lltl ean< 
dus sete :;ccçõe~ eleitoracs da. capitrtl; c, l!iitis, rlatnra Latltl!'io, niío teve elh repre~ent:u 
p!'Ovn. lh po.t•cialidr.dc tlo juiz seccional, qno, em nonhunw. das mesas, pol't:tnto lhbil 
esq~wçentlo·so dos seus deveres, procurou cas· nfll!'lno.tiva rlas testemnnhn.s do qne a opr 
c:wtllmr pretextos que acaso pudessem jus· siçiío 1'ez-se repro:;entar lliJ.S me;;as por ti<) 

tificar a sua allegada suspeiçü.o cm um acto membro.; que, n<l c'wtelam,nenhnma tlas t'l' 
tilo simples como é o lle malJ(lar quo o ridas tcstemunhê1.S se <lignuu deelinal'·ltws 
escrivão tomas~e por termo o. dcd[lt'aç:[o <los nomes. 
llrotcsr.autcs contra as oleir,,õcs dll. en.pital, o Dr s· Pel·xoto n- " 1· o · - 1 . , a , . ao t<J ppostç:ao, J( 

pelo mudo escnnrlaloso por que correm111:- pelo inver.;o allio.rlo da l.<itinw liOl"ll do di pi 
não se lho Jlerlia juioo R.PÚJ"IJ o caso; o seu matlo o contra;lict,or. assim tillltbcm pt·: 
otllcio então em puramente administrativo. tando serviços ao govormLllor que jô, Ut 

E tla.hi, Sr~. Sonatlores, a denuncia c pc- pttgou com a nomettr;i'Lo de llireet<ll' Um·a.l 
tlido do processo e peno, contra esse ,iuiz, que, Instrucção Publiea, lugar bem remunera<.! 
Ievnrlo ao Supremo TJ•iuuno,l Federal, powlo 2". porque foi pol' tclcgramm:t, muito,, 
de decisão. tccedentomente opposto, a t~1l a~H81'el'<lG 

Pormi"ttireis ro~ar-vos a leitura rlcssa ele· lalsa, pal1tvra sempm ltontwltt do Cl\vallt 
n uncitL, q nc o,clta:se no, constost,ação, que ao ro~. como que ad.i vinl111nrlo pos.si v e! .tanto ' 
Seu •r lo o1Te1·eci, para evita.r o reconltcc"r 1 bü.1xamcnto t1o tltplomrLtlo, o contradttJtOt'. 
So!mdor, ess~ cnpilü.o ~duardo Gonçalws !li-i Tal. telegmmm<t. que dei no .!?mal rlo Co 
beu·o, ~ue nao esta ele1to, o pensa tcl·o s1do. mercw, e Jot publtcado nus Ym·w,, penso q 
(Doe. lettra E. pag. 1•18 tla contestação de IS do dia 8 de janeiro, em origin~l. JiJi entreg 
rle abril de 1897 .) ao Sr. Vice·Pl'esidente d:1 l~epublic~t. I 

REQUEl\l~lENTOS 

Documentos. ns. 48 a53-Taes documentos 
consistem em attestados nega ti vos de nen
hum valor, desde q uo existem as declarações 
feitas perante o juiz seccional, qne é autori· 
darle competente para mandar tomal-ns por 
termo, conforme o determinado no art. 7 da 
lei de 7 de dez"mbro do 18\JG. 

Peço-vos venia, SPs Senadores, para recor· 
dar quanto ficou dito no attende1• do docu
mento auterior n. 47 • 

JUSTIFICAÇÕES 

Documento n. 5,1: Este tlocumento.ni'Lo obs· 
tn.n te ter sido pro r! uzido com cituçiío r lo Dr. 
PI'CJcurrul.or Seccional, nenhum valor tem: 

I o, porque, :i.s :1lril•ma\'ÕPs ths tcstnmunh:;,s 
oppnem-so rlocnmentos ot•i:.:in:ws oJferccidos 
pnlo pt·opt·io lliplom:ulu,, o contmdiel.or;, con_10 
~ão 0'1 que SIJ J•olbram a t•eeu:;a tlo aceotbt:;u.o 
do flscaos dtt oppo~içfio nus mos:t; cloito:•aes, 
o aos protestos cout.rtt o procctlcr das soLo 

Manoel Victorino Pereiro,. · 
Assim telegro.pharam-me: 
cPará, G de janeiro 1897-Eleiç[o 30 tol' 

mesas seccionaes recusaram fiscacs, neg-an 
direito voto descoberto. Dia :il sete fisCD 
foram juiz seccional apres~nto.r declarnçr 
escriptas relativas pleito. Juiz decl11rou ph1 
ses irnproprin.s, idade, posiçilo,-uiío acceit: 
Taes ameaças ropellidas dignamente t!up 
tado :Vlello Rczcnde, pois ,iuiz tinh<~ 01u !'ror 
cidadãos educadoR. Huntem, cham:t•1o; po 
cia, Corroitt Santos Porto, Pouna, t!ctitlo~ r 
moia noite. Dopuzcmm incidente, juir. jur 
suspeiçiío po.ra mantlar tomar torm'' tleul:n 
''oe·;: olcitorD.cs perante talJ~lliiíes. .Juizes 1 
rios p:lrtidarios netasto govel'l1o usu1•padc 

· Communique Pre:;itlente Republica impr•cn: 
-Jonathas Perb·oso. -Ji'cn·uira Pennt~.» 

Srs. Senar\ores, attendei pll.l't1 taes ~tmrn 
tixns tod1LS lillsas o mrtnt,itlas eom o tlm 
vos illwlir : o contrm\ictol" o todo~ e.'tses q 
rlclln recebem a senha, enreecm d:t e~ta.tt' 
mor:tl b~LS\tl!lle jll\1"11 -irnpot'O!ll !iCill [ll'OI 
-as palavr"s rtue vos devam. 

Nns pt•ocessns do jnstillcação que esso' 
plom:t·to offerece-vos como :\o va.lot· pn 
vencor a vm·dade, nos traball108 das mo: 
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eleitorues, nm unico opposicionista niio teve 
pn.rte. como era mister. . 

Tudo foi accommod1Hlo :'t vontade llos f:t!SI· 
ficadores ousa1los que disputn.m n. represun· 
taçiio politicn. <lo Estado do Amn.zonas. 

Rolevem-mc, senhores, o yos fullar tiio ao· 
centun<lumente, porque pratico serviço á Re· 
publica, denunciando os pa1·~cnu$ politicas 
que a férem tão prol'undamente, pela detur
pação do voto popular. 

IIUMAYTA' 

Documento 11.55-Este <locumcnt,) :umnlla· 
se com o que, a rt•speito, aunexei á miulm 
contestaçiio 1le IS de abril (doe. letra G 
n. 14 pu;;: 150). 

Constn. do jornal Ilumaytaense, de 5 de ja· 
neir·o do anno que cone, d:tnJo noticias 1lu 
eleição que, diz, se procedera no dia :JO de de
zembro nnterior. 

N. I DA LETTRA G 

XANACAPURU 

( 12• secçao da capital) 

P[l,l'!1 Senador 

B. do Ladario........... 89 
E. Ribeiro............... 21 
L. Bacury. .... .... .. .. .. l 

Pam Deputados 

Dr. R. Vieir[l, ..... , ... .. 
Cavalcante ............. . 
Dr. Thaumatrngo ...... . 
Capitão G. Salgado ...... . 
S. Nery ................ . 
Capitão A. llig·ueira .... . 
Thomaz de Aguiar ...•... 
Capitão tenente .Joaquim 

Ser(\jo .............•.. 
D1•. S:'t Peixoto .•........ 

72 
72 
71 
52 
21 
20 .. 

o} 

2 
20 

N[l, li" sec~,[io deste districl.o não houvo 
eleiçi"to, porque não compo.recomm os meza· 
rios. 

O nosso amigo .lnlio Roberto requereu jus
tiflca<:iio por:tnl;e o .Juiz Municip[!,I,Dr. Severo 
PÍ!"<'S, afim 1lc prol':tr q 110 o P:H.'o da Jntcn
dcncia, Io~nl' desig·n:ulo pa1·a. rt c!l~iç~,o dn. J'O· 
ll•t·i1l:t sect,,io, eRII·vn l'rclm'l" dut•aul.n todo o 
1li:t :10; mn.s o jniz iudnl'ut•in «dcclnl'ILJIIIO·~r' 
illc(lmp,JI.oute p:1r:t l.l'at:tr de cleiç,fí,o, assum-

pto do exclusiva competeucia do juiz fe· 
tleral (!):» 

Nu 12' secçtio, o nosso fiscal Julio Roberto 
conseguiu, a, mui to custo, o boletim junto, 
dado pela mesa e por e lia J•ubricado. Do livro 
do tabellitio da localidade constam duas actas 
tambem, cada qu11l mais eloquentemente fal· 
sillc:tda, ambas pretendendo o monopolio lh 
verdade sobre o pleito ! Barao do Ladario 

N. 12 DA LETTRÁ G 

Parintins -(tres secções 

Para Senadores : 

VotoH 

B. do Ladario.. ...... .. .. .. • 325 
E. Ribeiro.................. 34 
L. Iiacury. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Para Deputados : 

Votos 

Capitão G. Salgado.......... 275 
Dr. R. Vieira............... 265 
Dr. Tha.umaturgo .... . ,. ..... 225 
Cavalcante ............ ,...... 214 
Capitão-tenente Serejo...... . 33 
S. Nery..................... 28 
C. Marcellino............... 21 
Capitão. A. Figueira........ 15 
R. Salgado. . .. . . . . . .. . . .. .. 4 
Dr. SiL Peixoto............. :J 
Tenente-coronel Bittencourt. 3 
Coronel José Augusto..... . . . 2 

Neste município houve duplicata de 
eleir;ão, isto ó, os governistas organisararn 
mesas sem autliencia dos intendentes e sup
plentes legit.imos,na conformidade da recente 
Lei eleitoral, todos nossos amigos, como 
vamos explicar. 

A lntendcncia que, em virtude da lei,devia 
presidir ás e!<Jições, é a que foi eleita, a 21 de 
julho tle !89:3, posteriormoute dsssolvirla por 
'rorça d[l, reforma constitucional. 

Os eleitos naquella opaca p~ra a rlita In
tonci!L fbl'llm : para superiutcndente (chefe 
do Poder Execntl vo Municipal)- Josri Fur
i.:t,lo Belém, que obteve !51 ; e para inten
dentes- .Jostl de Oliveira Mnrt.1ns, com SG 
votos ; Thomnz Ferreiru. dll Mello, JilYII1e 
B"rruel, com SI votos cau[l, nrn ; Rufino 
Bo!'gcs de ~lacctlo, com iO vuto8 ; Manoel 
I:.:naeio d:L SiiViL, Clltn GG votos o I~,!·:uwiHco 
da Silv:t Gulv:io, com G7 voto.<. Q,; snpplcu
l.cs ~·ldt.os, l<•l':llll : Pa1lro .Jo:'lll M:tl'iu. Jo'roy. 
tloJoud, com 53 votos ; Antonio Fio! Ferreira, 



·~ !r 

SESSÃO EM 20 DE MAIO DE 1897 151 

com 25 votos ; Terencio Maximinio de Mi
randa, com 1:3 votos; ,Joaquim Josó de An
drade Azevedo, com 3 votos ; R11ymundo Go
mes de Castro, com 3 votos o Antonio Gui
lhorme da Silva, com l voto. Ess't Inten
dencia. por occasiiio de tomar posse, ele
geu seu presidense por qnatro annos (como 
todas as outras 1le Esta, lo) o intendente Tlw
maz Fe1•reira de Mello. Em 1894, um anno 
depois da elei1;iio, por desgostas politicas, re
solveram os intendentes destituir o presi
dente Thom11z, pretextnnto que a elciçi:io pre 
sidencial devia ser annual (as leis muni
paes nada dizem sob1:e a hypotllese), e ele
gm•am presidente .Tayme Baruel. O superin
tendente Belém, cm desaccortlo com o proce
dimento da lntendencia, representou nesse 
sentido ao governador g_ Ribeiro, que de
clarou subsistente a eleição feita por occnsião 
da posse, o que motivou a permanencia elo 
Thomaz Ferreira de Mollo nrt presidencia, até 
a data da dissolução da Intendencia pelare
f0rma dlt Constituição.· 

Depois desca explição, não ha mais duvida 
de que o verdadeiro presidente da Intenden
cia dissolvida CJ'a Thomaz de Mello. conforme 
reconheceu o proprio Governador E. Ribeiro, 
então na admini:>tração do Estarlo. No em
tanto, por ordem do mesmo E. Ribeiro, 
Jrymo Baruel convocou alg-un~ intendentes, 
arrojando-se o cara< ter 1lo p1•esidente, e 
organisou mesas cleitoraes, á vontade dos 
nmigos do Governo. 

Foi po!' esse meio que pensarloristas arr:.n
jaram a eleição deste município. Os nossos 
amigos, porém, contlados nas garantias pro
met.tidas pela recente lei cleitoml, organi
zaram mesa com as formalidades legues, como 
consta da certidão junta, onde se acha histo
riado torlo o occo1•rido. 

Para provar ainda mais a falsidade da. 
eleição deste município, presididn pelos 
agentes do Governo, basta confrontar a cm·ti
d<To de olJitos fornecida pelo o!llcir1l do registro 
civil desre termo, com a cópia das assrgna
turas dos eleitores, que seguramente acomptt
nhará as actas destinadas ao Senado e á Ca
mHlt dos Deputados ; deste con\'ronto veri
tlcar·se-ha que eleitores j:i. l'<tllecidos figuram 
como votantes, p:mt maior gloriit rio aml,antc 
crmrtidato! .•. N:1 eleiçiio prclcedida n:t 2" .sec
r.ão, fig-ura o nome do eleito!' Alvaro .Josu da 
Costa (na lista dn.s ussignaturas, pelo menos, 
con~r.a esta nome) qu:mlo este eleitor ll:;ura 
t:Ltllhem como prosidento Lia 1" secçiío eleitoral 
govornistit do ltaco:tiiúra. 

Alóm dns pr•o,•zn~; pr:Lt.icarla~ poln ::ctunl 
snporit.•nontc, cn,pit.ii.o do pnliciu .. Josu An
''LhtO ti:L Sr! v:1 Jnnior minuciosn mento n:Lr· . " ' . rarlns nos 1locumentus jurrtus, pt':Ltrcua esso 
lloroo m:Lis o seguinte: O eleitor soxugenr1l'lo 

Jacob Brenu;io o seu il•miío llroysés BrendiLD 
foram arrast:1dos ao eorg:tstulo, ontlo pcrmu.
necemm alguns dias, por t.Jrem-se recusados 
a votar com o omnipotente dcle:,;ado do Go
verno. O velho .Jacob Rrond:lo, antes de sm• 
solto, l'oi forçado a. condu~ir d:•, cauein. pu
blica para n. margem do rio um barril cheio 
a transb~rdar de matcriac: fecacs ! ! ! Bello 
exemplo de dignido.de o rcspcitu á velhiee 
dado por um mo1;o gennin:llirente republien.no 
aos compatricios, em seu proprio tor·riio 
natal ! E esse moço é o chefe do município, 
otllcial do exercito estn.clun.l e congrPssista! 
1lb uno disco omnes. -1Jan7o do Lc1darlo. 

N. 3, DA LETTRA G 

Puraquequira - (8" secçilo da capital) 

Para Senador : 
Votos 

Barü.o do Ladario. . . . . . . . . . . . IJ2 
L. Ba.cuPy. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 15 

Pam Deputados: 
Votos 

Dr. Thaumaturgo.. ...... .. . . • 79 
Dr. lL Vieim.......... .... .. 7-1 
Capitü,o G. Salgado........... 70 
Cavalcunti.................... 59 
Dr. Sá Peixoto............... 21 
S. Nery...... ..... .... .. .. . . . lO 
Tenente-coronel Bittencourt... 8 

Nesta secçfio, comparecemm os mesarios 
eleitos, nossos amigos Bonifacio Gomes de 
i\lacedo e .João Antonio de Araujo Soares; e 
n~.o tendo ató ás lO hm•as cl:1 manhii compa
recido nenhum dos outros mcsarios e sup
plentes, a mesa foi constit.uid:t de acco!'do 
com o§ 1" do art. 1<> da lei eleitoral ultim:t, 
conformeconst~ da copiada actajunta.-Bar<To 
do Ladario. 

Nóta,-No documento le!.tt•n .. J (li'edal'aÇ<io 
do 1 ele janeiro de 1897,) Llií.o os amigos do Go
·verno Estado:tl a seguinto votnç:to para est:1 
secção. 

1." Ed11ardo Ribeiro ......... . 
2." .Tna~nim Sorejo .......... . 
:3." Si\verin Nery ........... . 
.!,•· Curlos :Vl:n•eo\lino ........ . 
!), 11 Dt'. S:'t, Pnixot.o ......... . 
ü.u Cn.pitão Amm·im ......... . 

lMo l'Cstrlh:trlo ú tor.lo tio bieo d" penn:L.
Barrío rlo Laclurio. 
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N. 4 DA LETTRA G 

(Secç<To tmica) 

Para Senador: 

Barilo do Ladario ...... . 
E. Ribeiro ...... , ...... . 

Para Deputados: 

Dr .. Thamaturgo ...... .. 
Cavaicanti. ............ . 
Dr. R. Vieira .......... . 
Capitilo P. Salgado ..... . 
Capitilo--tenente Serejo .. 
Capitilo A. Figueira .... .. 
S. Nery ............... .. 
L. Bacm•y ............. . 

Votos 

4~1 
2 

Yolos 

43 
43 
40 
5 
I 
1 
I 
1 

Aqui o pleito correu regularmente, tendo 
o nosso fiscal Manoel de Oliveira ·dos Santos 
Bn.nlw. conseguido o docunllmto incluso. Niio 
consta que nest:t localidado tivesse bavi<lo 
tentativa de fa!sificaçiio.-Brwao do Lada1'io. 

Nota-No entretanto,rlo <1ocumento lettmH 
rlocumento oflicial, se vê votnçü.o muito tlif: 
feronto. }Jara o B:u·iio do Ladario que em 
to<lo Estftdo, por esse documento, sÓ teve 15 
votos, do~ quaos tlous em &e parado ! •.• 
Nasta secçao de Urucam obtive 4:3 votos.
BanTo do Ladm·io. 

N. 5 DA LETRA G 

COARY 

(secç<To nnica) 

P:tra Senndo1• 

votos 

Barão do La1lario.. . . . . . . 201 
E. Ribeiro............... G 
L Brteury............... 4 

Para Deputados 

voto.'> 
Dr. Thaumathm•go...... 301 
Dr. R. Vieira........... 201 
Citp. G. Su.Igatlo........ 201 
S.Nel'y ................. !O 
Capit:'iu tonento Snrrjn... 10 
Lu i:'. Ca vn.lcautc ... ,..... 10 

· Neste município o p1•occsso eleitoral cor
reu na melhor ordem, tendo a mesa fornecido 
aos nossos amigos o documento do lei. As 
authenticas nos fbram entre~ucs, por falta 
de confiança no agente do correio. Ent1·etanto 
estamos in(01·mados de que o supm·ír.tendente 
do municipio, AugHsto Celso de .111ene::es, for· 
necw docmncntos'(alsQs ao Sr. Edtlm·do Ri· 
bcí1"0, com. quem con(crenciott ?"epctidas 'lle:es 
antes e depois de cleiç<io, 'llindo a Jllandos ex
rwessamente para isto. - Ba?'cio ·do Ladario. 

Notn-Nü.o obstn.nto as :mthonticns. tln.rom no Barri.o 
do Lndnt•io 201 votos, n. actn. dn npura~ão gcrnl lho eh"~ 
smocnt" 15 voto::.~, Rondo 2 em serla.t•atlo (doe. lttrn 11). 
-lJarcio do L·ulm·io. 

N. 6 DA LETTRA. G 

CODAJÁS 

(Socçao unica) 

Para Senador: 
Yoloa 

Barilo <lo Lo.da.1•ío. .. . .. .. 154 
E Ribeiro.... .. ... . . . .. . . 33 

Para Deputados: 
Votos 

Dr. Thauma.turgo....... 154 
Capitão G. Salgado...... 154 
Dr. R. Vieim........... 90 
L. R. Cavalcanti........ 04 
S. Nery................ 33 
Capitiio-tenontc Serejo. • . :33 
Capitiio Fi:JUOÍl'!l..... .. .. 21 
c. Marcellino...... ... .. 12 

Podemos obt~r neste municipio oõ dous 
certificados inclusos. pa•sados pelo secret:wio 
da mes:t eleitoral, os quaes serviriio de do
cumentos, um para o Senado e o outro para 
a CamaJ•a tlosDoputados.-Bcmio elo Larla1·io, 

Nota-Não obstnnte esses 15,1 votos, no. 
apuração geral deram apenas ao Bariio do 
Ladario 15 Yotos, sendo dous em separado 
(documento H). -Bem< o do Laclm·io. 

N. 7-DA LET.RA G 

1\IAOJhs 

( 4 sccrües) 

Para i. onador: 
Voto~ 

B. do Ladario........... !257 
E. Ribeiro.............. G4 
L. Hacut'Y.............. 10 

.. 
l 
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Para Deputados: 

Dr. Thaum turgo....... 218 
Cavalcante • • . • • • • . . • . • • • 188 
Dr. R. Vieira............ 203 
Capitão G. Salgado....... 157 
Capitão A. Figueira...... 64 
Si! ver i o Nel'Y...... • • • .. • 59 
Capitão-tenente J. Sorejo. 56 
Carlos Mn.t•cellino........ 10 
Dr. Sft Peixoto.......... 10 
Tenente-coronel Bitten-

coul~t . ........ , . . . . . . . 10 
Tenente-coronel R. Sal-

gado.................. 10 
Tenente-coronel Michiles. 2 

Na. 2" secçiio eleitoral, os nossos amigos Ray" 
mundo Rodrigues P01•to e José La.vn.reda dei· 
~ra?·am de vota?' pm· terem sido presos ltoms 
antes da eleiçtlo, par Dl'dem elo capilt1o do etDer· 
cita Raymunclo 1le Amo?·im Figueira, um das 
candidatas patrocinados pelo Gouerno. Os 
documentos juntos exprimem a verdade do 
pleito, cabendo victorla aos pensadoristas, 
sómente na 2" secção, na qual tlscalisou o 
nosso amigo José soares, deputado estadual. 

Apesar das mesas não se terem 'egado a 
fornecer os documentos que a ~sta acampa· 
nham e de terem conseguido victoria na 
2" secção, consta que as gove1·nistas mandm·am 
reformar as actas, no intuito de dar maior nu· 
mero de uotos aos seus candidatos. Acostuma· 
ram-se de tal fórma à fraude, que não po,lem 
prescindir della,ainda quando desnecessaria.. ! 
-Barao de Lada?·io. 

NOTA 

Niio obbt:mto os 257 votos (_]no tovo o Dnrüo do Ln
<lo.rio, nas qnn.tro soc~õos, como so vot•iflcn. dos documen
to~ juntos, na npnracüo gernl lho dorn.m nponns 15, 
scntlo llaus om sopnrnUo, (doe. letra 11).-Bal'iia do La
cla1·io, 

N. 8 DA LETTRA G 

AYRÃO 

( 1 0" secçao da capital) 

Para Senador 

Voto• 

Barão do Lndnrío. . . • . . • . G4 
I ... Bu.cury . . , . . . . . . . . . . . . 5 
E. Ribeiro ....... ,:...... 4 

SantHll) V. I 

Para Deputados 

Votos 

Ca. valcanti .• , ... ;.. .. .. .. 56 
Dr. R. Vieira............ 56 
Capitão G. Salgado,. .. .. 52 
Dr. Thamaturgo........ 40 
Dr·. Sâ. Peixoto.. .. . .. . . .. 4 
Tenente·coronel R. Sal-

gn.tlo O 0 0 O I 0 O I I I O O O O O O 3 
Tenente-coronel Bitten-

court.. . . . . . . . . . . . . . 3 
Capitão A. Figueira..... 2 
Ca.pitão-tenente Serejo.... 2 
Em branco . ........... , . I 

Nesta secção a eleição carreou em ord 
Sem a minima objecção, deram os mesa 
uma cópia da a.cta ao nosso amigo Caeta.n, 
Assis. Na capital, porém, os governistas a 
?'al·am o ?'esultado do pleito nesta secção, c 
forl_!le verificamos no dia r1a. pretendida a 
raça?, onde os noss~s proteotos não fo1 
accmtos pela commisal10 apuradora.- B< 
do Ladarío 

Nc:T.\-Ni'io obslnnto n votnção dn.rln. 0•1 voto~ 
npurnci'io gornl no Dnri'Lo do Lndtu•io nponns dern1 
votos, sendo 2 om sopnrn.do (Doe. lcttrn J}. 

N. 9 - LETTRA G 

MANICORÉ 

4·• secçao 

Para Senador : 

Votos 

B. do Ladario........... 348 
E. Ribeiro . ..... , , . . . . . . 32 
L. Bacury.............. 14 
Dr. Jonatbas Pedrosa.... 9 
Coronel Deodato G. da 

Fonseca............ .. . 4 
'l'enente-coronel Michiles 1 

Para Deputados: 

Votos 

Dr. Thaumaturgo....... 230 
Capitão G. Salgado.. .. . . 285 
Dr. R. Vieira........... 287 
Cavalcante . . . . .. .. .. • . . . 143 
Capitão A. Figueira..... 33 
S. Nery........... ... . . . 25 
C. Marcellino............ 24 
Dr. Sâ. Peixoto.......... l!J 
C{lopitão-tenente Sorejo.... 16 
Dr. Mello Re~ende...... 15 
Majol' Josó Soares....... 14 
A. BittencoUl't.......... 12 
Raynmndo Filgueiras.... 10 
Rt~ymuntlo Salgado . . . .. . ü 

20 

1 



154 ANNAES DO SBNADO 

~------------------------------~------------------------
O nosso triumpho neste mumctp!O foi o 

mais completo pussi.vel. Além dos documen
tos inclusos, destinados ao Exm. Sr. Bariio do 
Ladario, seguem mais as authenticas endere
çarias aos Secretaries do Senado e Camara 
dos Deputados, p11las mesas da 2•, 3' e 4" 
secções. Seguem, igualmente, para os mesmos 
Secretarias rlous officios rla mesa da 1" secçã.o, 
explicando os mo ti vos porque não envia as 
respectiVtiS actas. Em um enveloppe rlirigido 
ao Sr. capitiio Gab1•iel Salgado vão tambem 
documentos da 3" o 4" secções. Tomamos a 
liberdade de recommendar aos nossos distin
ctos candidatos a maxima actividade e atten
çiio, niio só relativamente ;i, opportunirlude da 
apresentação dos documentos, como ao esforço 
u empregar em fuzel-os valer. - Bw·ao do 
Lada1·io, 

ltacoatiam 

N. 10 DA LETTRA C 

( Tres secções ) 

Para Senador : 

B. de Larl.ario ............ 114 
E. Ribeiro............... 14 
L. Bacury .... . , •.... ,. . .. G 

Para Deputados : 

Dl'. Thaumaturgo.... ... .. IOG 
Dr. R. Vieira............ 90 
Capitiio G. Salgado....... 106 
Cavalcanti .............. , 40 
Capitão-tenente Serejo.... 12 
Sil vet•io Nery.......... .. . !1 
Capitão A. Figueira...... ll 
Carlos Marce!!ino......... 7 
Dr. Sá Peixoto........... 7 
Tenente-coronel R. Salgado O 

:. » B i t t e n-
COUl't .• ••• , , ••.. , • , , . , • 6 

Na 3" scc~ão cleitorallleste município obti
vemos os certificar! os juntos. Na I" e 2" nã.o 
podemos con~eguil• o mesmo, porque o en,r;a· 
nheil'O Jo<io M(l}ual Ribas, nomeado superin· 
tendente e.rpJ•essarnentr: )laJ'a o caso, acompa
nhado r/a {'otça publica, Ca1'1'B[!Olt OS li'~ros 
antas de tm·mina1' os trabalho,, e s~guin com 
a/[,Js pam lliimdos, conrhr;iJulo lambem as 
chaves do Jn·crlio da lntfmdencla, a(lm r/e 
m4 1·anjrw o .o.:cr,iço wais â 'tmnt,jdc. Os nossos 
amigo:-;, ptL!'a snlvnguar"dn. de~ SPUS dil'eiLo:;, 
lii\'I'11I'Uill o Jll'Otcs1.o inclu-,n, cujtt~ nssigna
turas nclmm-sG rccon IH•cidas 1relo notllrio 
publico.- JJm·,ro de Larlm·io, 

N. 11 DA LETRA G 

SILVES 

Sccçao unica 

Para senadcr: 

Bariio do Ladario ..••..•• 
Lima Bacury . ....... , .. . 

Para deputados: 

Dr. Thaumaturgo •.•••.• 
C a. valcn n ti. ............. . 
Dr. R. Vieira .......... . 
Capitão G. Salgado .... .. 
Tenente-coronel Bitten-

Votos 
145 

15 

li O 
110 
110 
108 

court .... ....... , . . . . . 15 
Dr. Sá Peixoto.......... 15 
Capitão A. Figueira...... 15 

A eleição foi procedida de accordo com a 
2• parte do § 3" do art. 48 da. lei n. 35 !le 25 
de janeiro de 1892, 'Visto nao haver a Inten
dencia (01·necido o J•cspectivo alistamento, 

As actas fora.m escriptas em livro aberto e 
numerado pelo presidente da mesa, p01·que a. 
lntendencia tambem não enviou livros. 

Tendo-se recusado o tabellião interino Tar
gino Pereira Martins a authenticar as actas 
{'alsificadas patos agentes do governo, e nã.o es• 
tando presente o ,iuiz municipal, autoridade 
compet(mte rrara demittil-o, foi preso durante 
cinco dias. 

No livro dA notas deste tabellião acha-se 
transcripta a acta P"lo punho do professor 
publico Raymundo Farias ue Almeida. 

Na ante-vespera lla eleição, os agentes do 
governo mandaram por praças de policia in· 
varlir a residencia do nosso amigo. antigo in
tenrlente, Quirino Maciel da Costa, que acha
va-se gravemente doente de febres palustres, 
afim de prender a .José Vicente r:staui!lú.o. 
Honve luctn., e o re~ultado foi sahir grave
mente Jllrido Estanislú.u, e posteriormente, a 
morte de Quirino. O superiutonrlento, pessoa 
[!l'ttla à situuçiio dominante, Q,,.zo., da Silca 
Pm·dig<io, foi esbofeteado na noite do con
flicto, tendo sido obrigado a fugir para lt.:L
coatiara, pelo ~uo foi rlcmittido, e nomeado 
para substituil-o Jl[anoel ,tntonio Garcict, 
!tutor r los Iuc tos las ti ma veis ~u pra-na1·rados. 

E' esta n. sit.uaçiio lihm•rirna tlo Amazonas 
sob o h o no; to o Jl:LtCJ"nal governo do ominentc 
usurpador Sr. Filoto .•. l-Bm·<To do Ladt<J·io. 
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N. 12 LETTRA G 

Urucurituba- (Secção unica) 

Para Senador: 

B11rão do Ladario, .......... .. 

Par11 Deputados: 

voto• 
li2 

Votos 

Dr. G. Thaumaturgo ......... 130 
Dr. Rodrigues Vieirtt, .. . .. .. . 130 
Luiz Ro·lo!pho Cavalcante .... , 130 
Capitilo Gabriel Salgado....... 12G 

Foi este o rcsult~tdo da eleição, como se 
vê do documento 11nnexo. As authenticas di· 
rigidas aos Secretarias da Gamara e do Se· 
nado foram supprimidas do Correio, segundo 
consta, pelo pref~ito de se"'urança Luiz de 
Souza. Pinto, Ainda essa 

0

mesm11. ~tutori
dade, conforme a 11uthentica junta, pre
t~ndeu .prender os meqarios e praticar omras 
vw~encias durante o pleito, não o conseguindo, 
dev1d~ a atitude energica do juiz municipal 
Joaquim Pessoa. O Gove?•no, que aliás ?'epete 
todo dia, por toda parte e a proposito de tudo, 
o estribilho da sua abstençao, moralidade e 
criterio, logo que teve conhecimento do caso, 
demitt.iu o jHi:, col:IIO se vê d~ jornal junto. 
Joaqmm Pessoa e msuspeito a gente do Go· 
verno; é cunhado do Sr. Tbemistocles Ma
chado, redactor do jornal o!Hcioso-A Fe
deraçao, 

A eleição proceditl11 pela gente do Govemo 
neste municipio foi ~tuthenticad~t por pessoas 
i~competentes, , visto ter sido a mesa. orga· 
mz~tda pela lntendencia de Silves, .quan•lo 
devia ser pelos antigos intendentes de Uru· 
curitub11. 

Apezai' de turlo isso, n<ío te•ulo sahido boa 
a p1·imeira (alsi(lcaçae praticada pelos a{lahies 
bcnsadoristas e jd registraria em notas do ta
ocllia:o, vein da capital wdem pm·a (a::er.se 
pulra, que, por sua ·ve:, t~tmbem foi l'ejoiicrla, 
de fôrma que do mesmo lim·o de notas constam 
as dmt.< (u.t.<ifl<:açiJa.< soln·c a mesma etdç,ro. 
Esto facto JltHlC ser nal'l'ado nJto o bom som, 
p01·~uo fbi Vo!'iticn.do pm· pessoa d!L mltiOI' 
conflan•;:t, c o livro existo pam soll'i'Ol' um 
ex:tmo.. por•von tum j ulgmlo l!l'co.~sriu Jll'lo 
po1lcr JUlg:tJor J11 oloiçito,- /Janlo tlo L«
dario, 

N. 13 DA LETTRA G 

TEFFJÍ 

(Secçao unica) 

Para Senador: 

Barão do Lad~trio ..•. , •.• 
E. Ribeiro .............. . 

P11ra Deputados: 

Votos 

175 
23 

Votos 

D1•. Thaumaturgo....... 175 
Dr. R. Vieira............ 175 
Capitão G. Salgado...... 175 · 
S. Nery . ........... , . . . . 23 
Luiz Ca valcanti.. .. .. .. .. 23 
C. Marcellino............ 13 
Capitão-tenente Serejo.... 10 

A despeito de se ter recusado o Presidente 
d11 mesa 11 rlespachar a nossa petição, ~onse· 
guimos o certificado incluso, passado pelo 
Secretario da mesa. As cedulas juntas, ru· 
bricadas pela mPsa, provam a votaçllo obtida 
pelos nossos candidatos, O processo eleitoral 
cot•reu regularmente. Consta-nos, toda via, 
que a volaçao foi alterada na Capital, onlie 
esteve em missão especial o S1•, Oliveira Ga
mara, chefe governista. d11 loc~tlidade. A' 
vista. do que se fez em relaçii.o a outras lo
c~tlidades, é de presumir que sejam verda· 
deiras M noticias que temos rece'bido,-Ba· 
rao do Ladari~. 

N, 14 DA LETTRA G 

Humay/d 

(Cinco secções) 

Os documentos inclusos dispensam qunl
quer comment111•io, porque narram mais elo
quentemente do que podermmos lhzer, os 
snccesso.> a que deu Ioga!' a eleição neste 
municipio. 

Deli e::: vor-sa-ha q uo ,i <i estava (cita a ela i· 
ç1.1o com as formalidades pt·esct·iptas pela le-i 
drJ 1802, quanrlo apoi'IOt< <i cidade o vapot• 
Madd,·a, condu~indo o emissario do "'OVerno 
com "s instr·ucçijr.s 'obre a. oleiçüo e a" noticia 
otlldal üa recente lei n\oitm•al. 

Melhor infnrmados ilnje, po•lemos dccllLI'I1l' 
quo o omisSI\l'io cuj11 nppal'ição no recinto dt\ 
lntcndencia narra' o Pt·otcslo (doe. n. 1) foi 
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o Sr. Francisco Pedro do Sampaio, cearense, 
recenvindo .e professor de geograpllia do 
Gymnasio Amazonense. Como se vê do ex· 
emplar do Humayt<iense (doe. n. 2), os me· 
sarios nomendos para a i" secção 1bram os 
cidadães Rufino Penha, Rodrigo da Roeha 
Siqueil•a .Junior, Octaviano Barbosa da Silva 
e Ru.ymundo J. da Silva Vinnmt; e supplcn· 
tes, Jooé Florencio de Oliveii·a e Jonquim R. 
da Silva Leite, dos quaes quatro subscrevem 
o p1•otesto junto. · 

A eleição procedida perante a mesa eleito
ral supra não appareceu : roi supprimida 
pelo superintendente Gusmão e o prefeito 
Jolio Evangelista de Oliveira. 

A que appareceu depois foi prejudicarln. 
nos bastidorc"S, sem sciencia nem ::mdioncia 
tlo eleitorado~ E' nulla de pleno direito. 
Convcim deixa1· bem patente que a notícia da 
1·ecentissima 1'C{01·ma eleitiiJ'al só chegou a 
Humaytt! depois de feita a eleiçtio. 'lide o 
Protesto, convenientemente authenticado pelo 
tabeltião puulico. Stio os pl'OJJJ'ios memln·os da 
mesa eleitol'al qua o reclamam pe1·m11e o es· 
C1'iVÜO, 

O documento n. 3, é a copia autentica da 
eleição f:tlsitlcnda pelos governistas. Por elle 
vê-se a gymnastica operada pelos pensado· 
ristas no intuito de fornecer eleição a seu 
eh e til. 

Despedidos os eleitores que restavam no 
recinto do paço municipal, logo quo o Supe
rintendente leu o officio entregue pelo e mis
saria Sampaio, foram feitos os trabalhos pelo 
prefeito e superintendente, assessorados pelo 
dito Sampaio. A mesa que figura presidindo 
a eleicão constante deste documento não foi 
nomeada por Intendencia alguma, nem a 
velha, como quer a rec.~nte lei eleitoral, nem 
a nova, como devel'ia set' pela lei antiga. 
Investiu-se ex-propria aucto1·itate, ou por 
outra, pot• oll'eito dos tempos que correm ! • , • 
A Intenrtoncia rlissolvidtL pelarerorm:t consti· 
tucionnl jámais reunia-se pam a nomeação 
das mesas. Convém niio esquece!' um só 
mo01ento essa cü•cumstancia. 

Resta rleclarar ~ue os documentos inclusos 
relerem-se exclusivamente á i" secção, que 
f'uncciona na cidade. 

Quanto ás qurttro outras (porque o muni
cípio consto. de cinco secções cleitornes) nada 
pmlomos obter, Mas, si p11l'a conseguir el~i· 
ção 11:1 primeil•a, instnllndn na cid11rle, foi 
preciso o escanrlalo que doixamos narr<tdo, 
imagine·se o quo tur<'t ido polns outm~. cu,ia~; 
sedes são mnrcarlns em log<lrcs longínquos, 
t'Ó1'!1 do alcance de flsctt!isltçiio de toda o:;pccie, 
protegiri!Ls pulo Cltngaço dos rtpnnigrutdos do 
gover·no, l1 cuja vont11de obedecem cega
mente! ... 

N. 15 DA LETTRA G 

Ultimas notas-Noticias do interior 

Nos municípios da Ln.brea, S. Paulo ele Oli· 
veira, Mom•a, Barc,.llos, Humnytil. e Fonte
Bôa, não houve eleição legal; porquanto, 
como so vê da cnrtidão ,iuntn, ptlssnda pela 
c:tpitunia do porto, a~ communica,,Ges offi
ciaes niio chc~-:aram n. tempo de f<tzeJ•-so as 
eleiçües de uccordo com <LS dispni:içiics dn ul
tima lei eleitoral. Do Dr:w·io O(Jictat do 24 de 
dezembro ultimo. verifica-se que sórnent., de
pois de respondid<1 pelo Governo FPdcrar a 
consulta r\o governador. no sent.itlo tlc ~;abcr 
Quaes os eleitore': que podiam votar, si os <ht 
Ültima ou penultima qualificaçiio, expedi
ram·se as ordens para o interior. Ora, tendo 
sido publicada aqui a ?'esposta n. 24 de dezcm
bm, data dn. clwgada. claro estii que as Ol'· 
dens do governador não podiam chegar ás lo
calides supra mencionadas ante' do dia dtt 
o!eiçiío, de modo a serem cump1•idos,- n. 
umas, porque demoram n oito e ma is tlia,; de 
viagem da capital •. com Labr~a. S. Paulo 1\e 
Olivença, Humayta, Fo11te Bua, (•) a outrns 
porque, como diz a cert.idão. n<io houve com
munic:t\·ão da capital para ellas, visto como 
não sahiram emb:J.l'caçües que pod,~som le
vai-a no espaço comprehendido entt·c ~·I do 
1\ezembr·o, data da chegada d:t J·as,wsta a Ma
IHí.os, e 30 do mesmo mez, data rln. eleição. 

Do município do Cn.mutr~ma não podemos 
obtee documento algum. 

1011 SESSÃ.O E~! 21 DE MAIO DE 1897 

P1·csirlencia dos s,.s. M anocl de Queiroo 
(Vice-Presidcnte) e lllauoct Victo••ino 

Ao meio-rlin, abre-se a sessiío, esbnrlo pre
sentes os Srs. Senadores: Manoelrle Queiroz, 
J. Catunda, José Borna1•do, .Joaquim S:ll'
mcnto, Raulino Horn, Jlrancisco M<~chado, 
Gomes de Castro, Henodieto Leite, Nogueira 
Pu.ranuguá, Pires Ferroir:t, Cruz, João Cor
deiro, Pedro Velho, Alv:wo Machado, Abrlon 
Milanez, Almeida Barreto, .Joartuirn Per
nambuco Bernardo do Mendon,,n Sobrinho, 
Leito o Olticica, Leandro Maciel, Ros:t Junirll', 
Severino Vieir:t, Virgílio Damazio, Eugenio 
t\morim, Doming·os Vieento, Poroiuncula, 
Q11intiuo Boc:tyuva, Lopo~ Trovão, Feliciano 
r,•enna, Gon<,'ttlves Cha vcs, Fornundo LolJO, 

(•) Yae com o n, tJ do!l <locullwnto~ Hoh loLl·n A. 
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Mornos Barros, .Joaquim de Souza, Antonio 
A~oredo, Aquilino do Amar:J.l, Vicente Ma
clra.do, Gustavo Richard, Estev~s Junior, Pi· 
nheiro Machado o Julio Frota. (40,) 

Deixam do compm•ecer, com causa parti· 
c i parla, os Srs. Justo Chermont, Paula souz11, 
e Caiado ; e sorn ella os Srs: Almino Alfonso, 
Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, Rego Mello, 
Ruy Barbosa, E. Wandenkolk, Leopoldo de 
Bulhões, Genr.rnso Ponce, Artlmr Abrou e 
Ramiro Barcellos (13.) 

E' lida, post\1 em discnssão e sem debata 
approvada a acta rla. sessão anteriol'. 

O s~·. ]' 8ee•·e1:~1rio dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
Do tenente-cor·onel honorario rlo exercito, 

Dr. José Lino Pereira JunioP, pedindo ao Se· 
nado a corH:essão do soldo de cirurgião-mór 
de brigada, attendendo aos serviços que 
p1•estou na campanha rlo Paraguay. - A' 
Commissão de Marinha c GuePra. 

Do machinist:J. de I" classe d:1 marinha 
merca.nte, Antonio Joaquim Lisardo, con
tractado par\1 o serviço da armada, em 1803, 
pedindo ao Senado a graça de ser contem
plado no quadro ordinario ou extraorc1inurio 
do corpo ele macllinistas navaes, na classe om 
que J'oi contr!lctado, visto terem outr·os ob
tido 11 1•e!'erida graça cm classo superior á do 
contracto.- A' Commissüo rle Marinha e 
Gucrm. 

O S;•, ~·· Secretai•io declara que 
não ha pareceres. 

OIWf~~I DO D!A 

'l'llAllALI!OS DE DOMMIS5ÕllS 

O §ir. VHr~il.io D:un:tzio diz 
ter pc•lliilo n. palu.VJ'n, pa.ra reproduzir um.rc· 
qnm•iruc·Jlto l11.>ntum J'oito ao Seuado e que, 
n:Io po<li\nrlo snr votado por l:d~n cio nuuHlJ'O, 
1\cou prrljudicnclo. Esse rcquertmenl.o )lerll!l 
tosse ria< lo (t puhlicidado turlo quanto ~1sscsso 
rn:Jpei t.o ú. olt·i~.ii.o ~ena.t.orial pc:lo Dtstrr~to 
Fedoral.. Prucer1imonto ana.lugo tevo l1a chus 
o S>!IJ:IIlo em l'Oiaç1i0 ú. oleir;i\o do Am:tzonas, 
e, uussa occnsi:i.o, usawlo ti" paliLVJ'it um dos 
collog·as do ropro,;cutaçiio tio orndot•, lemln·ou 
quo <lcvi:;, is>o scl' assonbttlo como prece. 
dunto J>:l.t'n. quo nlll~llelll podo~sc atlll•mtn• 
<[ttu o Surmllu julg:tv:t ,l,o aJ'ogatlrllro ou apt·o· 

voitav:J.-se de sorprezas. O orndor declara 
zelar sempre os elevnclos crot.litos do Sonado e 
diz que não teria dnvida em acompanhar o 
seu honrar lo colleg-11, o Sr. Severino Vieil'a, 
nesta modificação regimental, modificação 
quo ,iá começou a realizar-se em relação ú.s 
eleições do Amazonas, e que o orador clese
jaria abrangesse a eleição contest:tda rlo Rio 
de Juncit·o. O orador julga que isso não atra
zu.rá os traualhos do Senado, porquanto a 
contest·tção nprescntitda, dizem, é breve. 
O oratlor termina dizendo que o fim rlo seu 
requerimento e fazer com que se pt·oceda cm 
relação :i eleição do Districto Federal como 
se procedeu a respeito da do Amazonas e, 
nesse sentido, pmle a Mesa se digne consultnr 
o Senado. · 

O Sr. Vfcenl:e !\Inchado-An
tes de mais nada, Sr. Pl'eoi•lente, pergunto 
a V. Ex. si, pelo Regimento, nüo deve have1• 
preferencia para ser votado o requerimento 
que !Jantem tive oMasião de apresentar. O 
meu requerimento foi apresentado no expe. 
diente, e deixou de ser votado por tl!.lta de 
numm•o, acontecendo o mesmo ao requeri
mento apresentaúo pelo nobre Senado1• pela 
Bahia. 

Não sei si depende da apresentação do 
novo requerimento, para que o Senado tome 
delle conhecimento. 

(u Sm•. Presidente assumo a presidencia), 
Sr. :PJ."Csidente eu tinha feito uma 

consulta tL Mesa, e vou renoval·a, visto 
V. Ex. ter entrado neste momento. 

Tive hontem ensejo de apresentar um re
que!•imento, pedindo que entru.sse em discus
siio o parecer da Commissão de Constituição 
Porleres e Diplomacia; sobre a eleiçilo do Se
nado!' pelo Districto Federal. 

Logo em seguida ao meu requel'itnent.o, foi 
ap1•esentrtdo outro polo nobre Senador pela 
Bi1hia, pedindo a publicaçilo da contesta~•ão e 
documentos apresentados pulo canclitlato con
testante. Ambos estes requerimentos deixa
mm úo ser votados por falta rlo numero. 

Consulto, pois, r, V. Ex. si, para que o 
meu requerimento seja hoje su,ieito it votaçilo 
do Senado, carece de sot• renovado, on si ó 
cunsidei!!llO como subsistente para ser posto 
ó. vot:tçilo. 

O St•. P1•esideuto- O no!Jt•e Se
nador pela B:thia renovou o seu requeri-
nwutolcitollontern 7 · 

O Sr. VmGlLIO DAMAZJO - Reproduzi·o 
agora. 

o StL l'IlllSIDI•lNTiil - o rtegimcnto não 
cxigo :t ronovação do requerimentos para 
que ollcs scj:un vut:lllos; 11111~, eomu o nobre 
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Senar!or pela Bahia. foi o primeiro a. recordar 
o requerimento quo hontem for·mulúra., p•1 
reco que no expediente de hüjc o. orrlem dwo
nologwa da preieroncia <~O requerimento 
apresentado por S. Ex. Entr•etanto, o Senado 
votará como entender. podendo dar prere
rencia a um ou outro requerimento •. na occa· 
siiio da votação. 

O Sr. Q. Docnyuvn diz que não 
ó propriamente para se oppôr ao requeri· 
menta do homarlo Senador pela Bahia que 
pediu a palavra e occupará a attenção tio 
Senado. 

Uma vez, porém, que se rleseja firmar um 
precedente, pede venia ao Senado pa.ra con
siderar tal precedente não só contrario ao 
Regimento como perigoso para as futuras 
deliberações da Casa. 

O orador não attribue, de leve siquer, ao 
honrado Senador pela Bahia, o pensa
mento de irrogar qualquer censura á Com· 
missão de Constituição, Potleres e Diplo· 
macia. Assegura, porém, que, assignaladas 
com a maxima fldelida.rle, no parecer du. 
Commissão. as allegações unic:ts otrer·ecida.s 
pelo contestante das ele;çlies do Districto 
Federal, a. Commissão apresenta. ao Senado 
base segura pn.ra us suas deliberações. 

O orador declara que, no caso .ia eleição do 
Districto Fedem!, não se o póde averbar de 
suspeito, porquanto o contestante é seu 
amigo e correligionario, a quem sobrema· 
neir·a préza e estima. 

O orador diz que a. publicação solicitada da 
contestação provarti que se niio pro<luziu um 
só documento formal, uma só allegação de 
natureza tão gr•ave que forçasse a Commb
são n demorar, mais do que é licito pelo 
Regimento, a apresentação do p:1recBr, Pm 
risco de ser acoim:vla de parcial, ern rela~ão 
ao candidato diplomatlo. 

Continuanrlo, o orador mostra-se de novo 
inCenso ao precerlente que se quer estabe
lecer. Depois rlo varias considerações nesse 
sentido, termina declarando que não se oppõe 
r.o requerimento do honrado Senador pela 
Bahi& e sim ao pensameuto nelle, intrinseca
mente, comprehendido. 

O SR. VmarLio DA)IAzro - Es tiL em dis
cussão o requerimento? 

0 SR, PRl~SID!lNTE - Requerimentos ver· 
baes não sol!J•em discussão. Os Srs. Senadores, 
porém, occupam-so do assumpto, pedindo a 
pnln.VI'i\ pela ordem. 

O Stt. VIRGILIO DA)tAZio - Nesse caso, 
peço a p•llu. vru. pola O I' tio m. 

O S0.1·. u~,.o,..ãdcuto -Tem pri· 
meiramoute a lllilu.vra pela onlaJtt o Sr. Se
nallur Vicente Much•tllu. 

O !!!n·. Vicente Machado (pela 
m·dcm) diz que ig11orando a solnçiio que a 
Mesn. deu :'1 pergunt:1 quo lhe dirigiu,no ~en· 
titlo r! e sabor si o ~eu requerimento é ou niio 
sujeito a votos, ele preferencia ao do nobre 
Senador pela. Bahia, pede, caso n:1o se tenlla 
dado ainda solução a mesma, porque S. Ex. 
rlisse podia appellar para o Senado, prefo
rencia na vota~ão para o seu requet•imento 
apre~entado hontem. · 

O ~r. Presidente- O Senado póde 
automai' a publicaçiio e votar• o requeri
mento de urgencia para a discussão e vo
tação do parecer. 

O SR. VmarLro DA~r.~zro - Peço a palavra 
pela ordem • 

O Sr. Presidente - Tem a pa~ 
la. vra pela ordem o nobre Senador •. 

O Sr. VIrgUlo Dnmnzio (pela 
ordem)- Sr. Preoidente, foi hoje apresen
tado apenas um requerimento, é meu. 

A questlio pJ•ejurlicio,l levantada pelo nobre 
Senador pelo Paran:'t é, si um requerimento 
de urgencia apresentado em uma. sessão, e 
que deixou de ser votudo por falta de nu· 
mero, póde se1• votado na outra sessão antes 
de ser reproduzido. 

Si póde ~er votarlo esse requerimento, 
então tem a. precedencia. o do nobt•e Se
nador, do contrario tem de ser votado o 
meu. 

UM SR. SR. SENADOR- 0 de V. Ex. tem 
a. precedencia, acaba. de dizer o Sr. Presi· 
dente. 

0 Sn. VIUGILIO DAMAZIO-Mas como é pas
sivei que havendo um requerimento na Mesa., 
que amda. não foi votarlo,se dê a pala.vr•a,pela 
ordem, como loi dada ao nobre Senador pelo 
Paraná para apresentar o seu requerimento 'I 

0 SR, PRESIDENTE-FOi como materitl de 
ot•dem. 

O Stt. VmGILIO DA~!AZIO - Matoria de 
ordem nüo é pnra n presentar reg uerimentos, 
mas p:tra enco.minlmt• a discussão e vottLção. 

0 Sn. PRESIDlcNTE-FOÍ Ó quo fez O JJObre 
Senador pelo Paru.nil. 

0 Stt. VIROILIO DAMAZIO-Não podem ser 
interc:1larlos dous requerimentos que tendem 
:1 fins diametm.lmento oppostos. 

N~.o é possivel. Só tleporo tlo votado poJo 
8en:11lo o req llOl'im•·nto que apr·t•sentei elo itn· 
pru>siio ó que IJOdi:l~;or ilcueit.o o vot;arlo o 
l'OQ uerimuuto rlu urgo11eia do uuhr·e Seuatlor 
pelo P1U'Il1111. 

Fúra <listo: entendo, salvo o erro em fJilO 
lu.!Joro, q uo u l>ulo lllllllu~ tr11zer 11 de~ordu111. 
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O Sr. Prosiden1:e -Os honrados 
Senadores discutiram apenas sobre [L prece
dencia dos requerirnenros 11prescntados na 
sessi:io cle hontern, e inte!'l'ogaram ti. Mesa se 
prevalecia 11 ordem chronologica lla sua apre· 
sentaçi:io. 

Foi isto o que se discutiu entre os dous 
honrarlos Sl:lnadores. 

A Mesa, tendo conhecimento do requeri· 
menta apresentado pelo honrndo Senador 
pela Bahia, declarou que i11 submettel-o a 
votos, sem prejuizo da renovação de outro 
qualque1•,jáapresentarlo na sessão de houtem. 

E' o que liLr·ci. 
Posto a votos, orequerimento é approvado. 

O Sr. Vicente 1\lacha<lo (pela 
or·dern)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
consulte a Casa se consente sej11 discutido e 
votado o parecer da Commissão do Consti
tuiçi:io e Poderes, que conclue pelo reco· 
nhecimento de Senador pelo Districto Fe· 
dera!. 

A approvaçilo do requerimento do nobre 
Senador· pela Bahia, V. Ex. o disse, ni:io póde 
prejudicar o meu J•equerimento, porquanto 
ni:io é um requerimento de udiameuto. (Nao 
apoiado's .) 

Peço a V. Ex. que consulte nesse sentido 
o Senado. 

O Sr. Prellliidente-Vae se proceder 
á votação do requerimento do nobre Senador 
pelo Paramí. 

0 SR. VIRGILIO DA~IAZrO- Poço a p11lavra 
pela ordem. 

Posto a votos, o requerimento ó appro
vado. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem o Sr. Virgilio Damazio. 

O §r. Virg·ilio Damazio (pela 
ordem)-Pedi a palavra pela ordem antes de 
V. Ex. proceder á v o tu çiio. 

0 SR. PRESIDENTE -V. Ex. não potlia in, 
tcrromper a votaçiio sini:io para encuminhal-a. 

0 Sr~. VIROILIO DAMAZr"-Era para isso 
mesmo. Queria provar que se tratava do um 
requerimento de adiamento. . 

O Sr. Prcsi<!ente-Nüo pt'•de haver 
rc~ucr1 monto do a< lia monto ante;; d" cliscus
~iio iniciada. O p:trocer ainua não cst:tva 
ntt ordem dn dia e n:lo podia ser adl:,t!o. 

A' vist:t do voto do Senado soln·e o rc~ue· 
rimeuto 110 \lT'g'uncia do 11obre Senador pulo 
Pamn:\., v:te ser po8to ern di:;cussiLo o parecer 
sobre :1 eleição tio Dr. Thomaz Dolphino. 

ELEUÇÃO DA CAPITAL EEDEllAL 

Entra em discussão unlca o parecer n. 21, 
de 1897. Commissi:io de Constitnir:ão, Poderes 
e Diplomacia, opinando que sejlt reconhecido 
e proclamado .Senador Lia Republica pelo 
Districto l"edeml, o Sr. Dr. Thumaz Del
phino dos Santos. 

o S1·. Virgilio Damazio diz ter 
pedido a palavra para pt·opor um requeri
mento de a•liamento que pass11 a t'undamen
tar. O orador estranha que os honrarias 
Senadores que pensavam que o seu requeri· 
menta 1le impressão fosse de protelação, 
entendrssem não importar elle adiamento, 
passando depois a observar que nos annaes 
jur!iciarios se inserem todos os documentos 
relativos a qualquer processo, ainda mesmo 
quando de taes papeis se po8sam tirar illa· 
ções contrarias áquelle que os apresentou. 
O orador não vê, pois, inconveniente em que 
nos Annaes do Congresso s~jam publicados 
documentos oll'erecidos ás respectivas Com· 
missões, por ellas lidos o julgados, o termino. 
apresentan•lo ao Senarlo um requerimento, 
pedindo seja adiada a discussiio por 24 horas, 
até ser feita a publicação requm·ida pelo 
orador, publicação com tanta gentileza per·· 
mittida pela Casa. 

Consultado, o Senado rejeita o requeri· 
menta do Sr. Virg-ilio Darnazio. 

Continua a discussão do parecer. 

O Sr. Vll"gilio Damazio depois 
de adduzir varia-; considerações sobre o pa· 
recer da Commissão de Constituição, Poderes 
Cil Diplomacia em relação ao processo eleitoral 
do Districto Federal, diz que a honrada Com· 
missão admittc nessas eleições a existencia de 
irre.~ularrdades que qualifica em principio de 
omissão de formalidades legaes. 

Essa3 irregularidades, no juizo da Com
missão, não constituem, perante a lei, vicios 
substanc1aeR que invalidem a legitimidade d!l 
eleiçi:io do Districtp Ferleml. 
·Antes de proceder ao exame da contestação, 

o oradul' estabelece preliminarmc•n te n. signi· 
Jlcaçüo technictt da palavra irrcgularitiadt•.Diz 
quo a Commissi:io notou ii'I'C!Jt<lal'idade ; a 
irregularidade póde ser simplesmente de re
gimoritos, de regulamentos, do oxecuçiio u. 
cargo do por ler incumbido dessa execuçi:io, ou 
púdo all'ectar 11 lei. Si a irregularidade e 
tillta de regra e~tabelecida cm lei, ella ó 
ilir:goiidaric; ora, a mór llitrt.c desms illcga· 
lit!iidm; ttcart•ut:t nullid:tdcs, sana.vois ou m· 
s:Mmvoi8. Esta.Le!ecidas csr.as preliminares, o 
uradut• perg·unta ]lOrquo a Cummisslio u:io 
diZ quu as il'I'O~U[n.ri<IUI!e:> !JOr ell:t OllCUil· 
tmtlas niio constituem vicio> ~ubstaucines, 
ct1p11zes do invalidar a Jegitimidado da olci· 
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ção. o orador declara ter :procurado no Regi
mento do Senado disposições a tal respeito. 
Nada encontrou. Devera, portanto, recort•et• 
a regras geraes da interpretaçiio, ao conheci· 
mente aprofundado das materias legislativas, 
{~ natureza dellas, para s11bor si taes ou taes 
vicias apontados inquinam ou não de nulli· 
dado o Jlrocosso eleitoral, por ferirem substan· 
cialmente a disposidio legn!. , 

Volvendo ao cxn.mo da eleição, declara quo· 
na. mesma secção, a que se rel'm·iu, a. 8' do 
1• districto de S. José, apparecom varias no
mes que se nlio encontrttm nas listas do alis
tamento eleitoral. Or·a, evidentemente, um 
tn.l tacto constitue falsida.dc, sem embargo de 
ser licit,o votar o.prcsontando simplesmente o 
titulo, mas, devendo ficar consignada na acta 
semelhante circumstancia, o que'não se deu. 
N:t i" secção do 1" districto da parochia ci· 
tnda., repl·oduziu-so o mesmo successo, nem 
consta.ndo rla acta da apuração que votaram 
a IIi Ignn.cio de tal e Ca.rlos Edu o rdo, cujos 
nomes nii:o se acham inscriptos no livro do 
alistamento. 

Da leitura da lei eleitoral result:t que a 
maior parte das irregula.ridndes, de que se 
occupou a Commissão, constituo vicio insn· 
na v e! e que não póde ser reparado, por isso 
que terminou já o processo da eloiçlio. Antes, 
porém, rle addu~ir as provas rlo seu asserto, 
o orador pede licença ao Senado para ler a 
contestação a que allndiu e que foi apresen
tada pelo Dr. João Pizarro Gabiso. ( L8). 

Confrontando as nllegações pt•oduzidas pelo 
candidato contestante com a.s disposições le· 
gislativas em vigor, observa·se em primeiro 
logar n. Jb,lta rle 49 actas, facto que não póde 
deixar de influir poderosamente no resul· 
tado do pleito. 

Havendo nesta occasiiio affirmado o nobre 
Senador Quintino Bocayuva que as a.ctas em 
qut:stlio tinham sido presentes, afinal, ã.Com 
missão, depois de requisição desta, o orador 
nilo insiste cm tal a.1•gnmen to, passando n. 
occupar·se da enumeração e analyse de 
outras irregularidades substanciaes, cons
tttntes do processo ele i tora. I. 

Assim que, contimm, em uma das secções 
acontece que um eleitor• de nome Antonio .José 
Rodr,gues assignou em dous Jogares diil'e· 
rentes o livro de presença sob ns. 7 e 70. ( Pa· 
rochia. de S. Jose, i• districto). 

Occorre neste momento ao orarlor, t•eferir· 
se a um artigo publicado ua Gaocta de No
ticias, de ü do janeiro; e assignado pelo il· 
lustre e venern.n<lo democrata. o Dr•. Bn.rata 
!Ubciro, que affirma solJ a sua pa.lavra de 
llonrtt. que mu1tas eleiQi'íes do Dlstl'icto Fe· 
dcwa.l haviam sido adulteradas, sendo que, 
em umt~ ou outra, o numero do eleitores foi 
:Lvolum~do e conferidos a diversos candidatos 
votos quo estes não hnviam obticlo ! 

Procede ó. leitura da carta que traz allu
ilid:t, afim de que o Sena•1,o, t~mo,ndo em con· 
~i<lernçãu o testemunho mo.ior de toda n. ex· 
cepr,,ão, oíforecido pulo rligno cidadão, avalie 
tleviclitmoute a. gravidade tios n.busos narrados 
neRsc importante documento. 

V o:•: "''' "wntio ln rk<e,·to, <l.iz cm n.parte 
um Sr. Senador o o orador o eontlrmu, con
fessando-se tristemon to impressionado com 
o ospcctllculo uo,tmimatlor, quo exhibc o pro· 
cesso elo i tom! no p:~iz iuteiro. onuo parece 
r0quirltn.1• tt tlosmor·albar;iio desse serviço, 
quo devê!'a constituir a questl"~o magn:L do. 
llcpublictt". 

O orador nllude, em seguid:t, a fae'tos irlen· 
ticos e h:widos om diversas outras parochias 
do Districto Federal, e dos quaes niio se póde 
deixa1• de concluir pela nullidade de taes 
eleiçGes. 

Nii.o póde deixar de invocar a nttençãc do 
Senado para uma importante allegação, con· 
tirla na contestaçiio e é a que se refere no 
rlesaccordo geral entre as !Lpuraçõcs feitas 
pelos jornaes neutros desta, C:~ pi tal e as cons· 
tantos das actas e authenticas olllciaes. A 
ditferença entt•e umas e outras é immensa; 
e uma semellu1nte circumstancia não, é pam 
rlesprezar no caso sujeito, maximé si se a.tten· 
der para o facto de serem atnxa.~,as as vo· 
taçües das secções em Jogar conhecido e :tp· 
propria.do, uma vez terminada a a.puração, 
parecendo certo que é de tnes boletins que se 
extrahe o resultado geral para a publicação 
feito. pela imprensa. 

Tendo se allegodo que a Commissão não 
rleu o parecer si não posterior•mente ao da 
Gamara dos Deputado;;, entende o Ol'O.dor que 
o facto do set•em approvad:ts as eleições na· 
quella Casa do Congresso, não constitue base 
pnra que o Senatlo faça obra com tal decisão, 
pois em muitos casos o pensamento da Ca· 
mn.m nlio é igual ao do Senado. 

Continuando em suas considern.ções, rli~ o 
orador que as conclusões rlo parecer da illus· 
t.ra.c\a Commissão de Constitnir,,ão e Poderes 
niio se sustentam nem ã. primeira vist.a, por
que nflo slio legitimas corolln.rios das pre
rmssas assentadn.s o não resistem a uma 
n.nalyse rigorosa, como a que o orn.dor acttb:l 
de fazer. 

As irregu\arida<les commettidas ness:1 elo i· 
çiio n~.o são leves, como pretendeu em s~n 
pari!CO!' :t honratl:~ Commissão, mas inqui· 
narloms de nullidnrlo o oss1tS il•regnla.J•irhules 
not.a,m-so nm quasi todos os docnmt,nt,os o 
logl'!lram tri~te colobrirlado niin SL> nesw, Cn,· 
pilai, como em tu<los os Esttulos um quu rle\I:LS 
chog-a.va noLicia .. 

Que dit·~o, peJ•guntn. o orn.t.lol', o~ a,jlv(~l'~[LR 
l'ios naturaes 1lo act.ual regimen, rJu:mdo uos 
VOlllOS obrigados li CUllti';SILI'' <j LIO OS VieÍOS o 
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as !altas pr:tticndos no tempo tla monarchia Não contestn., port:Lnto, a possibilidade de 
teem requintado? que na eleição do Districto Federal, como nas 

Proseguindo em Ruas con;;irleraçõc;;, mostra que so tem procerlirlo em todas :ts outras 
o orador r li versos titulas ele eleitm• que fomm circumscripções do no,sn ptttria, poss:tm ter 
olferecidos iL venda, titulas esses cm que se occol'l'irlo irregul:triclarles,abusos e infracções 
leem não só o nome rio eleitor, como se de lei, mas o nobre Senndor pala Bahin sabe, 
acham com tortos os requisitos legaes e refere- qnc a gmndc questão para o exito dos do
so :L carta do illustre Dt•. B:tmta Ribeiro em cumentos neste sentido apresentados, é que 
que ess~ rcsveita_vel cidadão diz ter em seu ellcs apresentem formalidades externas que 
porler t1tulos elmtoraes falsos. Lcmbr•:J. ainrla olfel'eçam p1•osumpção de sua authenticidado 
o oraelor o que so passou na Inte11dencia Mu· c constituam prova sufficieote para autorizar 
nicipal. poucos elias antes dà reBpectiva elei· o Senado a invalidar um diploma e autori· 
ç•ão de 27 de novembro ultimo, sobre o tles· zar a. Commissão a l'e,;ponsabilisar esta ou 
ttppm•ecimento de um ta.Jão de 11iplomns, aquelln autoridade rJue houvesse funccionado 
dizenrlo o intenrlent.e, sobre quem pesava a n:1 eleição. 
culpabilidade do extravio, que a 1\dt:t não E' o caso occur!'ente n:1 elei~•iio de que se 
lhe cabia c sim :1 Intendenci:l. e es;;e facto, trata em que ::ó !oram allegatlas presumpçües, 
rliz o orador, provou-se tre~ 11ias nntes das que jamais podem autorizar ajulg:tr que a 
eleições geraes, e nest" Capital. allwlirla eleição fôra inquinada de vicios fan-

A esse proposito, lttz o orador rlivc~sas con- damentaes. 
silleraçües e termina dizendo que a eleição Acha que, si o honrado Senador pela Bahia 
senatorial, proccrlirla. a 30 1le dezombro ui- quizer ser justo, deve desrjar se mande in
timo, nesta C:tpital cst:í. trio civarla de vicias staurar um processo de revisií.o do todas as 
que é indispensavel mandar proceder a novo eleições procedidas e dna quaes são represen-
acto. • ttmtes os Senadores actuaes. 

O orador vae concluir e cheio de satisfação A unic:t allegação verdadeiramente seria 
por ver que o honrarlo Senador pelo Rio rle para determinar o escrupulo da Commissão 
Janeiro acha-se disposto a· reprovar o a punir ora a omissão das 49 actas a. que se referiu o 
a infi•acção rla loi, uma ve~ que sf'jil provada illustre Senarlor. 
a mesma infracção. A Commissão.porém,tevu o escrupulode não 

dar parecer emquanto não possuiu essas 
actas. Por conseguinte, o argumento prinei· 
pai do contestante cahe por terr•a. 

O §1•. (~. ll:oca,..,uva diz que não 
deixa de applaudir o de pr·oclnmar o seu 
perfeito accordo com o illustJ•e Senador pela 
Ballia, no ponto em que S. Ex. dá demons
tJ•ação de seu patriotismo e da elevação mo
ral com que desempenha. o seu mandato, pu
gnando peht verdade eleitoral, ~ue elfcctivll· 
mente é a base do systema representativo. 

Com refernncin :'t eloiçã.o rlo Districto Fe
deral, cm nome dtt Commissiio de Pod.eros, 
niio tem o orador que pedir a S. Ex., si não 
11 confirmação 1la fidelidade com que :t mesma 
Commissão reproduziu no sou p:trecer tod:ts 
as allegações pri11cipnes da. cnntcstnçiio oll'o· 
!'I'Cirla pelo Dr• .. Joiio Pizari'O G:tiliso. 

Ach:t o orar lo r noln·o o logi Lima. a :tspiraçiio 
de desejar· que sqjam a~ oleiçiics no no~;so paiz 
ao menos nscoimadas do rlcleitos graves, e 
entre tacR 1lnl'eitns aeha-so a Rimplcs pl'r
sumpç•ã.o •lr. l'murle, •la. qna.lr•nsnltc ~uperlo
d.:tl;ho filiO ~~OlÜl'rtl'il~ n. le:..!:it.ima. rxpl'P"~ii.n 
1 1 a~ lll'n:t~ n pos:;a in"alifln,l' n dirloma. apl'n
Henl.:ttlo ao Scrl'ldo, pa.m \'Cl'ilica,;iio tl.os po
dor·es t!uquelle ~uo se diz, ou so suppüo 
eleito. 

.lulp;:1 o orador qu~. n.pczar rio l.nd:ls :~< gn.
ranLia.~ com quo ~o pt•ncura r·odca.l' q voLo 
popular•, :liml:t niio a.tLingimos :'t pm•ez:1 1ht 
CXJII'n,s:i.o ,1os~'" voto o isLu pato ttiJundorro do 
rro,~a crluca~liu pulitict~, 

Surmtlo V, L 

Terminando,diz o ora.dor que o parecer for
mulado pela Commissiio ofterece ao Senado a 
base neces.saria para o julgamento e o hon
rado representante da Bahia teve ens~jo de 
adduzir a !eu turno outras provas e conside
raçües,illustrando b11stante o Senado para que 
este possa pronunci:11' o sou ve1·idictum.Affir· 
ma, porém, o orador que ainda mesmo annul· 
!adas as sessões cm que appar•ecem irregula
ridades, não resultará diminuição de votos 
para o candidato a quem a commissão 
reconheceu maioria na votar.•iio e conseguin
temente não importará M possibilidade elo 
siir :tnnulla,lo o rliplomn. 

O ""•·· PA·e-.idcnte di7. que, estando 
tulo:mtatla a hor:t, v:~o lcvanl.ar :t sesssãodesi
gnando p:trn. ordem do llin da soss:i.o seguinte: 

Continun.r;IT.o rl:t 1liscussão do parccol' 1ln. 
COITI!lliA~IT.o do Constit.ni(·ITo Porlopos o Dipln
macin. J'Cconlicr.onrlo Rnnn.dor tln. ltcpulllico, 
pel:1 C:Lpital F<!dt•ral o Sr. D1·. Thomaz Dol
tinu r los Sn.n tos. 

Lr v:w t:L· r.;n a sos~íi.o :'1 s ~ I /2 ho1•ns <ln, 
tarde 

., 
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-----------·--------------
PUBLJCAOÃO I'IC!T~, EU V!RTUD\c DE: DICL!BIC

RAÇ•\.0,00 SI~NA.UO TO~lADA. NA SESSÃO DE 21 DIC 
MAIO DE 1897. 

Contestaçrio ap1·esentada ao.< mnmb1·os da Com
mi.ssao de Con.<tlluiçrio, Pode>·cs e Diplo· 
macia do Senado frl,dm·at, pelo cida1lrTo 
D1·. Joao Pizarro Gabi:;o. 

Exms. Srs. memb1•os da Commissi\o de 
Constituiçiio, Poderes e Diplomacia do Senarlo 
Federal. 

O abaixo assignado, candidato sulTraga~o 
na eleiç;\.o senatorial retLli~ada no Distl'icto 
Faderal, em 30 de àezembt•o do anno proximo 
p~ssado, convencido de que a Repul.lica não 
póde di vorciar-,e da opini~o soberana do 
povo, a quem deve emcaz garantia de todas 
as liberdades e de todos os di1•eitos, poderes
peitosamente venia " VV. EEx. p:tra con· 
testar a legitimitlade do diploma cr.nt'erirlo, 
peh junta apuradol'a, ao cidadão Dl'. Thomuz 
Delfina dos Santos. 

Não pretende o al:aixo assignado. assim 
procedendo, reivindicar para ~i tal diplom11 e 
ainda menos obedece a um ~entimento egoís
tico, incompatível com a propria. dignidade e 
a. sin .. eridade de sua fé republicana. 

Como recompensa. de sua dedicar,,ão i cama 
publica, basta-lhe o acolhimento altamente 
honroso e expontaneo qne lhe pr.,digalisou 
o digno eleitorado !lo lJistrictn Federal em 
pleito desigual com illustre' candid:Ltos, entre 
os qua.e~ o ex-Senador Dr. Thornuz Drlfiuo 
dos Santos, e a lembrança do havl'r distan
ciado ern dous dist,rictos, só ampar•a•1o pela 
sympathia. e confiança popular, tlio prcsti· 
gioso cl\l•fe politico. 

Esta contestação sig-nifica um p1•ot.esto so
lemne em favor da mais sagrada pr·erogativa 
do povo, o direito do voto conculcado por tal 
modo neste pleito, que bem faz temer na. Repu
blica a perpetuaciio rlas praticas conrlcmmt·!ns 
do regimen monarchico, qne origir111ram ades· 
c1•enç'a e a indiífeJ•ença do pO\'O, as mais pode· 
rosas causas dissolventes da energia das 
nações. 

Afim de rlemonstrm• os elementos tumul· 
tuarios que entrarnm em jogo ilurantc o 
plei.to, a 30 de dezom bro, e que S~io do domin i o 
publico. não póde o almixo nssignn.do deixar 
de nssignalitr um facto r.l'iminoso rlcnuncirtdo 
peh1 imprcnsl1 •liaria rlr:;l:a, Ca.pil.i\.1 e confir· 
ma.do pelo testomunho tlc citl:r.tlilos con:<]rieLJO~. 

Refere-se o aiJaixo assig-narlo aos til.ulos 
clei toraos do procedencia cl:mdestilltt, quo, 
em pt•ofusiio, Jorarn oll'ereciL!os :i. venda., n:1 
pr•oximi.lttdo drt oloit,,ilo municip:ü o na. de 
DrpuL:11los o SemulnJ', por inr\ivitluo:< :;om 
honm, sem oserupulo", qur, em pleno rogi
g·imen tlemocr:1tico, Jltzi:uurovivor 11 dopri· 

rnentc tradiçiio do phosphor<J elcitotal, sem 
quA, por Llecór•o ao mAnos, se tenha iuiciudo 
até hoje inquei•ir.o sobr·e t11l fac.to. 

SHn. temerario ponsa1• que ent.l'o os vota.n· 
tcs •le algumas secções, cujos nomes não tlgu
mm nos livros de alistamento, tenl1um con· 
'rg-uido inHinuar-se alguns desses entes de· 
gi'lHlados ? .•. 

Sorti tcmcrario a.crerlitar-so que entre os 
paralyticos e ~stropiados, a cujo rogo assi· 
gnaram outros o livro de pre.,enç;t no acto 
cleitnl'nl. alguns houvesse representantes do 
tiiu ominiostt fra.ucle ~- .. 

E como se não bastasse tal elemento per· 
turb:ttlor para macular a verdade eleitor·al e 
o resnltar\o tio pleito, e como si nlio bastasse 
o perigo real das qualitlcaçües faceis, feitas 
mais de accordo com os fal:,os interesses par· 
tidarios que com a imposição do di!•eito, um 
outro elemento veiu immiscuir-se na eleição, 
limitando a liberdade de voto. 

Não poderi:t o abaixo a~sig-nado, sem pre· 
juizo da propria honra, insiimar siquer, quo 
o Governo da União bouvesseabandonado,d.u· 
rante o perio'la eleitoral, a esporada e louva
vel neutralidade qne se impoz, mas nem por 
isso autol'idades policiaes !:;ubalternl13, dele· 
garlos c inspectores seccionaes, tleixaram de 
intervir no pleito, exercendo fmncamente, nas 
respectivas circumscri pções, a s11u acção corn
pre:;sora sobre umtl parte rlo eleitorado, ora 
imponrlo·lhe o voto, or:t afastando-o da 
urna. 

De tão delictuoso procetlimento é notorio 
quo fizemm-sc cumplrccs a maior parte tlos 
agont,es municlp:1es. que, com grave prrjuizo 
dos interesties do fisco, tornaram-se exclusi· 
vamente agentes eleitol'l1es do cirladão Dr. 
Thomaz Delfina dos S11ntos, que, do gabinete 
do prefeito, translormado em sou quai·tel-ge· 
neral, directa e ostensivamente, lhes dit11va 
as ord.ens. · 

E' realmente doloroso para o republicano 
sincero, que a Capital tla Uniiio, onde sere
fl,,ctem a vith, 11 l'orça e a respeitabilidade 
da Republica, faç:tlernbraT', em quadr11S clei· 
t.orat•s, c'srts cit•cumsct•ipçües remotas e des· 
protci(itlas, os pretendrdos burgos pf,dres, 
onde a força. triumpha do diroiw o 11 fraude 
con>ti tu e lei. 

Aos factos n pon tados o q ne sii.o do domínio 
publico, pr·ofundamento attontatorios do va· 
lor moral o politico rla eloir:ão de :~o de do· 
zembm, ,iuntn.rli. o a.liaixo ati:;ignndo outros 
'lecor!'enr.e' du, proprios rlucrunentos, que, 
com pe!'lllissão do VV. EI~XR., teve occasião 
do oxamin:tr n:1 ~ect•etnJ·ln rio Senado. 

A C>mi>siio l'rcquent.P das (IXigcneins legac~, 
o atl'upello e 11 incolierl!ncilt que re;;:litn rlo 
grn.nrlu numero tlu:-ses tloeunwuto~. doix:tut 
bom cla:·o q nu 11 moral o a ln i lu mm tlespJ•o
zatlas no ploito do :30 tlu dezembro o que, por 



SESSÃO EM 2i DE i\!AiO DE }897 163 

honr:~ da verdade eleitoral. um novo appello 
deve ser dil'i!(illo ao povo para ~ue escolha o 
~eu legitimo representante no Senado. 

Assim, e para proval·o, pede o abaixo
asignado a attenção de VV. E Exs. parn. n. 
fn.lta de 49 nctn.s que deixaram (\e ser remet
tidas ao Senn.do, o que além de significar o 
esbulho do voto de uma grande parte do 
eleitorado, rle.,natura profundamente o resul
tado da eleição. 
Lagôa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 secções 

(2', 5", Ü" e g·~. 
Gloria..,....................... » 

(12"). 
Canrlelaria . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . 5 » 

(2n, 4n, 5n, 7H O 91), 
Sacramento................... 6 ,. 

(1•, 2", 4•, 9•, J(i" do Ju distri-
cto, 2' rlo 2" districto). 

Santo Antonio .... ·............ 7 » 
(2", 3", 4", 8•, 9•, 12" e 13"). 

Hant'Anno. .....•..•••.••.•.•..• 3 ~ 
(I" do i• districto,·4" e 5" do 

2• districto). 
Espirita Santo..... . .. . .. .. .. • 5 ,. 

(I". 2", 4" 5" e (i"). 
S. Christovão. .......... .. .. . . . 3 • 

(5",8"e9"). 
Engenho Velho................. 3 ,. 

(i', 5" do i' districto, 3" do 2• 
districto). 

Engenho Novo................ lO » 
(6", 7", do i• districto, i", 2", 

3n, 6n, 12tl, I3a, I4n do 2n 
districto). 

Inhaúma........... .... . ...... 2 » 
(6" e 9·•). 

49 )) 
Ainda se nota falta de implemento dos 

requisitos da lei em numerosos documentos, 
o que os pri Vtl de todo o valor. 

Gloria, 5", 1•1" e 15" secções.-Falta a lista 
dos presentes. 

Idem, 10" secção. -A lista dos p1·esentes 
não está conferida nem concm•tada pelo es· 
cri vão. 

Idem, 9" sec~'íio.-Os el~itores votaram en· 
globadamento na 10" secçao. 

Candelaria, I" secção.-A lista dos pl•esen
tes não estti, conferida nem concertada pelo 
escrivii.o. 

Idem, 3" secçiio.- Falta a lista dos pre· 
sentes. · 

Idem, G" sccçüo.-Idem, idem; a acta não 
estit concertat111. nem conferida. 

San t11 Ritll,2" secção do I" districto.-Falta 
a lista dos pPesentes, . . 

!(1om, 4" soeção do I" thstrJCI;o. -IdoJn, 
idom. 

Sacr:unonto, 8" sece.ão do I o Llistricto .
Idem, idem. 

ldrm, I i" sP.ceão do i" districto.-Idcm, 
idem, e falta. concertar n. acta. 

Idem. 3" sec(·üo do 2" districto.-As cópias 
nüo estilo concertadas. 

Sn.nto Antonio, 10'• secção.-Não estiJ. con· 
cert.11.da a list1t dos presentes. 

!dom, 14" secção.-Faltaa lista dos pre
sentes. 

Sant'Anna, 4" secção do I • districto.-A 
lista dos presentes não está concertada· 

Idem, 9" secção do I" districto.-As cópias 
não estão concertadas 

Sant'Anna, 11;• do i" districto-Falta. a as
signatura de um dos mesarios, A lista dos 
presentes não estti, concertada. 

Espirita Santo, 3" secção-Falta a lista dos 
presentes. . 

Idem. 5• secção- Só foi enviada. a lista dos 
presentes. 

S. Christovão, 6" secçã.o- Falta a lista dos 
presentes. 

Engenho Velho, 4• secção do I o ilistricto-A 
lista dos presentes não está concertada. 

Idem, 6" secção -As cópias nüo estão con
certadas. 

Idem, i" secção do 2' districto-A lista dos 
presentes não está concertada. 

Idem, 4• secção do 2• districto - As cópias 
não estão concertadas, 

5" secção do 2" districto-Idem, idem. 
Engenho Novo, 3" secção do I • distrlcto

Fulta. a lista dos presentes. 
I•lem, 4" secção do I" districto - Niio está. 

concertada a lista dos presentes, 
Idem, 5'' secção do I • rlistricto-A acta não 

está concertada. Falta a lista dos presentes. 
O abaixo assignado deve ainda apontar 

outros vícios que corroboram o seu juizo em 
relação ao processo eleitoral ; assim é que, 
na 8" secção do I" districto da parochia de 
S. José. figura no livro de presença o eleitor 
Antonio José Rodrigues, sob dous numeres 
(7 e 70). No livro de presenç~< desta mesmo. 
secçiio a pparecem var•ios nomes não encon
tra(los na lista do alistamento, como os de : 

A,lberto Pedro Lourenço. 
Francisco Antonio Corrêa. 
José de Castro Pires. 
Antonio Augusto Barreto. 
Manoel José Vicente. 
Josino de Ba• ros Amaral. 
Antonio Pereira de Brito Filho. 
Luiz Gonzaga de Brito Filho. 
Umbelino dos Santos Pires .Junior. 
NtL i" secçlio do I" districto da mesma 

parocbia votaram Ignacio Virgolino Borges e 
Cal' los Eduartlo Fauling, cujos nomes não são 
encontrados no livro do alistamento. 

Nas rnosnms coudiçlies, na 2;' secção do mes
mo Dbtricto o parochia, foram adrnittidos a 
votur : 

.José do Oliveim Loito o Nicoláo Mamilo. 
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Na 3" secçiio : 
Car•los Emilio de Brito. 
João Baptista Gomos. 
Alfredo Francisco de Mattos. 
Hiltlebrando Hermenegildo dos Santos. 
Na 7• seçiio: 
Nestor Marcos Ascoly. 
Antonio do V alie. 

quasi que só p1i•lo obter nas parochias rnraos 
d:t Capital d:t Republica, com grave prejuízo 
p:1r:t u seu pr·estigio de chel'e politico. 

O abaixo 11ssigmulo, com a consciencia de 
haver cumprido o seu penoso dever, só pcdo 
a VV. E Ex. ,justiç11. 

C:tpit:ü Federal, 29 d.e alJril de 1897.
oao Pi~w·1·o Gabi:o, 

· Torna-se igualmente notavel a discordan· 
cia do resultado annunciado pelas actas de 
varias secções e o que publicaram os jornaes 
neutros desta capital em seguida ao pleito. 

Nomoadamente,apontaril o abaixo assignarlo 
o da 7" secção do ~~" districto de Sant'Ann:t e 
3" secção do I" distrhto do Engenho Velho, 
tendo os .iornaes recolhido esse resulta do nos 
editaes alfixados i1 porta das secções, logo 
após o acto eleitoral, presumindo-se haver 
nelles o maio1• empenho em ser exactos o 
verdmleiros. 

A' vista de taes circumstancias, abstem-se o 
abaixo assignado de discutir o v:tlor dos al· 
ga1•ismos fioaes e nem reclama mais votos 
para si; o seu unico interesse foi demonstrar 
quo o canrlitado diploma•lo não representa a 
vontade livre do eleitorado, que concorreu 
ás urnas e que o sou diplouw. representa 
apenas um ataque á moral e ii lei. 

11• SESSÃO EM 22 DE M,\IO DE 18(17 

PJ"esirlencia do 81·. lvlanoel Viclol·ino 

Ao meio-dirt abre-se a sessão, estando pre
sentes os Sr-s. Senadores: Manocl de Quei
roz, .r. Caturula, José Ber-nardo, .Joaquim Sar
mento, Francisco Machado, Gomes ele Castro, 
Benedicto Leite, Nogueira P11ril.nagui1, Cruz, 
.Joilo Cordeiro, Alv11ro M11chado, Abdon Mi· 
lanez, Almeida Barreto, Joa~uim Pernam
buco, Be!'llardo de Mendonça Sobrinho, Rego 
Mello, Leito e Oiticica, Rosa Junior, Severino 
Vieim, Virgílio 1 amuzin, Eugenio Amorim, 
Domingos Vicente, E. \Vandeukolk, Gonçal
ves l;lmves, Fernando Lobo, Mor-u.es Barros, 
Jo:tquim de Souz~. Antonio Azeredo, Gene
roso Ponce, Aquilino do Amaral, Vicente 
Machado, Gustavo Richard, Esteves Junio1•, 
Pinheiro Machado e Julio F1·ota (35). 

Deixam de comparecer com causa partici
padl1, os S1•s. : Justo ChoPmont, P11ula Souza 
o Caiado; c, sem eUa, os Srs.: Raulino Hom, 
Pires Ferreira, Almino A1fonso, Pedro Velho, 
Gonçalves F0rreira, Rosa e Silv!l., Leandro 
Macio!, Ruy B11rbosa, Porciunoula, Quintino 
Boc11yuva, Lopes Trovão, Feliciano Penna, 
Leopoldo de Bulhões,Arthur Abreu e Ramiro 
Barcellos (18). 

A's irregularidades que ficam aponbd:ts 
vom juntat• S(l as que constam da acta 
de apm•ação geral e ainda nesto mo
monto a Camara dos Dcputm1os aprecirL a 
contesta~ilo apresentada pelo cidadão Dr. 
Candido de Oliveira Lins do Vasconcellos, 
membro saliente do par•tirlo republicano 
federal, á eleição do :3" districto, onde ~ão 
apontadas numerosas e importantes causas 
de nullidade que implicitamente interess:tm 
:í. eleição senatorial; e o a.ba.i;o assignado 
plenamente confiado no alto criterio, lla.trio-
tismo o rcctiuão 1le VV. EEx, conta qno E' lida. posta em dLscussilo e sem debate 
a vocal-a-hão a si :mtos de formularem o seu appt•ovada a acta da sessão antorim•. 
lliLl'ecer. 

PJ•ocu t•ou o alJ:tixo assignrnlo pnt•a sua con
test:tçiio mzões digna.s da :1ttençiio do VV. 
l~l!:x. o cspt~r:L quo, por honr:t fitL voneratllltt 
institUif,,fio que roprcsunlam o onde HÜ podem 
ter• assento os legitimas eleitos do povo e em 
homen11gem ao direito flO voto ludi bri:1do n11 
eleição de 30 do dezembro, so dignem au
nullat-a e mu.ndnr procet!CI' a outra, pu.m a, 
qu:tl cspor:t mais sorie,ladc e g:1ranti:1s. 

E com n alntixo assignado, menos niio p'l(lc 
desejar. como vord:t<loii'O repuhlic:1no o ci
d:L<liio Dr. Thmn:t'l Dellino dos S:trttus, cujo 
novo triumpllll, expm•:,:ado d:1s m<cncli:t,; d:t 
tl'ic:t, vit•it <!:u··lll•l cnt~.u n:ts impo1 tanl.cs c 
]''•:•ulns:ts p:tl'O<•.lii:ls do 1" n ~" disl.t·ictos, "· 
Vit!LOJ•i;l, fJllO, ;l.;lll."iil.l' tltl~ t'CCUI':-JUS ülll[ll'(~g't~ij(ll=> 
J•úl" litlsos ttmig•JS pulitico~. dumu~iadu "clusu:;, 

0 S~·.l" ~Ol!l'Ctat•io declara (jUe llÜO 
lm expediente. 

O Sr·.~" l!,qt_•ca·ctar·io !lcclal'il ~ uo ni:ío 
h:t Pl1l'OC0t'(l$. 

ORDI\~I DO DIA 

Er,gii.!:\.0 !lO Dl:-lTl~ICTO ggJ)J~ItAJl 

Continmt cm úiscnss~.o nnic:1 o p<11'CC<'r 
d:t CuillllliS~;i,l) d•J CoJL,t.il.t:i<;·ii.o, Poderes o Di
pluiJJ:tcia, n. 21, <lo eOJ"l'l'lltn <tnno, opiu:1lld•> 
'IIIO st•j:t recuuiH~cido c procla.mado Sonn.<lot• 
l'··lu lii><t<·ictu Fedoru.I o !Ir. Thomtt~ DeHlno 
ti us :>:tn Lu~. 

~ 
' 

I 
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O Sr•. Scvcl"ino Vüeh•a não pro· 
tende absolutamente impugnar o pa.rocer 
da illmtre Commi~sílo do Constituir:~.o. Porle
ros e DíplomaCJa. Si esti vesso presento o i ilus
tre Senrulor pelo Estado do Rio de .Janeiro, 11 
quem duplrtmente respeita no seu caracter 
correcto r\e homem e na •ua eminencil1 •le 
chefe republicano, pediria licença, o apt·ovei
tat•ía a occasião de discutir o parecer, para 
perlir aS. Ex. esclarecimentos sobre• pontos 
rle doutrina emitt.idos hontem na díscus"üo 
rla materia., e mbre os quaes niio se sente de 
accordo, apezar do mu1to respeito que lhe 
tributa. Como, porém, o illustro chefe nfiu so 
acha na Casn, agnardariL pum Jazer as SU<\S 
pondomr;ões occasiilo mais opportuna. 

O §r·. 1\loract;O Dar•ros declar. 
que pede a prthtvra unicamente para sujeita 
ú. consitlerar;iio do Sen11do um pequeno reque 
rimento. 

Vem 11 ~fesa, é lido, apoiado e posto con 
junctamenteem discussão o seguinte 

REQUERI~IENTO 

Requeiro quP os títulos de eleitores apre 
sentados na discussão sejam remettidos a 
Procurador da. Republica pal'a pl'oceder, con 
JiWmc o <iireito, contra quem os subtrahit 
da Secretaria do Conselho Municipal. 

Sala rln.s Sessões, 22 de m11io de 1897 .-Me 
mes Ban·as. Quanto ao parocer, limita-se simplesmente 

o. mandat• à Mesa uma emenda para salvar o 
seu voto. 

Na discussão que so travou hontcm sobre 
este as.>umpto, toi trazida ;1 baila uma :lfflr
maçlio muito co.tcgo1•ica do illnstre cidadiio 
o Sr•. Dr. Barata Ribeiro, affirmn.çiio que, 
feita nos termos cm que ella se acha na. im
prensa desta Capital. tem para o orarlor o 
mesmo valor que os documentos da mais :1lta 
valia, e folg-a de ver que o mesmo coneeito 
que faz da palavra, da amrmação do honrado 
Sr. Dr. Ba1·ata RibeiJ'O, foi manifestado poJo 
hom•aclo chefe e Senador pelo l{io de Janeiro, 
um dos illustres signatarios do parecer. 

Segundo esta dec[a.ração, se vê que a •etci
Q<io ria 7• secção do I" districto de· S. José, 
conforme consta das actas, é nma eleição rrau
duJentu, contém um resultado diverso da
queiJe que foi apurado. E. si n. palavra do 
Sr. Dr. Barata Riboiro niio tivesse por si a 
respeitabilidade do seu nome, além tle outros 
predic~tdos, cil•cumdad.o d;t mais reful:.:onto 
aureolarepublicanu, e de um servillor emi
nente da. Patria, basta.va a isenção com que 
el!e fez esta declnra~.i'lo, basta v" o confronto 
de uma o ,Je outra eleição, d:t qual se eviden
cia ~uo ello em uma ilollas era ÜWO!'ecido, 
para se ficar• do todo o logo compcnctmdo de 
que tL aatrmação do Sr. Dr. B~rata Ribeiro 
nlio póde deixar do merec,,r o respeito e a 
homenagem quo tlevem ser pre.;taclos ;í ver. 
dn.de. (.Apoiadas, muito bem,) 

Vem {L Mesa, é lida, apoiada e posta con· 
junctamente em discu~siio a seguinte 

EM8NDA 

Accrcscento-se ao fina I da l" cone! usii.o do 
rnrceor·-monos rL olekiio tl<L 7" secr;ii.o tl(l l" 
districto t\o S . .Jo,;ó, que ó 'leciHmrln.nulJ;t. 

Sal:t das ~ossücs, :22 de maio do 1807. -Se
vm·illD Yidra. 

O Sr. Pt•esitlcnte- O requer' 
ment.o do honrado Senador será a.dditado á 
conclusões do parecer como uma conclusiio 

o SR. Mor.AES Rumos-Sim, senhor. 
O S11. Pr\ESIDE:--!TE-E' a unica fórma. regt 

]al', 

O §r. Vicente !\Inchado c' 
me~a pedindo ao Sr. Presidente quo lh 
mu,nde as emendas apresentadas e,entre elln.: 
a que foi apresentada pelo Sr. Senr1dor !'i' 
vct·ino Vieit•a. (Pausa, Saa enviadas o 
orada1· as emendas.) 
· Pede a palavra apenas para f;tzer algumr 
considerações a respAito da emenda que f, 
apresentada pelo Sr. Senadot• Severino Vieil•; 
Aproveita a opportunidade para declarai' qt_t 
se contoJ'nJa perfeita.mente, como ;nembro d 
Commissiio de Constituição, Potleres e Diplr 
macia, com o requerimento ora apresentad, 
e que 1ervirú. para resguardar a verrlac 
eleitoral, como um exemplo para os futur< 
pleitos que so ferirem. (Jllttito bem.) 

Quanto {L emend•t apresentada pelo Sr. S· 
n[l.dor• Severino Vieir:t, pede licença para d 
cJ:uar q uc as a !legações que serviram t 
base u. oll:t nílo foram absolutamente prese• 
tos ;i. Commissílo, 'tl nem a Commissílo se se1 
tia na obrigaçílo de tomar conhecimento des 
ou duqudlle facto que tosse allegado na in 
pronstt. 

0 Sr:, SEVlmiNO VIEIRA d{L um aparte, 
0 Sr:, VICENTE MACHADO - 0 facto não 1 

nllwrado na contestação <tp,:esentarla pe 
candidato contestante, e, si o ii:Ji na imprens 
c pelo norn~ respei~avel ~o Dr. Ba!_ata F 
boil'O, nem tsto olirrgava a Commtssao a t 
mar· con!Jecimento delle. 

PoJ· mn.is rcspeit:LVel, pr·l' mais cercado • 
veJJOJ'a','iio nu o !'o.>8e :t pn.lu.vrn, u. u1IIrmaç 
fllita !'elo illusl.!'o Sr. Dr. Hru•al!t Riileí1 
nilo so a. presentou olla. perante a Commiss 
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com todos os caractePisticos de prova jurídica, 
acceitavol por esta mesma Commissão. 

O SR. SEVEJUNO Vmnu-Mas a Commisslio 
deve proceder e.r:·officio ; nós somos juizes de 
consciencia. E' uma commissiio de inque
rito... (Ha out1'os apartes.) 

0 SR. VICENTE MACHADO - Hontem, O ii
lustre Senadot• pelo Rio de Janeiro, que tbi o 
relator do parecer em discu~são, declarou 
que o escrupulo da Commissão foi a tal ponto 
que, havendo allegaclo o candidato contes
tante que perante 11 Coro missão não tinh:~m 
sido pres••ntes 49 actas de diversas secções 
eleitor·aes, a Commissiio, quan•lo ali:b em 
obr1gaçii.o do candidato ··ontestante :tpl'e.-en· 
tar as provas da sua asserçclo, T'eclarnou do 
Conselho Municipal, por meio ele tres cm
cios, a reruessa d11S actas, para 1'azet• a apu
raçiio na Secretaria elo Senado. 

Agora, deve a Cornmissão ch:•mar n. si e 
tomar conhecimento ele artigos ele imprensa, 
publicados na occasião do pleito, e que não 
tot•am de modo regular presentes il. mesma 
Commissiio ~ 

Sirva o Senado todo :de juiz. 
0 SR. 'lEVERI:SO VIEIRA-Não fiz aecusa· 

ção nenhuma á Commissão. Refet•i-me ao de
bate, em que tbi evidenciado e.>se facto. 

0 SR. VICENTE MACHADO-NO debate apenas 
se apresentou um artigo de jot•nal, accusando 
vicias em uma secção eleitoral. Si a Commis: 
.são pleiteasse aqui unimtmente os direitos do 
candidato eleito Senador, poder-se-hia accres
centar que a annullação dessa secção em nada 
intluia no resultudo geral da eleição, por· 
quanto a eleição deSSll secção pert.enco ao 
!• clistricto eleitoral, onde todos os votos 
foram contados ao candidato contestante, e 
nem assim chegaram pctra dat•·lhe maioria. 
Crê mesmo que o pre,iudicado seria ell~ si 
tivesse fundamento essa allegação. 

P11ra que um artigo ineditorial de im
prensa JJOssa ser tomaclo em consideração 
para a responsabilidade criminal que de!le 
possa decorret•, é preciso que pelos meios re
gulares fosse a pessoa que subse~·eve esse 
artigo declarar perante o .Juizo a inteira ro
sponsabilida_de que assumia dn. publicac;ão. 
Como é posstvol, pergunta o orador, que ,em 
fó1•mula alguma de processo, pot• meio inteira
mente tumultuaria, se tome conhecimento de 
uma allogação feita em um artigo dost.a 
ordem, para verificar o direito deste ou da
quelle em um pleito eloitol'lll 'I 

0 SR. VIRGJLIO DA~fAZio-E' para inquirir 
da :mthenticidude das actas. 

O SR. VJCI•:N'ri•: li!Actr.\uo-E' um Jhcto que 
niio l'oi tl'n7.ido 1\0 couliceimcllto chL Corn
mi~Híio. Isso SCli'ia a ]ll'Otelcu;ii.o indollnicln. elo 
direito daquollo quo ~c ,inlgtt olcit.o, ['Ol'quo 

ba~t_nria levantar cstt1 ou aquella incre· 
paçao, e logo a Commissão de Poderes ter 
de constituir-se em Com missão Examinadora 
de todos estes factos, tendo de tomar 
est~s ou aquellas providencias. O que fóra 
mats regular, o mais consentaneo com os 
bons dictame~ e as boas norma~ seria que, 
quando se fizesse uma al!e"ação dessas 
viesse ella acompanhada de pl'ovas que pu: 
dessem prevalecer no animo da Commissilo e 
do Senado. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZIO da um aparte, 
0 SR. VICENTE MACHADO-A Commissüo 

esta provand" que soul•e cum,,rir o seu 
dever, procu·l'llnrlo provas para as allegaçues 
feitas pelo candidato contostaute, pi'OCUI'ando, 
como procurou, fazer com que o Conselho 
Municipal remettesse ao Senado as 49 actas, 
que niiu haviam sido apurarias. Agora, du
mnte a discussií.o,leva.ntar.se este ou aquelle 
lacto, contestar a authenticidade deste ou 
daquelle documeAto, quando a Commissão já. 
deu o seu parecer e a questão está pendente 
da resolução do Senado, poderá a Commissão 
chamar a si novamente os papeis tortos, mau· 
dar pro~eder a novos inqueritos, fazer novas 
pesquizas, para obter o que 1 

0 SR. GONÇALVES CHAVEs-Não foi isso O 
que requereu o nobre Senador pela Bahia. 

0 SR, VICENTE MACI!ADO-Req nereu que 
não fosse tomada em considar•açiio essa elei
ção. a qual aliás não atrecta em nada o 
pleito. 
Portan~o. entende que a emenda do hon· 

rado Senador niio póde ser tomada em con
sideração. Em vista dos documentos apre
sentados il. Commissiio, não hu. prova idonea, 
não ha prova cu. paz pat•a pedir a annullação 
dessa eleição. · 

O orado!' affirma que acredita, como outt•os 
oradores, que é um homem respeitabilissimo, 
cheio de virtudes civicas e privadas. o signn.· 
tario do artigo em questão. Mas pergunta, 
tudo Isso colhe para o etreito de que sirva 
como prova contra uma eleição essa affirma· 
çiio categoric:t, feita em um artigo de im
prensa? 

Si o Seóa•lo abril• o prececlente de que, por 
uma allegação feita nas colummts pagas rle 
um jornal, deve tolher o recnnhocimento do 
direito dosto ou dnque!le, niio s1tbe qual o 
t•csultado de tal doutrini1. 

Nenhum dos quo tcem aqui assento, e do 
qunl se JH·esnme ter este logar com uma. vo
tac;ü.o legitima, corrrspoudendo perl'oitamont.o 
aus votos do seu E,;tado; nenl1urn deixou do 
ter na ~ur1 oleit,nio a incrcpac,{to 1le,qto ou da· 
qm•lln facto, lei ta nas columnn.s tia imprens:1, 
ou cm contcstttçiín,; mandadas a esta C11~n.. 
Rccorm-so aos 1lnnaos, quo1• do tempo da 
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monarchin, quer do tempo da Repuhlir.a, e 
ver-se hn. que em todos os tempos e em r.odas 
as eleições, sendo aliás sempre apresentadas 
pela imprensa allegações contm esta ou 
aquel!o, nunca as Com missões de Poderes se 
julgaram obrigadas tt reclamar esta ou 
aquol111 providen~.i11, pam verif!cnr a legiti
midade de a \legações da imp1•ensa. 

Lembra-se o orador do que se passou com 
a sua. eleição de Senador. Pol' um excesso de 
escrupolo a Commissão de Poderes. nllegan
do-se que e!le ri:ío tinlut a idade legal, e 
tinha sido eleito Senador dentro do prn.zo da 
incompatibilidade, julgou-se na obrigação de 
exigir-lhe provas do~ factos. Olftlroceu essa 
p1•ova o po·lería deixar rio dal·a, po:·q ue a 
sua eleição tinha sido contestada TlOl' um 
candidato que havia obtido muito menor nu· 
mero de sufragios, mns que ntt sua contesta· 
~ão apenas se reler i o aq uelles pontos, sem 
nada provar. 

O que, como membro da Commis,ão, o ora· 
dor esta combatentlo com estn.s palavras é o 
preeedente. precedente q llC pótle sor ruinoso e 
funesto. Acha que o Sr. Dr. Flarata Ribeiro é 
um homem de alta respeitabilidade, digno da 
consideração pessoal tle todos, mas a sua 
palavra em um artigo inerlitorial da im· 
prensa não póde fazer prova contra os do· 
cumentos que fortim presentes iL Commissão. 
O nobre Senador pela Bahia ~alJe que, ~u:tndo 
mesmo o depoimento do Sr. Dr. Barata Ri
beiro fosse tomado em .Juizo pelos meios regu· 
lares, só por• si não constituiria prova. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA dá UI!\ apar•te. 
O SR. VICENTm MMIIADO - Os Senadores 

süo juizes tle cons·1iencia: mas o depoimento 
de uma só testemunha não vale em juizo. 

0 Stt. SEVERINO VIEmA. da um aparte. 
0 SR. VICENTI~ MACHADO - Os Senadores 

estão aqui como verdadeiros julgadores; ha· 
verão de julgar de <tccôrdo com as presc1't· 
pções legaç~. e de accordo com o allegarlo e 
provado. Não lhe~ corre o direito de sa lt1tr 
por cima da lei. 

O SR. VmGILIO DAMAZIO - Devemos votar 
de accordo, sobretutto, com n. nussa. consct-
encia.. · 

0 SR. VICg:-.•m MACHADO -· Qnem julga tlo 
accordo com a lei, ,Jul:nt rle1 accordo com _a 
consciencia. OB Senadores nesta ma torta nao 
sü.o juizes do l'tttJto. 

O SR. Vnton.w DA~IAZIO -somos i uizes rle 
direito o de t"act.o. 

0 Sn.. VICI,:N1'1l MA.Cll,\DQ-Concluindo,repito 
que a emend:1 ilo honl'<tdo Scn:1·lor pela. !l:l
hia. mosmo si vin~tt1', niio n.ltora. em nad~L o 
reguln.mon1.o gm~ul ela eleição; JllltS repre~~~T.lta. 
um pl'ecmlonte, quo lll'eciso. ser rcpclltrlo 
pelo Somtdo. 

O S1•. !!iicverino Vieh•u (pela or· 
dcm) consulta ao Sr. Presirlente si, como 
autor da emenda, pódo dizer alguma cousa 
sobre ello.. 

O SR. PRESIDENTE observa que tem direito 
de fàllar duas vezes o autor do parecer; mas 
o autor du emcn,lu não é autor de um pare· 
cer. 

O SR. SEvEm:<o VIEIItA. contesta, decla· 
rando que é antor da emenda. e, desde que 
esta está em di~cussiío, deve defendei-a. 

0 SR. GOMES de CASTRO dô, um aparte. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA-JUstamente O UO• 

bre Senatlor pelo Maranhão cita. um facto que 
A em em seu !iwor. 

Si o auto!' de um requerimento póde fallar 
!luas vezes, parece ao orador que se acba nas 
mesmas condições. 

O SR. PREsiDENTE repete que, de a.ccordo 
com o Regimento, quem póde fallar duas ve
zes é tão oómente o autor do po.recer. 

0 SR. GOMES DE CA.STRO-:- Os requeril!len· 
tos :só teem urna discuss:Io ; cada Senador falla 
uma vez, e o autor fil.lla du;1s vezes. 

O SR. PRgsJDENTE pondera, que não se 
trata de um requerimento no caso sujeito. 

0 SR. SEVER!:<O VIEIRA-Mas, trata-se de 
uma parte do parecer, e por isso parece que 
deve estar• nas mesmas condições. Apresen· 
tando uma emenda que póde ser• votada e in· 
corporada no parecer, é, pur assim dizer, col· 
lttborador do mesmo parecer. 

O SR. PREIDENTE declara rtue vae ler o 
artigo do Regimento : 

«Art. 138. Os pa!'ecores,indicações e reque
rimentos pns~at•ão por uma discussão unica, 
em que cttJa. Senadnr só poder•á fal!ar uma 
vez, excepto o relator ou uutoJ•, que podera 
la !lar cl uas vezes.» 

O SR. S1mm1No VlllmA-Rellltor do pare· 
cer ou :mt"r tlu emenda, que póde vir a lazer 
pal'te de-sse parecer, é quasi a mesma cousa. 
.. O SR. Ptlll:stnmNTE observa que o artigo do 
Regimento il ba;tnntEi daro par11 não se pl'tl· 
star :1 e3sn. interpr·etar,1iio que o nobre Se
nador quer assignalar-llle. S. Ex., en t1•etau· 
to, pude falia r pol<t ordem. 

O Stt. SgvERINO VIE!ltA declara que nesse 
cnso explicar-•e-lm em outra occ:1siii.o. A sua 
quost.lio versava sobre a emenda. 

0 SR. PRESLDENTE-Continún. o. dicns~ão. 
Si nii.o h a quem poça a palavra, vou encerrar 
o. discu,süo, 

0 SI>. AQUILINO 00 A~fAHAL -PCt}O a pala· 
vra. 

0 SR. PRESiDJJ:N'I'I,:-Tom ii palavra O Sr, 
Aqnilillo do Amaral. 
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------~----------------
O Sr. A<:~nilino do Ant:u·.al 

toma a pal:i.vJ·a p<1l':t protestar, ainda uma 
vrz, coutJ'I\ a.:; irrogularid:L'ics c abusos alta
mente cowlemnavo.is, que co.>tnmam de certo 
tempo :t o.,ta jmrte, presidir aos pleitos elei· 
toraes. 

Pertence ao numero daquelles que acre· 
djtam sincar:1mente quo, despojada da ver· 
dado r!:t cleküo, a Repnhlic:t caminhará de 
tropeço em tr11poço, q nebmd•1 a pedra :tngu· 
l!1l' s~bro :1 qual deve ollt1 ropous:tr. 

Si, no dominio da monardli!1 r~prcsent!1ti
v!1 sotrriam já acerbas ceusums os GovoJ•nos, 
quo, falseando o systemt1, detlll'pavam as 
nrnas para o intuito de 1\tvorocci' os sous 
apaniguatlos, roub:mdo ao povo o direito in· 
contcstavcl do intervir na i!Ovornaçiio publi
ca, pela livro nomea,,üo do seus eleitos, maior 
força de I'!1zi:io sulisi~te p11ra lament!1r hoje a 
rcproducçü.o do inqualific:Lvel abuso no seio 
de um regimon puramente tlemocrutico, onde 
'll opinião é chamada a exercer o por1.er su· 
1!1'2ffi0. 

Eis porque nüo é licito no orador deixar 
passar s~m reparo as conclusões do parecer 
da Commissiio de Poderes que se discute, 
o no qual se lhe afigma lliLVCI' reinado 
summa inrlulgoncia com rela<;iio a irrog-ula
ridadcs insnn!1veis, tratadas como se foram 
erros repara veis, o que, entretanto, viciam o 
processo eleitoral in toiro, substancial e r!1•li · 
ci1lmente. 

Nilo rleve o Senado, :tccrcscenta o Ol'ndor, 
pel'mittir que tomo assent<l em tiio i !lustre 
assemblea aquolle cuja escolha niio cons!1grou 
o voto popul:w. 

Nem para tanto (, licito fazer vulcz• inftuen· 
cias estranlms. symp:tt.hins partidnrio.s ou 
pessoaes, moveis illegitimos o que não devem 
substituir o su!fl'<1gio e !1 justiça nacional. 

. Entrando na an!1lysc dv. eleir,:ão que se 
rhseute, relembra o or:~tlor que ainda no anuo 
passado tcvo a opportunidade rlo dcscrevet• o 
processo eleitoml do triangulo 1lo Districto 
Federu.l. 

O tri!1ngulo é uma f'orçu formidavel, mas 
uma forç:!1 destruidora.; ello consegue Jhzer 
prevnlecm· mei!1 duzia de votos sobre 43.000, 
udjn<Ucan<lo cadeiras de reprc:;entantes do 
Distrieto Fedem! à u.dojllos de sua grey e que 
se oxhibem eleitos com ~00 a 2.uoo vr.tos. 
o que tem acontecido atr'' hoje. ainda. agora 
houve occ:t,;if(o de verilic!1r amplamente; 
Campo Gi'ilmlc, Guuratiba e Santa Cruz-os 
tros l:Hlos do tJ·iangulo lillal, que tüo gra
ves prejuizos ha caus:111o à ltepublica, ven
ceram to•lo,; os denmis rli,tl'icl.os, mui los dos 
qua.cs s~o m:ti~ pnpnlosu.< o contam por !loze· 
nas l!l:t!OI' num,ro uP. eloitm·cs. 

A que Jll'OC'e~so ,-, ''cvido sernl'llmnl.o o tão 
lnmuJI tnvel resull.:ulo'l JWT'g-u n ta o orador. Ao 
dcsapparecil!Hmto das nw:.:ns elcitomcs cm 

divers!1s secções, :'t fraude em !1lta escala, ás 
acta:' conl'eccionadas de accor,Jo com interes
ses inconf'essaveis, !10 csquccimcnt.o completo 
do dever. finalmente, à obliteraçüo de certos 
sentimentos, que a decencia impõe a todo o 
cidadão honesto. 

E, as3irn se procetlo no Districto Federal, o 
berço, potl•.-se dizer, da c i vilizaçüo de todo o 
paiz, o centro de onde deveriam i1·rudir.r I uzes 
sobre todos os angulos do territorio na
cional. 

Factos tüo singulares m"io póde o orador 
deixar de aUribmr á politicagem, naseida da 
inftuencil1 dolcteria, exercida pelo Par•tido 
Republicano Federal, e que se não justifica de 
mudo algum. m!1ximé quando se attenta para 
!1 sua crcar;üo, 1t que não presidiu uma bon
deira. ou um principio. 

RepulJlicanos lederaes sã.o os br•azileiros em 
eua generalidade; o partido a que allude, 
pois, não se distingue ti e nenhum outro,sinfio 
pelo enorn•e pod~rio que exerce e que se os
tende até as altas regiões do governo supro
mo d!1 Republica, cuja serenidade, imparcia
lidade e responsabilidade teem, muita. vez, 
succnmbido anto os dictamcs ex!1gerad.os do 
partidarismo. 

Nüo pertence o orador a pa1•tido algum, 
nem comprehcn•le que possam subsistir ou· 
tro8 no Brazil, que não sejam o republicano e 
mono.rehico. 

Entrando no exame da. eleição em questão, 
o orador declar•a q uo accrescentará aos repa· 
ros feitos anteriormente pelo Sr. Virgilio 
Damazio outros nüo menos dignos de noto, 
os quaes todos viciam radicalmente o pro
cesso eleitoral. Aproveita a opportunitlade 
pam confessar á Commissão quo votará pelo 
parecer si porventura lhe fOI' provado que 
se nüo deram as irregularidades rudicacs q ne 
cxpor•it. om srguitla, e que estas não deturpam 
substancialmente a oleiçiio inteira. 

Os abusos !1 que se relerirá const!1m das 
11Uthcntica51, e, entre muitos releva, consi
derar os seguintes: 

Na 5" secção da Candel!1ria a acta não foi 
concert!1da, nom h ou v e eleição de pt•osidente 
e secretarias; na 8" secçüo niio consta o n n
me!'O de oleitoro,; quo deixaram tio votar, e a 
eleição tio presidente da mesa não J'oi feito. 
no acto da i nst!1llaçiio. 

Espirita Sunt.o-5" tlistricto-A acta da 
oleiçüo foi Ia vrada por escl'ivfio ad-hoc e a 
11uthentica niio fbi assignada pelos mesurios; 
8" secçüo-Não const:1 da :Luthontio:t o nu
mero do eleitores que deixn.mm do vot:w; 
:!' é;eeçüo-N~.u combina o numero de cctlulas 
uom o nulllOI'O do eleitores. 

S. Chi•islovii.u-8·' scc•:iío-A nct:t uiio Ibi 
conce!'t:tt!a; 0" secção-A !1cta nüo foi concor
~'Lda Q nolla se lloclum que votaram 42 oloi~ 

= 
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tores, quando consta n presenr;a de muito 
menos. 

Nn 7" secção do 2" districto, em Iuhnúma, 
3" secção do Engenho Nuvo e outras muita~ 
parochias releridtts pelo orador·, nssignnln este 
Irregularidades que reput.a insanaveis, de ac
cordo com a lei,e que não p0dem sanccionar a 
escolha de um representante no s·enado, ope· 
ruda pelo modo acimtt de.,cripto. 

Em presença de taes e tão gmves abuso:,, 
não ora licito iJ. Commissiio de Poderes ttppel· 
lidai os de irregulnl'id.adcs sem valor, ptLra 
alflm concluir .peln lcgitirnidado ue uma. 
eleiçiio, que ao Senado niio e licito consagrar. 

Si, continúa o orarlor, n Comrnis:;üo ror ca· 
paz de responder· <L taes perguntas tlu modo a 
livrar-se da increpaçüo que lhe faz. o orador 
dará o seu voto pela validade da eleiçiio do 
St•. Llr. Thomaz Delfina dos Santos, mas,si o 
niio tlzer,o orador ter:i. o direito de dizer que 
o Senado errou approvando u mn eleiçiio em 
que foi manifestamente violo.d:1 a lei eleito· 
ral, lei que o Senado deve ~e r o pr·imeiro a 
respeitar, e si isto não fizer,ccmtinuarú. odes
calabro em ma teria de momlidude, e Llontro 
em breve chegar-~e-ha á rnina1la Republica, 

E' mister, portanto, conclue o orador, que 
se respeite a vontade popular,paraquco povo 
tenha intervençii.o nos negocias pu blicos e a 
democracia republicana no l:!razil seja uma 
realidade. 

Não havendo mai.; quem peça a pa.lavra, 
ence1•ra-se a discussão. 

Posta a votos é approvada, a I" conclu,ito 
do parecer, asôim concebiba: 

Que sejão approv;ulas as eleiçücs que se 
procedeu no !Jistricto Federa i , a :JO de de
zembro ultimo, p11ra o preencbimento rlo 
terço da ~ua representação no senado da 
Republica. 

O Sr·. Presidente c1aclara que se 
vae proceder á votação da emenda do Sr. 
Severino Vieira. 

O Sr. Sevea•ino Vieil•n (pela or· 
rlem) diz que o a1•tigo inserido pelo sr. Dr. 
Ba,rata Ribeiro referiu-se a uma. publicar;ão 
feita no Pai:: o na Gaocta de Noticias. 

Hontem, quando !oi trazido iL Lliscussü.o se
.rnelhante ponto, o Sr. relator da Commissiio 
não impugnou o alluLlido resultado contes
tado pelo Sr. Dr. Barata Ribeiro, nem bojo 
o fez o honrado Senador pelo Paraná. 

O orador, porem, examinando a act11, veJ•i· 
1\cou della constar P.xactamento terem vo
tado 70 eleitores, deixando-se de npurt~r duas 
cedulus; ha, pois, apenas uma <liJI'ero.nç"t iusJ
gnillcunte entre a I•Jllrmnçii.o do Sr. !Jr. B:t
r:lttL Ribeiro e o result.atlo constante ria an
thon tica, !J uo o umtlor tnvo ocm1siãu tle 
ox:1min11r aqui mesmo, dill'orençtl que ó sú
mon to do dous votos. 

~onndo V, l 

Deantc disto, pede o OI'ador que se consulta 
o 'enado si consente om quo 11e,ia retirada e 
ernc·ndtL que o1fereccu. 

Consultudo, o Sena, lo concede a retirada 
ela emenda do Sr. Severino Vieira. 

Considerado como emenda é posto a votos 
e npprovado o requerimento do Sr. Mornos 
Bnnos. 

Posta a votos e approvada a 2" conclusão 
do parecer "s:;im coJJecilida: 

Qno srja re~onhecido e proclamado Sena.
dor pr.lo mesmo Districto o Sr. Thmnaz 
Delfluo elos Santos. 

O ~r·. I~re!ilidente-0 Sr. Dr. Tllo
muz D8llino dos Santos está reconhecido Se
natlot· pelo Districto Federal. Yae-se lazer a 
necessaria comrnunicação. 
OS~·. Vicente ~(achado-Peço 

a palavra para uma explicaçíio. · 
O §r•. i.l>residcnte-Tem a palaV!'a 

pn ra uma explicação pessoal. 
0 SP.. VICENTE MACHADO- Não, senhOI'j 

quero fazer urn requerimento á Mesa. 
O SF .. PRESJDENTE-ERtiL esgotada a ma

teria da ordem do clis; póde apresentar o seu 
1·e~uerimento. 

O §t·. Vicente ~(achado vem 
simplesmente pedir no Sr. Presidente quo 
fac;a com qu:l seja consignado na acta, logo 
depois de haver lilllnclo o illustre Senador por 
M:ttto Gz•osso, que o orador, como membro da 
comrn issiio de consti tuiçíio o Poderes, pediu 
a pal;wra; o Sr. Presidente, porém, dentro 
das pre:;cri pçues regimontaes não a con
cedeu, e só por este motivo o honrado repre
sentttnle de Mntto Grosso niio teve a resposta 
do di~·cm·so quo pronunciou. 

O St•. I'"re!ilidente declara que .as 
palavras do honrado Senador ficarão regis
tradas no Dia1·io do Congresso. 

O Sr·. I'" t·csi<lente-Acha-se esgo
tadtt :1 nulteJ•ia da or-dem do dia. Vou le
vantar l\ sessão, e designo para ordem do dia 
rla scsiiiO seguinte: 

'l'rnballws de domrnissücs. 
Levanttt-so a sessão a I hora e ,15 minutos 

da tardo. 

12·' SESSÃO E~! 2·[ DE MAIO lllil 1897 

Prasidancia rio Si'. Mallocl Victoritw 

Ao rneio-din ttbre-se :1 scssiio, estando pre
scnt.es os Srs. SL•mLdoros Mtwoel,.le Quoiroz, 
JoBÚ Bernardo, JOttiJUÍln Sarmouto, RtLulino 
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J-Ior•n, Francisco ~!achado, Benedicto Leite, 
No:::uoirrt Parona~tUÍ1, CJ•uz. Pcrlro Velho, 
Abdon Milnnez. Alvaro MnchR.do, Gonçalves 
Ferreira, .Joaquim Pernrtmbuco, 130l'uardo rle 
Mendonça Sobrinho, Leite e Oiticica, Leanrlro 
Macio!, Rosa .Tuniot•, Sevarino Vieira, Euf(e· 
nio Amorim, Por•ciunculn, Gnnçrtlves Chaves. 
Fernrtndo Lobo, Mames Barros. Jrraquim rle 
Souza, Antonio Azer•Pdo, Géneroso Ponce. 
Aquilino do Amaral, Vicente Mn.chndo, Gus· 
tavo Richard, Julio Frota e Pinheiro Ma· 
eh ado (31). 

I)eixam de comparecet•, com cama partici' 
pada, os Srs. J. Catunrla, .Jnsto Chermont· 
Gomes de Castm, Paula Souza e Caiado e, 
sem ella, os Srs. Pires Ferreira, Nogueira 
Accioly, .João Cordeiro, Almino AJfonso, AI· 
meirla Barreto, Rosa o Silva, Re~o Mello. 
Virgi!io Dnmazio, Ruy Barbosa, Dominl!os 
Vicente, Quint.ino Boca.yuv:t, Lopes Trovão, 
E. Wrtndenkolk, Feliciano Penna, Leopoldo 
de Bulhões, Arthur Abt•eu, Esteves Junio1• 
o Ramiro Barcellos (23). 

E' lida, posta em discmsii.n e sem debato 
approvnda a acto. da sessão anterior. 

O Sr-. ~o Sccr-ct<lr-io (servindo <le 
primeiro) declara que niio \m expediente. 

E' !irlo e posto em discussão que se encerra 
sem debate, ficando adiada :tvotação. por 
falta do numero o requerimento, constante 
do seguiu te: 

PARECER 

N. 22- 1897 

A' Commissão de Marinhrl e Guerra foi 
presente o requerimento em que omaehinista 
de i" classe da marinha mrrcante c contra
tado po.1•a o servi~o rlrt arma< la, em 1893, An· 
torlio .Joaquim Lisarrlo, perle para ser con· 
templado no qu11dro ordin~.rio ou extraordi
n:trio do Corpo rle Machinistas Navo.es, na 
c\ns~e em que foi contratado, alle!(anrlo que 
outros tiveram a referida graça. em classe 
superior ao c0ntrato. 

A Commíssiio rle Marinha e Guerra, nii.o en· 
contranrlo documentos junto ao l'equerimento 
do peticionaria que dor•m valor á pel.ir;ão. é 
de parecer quo soja. onvido o Ministerio dr\ 
Mrwinha, po.ra que, mr1rHlnntlo informaçun~. 
possa n. mesrn:t Commissr1o molhDl' e ncot'ÜI· 
dnmonto rcsolvet• sob1•c o rw;o. 

Rn.Ia <b~ C:nnl!ni~,,iJc,, cm 2cl <le M11io do 
1807.-!?. W1t111f. '11hrdl<. -Rrwt .!UI! i O I', -.·1/· 
?IWirla Rati"Cio. -Jnlio Fi'ol<t, 

E' lirlo, apoiarlo o vao a, imprimir para 
entrar orrlom tlos tra.lml110s, o seguinte pro· 

jecto que se achava sobre a Mesa durante o 
tritluo : 

N. 3-1897 

C:onsirlera.ndo que, pelos seus relevantes 
servi~oos. o titllecido almirante Joaquim Mar. 
ques Lisboa, out.r'ora Marquez r! e Tamandaré, 
J•ecommonrlou a sua memoria á estima e á 
gratidiio da. Patria ; 

Considerando que, durante a. sua. l?nga 
exístencia, l'oi sempre exemplo de patr10t1smo 
e de subordinaçfw ao dever militar; 

Considerando que a homenagem rendida 
aos benemeritos servidores da Nação é. além 
de um acto de justiça, um nobre estimulo 
oJferecido ás gerações vindouras ; 

O Senarlo e a Gamara dos Deputados dos 
Estados Unidos do Brazil, reuni<los em Con· 
gresso, resolvem: 

Art. !." O Poder Executivo contractará 
com algum artista nacional a execução de 
um busto em bronze representando a effigie 
do fallecido almirante Joaquim Marques 
Lisboa, p:trn. ser cotlocado na praça principal 
do Arsenal de Marinha. 

Art. :? .. " o Pode1• Executivo contractará. 
igualmente a repr•oriu.cção lithog. aplli.ca ou 
photogr:J.)Jhica du etfigre do mesmo alrmrar;tte 
para ser co!locada na praça nobre <los navws 
de guerra da Armad:t Nacional, com a 
seguinte legenda: 

« Ao seu lienemeri to SOl'VidOI', a Patria 
agradecida .. » 

1 
Art. 2." O Poder Executivo solicitará, 

opportunamente, o crerlito necessario para o 
cumprimento desta resolução do Congresso 
Nacional. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1897.
Q. Bocayuva. 

O §~·. Abdonll\li:il;'llnez (pela o1·· 
dem)-Sr. Presidente, achanrlo-se na ante
sala o Sr. senador eleito pelo Estado rio Pat•ii., 
Manoel Bamta, prço a V. Ex. que o t'>tçft 
ínt•·otluzir no J•ecínto para prestar o compro· 
misso regimental. 

o S••. J:>•'ü!iillden te. nomeia tls Srs. 
Abdon Milanez, Gnsta v o Richarrl e Bernat•rlo 
rio Mendonça Sobrinho, pr1r11 em commissií.o 
intPO<lozirrm no recinto o Sr. Manoel tle 
~!e !lo Car·rlnso B:tmta. 

Int.t·o<lnzirlo no recinto com ns f<mnalirla· 
de~ do n~tylo, c .. ntt•rtho rr compr·onli~so con· 
stit.ucional c tomr1 ttSscnto o Sr. Manocl 
Bitmta. 
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ORDEM DO DIA. 

TRADALl!OS DB COMMISSÕCS 

O Sr. Pro!iliden te Ninguem pc
din•lo a pa!avr11 convi1lo OR Srs. SenHdoJ•es 
para se occuparern com os tra.balhos de suas 
commissões e designo para ordem do dia 
da sessfi.o seguinte: 

1" discu>siio do Jll'O,ject.o do Senarlo n. 2, de 
I 8!17. est" beleeendo rPgJ•as I'Oin ti v as aos wto$ 
do Prefeito do Disf.ricto Federal que te· 
nharn de ser sujeitos ao conhecimento do Se
nado. 

Lov:Ln ta-se a sessii,o á I há r a da tarde. 

13" SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1897 

Presidencia da S1·. ,][anoel Victorino 

Ao meio-dia. abre-se a sess[o, estando pre
sentes os Srs. Sena,rlores: Manoel de Queiroz, 
J. Catunda. José Berna1•do, Joaq11im Sar
mento, Francisco Machado, Mo.noel Barata, 
Gomes de Castro, Be11edicto Leite, Nogueira 
Paranaguá, Pires Ferreira, Cruz. ,Joiio Cor
deiro, Alvaro Machado. Abrlon Milanez, Al
meida Barr11to. Gonçalves Ferr·eira, Rosa e 
Si! va, Joaquim Pern~tmbuco, Bernardo rle 
Mendonç' Sobrinho, Re:::o Mello. Leite e Qj. 
ticica, Rosa Junior, Severino Vieira. Vir•gj. 
lio Damazio. Eugenio Amorim,' Domingos Vi· 
cante, Poreiunculn, E. Wanclenkolk, Cton
çalves Chaves, Fernando Lobo, Moraes 
Barros, .Joaquim de Souza, Antonio Azeredo, 
Generoso Ponce. Vicente Machar!o. Gustavo 
Richard, Estcwes Junior, Julio Ft·ota e Pi
nheiro Machado (39). 

Deixam do comparrcel', com cll.n~a partici· 
pada, OR Srs. Justo Che1•mont. Paula Souza 
e Caiado; e sem ella. os Srs. Rnulino Horn, 
Almino Alfonso, Pedro Velho, Leandro Ma
ciel, Ruy Barbosa,Quint.ino Bocaynva. Lope~ 
Trovão.I?eiiciano Penna,LeOJlOido de Bulhõ~s. 
Aquilino do Amaral,Arthur Abreu e Ramiro 
Barcellos (15). 

E' lida, postr1 em discussiio e sem debate 
approvada. a acta da sossão anterior. 

O Sr. l•' Sccrct;ariio uó. conto. do 
seguinte 

EXPEDIENTI~ 

Officios: 
Do l" Socrotart.o da Cam:1rn. llos Depul<trlos, 

do 2·1 do corrente moz, communicl\lulo quo, 

por proposta de um de seus membros, reso
lveu a mesma Gamara. nomear Ulua commis· 
silo de cinco membros de cada uma rlas Casas 
do Congresso, pam elaborar um projecto . do 
lei regulando a mataria do estado de sitlo. 

O 81•, Pre,.ldente declara que o 
Senado set•ti. consultado opportunamente. 

Do mesmo I• secretario e data, communi· 
cando que aquella Camar:1 nomeou nova • 
mente, para a commissiio que tem de estu· 
dar, conjunctamente com a do Senado, as 
conttições ,1 as industrias assucareira, pecuaria 
e outras, os Srs. Julio dos Santos, Cor•nelio 
ria Fonseca, Paula Ramos, Dantas Filho e 
Araujo Góes.- Inteit•ado. 

O St•. 2' Se"retarlo declara que 
não ha pareceres. 

Vota-se, e é app1•ovado, o requerimento 
constante do pn.1·ecer n. 22, do corrente anno, 
d:1 Commissão rle Marinha e Guerra, infor· 
mações sobre o requerimento em que o ma· 
chinista de i" classe d1~ marinha mercante 
Antonio Joaquim Lisardo solidta. ser con· 
templado no quadro ordinario ou extraot•d.i· 
n<tr1o do corpo de machinistas navaes cuJa 
discessilo ficou adiada na sessão anterior. 

O Sr, Prelilldente diz que, tendo a 
Cama r a dos S1•s. Deputarias, por proposta ~e 
um de seus membros, resolvido a nomeaçao 
de uma commissão mixta. para. organizar um 
projecto de lei re!);ula.ndo oestado de sitio, v_ae 
consultar o Senado si a.Jmue a esta resoluçao. 

Consultado ó ScnaliO annuc ao couvite. 
O Sr. Presidente nomeia para a com missão 

os seguintes Srs. Senadores Q. Bocayu va, 
Ruy Ba~b<>oa, Fernanrlo Lobo, Gonçalves 
Cba ves e Vicente Machado. 

ORDEM DO DIA 

CASOS DE YI1:1'0S DI~ l'lUWJillTO DO DISTRlCTO 
FJCDgR.AL 

Entra cm I" •l iscussiio, que se encerra sem 
deb<tt.t•, o projecto do Senado n. 2, de 1897, 
e,; ln IJe,:ecentlo re.gT!\S J'eln.ti v as a.o~ vetos do 
Prefô·ito do Disl.l·icto Fo,leral ~ue tonham de 
ser su,ieitus i1 delibm•aí·fi.o •lo Sonn1lo. 

Posto n. vntos, ú a.pprovntlo o nrlopt:trlo pa.1•a 
pass:tr á 2" discussii.o,inilo antos á Commissüo 
do Justií'tl e Lfgi~laçfi.o. 
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Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente 
designu. paru. a da sessãosoguinte: 

Discussão unica do parecer n. 20, ele !807, 
t111 Commi~são de Constituição, Podere> e Di· 
plomacia 1•econhecewlo Senador d:t Republica, 
pelo Estado elo Am11zonas, o Sr. Eduardo 
Gonçalves Ribeiro. 

Levanta-se a sessão a I hora da tarde. 

14<> SESSÃO l'M 26 DE ~rAIO DE I R97 

P1·csidencia do Sr. Uanocl Vicivl'ino 

Ao meio-dia, nbJ•c-sc a sessão. estando pre
sentes os Srs. Semdm·es M:moel ele Que i J•oz, 
Jo:tkim Catundn, Jose Berna1·do •. lo:J.quiJn S:tr· 
monto, Rn.ulino Horn. Francisco M:1ehado, 
Manoel Bm·ata, Bcnodicto Leite, Gomes ele 
Castro, Nogueir:t P:wanaguít, Pire5 FerJ•oir:t, 
Cruz, João Cordeiro, Ped.ro Velho, Alvaro 
Machado, Abdlln Mil:tnez, Almcitl:t Barreto, 
.Joaquim Pern:tmbuco, B. ele Mendouç:t So
brinho, Rego Mello, Leite r Oiticic::, Le:tnelro 
Maciel, Rosa Junio1•, Snverino Vieir:•,, Virgílio 
Damazio, Eugenio Amorim, Domingos Vi
cente, Porcinncuh~. Q. Bocayuva, Lopes 
Trovão, E. Wanelen)iolk, Gonç:1lves Chaves, 
Fe1•nando Lobo, Mor:tos B:1rros, .Joaquim de 
Souzr1, Antonio A?.eroclo, Generoso Ponce, 
Aquilino do Am:~or·!l], Vicente M:1ch:1do, Es
t.eves .lunio1•, G. Richard, Pinheir•o Machaelo, 
Julio Frota o Ramiro B:ll'ceilos (4-1). 

Deixam de comparecer, com causa. p:wtici
pada, oe Srs. Justo Chermont. P1111la Souza, 
e Caindo; e sem ella, os Srs. ~!mino Alfonso, 
Gonçalves Ferreira, Rosa e Si! va, Ruy Bar
bosa, Felicianno Ponna, Leopoldo de Bulliões 
e Arthur Abreu (10). 

E' lida, posta em discussão e sem debato 
approvada a acta da sessllo anterior. 

O 1° Sccrct:n·io dó. conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Mens:tgcm do Prefeito do Districto Feder:Ll, 
do 21 do corrento mez, submottrHtdo it ~ppro
vaçüo do Senado as r·azt1es poln.s qu:tes oppoz 
veto ilrcsolur;ü.o elo respectivo Con~clho Mu
nicipa.J,que lht. conccs>iiu ao3 engtmheir•o:-1 .. \n· 
toniu tlo CJU'\':ilho Plif!S tle Anel.r·:ul:t o Ur. 
Francisco Simões Corrô:t pf\ra. cstabcleceJ'Olll 
eRttte;ões de !'ore;;·,, hydmulicll do nlt:t ]n•cso;üo 
por meio do aceumulwlore~:, utiliz:Lntlo-so tl:~s 

ag-uns que mais lho convierem, com re,Jucçllo 
tle I. 090 sobro os preços ela tabclta p:tm os 
servi(:o~ municipaes. -A' Com missão de Ju~
tiç:t e Legi~Jaçiio. 

Toleg-ramma expedido do Aracaju, assim 
concebitlo: 

Presidente Scmncio-Rio-Espemnça s:thido 
ha dias, levou Espirita Santo, rernct.tidos 
Aristides Nn.vaJ'l'O, 40 seJ•gi p<I)JOs recru t.:vJos 
ordem governo Gar<!ez pa.l'a ver i líca.J•orn prnçlt 
policio. elo.quelle Estado clctUS otnciaes polici!l 
deste foram leval·os. Passagens pagas agen
cia N:tv!lro. Penedo entrado hoje conduz nova 
remes;;a sergi panos,acham-se para isto presos 
quartel policia. 

Este Nnvarro, De·. Martinho Garcez mf\n· 
dou vir Victoria ser contratante todas em· 
prezas c~Jtaduaes, tinha proposto ne •;oci:tnte 
desta cidade que rccu:;ou remettcr·llte sergi
panos, mediante lucl'O 50$ por cabeça. 

Aqui ehegado, estit fazendo trafego auxi
limlo governo encarrega-se prendtw e guar
tlar as bestas lrum!lnas, sii.o examinados ins
pector )Jygieno, até o momento emb<trque 
Victoria, onde vão ser vendidos. Sergipe re
duzitlo nova cost11 d11 At'rica, onde estabele
ceu-se trafico humnno, ninguom tem coragem 
nesta sittJae;ão asp\iyxiante, eJ'g"IIOL' p1•ote·sto 
contr11 horrível at.tentado. Receio violencias, 
abafa indignaçllo povo assiste silencioso. Fa· 
zei alguma cousa tiwor mise1·o:; ser.dpanos. 
-(Assignado) Antonio Lemos .-rnteirndo. 

O SR. zo s~:Cttli1'Anio 16 e vão a imprimi!', 
pt1.r11 entrar na orelen1 tlos trabalhos, os se· 
guintes · 

PARECERES 

N. :23-dc 1897 

A Commissfio clc Constituir;iio, Poderes e 
Diplomacia, tr·ndo a vista o requerimento do 
Seruvlor Antonio .Tose Caiado, cm que pede 
dou.; mcze:s tle licenç,a, por não por\er com· 
p~u·ccer, por causa ele rnolesti;t, as sessões do 
Sen!ldo, il llo parecer quo oeja concetlidtl a 
solicitada licença. 

S:tla das Commissucs, 2G do maio de l897.-
1'iccnt~ Machado. -ilbdon Miltt1!C~. 

N. :24-de 1807 

A C o mm iss;i.o do Marinha o Guet'l'U, tendo 
pre~ente o projecto n. -16, do ~111110 do 1895, 
sobre os Vllneimentos tlos Minist.J•os do Su· 
prt·mo TriiJiln:.l Militar· e cunsidur:tllllo : 

que:, ~uanto rws Minisl.r·os militrwcs ,iit de· 
libe:run o Ueerot.o n. ·IDG .\ do l" do no v om
bro de 18[)0 'J a. 1 e i 11. :;.n do 15 do tle~cm· 
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!Jro rle 18!H ; que, qunnt.o no> Ministros j qun.nttas que n maiol' lhes foram descontndas 
tog-auos, jú, foram os seus vencimentos equi- cont1•a a lei exprossa. 
pal'!1dos aos que percebem os Juizes da Assim, requer o orador a inclusão de am· 
Côrte de Appollaçilo, pela lei de 3 do janeiro bos os pl'O,iectos na ordem do dia. de ama
rio n.nno de 18!l5, e silo ip;uacs aos que ne~sa. nhií. 
época percebiam os Mitíistros do Supremo 
Tribunal Federal ; 

que, finalmente, os vencimentos desses 
mugistr:llioli, tendo sido augmantarlos sogni· 
damente, em 30 de novembro tle 1804 e 3 rle 
j~nciro do 1803, nenhuma mzão just.iticu. 
continuas augmentor., é de paroce1' a Com
missiT.o que o projecto seja \'egeitado. 

Sal:t tlas Commissões, em 2G de maio rle 
!807.-Ma>loet ria Silva Rosr< Junim·.-E. 
lVrmdenholh.-Almeirl~t Bcm·eto.-.lttlio F•·ot~t. 
-Pil·es Fe>·reh·a. 

E' lido, posto om rliscussão e sem dcbn.te 
approvatlo o requerimento constante do se· 
guinte : 

PARECER N. 25 DE 1807, 

A' Commissi'io ele M:~.rinlm e Gnct·ra foi pre· 
sente o projecto do Senado, n. 5 de 1896, e 
depois de est.url:tr o n~sumpto n. que se rc
t'CJ·e vem manil'cstar su:t opinião. 

O Sr·. Pre!llldente diz que o pri
meiro projecto, a que se referiu o honrado 
Senarlor, foi a imprimir, em 23 de maio, en· 
trou em I" rliscussão a 27 do mesmo mez ; a 
28, fbi <tpprovado, afim de passar a 2" discus
são, indo antes ás Commissões de Marinha. e 
Guer1·a e Finanças. 

Esta Com missão deu o seu parecer, pedindo 
inlbrmações ao Governo. 

Em 21 desse mez. expediu-se o ofllcio soli· 
citan•lo as informações, mas declara a Secl'e
taria que até agora ainda não vieram as in
formações solicitadas. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Sobre OS dous 
projectos ? 

O Sr. Pt•eshlente- Sobre o Jll'O• 
jeclo que reorganisa o quadro dos officiaes 
da Armada. 

0 SR. PmES FERREIRA-Essa informação 
est:1 no proprio relatorio do Ministro !.la Ma
rinha apresentado ha dias. 

Vozgs-Isso nfío é informação, é opinião elo 
Ministro. 

0 SR. PIRES FERRI':m.A-Logo, a infol'ma· 
çilo, desde que o Ministro externou a sua 
opinião. 

N:io doseou hece a CommissiT.o a convoni
cncia do balisamento do canal que corre ao 
longo do c:tbo Maguary, dtt ilha Marajó, de· 
vendo ser o s!lrviço projccta<lo c realisado 
pela União, v isto n.ttender :i. na veg:tção de 
longo curso e da cttbotap;em naciooul : mas 
ponder:t :t Commissão quo lho faltn,m bazes 
pam bem n.valiar a rlespes'a, que, comtudo, o s 1•. Pre!llidente -A informação 
pensa scr:í. menor do que o credito oxtraor· deve vir por documento ofllcia.l rcmettido ao 
uinario de 50:000$000 que o projecto au- senado, e a opinião do Ministro no seu rela· 
torisa o Gove1•no a. abrir e por· isso parece torio não constitue o esclarecimento solici· 
de melhor conselho so solicite llo Ministorio d ta o. 
da Marinha, o orçamento do balisamento, o segunclo pt•ojecto a que alludiu o hon
alim do quo 11 Com missão formule seu pa- mdo Senador autorisa a abertura de um cre
rccer de accordo. dito ~xtraordinario, c é tle iniciativa. da ca-

0 Senado, porém, resolver:í. como melhor m:wa. 
entender. -S:tli1 das sessões, em 2G de maio Foi lido e remettido a Commissão de Fi· 
de !ROi .-1!:. ·wandtJn1wlk.-Pim< Flwreim. nanças, em 5 de dezembro; a G, :1 requeri· 
-Julio p,·ata.-nosa .Tunior.-~Uuwida Bm··· monto elo Sr. Pires llerreir<t, o Sr. P1•esi· 
1'e!o. ciente fez incluil-o na Orllem do dia da sessão 

O ~t·. Pi:J:·~~"' 1<'t'r•·eh·a-1liz quo 
v:w req um·m· prtra que otltt·e na ordem rlo 
tlia tle ILI\I:l,nhii. tlous pro,ieet.os: o rle n. I, do 
11nno passn.'la, sobre 11. reurganizn.r:ã.o dos qna· 
r\rns drt llln.riniHL tlc Guerm Nacion:tl. 

Tanto mais m•gonci:t 1!11 d>Jsto serviço, 
q·n:uulo :;e vê o qtw di r. a c'to respeito o I'C· 
l:d.ot•io do 81'. Ministro cl:t M:u·inha, o qu:.111r.o 
julga nnc<'Ssm•io dot:tr·se a ~!11riuh1~ com on
ti'P q u:uh·.'. 

O segurulo pt•ojoeto ó aqnclle que t;·ata !lo 
Ju:trll.lur ent1•eg:u· ao;; ofll,·i:tes do uuu•tnlu~ 11S 

seguinte. 
No dia 7, entrou em 2" discussão, qno se cn· 

cr:rrou sem debate, adiurltlo-se a Yotaçiío por 
litlt:t de numero. 

A 8 o 9 continuou na ordem rlo din, o a 10 
encerrou·se o Congr<lSso. 

Estit proposição foi inclnida na ot•dem do 
dia inlltlpcnrlcnte de pareco1• !la. Commissilo ; 
tinha, porém, de ser submetticla :i. Commiss~.o 
ele M:trinh•t·c Guerra e l<'inançtts. 

D:tdns cstns oxplicaçi'íes, vou submettcr o 
rcqucrimcnl.o elo honr:t<lo Senador :i. dclibc· 
ru~iiu do Seuudo. 
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O St•, Leite e Oit~cic:\ (pala oi'
""J uiz qu~. depois das explicações darlos 
.lo Sr. Presidente a respeito elo que h a 
hre este projecto, parece-lhe q uo o llonrailo 
nador pelo Pin.uhy deverá concordar que 
deve pedir rle novo estns informações ao 

werno, po1•que ii Cornmissão de Finanças 
10 póde, absolu tarnente, d11r parecer sobre a 
·ganisação dos .quadros, sem informações do 
Jverno. ' 
~~stas informações são imprescindi veis, para 

1e a Commissão possa proterir o seu pare· 
,r e o orador achtt que o i ilustre Senador 
ve moditlcar o seu requerimento, pedindo 
, novo estas informações, o que, parece ao 
•ado r, é mais regular. 

O Sr. Pires Fer••eh•a (pela Ol'
m~) diz que se o Sr. Presidente consultar a 
!l.sa sobre os dous requerimentos, ao mesmo 
.mpo, não terá o orador o resultado que de· 
'ja, porquanto pediu fosse consultaria o 
~nado sobre cada um delles separadamente, 
rincipalmente quanto ao 2', sobr•e o qual o 
onrndo Senador por Alagoas entende deve 
·r ouvido novamente o governo. 
Relativamente á organisação dos quadJ•os, 
informação está no relataria do ministro 

a marinha, onde vem até a parte rela ti Vi1 {J. 
espezit, 

0 SR. LEITE E 0ITICICA- Mas O que está 
.-n discussão é outro pi'Ojecto, e sobre esse é 
ue desejamos informações. 
O ~R. PRESIDENT~e-E a mesa vai consul· 

.r a Cas~ sobre cada um dos requerimentos 
presentados pelo honrado Senador. 

O Sr. Almeldn Da1•reto (pela 
;·dem) diz que fazia e ainda !az pat·to da 
·ommissão de Marinha e Guerra quo não 
oude dar seu parecer sobre o proje•·to apre
'ntado pelo honrado Sena•lor, perlinrlo ú 
lesa consultasse li. Ca~a sobre a sua in
lusão na oraem do dia, porque não estava 
e accôrdo com a opinião de S. Ex .. e ent.ão, 
. alludida Com missão pediu a audiencia da 
iommissilo do Finanças, que, por sua vez, en· 
enrleu nt;cessario ouvir o Ministerio tla Ma· 
inlla, parecendo ao ora<lor quo taes in1'or
·10.<,•ilos ainda não vieram. 

Neste caso, pensa o orarlor ser mais acer· 
ado que o nobre sonnrlm• retire seu reque
imonto, agurwdando 11q nellas in !i:n·maçües, 
om o QUe maior esclarecimento terit o Se
·ado. 

O St•, Ph•e., Fet·•·eüra (pelam·· 
'cm) osr.ava muito satisli:Jito eom as inf<ll'
<1açlíes prestarh1s poJo Ministro da Marinha 
:oure o projecto n. I; r nas l•tLrece-lhe quo o 
:enatlo 11ito tom a mesum opiniiio, mormente 

o no!Jro senador ror Jl.lilgoas, e por isso pede 
o omdor se con:ml te a casa sobre a retiJ'a· 
da do requerimento que apresentou, reque
rimento quo cru <luziu unic11uwnte a vontivle 
do orador de trabalhar, e bem cumprir o seu 
dever. 

Po,;to a votos, é regeitado o requerimento 
do Sr. Pires Ferrep·a. pe lindo seja dada 
pilra ordem do dil1 a pNposição da Camara 
dos Deputados, n. 8•1lle 1896. 

O Sr. Antonio .ll.zeredo diz 
que se achando no Sena·lo, ha quasi dois 
annos, pendente de votaçiio, o veto do pre
feito municipal á reso!U<;ão do conselho da 
intendencia de 21 de setembro de 18%, pade 
a mesa so digne collocal·o na ordem do dia, 
independente de parecer. 

O St•, Presidente- O veto do pre
feito municipal a que se refere o nobre se
nador por Matto G1·osso,é relativo ao seguinte: 
<<Concede ao engenheiro Francisco Clevenot a 
raculda• te de con>tru ir, uzar e gozar um 
porto de clesembarque na bahia dEI Sepetiba .» 
Vetada, !'oi enviada ao Senado com a Meu
sagem de 21 de setembro e remetti<.la á Com
missão de Justiça e Legislação. 

c.sta lei vetada foi remettida ao Senado, 
cm 13 de setembro de 1895, e entregue á 
Commi>sii.o de Justiça e Legislação para inter
por parecer. 

o art. 20 da lei da organisação municipal 
dispõe o seguinte : 

« O Prefeito suspender·á a execução ile 
qualquer acto emànado da conselho. opponclo
lhe veto, sempre que elle estiver em desac
corclo com as leis e regulamentos ern vigor 
no Districto Federal. 

Neste caso, submetterá ao conhecimento do 
Seuado Fedet·nl o acto suspenso, dando por 
escl'ipto ILS mzões do ·veto. O Senado decidirá 
si o neto suspeuso viola ou não a Constituição 
e as leis federnes, assim como as leis e regu
l!Lmentos 1la municipalidade.» 

A ruat.eda não foi ainda estudada na Com
missilo de Justiça e Legislo.r,:ão, não ha pa. 
recer. 

0 SI~. GOMES DE CA~'rRO- E é indispC!l· 
sa vel. , 

O Sit. Pml'IDmNTiiJ- Entretanto, o sr. 
Senadot• por Matto Grosso propõe u. applictl· 
çiio no caso, do art. 95 do Regimento, que 
diz o seguinte : 

« As proposições ou projectos sujeitos á 
OX!Illte das C01umissões ou qnt1osquer outros 
nssumptos depondcnl.os do parecer, poderão 
set• dados pum ii ordem do dia : 

1." A requerimento rle qualquer sonadot·, 
sem discus~ão, si vcucor a urgencü1 tla ma- t 

I 

[ 
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teria ou tleixat''"m as Commis,ões r~e apresen
tar os pan'c"res no prazo r! e 15 d ins. • 

E' 11 primei i-a vez qno ~;e suscita um reque
rimento sobre ma teria. semelhante. 

O Sanado tem ri e estabelecer precedente: 
si as resoluçMs vetadas, n~ forma do art. 20 
ria lei d·• organisação do Districto Fedem!. 
estão sujeitas á mesma disposi~ão do regi· 
mento, que dispensa pareceres ... 

0 SR. GoMES DE CASTRO - Não estão. 
0 SR. PRESIDENTE - .. , Isto é, si póde 

deixar de h~tver parecer d1J Commissáo a 
respeito de ser ou n~o a. resoluçi'io suspensa 
violadoJ•a ria Constituição e leis federaes, 
assim como das leis n regulamentos da muni
cipalidade· 

Vou consultar o Sonarlo. 
0 SR. FERNANDO LOBO (jJelo. OJ'dem)-perle 

a palavra, nã.o para. se oppor :LO requr•ri
mento do nobre S<mador por Mat.t.O Grosso, 
mas p.1ra i~tormar á Casa_de_ que torlo.s os 
pape1s recebidos peln Comm1ssao de Legisla
ção e Justiça!'oi-am expedir!o~,hn pouco; rlias, 
tendo-se-lhe feito carga ultimamente. 

0 SR. GONÇALVES CHAVES-E a. Com missão e 
composta de novos membros. el<'itos este 
anno. 

0 SR. LEITE E O!TIC!CA-0 que e preciso e 
decidir o precedente. 

0 SR. SEVERINO VIElltA (Pela01·d m)-:-Diz 
que antes de se pronunciar o Senado sobre o 
ponto que o St•. ~resid~nte :mnunci!m sub
metter à sua consideraçao, consmt11ra a Mesa 
ou ao Senado, se a Mesa não se Julgar com
petent.e para por si resolver, si. na presen~e 
situação não se deve dt\1' outra mterp1•etnçao 
ao artigo do regimento, que pe~mi~te inclui!' 
na ordem do dia mataria que nao t1ver pare· 
recer da respectiva Com missão, no prazo de 
15 dias. 

O Senado iniciou, ha poucos dias, os seus 
trabalhos. 

0 SR. GONÇALVES C!lAVEs-Tendo sido re· 
novada n. Com missão. 

O SR. S1•,VERINO VIEIRA-Diz que essa. ó a 
occcilsiiio em que se su ppüe renov.adas as 
CommissõeB, ou, pelo monos, sendo tsto um 
facto muito possível, tendo-se dndo cm l'e
lação a de Ju,tiça o Logisl11Çii< 1, como a~uba 
tle informar o honrndo Senador por Mmns 
Geraes. . , 

Portnnto, parece quo a wr.ltHleira in,~r
preta~:iio desta disposi~:lio_ rcglmenti_Ll deve 
ser entendida com relnçao rw perwdo da 
so>são, qno o prazo do 15 tlias 1\eve set• con
tildo tlen tro da mesmn. sesdi.o. 

E sendo assim, o orudor pode no nobre Se
nador por Matto G1•osso a ret.iradn do seure
quorimento, convertendo-o, entretanto, em 

um pe11idn iL Mcs~ para remettet• os papeis ít 
CornmiHsão novamente eleita. 

O SR. A:'>ITDI\IO A~HR!lno-Niio tenho du
vida. 

O Sr. Q. Bocayuva (pala ordem) diz 
concol'dar em pa.rte com as observações feitas 
pelo seu illustre collega, representante do 
Estado dn Bahilt. Julgn. com tudo, seria con
veniente adopt:tr uma regra gemi e absoluta 
referente a estes caso,;, 

Niio e a primeira vez que surge a hypo
these no regi men dos trabalhos rl o Senado, o 
orador recorda.-se ate que em uma destas 
vezes o assumpto f'oi revestido de alguma 
gr·avidadc. 

Pens:1 que á disposlç~.o regimental devia 
seguir->e outra que determinasse o seguinte: 
torlos ?S papeis enviados ás Commissões regi
menta"s do Senado, que não tivessem pa
recot· dentro do praso de 15 dias marcado 
pelo regimento, deviam ser considerados de
vo! vi1los á mesa, para que ella as collocasse 
na ordem do dia e os submetesse á discussiio 
do Senado. 

Deste modo, quer sej;1 a rasão da falta 
do parecer o nccumulo ds trabalho, quer seja 
outra qualquer rasão, o meio regimental in
dicado liberta o Senado do constrangimento 
de ter do adoptar alvitres occasionaes, con
forme as questões suggerirlas, c liberta as 
com missões da censura implici ta, que sempre 
envolve o requerimento de urg-encia para a 
discussão de qualquer assumpto submettit!o 
a uma commissão e ainda sem parecer la
vrado por ella, e fica estabelecida uma regra, 
uma norma absoluta que liberta tambem a 
mesa da responsal.<ilidade. 

Ul! SR. SENADOR- Póde o assumpto ser 
importante o 15 dias não serem suJilcientes. 

0 SR. Q. BOCAYUVA diz que de todo O 
morlo se fixe um praso geral de 13, 20 ou 30 
dias. 

O que não ti admissivel, o que parece não 
ser admissivel é que os papeis possam ficar 
retidos em uma commissão um anuo, dous 
ou tres, ao arbítrio dos membros da Com-
missão. · 

0 Ol'ador cru que a disposição que toma a 
liberdade de snggerir no Senado salva todos 
os escJ•upnlos, to· los os melindres, porque as 
vezes succede que o nssum pto ó de sua natu
rez:L tão gmve, t:i.o importante, que reclama 
e_stl!llo i!JIL~~ rlemoradn, tLS vezes succede que 
a commissao se cncrmtra onora•la de serviço 
e não pó, lo att.ender com a promptidão de
sojavol ao tr:>balho dos pareceres. 

O orndor ont.oude que rlove ficill' 0St.nbe
locidn n. norum do quo todoH os papeiH niio 
despachados pelas Cummissues no JIOI'JOdo ro
gimontal, quo scril do IG ou ~o c\ias, por 
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exemplo, sejam considerados devolvidos ;'t 
mesa, e a mesa fique livre para collocal·os na 
orrlem do dia, afim de que o Senatlo úe!ibe1'e 
sobre elles como entenclcr na sua sabedol'ia. 

O Sr•. Pr·c .. ident.e diz que o alvitre 
ouggerido pelo hont•ado Senador, pócl.e ser 
muito bom, mas n[o est<i no regimento: tem 
de obse1•var as disposições regimf:\ntaes c con· 
sultar o Senado acerca deste caso novo, en· 
tretanto, deve in!"ormar :1 cas•t que os pre
cedentes até agora estaue!e"ir!os foram os de 
respeitar o periotlo inicial d;L se;si"to, n[o 
exigindo a apresentação do pare~eres qt~ttndo 
as Commissões ainda so ot·gamsam e mau· 
gut·am seus trabalhos. 

O Senado, ms sessões anteriores, tem ~e 
pronunciado sempre fazendo dovo!:ror as 
Commissões os proprios projectos cujas dis· 
cussües havi:tm sido ínicindas no atino an· 
terior, e.por maioria de razflo,os quo haviam 
sido dados para a ordem do di:t indepentlente 
de parecer. O procedimento do Sena:lo, até 
agora, tem sido este. 

Os 15 :lias cspecifieados pelo art .. 9·1, se 
fosse adoptado o alvitre lembrado pelo Sr. 
Senador pela !:labia, estariam decorridos, 
porque o Senado iniciou seus trabalhos no 
dia 5 e nós estamos a 2li. 

UM Su. S8NADO!t - Mas deve contar-se o 
praso da data da distribuição. 

0 SR. PRESIDENTE di?. que a distribuiç[o 
se !az immediatamente, ap6s a eleição das 
commissões. 

Os SRs. Sl!iYEIUNO VIEIRA E GoNÇALVEs 
CnA.vgs diLO apartes. 

O SR. Pm:sn,NNI'll diz QUe é da data da en· 
trcga á Commis,[o; quanto á distribuir;iio 
do trabalho entre os membt·os da Commis>iio 
i>to escapa :1 invcstigac;:'Lo c verificação da 
mesa. 

Vae,contudo,consnltar o Senado sobre o re
querimento apresentado. 

Q) l!oiiot•. Antonio A:.~:f~a·eclo (rJCla 
m·d::m) dir. que, :linnte das observa:;Gus u:L 
Mesa e d:t serieda:lc do caso, pede a retit•a:ln, 
do suu requnri men to, confiando que a i !lustro 
Commi~sfi.o de Logisfar;fio c Snst.iQa. •lt~ qnn.nl;o 
antes ptt.J'IJCCT' sõl.n·c este p1·ojccto, lw, dous 
anqos, pcnucn lt\ t!t•ste jl:trcecr. · 

O Sit. Png;a~Jr~:-;·J•~e-A Commissü.o aclta-se 
pl'Cson to c ou viril. n. snliei ta.çü.o :)o Si', Sonn· 
drw por Mal;l:o Gro.''SO. 

O J'CfJIICt'irnonl:o ,·, é:impt,·~mcnt.n vm•ba.l: 
nim pt·twisa. ser cunsuttadu a cusu qqunto ti 
8lllL t·o li md ti • 

ORDEM DO DIA 

ELI~IQÃO DO AMAZONAS 

Entra. em discussü.o o parecer n, :20 do 
1897, d:1 Com mi3sii.o de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, opinando que sej:t reconhecido 
e proc!ama:lo Senador da Republica pelo Es
tado do Amazonas o Sr. Eduardo Gonçalves 
Ribeiro. 

O Sr. Francisco 1\lachado
Sr. PJ'e3iàente, não seria eu, de eeJ•to. quem 
devesse discutir o pcwecer ~;ujeito á delibera· 
ção do Senado, si n[o acreditas;e na superio· 
ridudo deste a tod"s os pequoninos interesses, 
ás fraudes e as !ricas ele i toraes. E' verdade 
QUe já nestJ recinto teem por vezes echoado 
abuso~ commetti:los om diversos Estarlos da 
União, e o Senado, não obstante ajusta in· 
dignar,:ão que tem manifestado a respeito, 
ha to1lavia. sA coltibido de emittir juizo, de 
tomnr· providencias, basea•lo no escrupulo, 
muito natural, de não ferir a chamada auto
nomitt dos mesmo> Estados. 

Agora, porem, e el!e chamado a intervir 
directamente nos negocias do Estado do Ama· 
r.onas: tem de p!•o!'erir seu 'IJeJ·edictwn a re
speito das eleiçües que Já m1.1ito mal se reali· 
zaram a :10 de dezembro de 18Dô, para are· 
novação do terço de seus membros. 

Tão alto, Sr. Prpsidente, colloco eu os cre· 
ditos desta illustrada corporação, que consi
tleraria um crime o mou silencio, desde que 
estou certo de que iria induzi l-a a um erro. 

E', portanto, :1 instigação de um tlever que 
ao presente obedeço; tl por isso o Senado me 
releva1·i1 o tempo de attençüo que lhe vou 
tomm•; assim corno espero da gentileza da 
maim•ia dt~. hom•nda Commissilo de Consti· 
tuiçii.o e Porleres que me pordôe a ousadia de 
me oppor ás suas proposi:;ões, e ainda mais 
:is conclusões do seu parecer. 

Sr•. Presidente, quem 16 esse parecer e tem 
conhecimento das actas que se diz traduzir 
a e!ei1,:ão do Amazonas, e mais dos documen
tos em que esse parece!' assegurtL·se b:tseuclo, 
fica realmente tr1ste deantc dtt ovit!encia tle 
que a honmd<L maioria dtt Com missão foi g-en· 
til, demasiarlumcnte gc~erosa, partt com o di
ploma:lo ... 

O f<n. Vrcr~~'l'l•1 ~'LICit.\no-Niio npoindo. 
O 81t. FnANCISCo MACILIDO ... -tnnto quanto 

cruot. c dum para :~om o contestante. A 
Conun issilo ac.edtou tlo tliplomado as mais 
Siili[Jh~s }Ji'OjHJ:-dÇDI'S COlHO JlfOt:rt.'i iucr)JIC/f..'\St.t.~, 
llO pilciSIJ qlll\ l'IICUSOU Cl'111iito ti i!fllll\mOIJtOS ir· 
rlll'ut:tv:•is olf<•rocidos Jl"lo contostnnt.u. Pn.· 
1'(·N~·JrH', Rr. Pr('3idnnto, 11ii.o sm• nstn o pro(•n· 
dim''IJtO mu.i,; ::lll'l'udo u mais uobr·.,, <!llll'll· 



SESSÃO EM 26 DE MAIO DE 1897 177 

laçilo a dous interessados que se enfrentam: diploma não é mais do que um fuzil do uma 
um l'epresentando a opposiçiio, o opprimido; catteia irnmenso;de a.ttentados contra. a lei, a 
outro representando o poder, o oppressor. ,iustiça e a moral. 
Acho, Sr. Presidente, que deveria sm• antes o Sr. Presidente, era Governarlor do Estado 
procedimento da maioria da honrada Com- do Amazonas o diplom!tdo, Sr. Dr. Eduardo 
mis-ão o de rlispens:n· mais generosidade Gonç!Llves ltibeii•o. Estando elle em meio do 
áquelle que pugna por seu direito, que se seu pcriodo administrati I'O, pensou necessa
lhe quer arrancar ; ú.quelle qne se bate pela rio acautelar o seu futuro, preparando p!LI'a. si 
garantia da vct'dadeira liberdade cleitor·nl; uma collocação que lhe garantisse certa posi
de preferencia a proteger uquelle que oppri- çilo que no me:;mo tempo lhe fosse commoda ; 
me, áquellc que tem cm todos os seus abusos assim como b.mbem gamntisse o seu passado 
o c:\racter infallivel da oppre8silo, da tyran- para que não viesse a ser facilmente desven
nia e do despotiHmo. rlado ú. luz do sol ; e nestas condições, 

Sr. Presidente. esse parecer em discussão Sr. Presidente, S. Ex. tratou de assentar 
estabelece um principio, 'ou avança uma pro- nesse plano, que se vê reali~:~do, com a coo
posição que me parece arma, na qual vao fe- ce~siio do diploma, cuja validade ora se dis-
rir-se mortalmente a. commissH o. cu te. 

Di~ o me-mo parecer que n<ío sendo nin- Sabia o Sr. Dr. Eduardo Ribeiro que tudo 
guem ob1'Í!Jado a obedece~· a mna liJi que náo quanto elle esperava desse plano dependia, 
conhece, de.,de que se tenham feito eleições no só e unicamente elo pleito eleitoral; mas 
Ama~onas pela lei n. 35, de 26 de janeir•o de tinha contra si o obstaculo das intendencias, 
1802, pelo J'.,cto de não se ter conhecimento toda.s organizarias por pessoas que niio lhe 
da de i de dcmmbro de 1806, essas eleições 'ram all'eiçoadas, e que sentiam-se feridas 
não podem deixar de ser válicla.s; porque nos seus interesses pela. sua administração. 
os cleitm·es nüo podiam obedece1· ao dc.<conhe- Era, por conseguinte, necessario, imprescin
cido. E' uma verdade que torlos reconhecem divel, remover o obsttJ.culo, que encontrava 
e eu acceito. Assim, convertendo c'tc argu- fnni1amento de maior solidez, qual o de dis
mento em argumento à contrario sensu, eu po,ições constit.ucionaes do Estado, que ti
direi: logo, cm todos os lor1ares onde a lei nham garantido as mesmas intendencias, que 
de 7 de de;;embro n•ío podia sei' conhec!da, se achavam .n~ seu _legitimo e incontestado 
physica e humanamente, nesses logMes, s~ as peri~do arlmmrstrativo, 
actas 1'e;;a1·cm de que ai cleiçJcs foram feitas· Nao deso!llmado pelo facto, o Sr. Dr. Eduar
por ella., essas actas não podem deixar de do Ri~ei!•o aproveito~-se da disposição con
Ecr nu !las, não podem receber do Senado con- strtuc.w~al que autort;;a a 1'efm·ma da mesma 
sideraçilo, por mínima que seja. Constuwçüo, para propor um seu plano de 

O S J S A 0 · do reforma, como lhe em concedido, tendo em 
R. OAQUnr AR~IENTO- P ra · mira principalme11te alterai' as intendencias 

O SR. FRANCISCO MACHADO-E' com este ai'· em funcçíi.o e o Poder Judicinrio 1 Pede a 
gumento p1·eponderante que me proponho. o verdatle que eu me manifeste declarando que 
dcs~nvolvcndo, proyar as g~andos ft·au.des o plano de S. IJ:x., não obstante o fim in
llavJdas para produztremesse dtplom!L accerto. confessavel, obedeceu entao ao preceito con- · 
Tomo sobre mim este encargo, crente do stitucional; e teve, de confor•mi:iade a elle 
que a illustrada Commissii.o tom~tril a si, para a publicidade exigidtt durante tres mezes 
scioncia do Senado,o trabalho de verificar em successivos. 
que _loga~s as. el~ições se ~zeram pela lei O SI~. VICENTE MACHADO- E mereceu o 
n. 3o, de ~6 de,]anetro de 189~. applauso de V. Ex. aqui no Senado •. 

Sr·: Prasidente, antes de entmr no desen- .. o SR. JoAQum· SARMENTo-O que n-0 ·us-
volvtmc~to dos factos . que pl'OV~m es,sn.s tiflca a intenção. a ,l 
grandes lrawles, enunciO, synthe.tisando,. !l-
proposição Se"Uinte:-as nuthentiCDS trazt· 0 SR. FRANCISCO MACHADO-E tanto me
das do Ama~onas pelo Sr. Dr. Erluartlo Ri- rcceu que o e.stou elogiando, por ter sido 
beiro soure as c•leições ultimas para. conhe· realmente oiJedr.ente aos PI'eceitos constitu
cimeJ;to do Senatlo, stio de ptoccde)(cia crimi- cionaes, e s~ vet•tficll pela publicidade durante 
minosa, muito embota cxtcl·io1"111C)(IC ollas se aquelle pcr10do. 
ap1·csentem revestidas de /eqwJs o lwncstas ap- Lov:tdo e~se plano ao conhecimento do 
Jlai'uncias-; antes, porém,de igto demonstl'l1r:. Gongres~o,, com o qual. e~le contava, porque 
peço lieenç:t 110 Sr• nado pnm ützer 1_11na ~lt· Ia II mnwrm. er·~ constrt~llrlll po~ seus amigos, 
oercssito, ner·o>BII.l'Íll, qne constitue o htstorrcu o Cun:.:resso nu.o se linHtou n approvação· 
~o ~ue prect,deu a inveuçüo dest.o tliploma desse plano i aclwu pouco o mutto quo já. 
quo, por ille:.;al, impugno su:t nccei ta~iw. contmha o loz por s_ua voz. :tdditrunentos e 

Este his:orico provarú. o quo se tem pus- nesta. P11l'le, qu~ nuo. pmlm deixar tle set• 
sndo no Amazonas ; provn.ró. quo o mesmo do acuortlo o mttts purlotto cotn o governador 

~onndu V. I 
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amigo- a Constituiçao /oi completamente des· 
presada, 

Pela Constituição (10 Estado, conforme a 
iniciativa de sua reforma, parta do Exe
cutivo , do Legislativo, das intend oneias 
ou do eleitorado, assim clla tem diversos 
t1•amites prescriptos, para que a reforma 
pro.tectada seja promulgad:1. e entre em exe
cuçao. 

_Pois bem, o plano iniciado pelo governador 
fo1 transformado de um momento para outro, 
sem a.ttenção a taes prescripções constitucio
cionaes, pelo Poder Legislativo, em outro 
ditrerente que abraçou tudo quanto de mons
tJ•uoso se operou então. 

Os superintendentes, de que o governador 
fazia principal questão, os tornando cargos 
de simples nomeação do Governo. segundo 
seu plano, assim consinerados, lbi medida 
acceita a contento e, além disso, no addita
mento, ficou ainda o governo autorizado 
a distituú· intcndcncitrs eleitas cm 1893 e a 
nomear outras, que, JWovism·iamcntc, presi
dissem â. administração dos municípios, em
quanto se preparava uma nova eleição muni
cipal! ... 

Não parou aqui o desembaraço !lo Con
~resso, o qual foi até ao ponto de escJ•ever na 
Constituição certo artigo; que dá verdadei
ramente a. medida desse desembaraço. 

Vou ler ao Senado o mesmo artigo, para 
que fique formando verdadeiro juizo da con
sciencia e da honestidade dessa maioria do 
mesmo Congresso: 

« Art. 6. 0 O subsidio e representação dos 
membros do Congresso por1erão, logo depois 
de promulgada esta reforma. constitucional 
ser alterarlos,-vigomnrlo a allamçuo no actual 
tricnnio legislativo.» (Apa1·tas.) 

Quer isto dizer, é um Cong1•esso que vota 
subsirlio para si proprio, não só da data em 
que o vota, cm dcante, como até comprehen
dendo o tempo pass<tdo ! , .• 

Eis aqui, senhores, a primeira prestação, 
deixem-me dizer assim, elo preço por que foi 
contractado. toda a rerorma constitucion:1.l. 

gido, esperav:tm só :1 revogação desse obsta
cuJo para a execução da. ob1·a encommond:1da. 

O Cong-resso rleu de prompto os seus ser
viços estabeleccnrlo na reforma constitncional 
o a1•L 7• que di~ : 

« Art. 7. n As incompatibilidades (te que 
tr:tta esta constituição e leis do Estado em 
vigor nao attingem os nomca.clos pelo Gover
nador,- em virtude das attribuições espe
ciaes que lhes são con(eridas nas disposições 
transitarias -os eleitos na primeira eleição.» 

Por sua p:trte os Intenrlentes hOuveram-se 
galhardamente ; elles quo já, com maior 
desembar~~o, accumulavam em1•regos e ven
cimentos. que lhes tornavam incompatível a 
eleição, a prevalecerem as disposições J'eVO· 
gadas. 

O alistamento eleltoml que fizeram. Sr. 
Presidente, e tudo quanto de cynico se póde 
imaginar· : os que conhecem-no, qualificam a 
obra mais bem acabada no sentido de fer·ir 
direitos adquiridos. 

Nado. roi respeitado! O Governa•lor sa.bia 
a que gente entreg:wa esse trabalho de des
bl'a vamento. 

Sr. Presidente, pal'a o Senado não serú, 
novidade quanto di~ser a respeito ; ,ió. tudo 
ouviu na. se>são do anno ultimo, e dito pelo 
então Senador que sentava-se a meu lado. 

A primeira cous•l que se teve cm vist11 
ne!se alist11mento Jbi excluir centenas de 
eleitoJ•es, que tinham desde muito, por assim 
dizer, a posse (tO direito politico ele eleitor. 

Eram eleitores do antigo regímen, princi
palmente do tempo em que, para ser aleitar, 
niio bastava somente, saber ler e escrever ; · 
era preciso além disso, ter um senso que, 
como o Senado sabe, niio era muito baixo. 

Pois bem ; esses eleitores na sua. quasi to
talit1a~e foram retirados do alistamento, paro. 
serem su bsti tu idos por itlustJ·es desconhecidos, 
que mais tarde teriam ele ser tirados dos que 
viessem engajados dos di versos Est~dos da 
União para a polici11 loc11l, como succedeu ! 

Disto deu-se conta em tempo como :~nt.os 
lembrei em um discurso (I) pro!brido no Se
nado ; rliscu!'so no qual se en~ontm a relação 
dos excluídos do novo alistamento, os quMs, 
em numoJ'O de 134, recorreJ'I11U de sua ex
clusão, s~m conseguir justiça! 

Disse o jornal, (2) qnc ontilo publicou a. 
lista desses eleitores : 

Assumindo os seus cargos, os intendentes 
já eleitos, pela fOrma por que o govern11rlor 
quiz, trataram immediatamente de juntai' aos 
fuzis jó. ligados da cadeia antes re(ei•iflos, mais 
um; e que foi o de altuml' completamente o 
alistamento eleitoral. 

Isto, poJ•em, não podia legalmente ser te· 
vado a termo sem que antes deso.ppurecesscm 
·cert11s disposições do incompatibilidades de
cretadas em lei rlo Estado; o qno não era caso 
lle di!llcilsoluçiio havendo tal Congresso, cuja 

« ALIS'l' AMENTO ELlllTORAL- Temos tuntns 
vezes repetillo quo o Governo rio Sr. E•luarrlo 
Ribeiro ó rt complct>t negaçüo r lo ~ystern:t 
republicano, cletol'minado polrt Consth.uiçiio 
da Naçü.o Brazilelra, o todos os dias o publico 

maioria. era. obedientemente servil. · 
CongJ•csso o intendentes, rle cllracteristicos 

itlouticos, dispostos a tudo c1uanto tlelles exi-
(I) S1 1tH;!io 7iu Uo illln ngosto do 1/.;tJn. 

(2) ,\m(t:(n!t!Sl tlo 1·i 1lu julho tio tsou. 

, . . 
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. -testemunha. que razoes dümais temos para 
as nossas 11ffit•nmçúcs. 

Nadtt tem sid" respeitaria neste moJdH.o 
governo,-os <linhoiros publicas for·am csba.n· 
.iados discricionnriamente, as libcrdad··s pu
blicas o individunes coarctadas; :t inviolabi· 
lidado do lar desrespeit:11la, n. moraltdnde 
atlministrat.iva bo.nida do nosso solo, a just.içn. 
vilipendiad:t o posta a. ferros, a. vidl1 do cida· 
d~o nmeaonda dr. deso.ppat•ecer a. cada mo
mento ante o sabre o Comblain da policia, as 
fortunas colossaos a levant.:trcm-w do mo· 
monto mysterios:tment~. a instrucção pu
blica reproduzida a a-;y!o do ignorantes, o 
voto do eirlat!ii.o nos comicio.:: eleitoraes rou
bados official e cynicamen t.e, o mandato po· 
pular vilmente reuaixado peln. fraude, peta 
ment.il•a e pela violen~ia, pt•incipiaos C!cudos 
de um tal governo. . 

Emfim, por qualquer fórma que se pro· 
cura estudar :1 moribunda administração, só 
se encontram motivos pa.ra 11 sua maldição 
e para etern:1 vergonha de um povo que lc· 
vou a sua paciencht a um extremo tal, a qm 
os vindouros não porlcrão 1leixar de classifi· 
car de covaruia. 

,1 unica cottslt que ainda se mantinha com 
certo ·respeito, erct o alistamento elcitoml ; po· 
1·ém este com1Jçon n se!' ·lliolado nas vc.<twms 
das ultimas âcíçõcs municipac,, pma sl!rcm 
distrilmidos til a los de eleitol·cs a phospho?·os e 
soldados de policia, afim de rim· a victm·ia elo 
dleito ao Govcmo, mas que ainda assint ct par
pau tendo necessidade pam salva1• os seus cs
cotf;idos de lançm· ostensivamente nuro da 
fmude. 
• o •• o •••• ' •• o •••• o ••••••••• o • o •••• ' o • o •••• 

.. ó' iú·: iici~:~1~ti~ '.Rib~i~~- ~;t;·; i>~~~t~~ ~-:~~i~~~ 
0 Governo, mas qner ser Senador Fer1er:tl e 
estit convencido de que fnça o que fizer nunca 
será eleito por este povo quo o abomina, mas 
niio desanima e antes de lar:;ar o governo 
quer ver prepararlo um al!sta~ento, eleito· 
ral que lhe ga.mnt:1 "' v1cto1·~a e o o que 
estão Jhzendo os seus ma.ndtltnrtos. 

1'enr1o tle proceder-~e it revisão do alist~
mento eloitoral deste anno a Intcnrlrmcza 
preparou a;; mesas c,om. pes~oaluproprin:do 
para não ali,;tlll' um so ~u1aduo q\!13 !le qt)al
quer fórm:t fosse suspe1to de nuo acce1tar 
essa ca.nr1idatura. _ . . 

Tendo di vcrsoE cidar1u.os rcq um't\lo altsta· 
menta, ns me,;as ne,:;avatu reCibos us partes 
e si por acaso prtssavn.n.l atgu.ns em. PE-ra 
som mais Jbrma!itludes-mdclern·ns pett~ues. 

ção, a titulo uns de tcrorn fallccido e outros 
m urludo de resideucia ! 

Entretanto que esses cidadãos existem e 
rcsil'le:·n etfectivament.e nost11 Capital, encon
t.ram->o diariamente com tacs ?'ecanscadorcs 
e muitos destes vüo constantemente ó. Inten
dencia, Ol'.t como jmarlos, ora a trat11r de 
outros assumptos. 

l'roh Jludw ! 
o I o O O O O O O O O o o O O O O O O O 0 O O I O O O O f 0 0 0 0 0 0 0 I I O f I 0 .............................. ' ........... . 

A' vista rle tudo isto qne se passa na Ca· 
pita! do Estado, imagine-se o que vae pelo 
interior. 
•••• o •• o .................................. . 

••••••••••••••••• o ........................ . 

Eis a lista, incompleta ainda, dos exctuidos 
da qualificação : 
.......................................... 
••• o ••• o •••• o o ••• o •••••••••••••••••••••••• 

• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >> 

Sr. Presidente. do quanto dito, se percebe 
perfeita e clat•ametlte que tudo obedecia. a 
um plano. p[ll'a determinado proposito. 

Era necessario, além disso, porem, para o 
complemento dos intuitos achar um homem 
que acceitasse, sem duvidas, quaesqum• im· 
posições; e o Senado sabe a luta que se tra
vou entre o então Governadot· e alguem quo 
se (l.clla nc:;ta Capital, quando se tratou d11 
pessoa escolhidtt para succes>or do Sr. Dr. 
Eduardo Ribeiro. 

O Senado sabe tambem que dessa luta si 
evidenciou que não servia para successor de 
S. Ex. aquette que tivesse por progt•amma, 
como Governador do Amazonas, «a justiça e 
a mot•atidade. » 

Isto foi cscripto e documentado com tele
grammas que de 111 partiam, que podiam 
revelar um acto de indiscrição, mas que 
contccm a verdade, não podendo nós, por
tanto, deixar rle acceitat-os como a expres
são delta. 

0 SR. Q. BOCAYUVA-Não apoiado. D11 pl'O· 
'posição de V. Ex. resulta, pouco mais ou 
menos, uma injuria ao actual Governador. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Si eJle 0!'11 in· 
juriado, niio podia ter molhot• occasiiio do 
que aquettn pam defender-se. 

o SR. Q. BocAYUVA-Paroco-me estranho, 
porque aintla ltojo se pro1:uo, pela imprensa, 
a ;ttlittnçtt do partido do V. Ex. com o Go
vcmatlor. 

Niio flc11ram, porém, contentes com. este 
procedimento, pois os tot·uarmn mats mdt· 
"!lOS ante a Com.missao Jllttnicipal qui' nunca 
~povo viu J'unccionn.r no Iog11r co1r~pctoute. 

Atli foram excluidos chmdestt!muwnto 
centenas tle ciLl!llliios pertencentes a oppos1· 

0 SR. FRANCISCO MACHADO- Isso Ó hypO· 
thot.ico ; o provém talvez do um facto de quo 
lia pouco tivo conhecimento, isto é, que o 
proprio ·Governador estli. muito justamente 
prestando gentile~as uo chcl'o !lo partido na
cional, o digao Sr. Dr. Jonatlms Pedrosa, 

:' ,, 
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tão pouco consitlern.do pelo diplom:u~.o. ainch 
aqui. (i [a rcpr·lidn:: aJ>Ill"tr·s.) 

Estou lli<;toL"imHlo; o hom•wlo Scnn.dor pelo 
Rio de .rn.ue>I·o r.en!la '' lJondade de tirat· 
apenas a il!açfiu d.os Cactos. 

O onti:io govm·nadot•, pol' cad.as o tacs te
legmmmas, discuti~. e procurava :w,~eitar 
JlM;L sncc•·ssor o que mellwt· se accornmotl"s:.;o 
aos seus nus :de q tw ;;t: Llefinin por nm; ttHLS 
bmvemcntr. se V"l'iÜe;J.r/t si acertou na es
colha ou siso enganou, :;endo a indu, um tanto 
cedo l,)a.l'a. concluirmos. 

O que é vorclatl.e :, quo tn,uto tinln1 a inten
ç~.o de collocar como suecessot• um Govot•na
dor submisso, na.s contliçür•s p1'oprias, que 
suppontlo ter· ta.nto obt.itlo no que collocn.ra 
no carp;o, que não hesiton, mesmo deante rio 
Jlwto de lhe lhltar· uma condição essencial 
JJara oel·o, conrli(J:io que n ing;uem molhar 
do que o Senado Sii.lJe: ii.ir:t:t qucotiio tla, idade, 
os :10 annos complet.os exigi•1os pela Consti
tuh;iio E:;tatlu:~l. 

Taos C0USi1S se fizer;tm desrle cntiio para 
chegar tto resultado da elei~ilo tlo prelo· 
rido Sr. Dr. Fileto que, realmente, doloz·oso 
me seria narra l-as; rlem:.is, o Scnatlo ,í<i 
as ouviu e penso que tlisporlsar-me·ha de 
reprod.uzir rtu:tnto .dito e resumir os dis
cursos aqui proferidos, qu~ deram em re
sultado fie:tr evidenciado que o Sr. Dr. Fileto 
nilo só deixa 1'3. de ter· :L idade exigidn pela 
Constituiçüo, afim de ser successor !lo SI'. 
Eduardo Ribeiro. como que nii.o fôra eleito 
Ioga! e re:;ularment.e. 

Mas como ello havi:t asient.:ulo que o seu 
successor devia sor esse amigo doei!, que con
cebia tr:r as contlições d(;sr·jadas para succe
uer-llie, nfio l!esitolllllrtis tardn, IIJCS{[IO depois 
da Consti tu içii.o l'üf<m:mda, Jills i J!cal·il ( lllio 
sei se o te?" l/lO c' ]H'O}'n"Üt, mas o Senado o dú·â 
fjlrr.tnrlo at.:aba?' de ozwi1·-nw, demonsttmulo o 
modo pelo gwL! ttTO CSfJ?.:cnlruucíttc s~ !t.mtreram,) 
11:mt, agl!itando-a, litzer com que r1es:tppare
ccs,cm umas incompatibilithtdes elcitoraes 
incommodns. 

O Sn .. lOAQUm SAl\MEto•o -Nem é outra 
COU>it. 

O S1:, PnA!';Cisco 1\hc!C.\Tlo- Tratou·Eo na 
Gonst;itnir;àu, como o Senado, onvin ler, do 
tlis[JC>H~:Ll' as in•~ompaLibili•ladcs para a pJ'i .. 
moira, eloí•;fio tl:cs intentlcnci!1:;. 

1\ra.:-; eorno t:~mlm111 ora. IH~l~(~·;;sn.rio não titzer 
che:;:ct• ns ltte:il!l:tS inco!nPn.t.iililtú:tde:; uo Go
VO!'nutlrll·, PSt:tÍJt~!tl!entm tlllla íUentíca. sígní
Jicar,::i," enl. l'll i ucnn1 p:tl, i bilida.' i e~ li con<li<;õc;s 
e:4s~awi:Jl'~ pa·1·a. o c:tl'go ; L\ /t\Varam, ]lill'tL o 
.,,Jrc·i lo, do >tn~·ubr- «n:t, (ll'ill!ell':t cloi<,,fio»
:w plu1·td:- <-< fl;t.s pl'iiflL~ii'U$ cluiç!ii~S»-; 
SII jl j <OlidoJ ~ IW dc:,;l.';>t•/;o :tdiiL Va·sO CO III pl'O· 
hl!JJdida iL nluil,';l.o :-:r~~uiJtl,o do Uovol'll:Lifor, 

:;ur. · wdu uli(>Lil-:;il!l:umptti.i!Jiliz:.~tlo. 

Bem isto si cvit1encia \ln, Constituiçü.o re
formada. 
w~ aqui, Sr. presidente, a Constituição ro

lbrmnda (mostmmlo um (ol/,cto}. Depois do 
as:;im reformadn., l'oi que surgiu n. idén. de 
atn·ir tal porta, que suppnnham muito justa 
o legal para :t eleic;ilo do Sr. Dr. Fileto. 

De prornpto tmtaram de llli1ntlat· imprimir 
ilOvct fblha, ]JlUr:tlizn.ndo as pil.lavras citada~. 
qurJ na rel'oi'IM da CozJstituiçii.o estavam bem 
nu singular, mas peh1 press:t não se lem
braram, n:1 occasiiio, tle subtrahir n. folha sub
stituída e as~im ficaram o.mbas no mesmo 
l'olhet.o!. .. (Oh! ... Oh !. •. ). 

Eil-as, Srs. Sezmdores, ambo.s as folho.s, 
neste lolheto. 

VozEs - Leio., leia. 
0 Sn. FRANCISCO MACI!ADO-Com a circum· 

st.ancia, de que se !ta :1lgumo. alteraçilo 6 só· 
monte no ponto em que trata das incompati· 
lnlidaúes e leis do Estado, em vigor, dizendo: 
- e os eleitos na p>·imeim elciçao- quando 
na !olha seguinte lê-se-e os eleitos' nas pri
mci?·as eleições. (Riso.) 

Veja o Sanado o folheto (1nostrando) e o 
examine para r1ue se convença até onde Coram 
o então Governador do Amazonas e os seus 
congressistas. 

Ja vê o honrado Senador, que me distinguiu 
com seu a parte, est:tr a razi:io do meu lado. 

0 Sr.. Q. BOCA!UVA- A falta foi do gover
nador? 

0 Sa. FRANCISCO MACHADO- Seria a falta 
de quem expediu os J'olhetos?. (Riso). 

Eis outro interessante 1\.lzil dus u:t cadêa a 
que me r·et!ro; do desgoverno do Ama::-onas; 
uão sabendo qual o numero que terá nella, 
porqunnl.o os e~canclalos e os attentados con
tra n lei e ajustiça, não ces~aram de ser pra
ticados quer pelo executivo, quer pelos 
congressistlls; e, apezar de todo o· em
penho empregado pelos meus 11mígos no 
Congi•esso, para pel'suadir a estes de que 
n:i.o deviam pl'occder por essa fórma 
saltamzn elles por cima de tudo, não se 
importaram com cousa alguma p11ra que o 
resulta• lo fosse como l'oi: rlizer-so eleito go~ 
verrmdor o Sr. Dr. Pile to Pires, o qual de 
/l!cto excl'cc as J'uncçües de governador do 
Estndo que aqui I'epr·eseuto. 

Sr. Presidente, estes r .• ctos que vieram 
echo:tl' neste l'Ccinto, como out1·o,; que taes 
de dívc1·s :s proveniencias, Lleram :L ~alul.ar 
lnellit\;1, no intL•!'es~n da Republic<L, da lei lle 
7 tle dezembro de l8Uü, tiUe no mesmo Est:ttlo 
l'oi mal reeebidtL polo partido govorni~tn 
súmente. 

E 01'11 ,jlÍ, tampo: as nuvus iustituit;.üos es· 
t:11':tm lm muif,o sondo accu~nda~. por vícios 
dt~~:;o,; que oe dizem ropuiJ!icano:; o ijÚ ~abom 
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sel-o quando dn. Republica alguma vanta
gem tem a esperar; o, r!e~acretlitavnm-n':t sob 
o peso des;as accu,nçõe;;,de qne não pntli!t de
fender-se sértamcnte- .porque os l'tlctos que 
a fnziam mal vista 1:1 não ~.:o resumiam, re
produziam-se constar,tcmonte, sendo pois de 
melhor aviso procurar meios rle contei-os. 

Os bem intencionados. ~ue os ha em todos 
os membros deata. Casa·, c muitos outl'Os fóra 
del!a, trataram de aprovoit:tr :t occasião que 
~e lhes oft'emchL de se ir proceder it elri~·ão 
federal, para crcar um obstaculo. pelo menos, 
aos desmandos prepararias pa1•a a viciai'. 
onde podesscm elles produ~ ir conseq nencias, 
~inorando os seus effeitos, t<tnto quanto po~
SJ v e!. 

E foi o que originou n lei hn. 1)ouco citada. 
Era necessario providencias que minor:tstiem 

os e1feitos desses abusos, dr.ssas immoralitla
des, a\li praticadas com o fim inteiramente 
inconfessavel de abastardar a vontar!o do 
eleitorndo: uma de tantas providencias e que 
dependia do Poder Le~islativo, a tempo foi 
tomaria, fazendo-se es>a lei, que, contt•ariamlo 
o pensamento que tuilo hn.vin. r1ominado no 
que antes se hn.via leito no Estado, bem ex
primin a verr1ade do annexim: «O homem 
põe e Deus dispõe». 

Essa lei determinando que. nos Jogares em 
que as intenúencias tivessem sido violenta
mente destitui das antes da terminaçu.o do seu 
período administrativo, fossem as que presi
dissem ás eleições a que se ia proceder ; e, 
ainda, que o albtnmento pelo qual ,e 1lze~oc 
·a chamada dos e lei tores fosse o feito por 
ellas, 

SAria o que devia succcdcr no Amazonas, 
em cujo Estado foram tlopostas as intend<m
ci:ts eleita$ em 1893, r;l por lá a lei moderna 
tivesse sido executnda. Assim é que vimos 
mais esta vez uma i'arça eleitoral. 

A deposiçü.o uns intcnr1enci<1S de !893, por 
lei votadu. pelos a\lur1idos congressistas. con
tra as proprias convic~õ"s politicas, em i'<wor 
rio interesse pri vn.tlo desse qu~ se a.prcscn t.!t 
com diploma de Sr.natlot•, marca uma epoca 
da ailministraçao desse diplom:ulo. 

O Sr. V!cr•1NTE: ~L\cnAno-Nüo tenhO nado. 
com isto, mas devo purguntar a. V. Ex. si 
est.o acto não m<~l·econ o seu apoio no Se
nado. 

0 SR.. V!CENTI~ MACUABO -Nem Cl.: tenho 
1nl.ercssc em :1pnnlml-o cm !'al~o. 

O Sn. FR.ANCtSco MACIL\DO- Eu apenas 
peço t1 V. Ex:. quo attenrl:\ nos factos que 
estou cxpnnrlo, pnr:~ tlol!es tJerluzir a iàlsi
rlndo do d.iploma cujo valor r;c tliscute. 

0 Sn.. VrcmNTg MACHADO t'lÍ. um ap:ute. 
0 Sn.. FRANCISCO MAC!LI.DO -Eu nii.o Sei 

porque V. Ex. csti so clirigindo a mim 
nesses termos. 

0 SR., VrcmN1'E MACHADO -Eu tenho O di· 
rcito <lo assim me dirip;i1· a V. Ex., desde 
quo V. Ex. qu:tlific:t <lo inunornl um acto 
que mm•ccnu a sna tl.cl'ezo.. 

0 SR. FtUNC!SCO MACHADO - J;í, rl;SSC !1 
V. Ex. querecona :tas atmaoc;: <1olles ve1·1i. 
fJIIO niio é ex:tcta :1 sna atllrlll:t(•ão. 

0 Sn. VICENTE MAC!l,\.M- V. Ex. nessa 
occ:tsiüo :•,intla q n:tlific:wa o ex-g·ovorn:tdor 
do Amazonas de illtt,tJ'e gover•n:tdor, 

0 :';Jl., FttANC!SCO MACHADO-Como Ütrei em 
relttt,:ilo :t out.ro qua.lque~· cm iguaes condi· 
ções ; p .rque entendo que e dever de todo o 
cirla·lií.o attenciom e educ~uio :tjui~a.r bom .de 
ou ti em em quanto este n:w se mostrar umo, 
c isto faço t:om V. Ex., que não terit as mi
nhas attenções desde que se mostre indigno 
de !las. 

Senhores: a vert\arle e f]UO a lei de 7' tle 
dezembro tle lSUG não potlia se1• exccuf.ada 
no Amazonns, nos pontos em rJue dizem quo 
o foi. 

E quem mo Jembr:t as condições cm fJUe 
a lei assume o camcter do obr·iga.toricd:tdo, 
ó o pr•oprio relator d:t CommisS<í.o. 

O Sn. VJCE:>~TE ~\L\CUADo-E' a lei. 
O Sn. llt\ANCJsco MACUAno- Eu digo que 

foi V. Ex .. pol'que foi quem citou a lei; si 
algum JOr)recimento !ta nisto ti devido a 
v. Ex. 

Di~ u lei 572, tle 12 de julho rle 1890, citada 
por· V. Ex., ce1tamente p:n•:t ser lida, o se-
gUinte: . 

«Al·t. !."As leis da. Uaiién e t\ecretos tio Go· 
ver• no l•'etleml, com força de lei, obr·rl(:tm om 
totlo o torritol'io t1a Repub!ic:t. dos Estatlos 
UnitloH tio flr':tzil, <1esde o di11 que <letermina
rem; e n:t !'alta. dtlStn: llotermin<tçiio: 

I. No Di~tricto lleúer·al ..... 
0 SR. FtL\NClSGO MACHADO-Não mereceu. 
0 RR. Vtcr.:~n: ~IACAAJ><J d;'1, 11111 apnt'tc, 
O Sr:. l·'H!,Nr:mco MACJJ,\.UO- Está porfbita

nl6rtl•,\ COJ;U,m.l,dO; Y, ]~X. I'OCUl'l'i.L :lOS :Lilll!WS 
t' 1111. de vcl' que on llJletlltS upplt1Udi, no tk;
t:urso urn rcspo.st:~. t\o Sr. ~. Sn;~·nwnto, aquillu 
quu tl~Ll>ll tliWlltlO. 

II. N:t comarcrt ria cnpitul de car.ht Estarlo, 
no tercuiro tlia depo)S da reprutliiC<;ltO n:1 m:t 
ll.illt:t o!llci:d, ou tle annuncio n:t mesnm, de 
tt>l'el\l sidu remettitlos pHo corroiu os exem
plares tlestin:ulu;;ús ttUlot•itlll!H:S competentes, 
pal'll. n, sua. oxecw;fío. 

lll. Em t'Odas :ts outras com:u•c:t;;, no ter
ceiro di:t tlopots d<l publicllt;ilo J'oit<c polo .itti~ 
do tiiroitu cm audioncia QU, ntt l'ct!Ltt, liutlu o V. g;.;:, llito ntn ap11nha cm litlso. 

I 
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mesmo prazo do numero anterior, augmen
tado de t11ntos dias quantos 30 kilometros 
mediarem entre a capital e a séde da co
maJ•ca.» (O o)'{tdm· pede ao 81'. Pl'esillente que 
lhe (a('a vi1· os documento.~ l'elatiDos á ctaiç<io 
!7UG se 1liscute, c d satisfeito). 

De conformidade a essa lei, na p:1.rte lida, 
a lei de 7 de dezembro ultimo devia ser pu
blicada noDiw·io Of'(icial do Estado, para que, 
t1•es dias depois, tives.:;e força obrigatoria. Ha
vendo a mesma lei tido publictdade, pelo 
Dim·io O{ficial de Man:ios, no diu. 2-~ desse 
mez, só no dia 27 começou a sull. vigencia no 
Amazonas. 

Nestes te1•mos, Sr. Presidente, não devemos 
nos esquecer, para a discussão em que es
tamos, estas datas. 

Pois bem; podia achar-se a mesma lei co
nhecida em todos os municípios no dia 30, 
seis dias apenas mais tar.le 1 

Para asseverar que não era isso possível, 
não preciso mais do que recorre1• ó. palavra 
empenhada pelo diplomado. 

Encontro-a na contmriedade opposta tL con· 
testação que o illustre diplomado (di>·igi,.do·sc 
ao S1·. Vicente Il!achado-ji vê o nobre Sena
dor que acabo de tmta.l-o ue illustre) olfere · 
cera à Com missão de Po•leres. 

Elle, tr:Ltando dos documentos apres'enta.dos 
pelos meus amigos, para rlemonstrar a i m
possibtlidaue rle haver chegado a muitos rios 
Jogares o conhecimento d<L ultima lei, con
trariamente ao quanto di:~em as authenticas, 
diz: 

«A chapa do partido nacional, que foi allo
ptada por um grupo de cinco opposicionistas 
ao governo do .Estado, foi organisada a 22 de 
dezembro e publicada a 25 em dons jornaes 
da capital. cinco dias apenas antes do pleito, 
NmmRO DI'J DIAS INSUFF!Oll!:N1'1~S PA!t,\ QUE AS 
CDMUUNJCAÇÕES CHEGASSEM AOS MUN!Cil'IOS 
MAIS PllOXIMOS DA CAPITAl,.» 

Veja o Senado: e o proprio diplomado 
quem uiz que cinco dias eram insufllcientes 
p:tra fazer chegar o conhecimento dessa lei, 
publicada em Manó.os a 2,1 de dezembro, a 
todos os municípios, ainda os mais proximos, 
da capital. 

E', porem, de notar que não nos dissesse 
quantos dias .iulg!L sufficientes ; porque si 
formos a calcul:tr aquillo que elle foz por 
aquilfo em que se apoia, p11rece que es~n 
grande difllculdu.rlo da distancia só existe 
Jllll':t meus amigos e para os adversat•ios do 

·S. S., para ollc niio. 
Vou, porém, Sr. Presirlente pr.w:w ao Se

nado que, mesmo cm sois rlius, intm•vallo l!tL· 
vido entre IL puhlicnc:fio c execução dessa loi, 
niTo seria possível, na g'l'anrle mnim·ia rlesses 
munieipios rlo E~t~do, do onde viernm a.u· 
thonLicus sull't'ILgtmt!o o nome do rliplomudo, 

clre"ar o conhecimento rla lei, porque, a não 
set· por um milagre, os impossíveis physicos 
niio se vencem. 

E, Sr. Presidente, si attentarmos bem 
neste facto: que o Dim·io O(fiâat que publicou 
a lei am tela[}l'amma, ó. de 2,1 de dewmbro, 
uiio poder_ernos explicar c~m10 por est:t .lei se 
tivesse fmto a convocaçao dos mesuri03 da 
extincta intenrlencia, na Labre:t, no mesmo 
dia, justamente a data !la publica~ão; em 
Humaytó., tambern nesse dta 2-l ••• 

0 Srt. LEI'rE E 0IT!C!CA - A quantas !e• 
guas? 

0 SR, FRANCISCO MACIIADO-Siio nove dias 
ou pouco menos, pam Labrea. 

O SR. JOAQUIM SAnMENTO-E a vapor. 
0 Sn. FRANCISCO MACIIADO-Não era pOSSÍ• 

vel que em Barcellos, m r!istancia rle tres 
dius, fosse feita a convocação no r lia 15; em 
Moum, a dous para tres dias de distancia, a 
convocação o fosse !lO dia lG •.• 

0 Sn. LBITE E 0ITJC!CA -Então antes d:1. 
publicação 'I 

O Sn. JaAQUJ~r SARMEN'ro- Muito antes. 
0 Stt. FRANCISCO MACIIADO - Em Codajús, 

em Parintins e em Borba, no dia 21; em Ma
nicoré. e Canutama, que ficam, aquelle, a 
dous ou tres uin.s tle dist1tnci:L e, este, a seis 
ou sete, no dia 22; em Tefiii, que fica a dous 
dias, t;tmbern ern 22; em Fonte Boa., que fica 
a seis rlias pelo menos, no dia 20 o tantos; 
em S. Paulo de Olivenç:L, que fica a sete dias, 
em 26. Note o Senado- tudo quanto rlig-o 
tiro dessas a.utlwntica.< do rliplomado; de pro
cedencias de Jog-at•es que distam d:L capital 
centenas de milhas. 

O Sa. Jo.\QUm SAmiENTO -E pam onde 
não !ta tolegl'~r.pho. 

0 clR. FltA:-ICJSCO MACHADO-Percebe-se per· 
feitamente que t:Les antlienticas ~t que so re
ferem as rlutas que acabei do lcn•, não podiam 
te1• existenci(l. r'iniio pm• um rnitag-re, po1•que 
só um miln.g'l'e furia desupparocer esse im
possivel physiCo a que allurlo ... 

O SR. LmTE ~a 0I1'rcrcA - Ou o bico d:L 
penna. 

0 SR. FltANC!SCO MACHADO-Fazer desappa· 
recer tegiti>;wnwnte, er:t o que queria dizer. 

O St: .. JULIO FROTA -Talvez empregassem 
os pombos-correios. (Riso.) 

O 81:. JoAQ!J!)! SAJUtm~To- E' cousa que 
!li. uii.o lia; nem porniJOs-correios nem telc
gJ•upho. 

0 Sn. FttANCJSCO MACIIADO-Niio foi este O 
meio tlo que so :<o!' vi mm. 

Cunscguintomcnte, Sr. Presidente, ri ver
dado o quo n.f!Jrmou o contoHtltnte na sutt 

., 
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contestação, com a. proposiçii:o por elle fll·· 
ma.1a, elo que, as actas que vieram ao Senado 
p~r intermedio do diplomado srio do p1•ove· 
n.'encia criminosa, embotrL e:cteriormonte reves· 
lidas de honestas e legas apparencias. 

Est:J. affirmaQão e verdadeira e as pr~prias 
a.uthenticas a justific~m. 

mnneim que no dia 30 jú. n. nova lei era co• 
n becida em todo o Estado. 

Aos pontos mais afastados da capital, che· 
ga-se em viagens regulares de sete a nove 
dias no maximo. 

Não o estou dizendo com documentos que 
tivesse tmziclo po,ra ·aqui; estou rleclarando·o 
com ~s proprias authenticas apresentadas 
pelo diplomado; e V. Ex. sabe perfeitamente 
que em ma teria de eleiçiio o prazo é tudo. 

Nilo houve um só ponto onde não se fizesse 
a eleição pelas· mesas eleitas de accordo com o. 
novíssima lei.» 

A' vista deste trecho, que acabo de Iêr, nilo 
houve no Amazonas um só ponto. onde a lei 
novíssima niio tivesse sido observada. 

E' o proprio diplomado quem o diz I ... 
O Sn. LlliTE m OITIC!CA-lsto foi por inspi" 

raçii:o do Espírito-Santo, provavelmente. O SR. LEITm E OrriC!CA - Mas as actas 
rezam que a eleição foi fei t:J. de accordo com 
a lei nova 1 0 Sn. FttANCISCI) MACHADO- Só assim, OU 

então pelos pombos-correios, a que alludiu o 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul. 0 Sa. FRANCISCO llfACliADO- Sim senhor 

e hei de pr•ovar a v. Ex. mais uma 'cousa .. : 
0 Slt. LEITE E O!TlCIC,~ - Então estão em 

desaccordo com o parecer da Commissão 1 
0 SR. FRANCISCO MACIIA.Do-Perfeitamente. 

Basta conhecer-se quaes os Jogares onde as 
eleições foram feitas pam saber-se que não 
podiam ~el·o sido pela lei de 7 de d,~zembro, 
com razao. 

Ainda mais, S1•. Presidente. Veja V. Ex. 
que o nobre l'elator do parecer quiz salvar-se 
por uma circumstaneia que suppunha ter·se 
ilado; mas que infelizmente, para elle não 
se deu; isto é, que houvesse Jogares onde a 
eleicão se tivesse feito pCllo re~rimen da lei 
n. 35, rle 1892 e ni1o pelo da de 7 de dezembro 
de 1896; e então, rli;~; o seguinte, como ja de· 
clarei aqui· no começo da minha oração ••• : 

«Acha tambem a Commissão que não pro~ 
cede o fa.cto de em alguns municípios não ter 
sido observada a lei n. 42u, de 7 de dezembro 
do anno passado, porquanto não tendo ella 
a esses pontos chegado com tempo de ser 
executada, validas siLo as eleiçües procedidas 
cxclusil>amcHte sob o regímen diL lei n. 35 
de 26 de janeiro de 1802, e isto por Corça do 
decreto n. 5i2, <le J?. de outubro t\ll 1890. 
Ainda nesse sentido ap!•esentou o canrli!lato 
díplomnrlcl á Commissã.o o telegramma que, 
em resposta 11 consult11 l'eita pelo gover· 
nador do Amazonas, enviou o Sr•. Ministro <lo 
Interior.» 

Daqui se infere n. presnmp~ü:o de que houve 
logares onde a elei('ão devêra ter sido f<lita 
pela lei n. :15, ele 2G de janeiro do 1892, e 
isto por fo1·~a <lo dec~·eto, cuja leitura fiz. 

O St:. LJm•m E OrrrcicA dO. um apat'to. 
O Sa. FI:Al'i'crsco M.\CI!Ano-Ncm um, o 

v. Ex. CjUOl' RILber ? Niio vaadoantc, QU<;a o 
propt·io diplom1tdo: 

«Para scientific;w r Tas novas altm·n,,ücs, nos 
municípios mais 1listantes da cnpilitl, 1o:oam 
immediatamonto tomadas providencias de 

como se ou v e do diplomado, Sr. Presidente, 
chega~so aos pontos mais distantes da capital 
em sete a nove dias, isto porem, sómente, 
para os seus interesses, pot•que para os dos 
meus amigos, como já Hz notar. elle diz que 
mesmo cinco dias são insufllcientes para. 
chegar ao.> municípios mais proximos da ca
pital. Sii.o dous pezos e duas medidas. 

O S!t. Ll!ITE I;OITICICA-E'porque V, Ex. 
e seus amigos como inimigos do Governo,não 
tinham os elementos de que o Governo dia
punha. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO- 0 Espírito 
Santo? ... 

o SR. I.mrrm m OITICICA-Prova.velmente. 
0 Sa. FRANC!SCI) MACHADO-Agora., Sr, 

Presidente,me seja permittido descer a con
siderar algumas das eleições em especial, afim 
de mostrar ainda mais que todas as authen
ticns consideradas pelo honrado relator são 
de proce~encia criminosa. 

Em relação a Humaytá que ftca,-jã. eu o 
arlmitto,-a seis dias de Manã.os, com boa. 
marcha, porque V. Ex. sa.be perfeitamente 
que em viagem por aguas ninguem se fia, o 
que houve? A eleição, alli, ha d1sto melhor 
prova, tinha se feito; .iá. estava ella concluída, 
·quando chegou um expresso com ordens es
peciaes a respeitl) do processo. 

Apena.s decorridos seis dias da publicação 
da nova lei, que tantos vão de 24 a 30 de de· 
zembro, não podia essa eleiçilo ser verifica
da, rle·confor•mida.do a ella. 

O SR. Llll'l'E E OrrrcrcA.-Rio acima. ou 
rio abaixo é feita essa. travessia? 

0 SR. FRANCISCO MACHADo-Rio ácima. 
o SR. L1mm m OIT!CICA-Entüo foi poro

roca, (Riw,) 

0 SJt. FRANCISCO MACIIADo-Devia ter Sido, 
Pois bem; chegou aq uelle expresso, achou 

a eleição concluiua e o tu.belliiio a transcre~ 
ver em sou livro de notas a acta respectiva.. 
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Communicadas as ordens, er:t preciso em- 1 

pregar os meios para recompôr tudo, e 
a~s1m se fez, m11ndan•lo que o t11helliii.o sus
pendesse a transcripção que estavlt a fazer 
até que se eleborasse outr11 acta, de accordo 
com as prescripcões da nova lei e com as 
instrucções recebidas. 

0 SR.LEITE E Ü!T!O!CA-Vá se vêr que tem 
outra folha do livro do tabellião como aquella 
da Constituição reformada. 

0 SR. FRANCISCO MACI!ADo-Não tem; V. 
Ex. vae ver que tein cousa melhor. 

Que o processo para a eleição foi iniciado 
sob o regímen ria lei n. 35,de !892.prova um 
edital que tenho em mãos publicado em um 
jornal dessa localidade, edital que se refere 
á organização das mesas. Este edital é data
do de 20 de dezembro, e é feito de accordo 
com a lei n. 35. Pois bem; feito isto que jit 
disse, o tabelliiio esperou até que lhe trou
xessem outra acta da eleição, de conformi
dade com a lei de 1896 p11ra transcrever, o 
que fez. 

0 SR. LEITE E ÜITIC!CA-Então ha duas ~ 
0 SR. FRANCISCO MACIIADO-Não, senhor; 

é cousa melhor como V.Ex.vae ver.Os eleito
resquetinham funccionado comomemb1·os da 
mesa na I" secção e a~signadoa primeira acta, 
sabendo que tudo se havia alterado sem scien
cia ~.alies foram perante o tabelllão, lavrar 
um protesto que estit aqui entre os papei~ e 
pedir uma certidão da acta. Agora e que V. 
Ex., vae saber o que se deu, pela leitm•a 
dessa certidão: «.José de Lemos Braulio, 
tabellião do Publico Judicial e notas ... 
interrompe a leil!<ra .) 

Notarei que o escrivão qne deu a ce1•tirlão 
quo leio não é daquelles oscri vães a•l hoc ar
ranjados pelas mesas eleitoraes. ( Contim:ra a 
leitura) : 

« Escrivão do civil, c1•ime e mais annexos 
do termo de Humaytit, official do registro ci· 
vil e do de hypothecas da com;~rca do mesmo 
nome etc.-uertitico, a requerimento ve1•bal 
do cidadão João ~'rancisco Soares Filho, que, 
dr1ndo busca em mou cnrtorio, oncont1·ei ás 
folhas 128 até its folhas 130 do livro de notas 
n. 3, as actas do theor snguinte :-Acta da 
eleição procedida a 30 de dezembro de !SOG, 
para um Senador e quatro Doputados.-Acttt 
ria cleição.-Aos 30 dias do moz de dezembro 
de 189G, 8' da Republica r los l~stados Unidos 
do Bl'!lzil, ás 10 homs da lllltnhã, pre,en· 
tes no edillcio do paço mnnicipttl, d1~signado 
po.m a eleição da I" secção dos te mun icipio, 
os meso.rios olcitos em virtude das disposiçcies 
do art. ..fO da lei n. :J.'i, de :J(j da Janeiro 
diJ 1892 o •• 

O SR. LErm u: OIT.IOIOA-Esttt osl;ú. direito. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Yá vendo. 
Vamos adiante : 
... rleclarou o presidente que ia procedel' 

á eloiçii.o flltl'a preenchimento das vagas de 
um Senadol' e quatro Deputados FcdAro.es, de 
conformidade com os· artigos da citada lei 
n. 35, de 2B de janeiro de 1802.-Convidarlos 
os eleitores a darem os' seus votos pelo mesa· 
rio designado, começou a ser feita a chamada 
dos mesmos pela cópia parcial do alistamento 
desta secção por ordem alpbabetica. Cada 
eleitor, á medida ~ue erachttmado, penetrava 
no recinto do gradil destinar lo á mesa ; apre· 
sentava seu titulo e ao presidente suas cedu· 
las.-Sem e(feito por mto ser a que se tinha 
de copiar. -Humaytá, 30 de dezemhro rle 
1896. - O tabellião, Josd de Lemos Braulio 
Pinto.» 

(Interrompendo a lei tum). 
Já vê o nobre Senador por Alagôas que não. 

é possível inventnr nada mais extraordi
nario! 

Continúa a acta : 
« Acta da eleição pt•ocedida a 30 de dezem· 

bro de 1896.-Acta da eleição para um Se
nador e quatro Deputados no Congl'PSSO Na· 
cional pelo Estado ao r\mazona,, aos 30 dias 
rlo mez de dezembro de !89fl; ás 9 horas da 
manhã, ·constituída no l'eeinto do odi tlcio onde 
funccionava a I" secçiio eleitoral deste muni
cípio de Humaytá a mesa comp11st:t rios elei· 
tores Josd Gwmoo da Silva Amm·al, presi· 
dento, Jotto Ev"ngclista rle Olivei1·a. sec1·etario, 
Antonio Josd Lopes, Firmino Pinheiro Si
queira e Jlfanoel .A.rr11th Garcia, mesarios eS· 
colhirlos pela intendencin dissolvida ex-vi do 
disposto no art. 2" das disposições tmnsito
rias da Constituição estadun.l promulgaria a 
19 de ago~to de 1895, tomar:tm todos assento. 
-0 presirlente declarou que se i:t proceder ii 
eleiçii.o de um Senador e quatro Deputados 
ao Congresso Nacional pelo Estado do Amazo· 
nas, e convidou os eleitores a darem os seus 
votos.-Examinnda a urna e verificado quo 
estava vazia, toi fechada ú. chave e collocada 
no topo r la mcs11. em lagar vis i vol .....•.....• 
O O I I O O O o o o o o O o o o 1 O o o o o o o o O o o O I O O tO O O O O O o I O O 

Nada mais se continha na referirla :tct:t, 
mo reporto ao respocti v o livro ils folhas II. 
quo conferi e concertei nesta cidade de Hu
maytit do Esta•lo do Am:tzonas. aos 30 •lins do 
mez de dezembro do 1806.-Eu, .Jose do Lo· 
mos Bmuho Pinto, taucllião. n. escrevi e sub· 
sc1•cvi e as~ig-no. Em tr~tomun h o da verduclo 
(ostttva o signn.l pnblico), .TosJ de Lemos 
B>·aulio Pinto, tabellifio.-C. C. po1• mim.
B1'1(!rlin.-Nado. mais se conl;inha nas réJbri· 
dns actas, as q un.os n1e roporr.o no mesmo 
livJ•o do notas no principio declar·uclo o em 
meu poder e cartorio, q uo conJ'ol'i e concorLoi 
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com o requerente nesta cidade de Humavtá 
do ~sta~o do Ama?.OniiS, aos 30 dias rlo mez 
de .]anetro de 1897.- Eu, Jose de Lemo., 
Br•aulio Pinto, tabellião, a subscrevi e om pu
blico e razo o.ssigno.-Em te, tem unho dn. ver
dade, Jose de Lemo.• B1·aulio Pinto, tabellião. 
-C. Conlbrrne. -Braulio. ,, 

O SR. LEtTE E 0ITICICA- Os primeiroa 
eram membros da Intendencia antet•ior? 

. 0 SR· FRANCISCO MACHADO -Não lhe posso 
drzer porque a transcripçiio não che"Oll uté . o 

consta-me que as lettras, de algumas entre 
si se asr,emelham. 

O Sa .. loAQUDI SAR)lll:-!'I'O-Pouco mais ou 
menos. 

0 SI\. !IRANC!SCO MACHADo-ElleR haviam, 
1lo lilbrical-as em <~.lguma parte. 

Porcanto, já V. Ex. vê que está satisfeita, 
o creio que ct~balmente, a sua vontade de 
saber si as eleições. segundo as actas foram 
feitas pela lei de 26 de janeiro de 1892, ou si 
pel:t lei de 7 do dezembro de 18913. • 

Vamos, Sr. Presidente, notar ainda. al
O SR. LEITE E OITIC!CA- Talvez tt•ugll de- gumas singularidades relativamente ás ou-

pois os nomes 1los mesarios. tras eleições. Por exemplo, em Teffé dá-se 

as ass1gnaturas. 

O SR. FRANCisco MACIIADO-A transcripção um caso interessante. 
da primeira acta não chega ás assignaturas. Ahi dechtl'It-se que no dia 22 de dezembro, 
Mas posso satis!itzer a v. Ex. cóm 0 pro- dia em que se fazia o edita.! que convidava os 
priojornal que publicou a list11 daorganiz:tção mesarios da Intendencia para a organização 
dus mesas. das mesus, uhi che~ara a lei de 7 de dezem-

br·o, leva•lu pelo Diario Official do Estarlo. 
O SR. LEITE m OITICICA- Perfeitumento. Ora, V. Ex. está vendo que só por milagre 

Eu queria ~aber si esses eleitores !oram es- e qwi podiu saber-se em Tolfé, no dia. 22, 
colhidos pela Intendencia nova, ou si pela ln· daquillo rtue o Diltrio Officiat publicou no 
tendencia. velha. dia 24. Eu não sei mesmo como a illustrada 

O Sa. FRANCISCO MACHADO -Ouça V.Ex.: Commi:;são não quiz crer• nestes documentos 
«I• secção. (LO.) paru com elles desmentir a aiiirmação do 

diplomado. · 
Nenhum daquelles cujos nomes acabei de 

ler ássignou, o por isso elles protestaram, O S1t. VICENTE MACHADO dá um aparte. 
porque furam elles que fizeram u eleição, que O SR. FRANCisco MACHADo-Mas estes do-
a segunda acta transformou. aumentos de que eu me estou servindo, são 

O SR. LErTm ~~ OITICICA.-Então uinda ha os adduzidos pelo diplomado. V. Ex. ha de 
mais isto ; foram escolhidos uns,e assignaram notar que eu não estou Jilzendo vuler do· 
a acta outros ! cumentos a lavor 1lu cund1datura suffmgada 

pelos mom amigos ; estou inutilizando do· 
O SR. FRANcisco MAC!IADo-Exacta.mcnte. cumentos sómente otrerecidos pelo diplomado, 
Portanto, Sr. Pre:;ide!.te, não ba a menor em fiwor du ~uu. E~te é o meu plano 1le 

d_uvida de que a oleição do Humaytá l'oi !ill· combate; e si V. Ex., não o comprehen
stficada, e de que o que consta das actas que dendo afastur·se delle estnró. terçando no 
de lá vieram, não roi o que se l'ez. ar. ' ' 

Ora, si em Hum:tytil dá-se este facto, veja I O Sa. VICENTE MAmADo-Eu estou quieto 
V. Ex. o que n:i.o se dará nos Jogares mais aqui. 
distantes, como nu Lábrea, Canutumo., etc. 

Mas o pr•oprio rliplomlt<lo, querendo i nu ti
liz:tr este 1locumento, declat'Oll que 11 eleição 
se tinhu feito rPgularmente, e a pr•ovn. rs
tava em uma noticirL dnda pelo ,jor•nal Ilu· 
nu;,ytàensa rle 5 de janeiro, dias depois 1la 
eleição; noticia que lliz pouco mais ou menos 
o seguinte: 

A eleição nesta comarca foi feita segnwlo 
11 lei de 7 do dezembro de 189tl. 

0 SR. LEI'I'm E ÜIT!C!CA-fi:u julgo que Het•ia 
conveniente ex:tmimu· :•s actilS do <tlgtun:ts 
dessas sccç:ões mais distantes do quo a de 
Humaytó., procedendo-se ii confrontu.çiio das 
lettrus. 

Q Slt. FRANCISCO MACHADO-Sr. Presitlente, 
vou :tgoru descer aos pontos onde a lei podia 
ter sido conhecidu. para ser executada, e CO· 
meço pe!a proprin. capital, Manó.os. Ahi os 
tttropollos aos eleitores da cipposiçlio foram 
enormes; nfio lhos acceitarum ti~caes, quando 
rt lei diz qt1e os deviam acceitat•, sob pena de 
nulli1kde; não deixaram votar a~descoberto, 
wb pretexto do quo assignar as cedulas todas 
consumiria muito ternpo, n a eleição niio se 
:wab:tria no mesmo din,o que prova o grando 
rnunero de opposillionbtas; o não accoitura.m 
os protestos ( 1). h tu dou lugn.r a quo o;; op
posicionistas so soccorressem du justiçu lb· 
tleral. 

0 SR. FltANC!SCO MACIIADO-J.<so dopoir> pO· 
dm•:'t o Senado, si quizm·, examinar, porque 
consta-mo, mas não tivo tewpo do vcriJ!cttr, (I) nacn~<H•nto< ''"· 1 "2. 

Sunn.do V. l 2'1. 
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Foram no juiz seccional para que man
dasse tomar, pelo seu resp~ctivo escrivão, o 
protesto {I). Segundo diz o propriojuiz,fo;:oam 
em numero crescido; e comprehende-se que 
assim fosse, visto que eram sete socções,por
que tantas silo as que tem a capital. 

O juiz recebeu-os de ma vontarl~, assa
nhado, arripiado, ouriçado, dando lagar a 
uma certa troce. de palavras entre S. S. e os 
protestantes. Este facto nlio tl invenção 
minha, porque o proprio juiz narra-o no seu 
despacho. 

jnizo além de outros motivos provenientes 
de di~lO"'OS em altas vozes e G!rensivos a tal 
ponto de tornar-me impedi•l.o o impos_si!;Jili· 
tn<lo de conhecer da mator1a das pet1çues ; 
sou suspeito e o juro nos termos da lei. 

« M11m1os, 31 de m11io de 18913.- (Assign!l.· 
do) Sitveim. » 

• Deviilo, porém, à boa vontade, à gentileza 
i!os protestantes, entre os quaes se achava o 
Sr. Dr. Mello Rezenrle, que no tracto com 
todos é tilo attencioso que, si ns damas 
podem ser tomadas como typo de attenção e 
delicadeza, elle é uma ve1·dadeira dama; 
devido a isto o juiz conseguiu não mandar 
tomar o protesto, mas dar-se por suspeito, 
fazendo a declaração do que se pasava e 
al!egando que e!'a caneta pelo cre~cido nu
mero que se lho apresentava a pedir des
pa.cbo. 

Este despacho ó celebre. O juiz rleclara-se 
suspeito, e eu tiro immediatamente a con
clusão de que suspeito e elle para. a justiça 
federal. 

Para se mandar tomar por termo qualquer 
declaração, não é preciso que o juiz entre 
no conhecimento dos motivos dessa. decla· 
ração. 

Sa.be V, Ex., Sr. Presidente,e sabem todos 
os que entendem de direito, que um protesto 
não crêa nem tira direitos. 

Um protesto é sómente declaração solemne 
contra. uma cousa que se considera illega.l; e 
isto que é apenas uma garantia do direito 
não póde set• discutido pela fót•ma por que o 
ó esse direito. 

O juiz deu o seguinte despacho, que o re
commenda esquerdamente ao Governo da fe· 
deraçilo, agindo este !le conformidade com os 
seus deveres. 

E' assim concebido : 
« Tendo em consideração as declarações 

dest•espeitosas e cheias de ameaças que in· 
~onvenientemente me foram dirigidas na en· 
traga da pr•esente pet.içilo por signatnrios 
portadores da mesma e de out.ras t.le assnmpto 
identico, em numet•o de sete, todas datadas 
<le hontom, mas apr•esontadns hoje, depois de 
5 horas tla. tarde, em uma só occasiâo, po1· 
crescido numet•o ele inrlivicluos desconhecidos, 
aflm de me co!tgit•em a dar o rccelJimento das 
mesmas petiçúes á hora indieada por olles on 
que diziam ter• nos seus J•ologios, succedendo 
tornar-se tumultut:~rio o expet.liento deste 

{1) DocnnwnLoH nf:l. ·I n 2 in /I'Hil 

0 S!t, LEITE E O!TICICA- Como se cham!l. O 
juiz 1 

o SR. JoAQUIM SAimENTo-Chama-se Salus· 
tino Gomes da Silveira!. •. 

0 SR, FRANCISCO MACHADO - E' exacto, Sa: 
Justino Gomes t.lrt Silveira é o seu nome, que 
deve ficar nos annaes dos tristemente ce· 
lebres 1 _ 

Já aqui se disse que a ,justiça feder11l m~? 
estava bem representada no Amazonas; Ja 
desde o tempo da administração Eduardo Ri· 
beiro que, este como governador do Estado, 
niio querendo ter olhos sobre si para douun· 
ciarem os seus actos, nem um refugio para os 
opprimidos, que delle se pudessem soccorr~r, 
afim de adquirirem provas <la oppressa9, 
tratou por meios suaves <lo empregar o d1· 
nheiro, mandando dot,1r a justiça federal pelos 
cofres do Estado do Amazonas. 

rsto foi aqui denunciado, a imprensa clamou 
e o governo man~ou, felizmente~. suspend~r 
esse abuso que ho.]e, por essa íorma, nao 
existe mais. 

o SR. JoAQUIM SA.miENTO- Ostensivamente 
não existe mais. 

0 SR. FRANCISCO MACIIA.Do-Ostensivamcnte 
não existH mais, mas ni nguem neg11 que 
existe ob e subrepticiamente. 

0 Srt, LEITE E 011'ICICA. - Então chama-se 
suborno, cot•rupção administrativ!l.. 

0 SR. JO.\QUI~I SARMENTO- Pelo menos e O 
que consta. 

0 Sr:.. FRANCISCO MACJ!.\DO- De outra ma· 
ne im não ~e ox plica esse despacho dado por 
um juiz que se preze. Si olle tinh~ a sua ~oga 
impollut<l, o rerot•ido despacho vem pollml-a. 

O SR. JoA.Qum SARM!aNTo - EntJoetanto 
tinha lama de juiz integ-ro. 

0 Stt. [?r:.ANC!SCO MACHADO-Si elle conhecia 
O:l seus !lireitos e deveres e s:thia perleit!l.· 
mcnto cumpri l-os, nfw dllvi11l~nçat• 1!m ~es
pacllo na qual allog;wa ter s11lo o!lend1do, 
niio usando, poróm, do dit•oito que a lei ll1e 
confern do mttndar pren<ler o:; seus o:ll'ensores 
pill'!t que fossem procoss<t<los. 

O S!t. LimE: J•; OrTIClC,\-Eile nfio poLI i o. ser 
suspeito siniio cnnhecend<) a mnteria. 

0 Stt, Flt.\NC!SCO MACHADO-E p11ra mandar 
tomar por termo um protesto, niio precisav11 
conhecer da materia, 
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O SR .. !-EITE E OrTICIOA;- Não podia dar-se nior para fiscalizar os tr•abalhos da eleição, 
a suspet(,lao, sem conhectmento da mater•ia que hoje se vae proceder na referida secção, 
(lia outtos apatles ,) para um Senador e qua.tr•o Deputados ao 

0 SR. FIUNCISCO MACHADO- Apoiado. Er•a Congresso Federal. 
simplesmente um documeuto que so podia no. Manáos, :30 de·dezembro de 189G.-Dr. Ja
f~rma d!L lei. Tomar por ter• mo a declaração, natha.< de Freitas Pedtosa.-Josd Ca1·ncira dos 
drz alCJ, porque o fim della m•a saber si Santos,-Joaquim Sen·a Carvalho.-Josias de 
tinha sido em tempo feita a reclamação. IIollanda Cavalcante,- José Dttarte de Oli-

Ojuizcompetente,nocasodequesetratava, 1lei?·a.-llde(onso Fer1•eil·a de Amorim. -
para julgar da illegalidade do procedimento Joaquim F1·eire da Silva.- Joao Gualberlo 
das mesas, é o Senado i Só este é que póde Soa1·es Camal'<1o. - Josd Henriques da Costa. 
julgar si a rec1<1mação tivera ou não cabi- - Josd Ferrci1·a de Oliveira. - Joaquim Fer
mento i mas esse juiz nada tinlm que ver com rcim de Lima.-Joaquim Rodrigues Teixeira. 
a questão vertente. E' isto reconhecido á evi- - Joao N. Hermes de Araujo. - lzidoro Fa
dencia. biano das Neves Vieira - Jo!Io Elii!o Pereira. 

O SR. JOAQUIM SARMENTO- Apoiado i só A1·ouca.- Joaquim Francellino de Araujo,-
tinha que tomar por termo 0 protesto. José Antonio Fernandes Guimaraes. - Joa

quin~ Maria Guimarctes.-Josd Domingos Teí-
0 Stt, FRANCISCo MACHADo - O resultado xeíra.-Josd Gonçalves Dias, - Joao de Mi

disso. Sr. Presitlente, qual foi 1 Foi tal a in- randa Vianna,- J. J. Pinto Cru:.- LeoneZ 
dignação que o procedimento do juiz prorluziu Ribeil·o do Valle.- Ismael Victoria Gomes,·
nos protestantes e nos que os acompanhavam, Jovito o. a. flebcllo.- Joaquim A. Sarmento. 
os quaes diz eUe set·ern em n11mero cr•escido, -Josd Furtado Pacifico Janior.- Josd Avelino 
que rleram uma QUl,iXa (I) contra ellc o.o Su- Menezes Cardoso.- Jose Lopes de Souza.
pt•emo Tribunal, queixa que já está pendente Joao Pedro áe Andrade. 
do parecer do procurador da Republica. 

Estas petições não possuiamos, porque 
O SR, JOAQUIM SARMENTO-Ha mais de mez. foram entre~:ues e nunca mais se soube dellas. 
0 SR, FRANCISCO MACHADO- Já V, Ex. vê E' o jll'Oprio diplomado, a cujas mãos ellaa 

o sabA que os meus amigos niio desprezam oa foram, quem as exhibe. mas-exhibiu-as por· 
seus direitos e sabem empregar os meios para que suppunha com ellas justificar que as 
fazei-os valer de cont'ot•midade com a lei. respectivas mesas seccionaes tinham tido 

Bem i esses protestos que !'oram feitos razão, e razão de mais, para não acceitar os 
contra a prepotencia das mesas da capital, fiscaes designados, e a sua supposição baseia
não tinham outro documento siniio oste: as se em que seis ou sete dos signatarios de 
declamções pe1·ante o jui::o de di?·eito, nas uma dessas petiooes não são eleitores da 
guaes se histG?'iam todos os {'actos (lei do 7 de secção. 
dezembro de 189Ci, art. 7•). Eis, Sr•. Presidente, uma das razões porque 

Sr. Presiden:e, esses factos, como eu disse, eu disse que a maioria da nobre Commissã.o 
não tinham em nosso poder outl'IJ.s provas de·Constituição e Poderes me pareceu muito 
sinão esta: o protesto contra a arbitrax·iedade gentil, gentil ele mais, com o diplomado, pot•· 
das mesas levado iL presença do juiz sec- que acreditou nessas palavras que não de· 
cionn.J. verão dignamente ser acreditadas, sinão com 

Mas a respeito do uns desses f11ctos que as provas no bojo. 
deram Jogar ao protesto, . o proprio tliplo- Não competia nem bastava ao diplomado 
m:1do adrlu~iu provas que nos dão completa vir dizer: <~não está nos termos da lei este 
razão e que nos auxiliam na verdade e na se- documento, porque taes e taes individuas 
gur11llça da affirmaçiio que fizemos. · nuo são eleitores da secção». 

Sr. presidente, uns dos primeiros fuctos Erot necessurio que nas a.ncas da affirma· 
allcusados no protesto eram os do niio torem ção viessem as provas, e foi o que elle não 
as secções accoitado, como dever:tm fazer; os fez, contentou.se com a sua alfirmaçiio, ac
fiscae;; apresenta,Jos pela opposição. Feitas as crescendo que contra o. paltwra del!o, já 
petições o assignndas do uccordo com a lei muitas vezes encontrada em falha, nós temos 
íbram apresentados na 5", 7" e mais secções: 11 1le ::lO cidadãos, que declaram perante o. 
(lê) : secçiío que dolla siio eleito1·esi temos a do. 

os :tb:1ixr/nssi~,:nados, eleitol'es da 5'' secçiío propr•ia secçílo que recebeu esse documento, 
do município ti:J. capital, na fórm 11 1\o art. ·13 e se ella reconhecesse que os signatarios nü:o 
§ 17 da lei n. 35, de :2Ci do juneiro de 1892 ot·am eleitores do. mosma, natla mais fncil do 
indicam 0 cidalliio Jose Antonio do castro Jn: QU•J !tpt•oveitar-se 1lesse incidente para chegar 

(1) Docnnwnto ·i11 {//!(' ,..;oh n. :1. 

aos seus fins,-recusar os ftscaes-i porque, 
V .Ex. comprehendo, que quom tem um meio 
log:1l pn.rit c]legm• n. seus finH, nii.o vae do 
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modo nenhum buscar um meio illegal e cri· 
minoso, como ó esse do subtrahir um do
cumento com o tlm de tiL!tar impudentemente 
á verdade. 

Já v. Ex. vê, Sr. Pre~idente, que ús pala· 
vras do proprio d1plomn.do eu apponho o pro· 
cedimento ela secqão. Portant,o esse do
cumento est;í. Jegnl. 

Agora permitta-me n. nobre Commissão 
uma consideração. 

0 SR. VICENTE MACHADO-Quantos n!eito
tores estü.o assignados nesse documento? 

O SR. FR,\NCisco l\IACIIADo-Trinto.; ou 
vou chegar lá. V. Ex., como relator da 
Commissü.o ... (permitta-me que me clirija u. 
V. Ex.como relator da Commissão); o quand" 
digo V. Ex. quero me referir ao parecer de 
que v. Ex. é relator. 

V. Ex., tligo, declaroll que estão assi
gnados 29: Eu duvidei da minha arithme· 
tica, suppuz que não soubesse contar·, fui 
á secretai•ia e pedi que cont:tssom com migo: 
contaram 30. Então eu disso: com certeza é 
eft'eito do hypnotismo, não póde deixar de 
ser; esquecer a som ma é real monte uma 
cousa esquisita. 

V. Ex. faça o favor ele cont:tr os nomes ;i, 
proporção que os fúr !ando. (Lê.) (Diversos 
Srs. Senadores di~em-s<io t1·inta). 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Fico de todo 
convencido pelo que ouço de tnnt:ts vozes de 
que, só o hyphotismo podia !ovar a di verso 
resultado :t nobre m:tiorh da Commissão que 
notou 29, onrle todos cont11'm 30 nomes. 

Estó. pois confirmada a contagem por mim 
feita e verificada pela secret,ria. 

A hom·ada Commissão,no entret;mto,<liz no 
seu parecer que só ha 29 nomes e por isso 
não foi acceito o fiseal llara a respcct'l v a 
seccção. 

Diz a Commissão : 
«Para essa nomeação era nccessaria a in

dicllçüo de :~0 eleitores. de cacl:t j:nma dessas 
secções, e isto· não se deu, pois algunuts 
dessas nomeuçües Ji:lJ'U.Ill leitas pur dous c;loi; 
tores, o tt que foi apresentada por maior nu
mero contém ~9 nomes,(5" secçilo da capital
o se to desses nomes ni'to sü.o de ele i toros da 
secção.» 

O Sit .. ToAQUIM SAiniENTo- Con~ta quo o 
diplomttdo provou isto. 

O Sit. FIUNcisco MAcnAno- Vumos vor us 
provas. 

O SI:. JoAQUIM SAit~U.1N1'0- Devem est11r 
ahi. 

O SR. FrlANCI~Co MACriADO - (E:ramhwndo 
-1,apcis.) Nii.o vojo prova nonllunm neste 
·sentido : rLponas di7. o diplomado quo ~cto 
oloiLorcs niiu ~ü.o tla ~ccçü.u ; IHILS a alllrrnaçiio 

delle niLo serve para mim, em primeiro lagar, 
por :;er suspeito, e depois porque irr•oga uma 
imbecilillade ú mosrt. 

Pois se o fim clella era innutilizar a pc
Liçiio I'uzenrlo com que não fosse acceito o fis· 
cal, po1•que é quo nã.o despachou d11ndo como 
razilo não sarem os seus s ignatar10s todos 
eleitor"S d11 mesma secção? 

E' porque tinhn. a certeza. ~e que si desse 
osso clespacho podirL ser entao rebatrda com 
prova inconcuss11, e por isso entendeu que 
era melhor usar rleste meio-subtrahir, aba·· 
tando o m,smo documento que agora vem á 
tona. 

Este ,Jocumento il apr·escntado pelo lliplo
marlo, e não veio só, porque ainda temos 
outro. 

Accresce que o parecer declara que, as res· 
pr~ctivas mesas, deram despacho fundamen
tando rt recusa dos fisc11eS, o que é falso. 

O SR .. ToAQUIM SARliii~NTo-E' preciso veri· 
ficar si da ttcta consta o incidente. 

0 S!t. FRANCISCO MACHADO (cxmninando 
papds)-Nada consta, nem o incidente nas 
actt\s nem o desp11cho na petiçü.o que ac11bo 
de examinar, 

0 SR. VICENTE MACHADO-Está no docu
mento. V. Ex. leu um só; leia todos. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-V. EX. si 
q uizesse ser menos rigoroso comnosco deve· 
ria ter mencionado as petiçGes em que veem 
os de:;pachos dA que falia e :tquellas em que 
nüo veem. O que fer. nüo é justo. V. Ex. 
sabe p8l'feitamento que as secçi:í.es funccio· 
nam Jnàependentomente umns das outras. 
Portanto, este documento aqui apl'esentado 
da 5" secção, que foi examinallo, niio pocl~a 
ser suiJmettido ll. dospacho de uma secçao 
dift'crente. 

0 SH. VICENTE MACHADO-E nenhuma sec· 
çiio ui:trerento c.leu de;;pacho. 

O Sn. FrtANCISCP MACIL\DD- Mas como é 
qurl V. Ex. está· insistiutlo em que houve 
despacho'! 

O Sit. VIOgN'!'I·1 ~IACIL\Do-IIei ue respon· 
der a V. Ex. 

0 StL · FitA:'\C!SCCJ MACIIAnO- A pe!'Linacia 
do V. Ex. e~lú. mostrando que não é juiz, 
mas que tem nestrt eleiçü.o um interesso .que 
niio é nohi'O. V. Ex., d1z que estou agnulo 
80b a intluencitl do odio, autorizando-mo 
entilo a lhe dizcl' que si V. Ex. mo dispensa 
otlio, ou dispenso-lho ttfl'eic;ão, oppondo 
assim unm a ou tm paixilo. 

O Stt VICI~N'J'r~ i\IACriADO-Nosttt questão 
niio me domimt o adio uu :tll'oiçilo ; niio te
n 110 rel:tçüos c:om o e:tnrlitlato cliplonmclo 
pelo Amazonas. Apcn:t~ o vi aqui no cdillcio 
tio Senado. 
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0 SR. FRANCISCO MACJI,\llO- 0 que üS~:·,, 
provado é que na 5" seeçiío corno na:;, demu.1s 
não foi aceito o fiscal, arbit1·aria. e VIolenta
mente. 

O SR . .TO.\Qum SARm::-;'l'o-E esse incirlente 
devia consta,r <lu re~pcctiva acta, )JOl'tJUe a 
mesa eleitoral tcom a obriga.ciio de <leclamr o 
motivo porque não f0i acceit'J o liscal. 

0 SR. FIUNCISCO MACIIAD0-1\iio ha duvi
da. nenlmma e, toú:tvia, não o fez. Passemus 
agom á. 7" secçiio. (Eroamína11do papc<s) _ 

Os abaixo ,.;:,;igll:ltlos eleitores da7" secçao· 
eleitoral do municipio d:t C:tpital, de 11_ccor~J9 
com o disposto uo § 17 do art. 43 d:~lm r!. ,;~ 
de 26 de janeiro ''e 1802, indic:trn para fiscal 
da eleição a que boje se pJ·occdo na rerer1dn. 
seoção p:tra. um Senador e quatro Deput~~o; 
ao Congresso Fedem! o Illm. Sr. Dr. ~~m
plicio Coelho de Mello Rer.ende, eleitor do. 
secção. 

Manúos, 30 de dezembro _de 1806 •. - Sm·qio 
Rod1·igues Pessoa.-Sebastu!o T~l'[111W da S1!· 
veim.-aianoct Domingos G. Cl,.nt.~ Sei'!J'.o 
do Areal Soato.-Sebastiiio T. de Jlfctlo., Vt
centc Leito do OUveim.- Raymando Salte., 
Mor<teiJ•o Tapajó::,-Antonio de Otic.eira 111 alto. 
- Sarapiao de ;lguial' Mollo.- Vzconl? ~lc;u· 
dino.- Saturnino P. rl.o., Santo~.- V·~·!l•l<uo 
Josd de Li·ma.- Vicente Fcrreim dtt ~~~~a.
Vm·issimo Hilruio Barbosa.- Se1'!JID Tcllcs 
Ribeiro.- Philarlelp!to Francisco [lan_ws.
Fmncisco .'\, Po1·to.- 1'ir!Jinio Morewa rle 
Olioeira Filho.- Raymunrlo P_into ~iliei;o·::
FloJ•eJ1Cio Estellita Nc(JI'tio.- Jowzuwl S mwe., 
da Silva.- Antonio Ramos da 1'J•inda';le_.
Mnnoel C:to•ijos Tapajri:::.- Severino Jose rm:· 
rwiro. -Josd Emili<ío de ;l:::eoedo. _GJ'e.zono 
Antonio M<tgno.- Joao Ama1·o.- Jnuo _l•N<Il· 
cisco Fm·eira.- Jlfanoel Amaro.- Cartas de 
A:evedo Torl'es • 

P1·otesto 

0 SR. Frt-~ NCISCO MACHADO - Pois bem ; 
vamos :1 verificar, e os que me ouvezr, taríio 
o faval' de contai'. (LD.) 

0 SR. ilfOJtAE., BARROS-Contei trinta. 
Qual o despacho? 

0 SR. FDANCISCO MACIIADo-Neul!Um. 0 
rliplomndo entendeu quo annullaria este 
clocurueuto, lavranrlo em seguid:t a elle um 
protesto que niio estti. por lettra do nenhum 
dos signatarios rio documento, declarando 
que to.es e t.aes signatarios do :protesto reti
ravam delle as a;signaturas. 

Ora, St!jarnr·s philosopllos: este pJ•citesto ou 
foi leito antes da apre~entaçiio á Mesa c, neste 
cuso, não sm•ia a elb enviado, porque sabia
se que par;o tet· valor m•am necessa1•ios 30 si
gnataJ•ios, ou então íoi !éito depois, e, neste 
caso, que valor podia ter ? 

V. Ex. comprehende que isto estú. o.qui 
muito mal arranjado ; e um expediente, não 
direi de capadocio, mas de quem niio tem a 
menor noçiio de dignidade fi nem de respeito 
á. lei, porque niio é seria. 

Tanto é li1lso este dito protesto que, além 
de niio sor escripto pel:t Iettra de nen11um dos 
que estilo assignados na petição, como até, 
cousa nota vcl ! Severino .los é Carneiro, que 
assigno, n. petiçfio, está no protesto assignado 
Severino Antonio Carneiro. 

Ists nffo é ser i o, Sr. Presidente, 
Ahi est!t mais uma prqva do que eu disse. 

Senti que a Commissão tivesse depositado 
i.tulta. fé no diplomado e não tivesse acceitado 
o meu otrorecimento c o do illust;re contes
cante, o Sr. B:triio do Lada.J•io, para expli· 
earrno:> e provarmo~ com documentos a. 
vci•darie do que estou agora., niio sem con-
stJ•agimonto, dizendo. . 

Eu disse no illustre relator da Commissiio: 
rno ch:tme, si precizar esclarecimentos, e eu 
direi a verdade com os documentos na míio. 

POJ•tanto, Sr. Presidente,ainda na 7" secção, 
Nós, abaixo assign:~dos, declaramos que re- contra o preceito legal, por arbítrio e pre

tiramos as nossas assi"naturas do documento potencia dtt mesa.,' n~o foi acceito o fiscal 
rctl'o visto lmver si!to" illaqucada n nos>:J. boa upresentttllo pela opposicíio. 
fé Jleio cidadão Dr. Simplicio de Mello lle-· O SR. MoRANS BARtws-0 candidato diplo-
zende. maúo niio foi ouvido pela Commissíio ~ 

ManiiOS, :JO de dezembro de lSGG.-Antonlo O Slt. V!CE:N1'E };l.~ci!ADo-Ambos foram 
Ramos Iili 'I'rintlarle.-S"tuJ'nÚw P. dos Santos. 'ouvidos. 
-Joao Francisco PeJ'eira.-.ToaryuiJJI Si miJes dn o SR. FRANCISCO MAC!!Ano-Entondamo
Si/ra.-Manoct Cm·ijos 1'apoJd~:- Rayn_l!mdo n"s : o contust11nte, depois de apresentarla ~ 
l'i11to RibtJiro.-&vtJJ'ino .lntonw C.ti'II<"I'V.- sua contostuçii.o, só tevo vista uma vez; tt 
l'icente Claudillo, solicil.tt<;íio sua, dos documentos q110, it sua 

Niio leio os nomes dos peticionarias purque contrariedade, addicionou o diplomud.o; que, 
níio so lança sobre este doeumeu_to a, peclm an contmdo tlttqnt<)le, teve mttis Ullllt vez 
de quo os ,signa~n,rios niio sito eJ01tores por· -vista-de todos os dncumoutos d.o cont~
toncontes :t sccçao. stt1ute, servintlu-ao do,<Llt OJiporl.unhln.do p:1t'IL 

o sn. VICEN'l'l!: ~lACI!Allo-Mns deve Jor o juntm· uovos clocUlutmtm;, do que !IÜ{) teve 
scioncitl o couterJtantc! numoro dcllo::~. 
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Srs. Senadores, esta é a verdade que não 
desconhece o illustrado redactor do parecer, 
e por ella me soja permittido insi>tir, assim 
como por tudo quanto dissm• respeito ao p!'o
cesso eleitoral de que tratámos, sempre que 
se pretender afasttll·o da ve!'dnde. 

0 Sit. SEVE!U:>!C\ VIEIRA. (l·e(e1·indo·se ao 
orador)-V. Ex. tem todo o direito de falia r 
e discutir, porque o Estado de V. Ex. é um 
Estado conquistado. 

0 SR. JOAQUIM SARMENTO-Apoia·lo ; nin
guem póde negar tal verdade. 

0 SR. VICENTE MACl!ADo-N[Lo ha Estado 
conquistado na União. 

0 SR. JOAQUIM SARMENT0,-0 do Amazonas 
o é : não ha negai-o. 

0 SR. FRANCISCO MACIIADO-Sr, Presidente, 
ha. aqui um outro documento de apresentação 
de fiscal da opposição. 

Esta reclamação tem menor numero de ns
signaturas ; é 11 que se refere á 6• secção. 
Mas, senhores, a lettra delle di iTere tanto da 
lettra do que tom feito as outras, que me 
pa.rece não ser sinão um enxerto para justi
tical• a in v:tlidade dos outros, 

O mesmo eu digo sobre o de n. 46, relativo 
á 2" secção. Ahi encontram-se npenns sete 
nomes. 

Ora, quem sabe o preceito da lei e a invoen 
em seu i'avOl', tendo-o. comprido uma vez, não 
vae de modo nenlium infrigil·a por sua 
')lropria vontade. Não, Sr. Presidente. Este 
documento parece inventado para fa.zer crer 
que faltam eleitores opposicionistas nesta 
secção, como pretendem os interessados, apre· 
goando que a opposição no Amazonas não 
vale cousa alguma.. E, sinão, eu appello para 
o criterio dos Sra. Senadores para que digam 
si, onde o Governo tem m~üoria de tanta pu· 
jança, como pregam, precisa lle lançar mão 
das falsificações. 

Quem é que, tendo meios legitimas de cheg:w 
aos seus fins, os abandona p:1ra lança1• mão 
dos tortuosos e criminosos ? 

Certamente que ninguom o f<Lril. a não sc1' 
um mentecapto. 

Portanto, nilo faltariam. acrellitem os Srs. 
Senadores, eleitores opposicionistas que sub
screvessem a apresentaç,ão lle fiscaes de suas 
candidaturas. Os governistas, sim, é quo níio 
queriam que nas mesas estivesse alguom quo 
pudesse tolhel·os; conter·lbes os braços, nc~to. 
monstruosidade, nesta serie de lillsific:\çües 
levadas :1 efl'eito. 

E tudo isto vac provanrlo a proposição 
cmittida pelo nobre e illustrado contestante, 
ít qual.iílllle referi; de que, estas actas slio de 
provouiencia criminosa, ombor•a estojn.m oxte· 
riormente revestidas de log:1cs o honostns ap· 
paroncias. 

Este llocumento destt•oe toda n belleza, si 
pódo haver, nessas actas officiaes, que são 
todas feitas do modo que pat•ecem mais para. 
brilhai' apparentemente,para seduzir ou p;n•a 
fallar antes á vista do quo ao bom senso. 

Sr. Pros'dente, aindi1 na propr•ia capital 
vamos ver o que se passou (p,·acumnrlo entra 
os documentos). 

Procurava, Sr. Presirlenté entre estes pa
peis um jornal que não eHcontro agora, e qno 
viri:t provnr que não argnmento, como jít 
disse,com documentos pPoprios. que estou ar· 
gumentando com documentos apresentados 
pelo mesmo diplomado. 

Esse documento, Sr. Presidente, traz o edi
tal da di vis[o do município e a designação 
dos edillcios em que · deviam funccionar as 
mesas seccionaes. 

O jornal a que me refil'O, é o Diario Official 
do dia 30 de dezembro, exactamente aquelle 
em que se effectuou a eleiçilo; e, no em tanto 
o edital que publica, traz a data 19; não 
tendo conhecimento de anterior publicação 
desse edital, causou-me especie, como a to
dos-deverá ter acontecido, que sendo a ediçiío 
do dia 30, venha com aquella clata esse 
edital. 

Assim, S1•. Presidente, a ser exacto, o que 
supponho,rlenuncia inquestionavelmente este 
facto pouca serieriade ; por consequencia, ar· 
bitrariedades todas qun.ntas lim~m possi veis 
commetteram-se com o fim de emendar ú. ca· 
deia o ultimo éln que devia d:1r ao ex-p;o
vernatior o di]Jloma, cuja validad'l comba
temos. 

Portanto, Sr. Presidente, não posso accei
tar como verdadeira a eleiçiio figurada nas 
actas da capital. 

Além da nul!idade irrogada pela lei, pm• 
causo. dlt falta da acceitação de fiscaes, outros 
ractos se encontram prov<Ldos nestes do· 
cumentos que aqui tenho. 

Além r las trocas rle datas ha mais uma, que 
principalmente affecta todas as eleições; não 
!111 uma só acta que diga que a eleição foi 
feita proceriendo-se ó. chamada pelo alista.· 
monto Ol'ganízado pela~ intenrlencias de 1803, 
como determina a lo i no1•issimr1. 

O alistamento que a lei consigno. como do
vendo ser aquelle pelo qu:\1 se fizesse acha· 
m:1da na eleição de 30 de de~em bro r\e 18913, 
não foi, pois, tro.nsmitt.ido, corno devêrn, ser• 
pelo preceito legal (lo i n. 35, de 2li de jt~· 
neiro de 1892, nrt.. 41) ús mosas seccionnes 
para ellas cumpril'em o disposto na lei mo· 
lloi'na. 

O Sit. JoAQUIM SAmtmNl'o-Nom mesmo no. 
capital ? 

0 Slt. FllANCISCO MAúiTADO - Nom mesmo 
1111 capital ; tnl foi o dosprcso peli1 lo i. 

I 
) 
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Não ha uma só acta que dig:t que para a obstante, o mesmo protesto, no qual se meu
eleição J'oi l'eita a. chamada pelo alistamento cionn o facto relativo ao mesmo sm•ven· 
l'enlizado pelas intondencias eleitas em 1893; tuat•io. 
o V. Ex., Sr. Presidente sabe que ora este Ahi está o protesto junto a um tlestes do· 
urn dos preceitos importantes sinão o mais cumentos (I); esta com o reconhecimento e 
importante da lei de 7 de dezembro ultimo. firma do tabcllião de !ti, e o diplomado, nada 
Elia ordena que as mesas seccionaes fossem tentlo que dizer com verdade cont1•a esse 
organizadas polaq intendencias estabelecirla.s . documento, de que se havia de soccor!'el' 
naquella época e mais que a chamada dos para. protendm• inutilisal·o 1 Soccorreu.se do 
eleitores fos•e feita pelos alistamentos por expediente de dizer que estas assignaturas 
ellas organizados. eram falsas, oppondo sua pala Vl'a., muitas 

Niio ha uma sú elas actas, Sr. Presidente, vezes encontrada. em falha, a palavra do 
preciso é repetir, das que aqui se acham, tabellião publico, quo tem fé publica, tem 
que l'ezem do cumprimento rleste preceito! por si a presumpçiio da verdade. 

Srs.Senadores, deixando a capital. seja-me Assim é que elle vem dizer, não podendo 
permittido descer o Amazonas para ve1• as negar o reconhecimento do sigrml e firma 
a.uthenticas relativas :'ts eleições dos lagares desse tabellião, vem dizer, repito, que as 56 
que se acham nas suas margens. assignatul'asdo protesto são falsas. 

Itnco:ttiara.-EmUacoatiara,senhores,foi tal Sr. Presidente, não se póde ir mais longe. 
a acção inrlebita do Govol'no que as mesas Ett ando a 1•espigar estes factos como por de
dissolvet•am-se á f,,r~a .. e as actas apparecem mais, porque creio que niio ha ninguem hoje 
feitas não se ~abe como. O que ó verdade é que. duvide que estas ei,Jições, que estas 
que, quan1lo vir11rn os Srs. amigos do go- actas siLo producto de falsidades jamais postas 
vernarlor que perdiam alli a oleiçiio, bnra- em pratica. 
fusta.ram pelos .ediftcios onr1e funccionavam o SR. JOAQUIM SA.RMillNTo-V, Ex. o tem 
as 11\es~s. dostr·.mm":l tuclo, levaram.!_ls livros, pt•ovado á. exube1•ancia. 
e ate nmda. mn1s : lora.m ao tabelhuo ar•ran· 
ca.r delle o livro de not.:ts par<tlivrarem-se O SR. FRANCisco MACIIA;DO-I;'ara honra 
do protesto que elles tinham a certeza. ue que do Congresso .e do Senado a.sstm o_Julgo. 
os eleütores perseguidos 1m viam do fnzer pe· Os contrartos, naturalmente nuo pensarão 
ra.nte esse serventuario publico. Esta <i a. do mes!llo morlo. 
verdade; elles protestaram, niio obstante, em . Contmuando n.a. nnalyse ~os fact~s occor
numero de 56 cidadiios; foram ao tabellião, r~dos nesta loca.hda~e~ dtret l'elattvamente 
na1•rando os actos commettidos pelos inva- a ftscaes rl~ ~ppostçao que ~s cont:al'i9S 
sares dos euitlcios, onde runccionavam as pretendem JUStificar_ a sua ~uo ac~e1ta.çao 
mesas eleitoracs; e c de notar que tal com· com :uma apresentaçao que,. nao rec~10 ?tzor 
postura. que outra'ora. estava reservada aos se1• Igualmente falsa. ~mzera~ JUsttft~r 
chamados capangas, no Amazonas esteja con- ~om ella, mas, mal andatam, po1s tal fo1 a 
tlada a juizes de direito e até a superin· útlta de ca1;1tela com que proc~deram, que 
tendente da municipalidade adrede nome11tlo, ~zera.m asstgna.r um~ aprcsentaç~o por 3 ou 4 
vindo portanto da capital. mdtvt!luos, dos quae~ nenhum só pertence ao 

Eis uma elas razões porque se fez a reforma numero_ dos ~G que asslgnaram o protesto 
da con.stituiçii.o; porqne 0 superintendente par.a nao da1em pela dtfferença. da lettra. 
fosse do nomeação do governa.uor, assim mats !Jillit pr~va contra a verdade. . 
como fossem ele nomeação t11mbem delle os .E SI V. Ex., ~r. Pr~stdente, ouv1sse a 
juizes de direito. lettura do pro~esto, .hn.vta de p~1·ceber que 

quem o fez, sabta mmto bem a. le1 para cum-
0 Sn. .. JoAQUIM SARMmNTo-Toda a magis· pril-a o fazer a apresentação do fiscal nos 

tratur;t. termos della; porque entre esses 5G, encon
tra-se perfeitamente rle sobra 30 para assi
gnar uma apresentação de ftscal;c, no em tanto 
:tpparece ella apenas com umas quatro ou 
cinco assignaturas em lettrus garralltes, que, 
como j:\ disse, niio parecem com nenhuma 
r las Iettras dos signatarios do protesto. 

0 SI~. FRANCISCO MACIIADO-Eis, simples· 
mente, porque uu t!isse quo tal reforma era 
um elos 1'tl~is desta cat!oia do attontudos e 
de immot'nlidndcs. 

O jui~ destrt Comnrc.1 levou, usando de sou 
direito sobre o escrivão, que ello podia ex· 
Jll'O]n·io marte suspender, suiJmottendo·O pelo 
facto it !\emissão do govermvlor u. quem olle 
niT.o quizesse set•vir, o juiz !ovou esco direito 
atti o pont., ele a.t•r,,ncat··lho o livro do not:ts; 
mas, sor·ventuar·io honesto, lionrndo o cum
pl'iuor dos Hcus deveras, não touuo o livEo 
:para uollc lançar o protesto, ~ullscreve, llltO 

Continuarei a. descer rio abaixo ; toquemos 
em Parintins. 

Em Pu.rintins, Sr. Presidente, deu·se o se
guinte : a lei, como cu jt1 disso (l'Oíbrindo·me 
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iLs d:d.ns do comec;o rlo processo p~tra compa
ral-n.s com à dn. publicação 1lalei)ni1o !oi curn· 
prida, come(:ando pelo e<litnl de convocação 
que foi no dia 21, e seg·undo elle devera set· 
o organi~ttilor das me,as o pt•esiolento da. in
tendencia. clestitui1h, que Jili tk eleita. cm 
JSD:J, sm·itL elle com os seus collêgas os inten· 
dentes quem devera organizar as mesa~ das 
seeçiics <lo municipio. Mo.s o quo vemos 'I 
Vemos que. como pres'doutrJ 1l:• intendenciil 
de 180:3 figura nas :wtas, tkpreseutadns pr.lo 
diplomado,o Sr. Jayme B1true!,. quando, pelo 
documento que o conto~t:wte,; a.prescn· 
tou, documento que consiste na acta da 
auuraçfi.o <1:1 e1ei<;ii.c• dos intenrlcnteH 1lc 
JÍJO:J, ,Jayme Bnruel nãu Jbi o ma is vota•' o. 
e pela acta r1a elei~iio r lo presidente da in· 
tendencia vê· se que o eleito foi o Sr. Thomaz 
Ferreira de Mello. 

Ji1 vê V. Ex:. que, a cumpl'il'·Se a lei de 
7 de dezembro de 1806, qLwm 1levia presidir 
a sessã.o de organização dns mes11s di) mnni· 
cipio devia ser esse t:>r. Thomaz Ferreira 1le 
1\!ello e niio o S1·. .Jayme Bllruel, co:no reza 
a acta que o <liplomaLlo trouxe. 

Ett conto a V. Ex. o que so deu a tal res
'peito. 

0 Sn.. MmtAES BARROs-Podia o presi· 
dente ser por eleiçiio dos outros inten
dentes. 

0 Sn.. FRANCISCO li!ACIIADO-Mas O Sr. 
Thomaz Ferreiru. úe !lfello era o nw.is votado 
e o eleito presiilente. 

Sr. Presidente, depois de eleito o Sr. Tho· 
maz Ferreira de Me!lo deu-se o seguinte 
facto : olle, por intrigas politicas, porque 
talvez não quízesse se sul,metter as exigeu
cias pequeninas dos anligos politicas. elle 
teve no anno seguinte, em IS9tl, de ser desti· 
tui1\o da presidencia. 

O superintendente rle então, o Sr. Jo>é 
Fu1•tado Belém, achando que er"' is,o irregu· 
lal', IBVOU o f:tcto [10 cunhccimento do gover· 
nado r, então Sr. Dr. Eduardo Ribeiro; e este, 
~espon<1endo ti. consult<L úis,e que o verda
deiro intendente era o Sr. Tlloma~ Ferreit•n. 
de Mello; porque u elei~:fi.o, uma vez teita., 
era para todo o pcriorln administmtivo. 
.Ficou, porütnto, sendo Prcsidrmte d:L lnten
dcncitt o Sr. Thomu~ FC!'l'Cirlt de Mel! o, e nfi.o 
o Sr. Jayme Barue!. Perguntal'el:- como, 
pois, npparocc este ~enhor convocando pul'" 
a eleinfio das mesas? 

nu:St•. PI'OSirlente. Ulllll. jll'OV11 do modo 
como }lrocedcu u Sr. ,l:tyme Bal'';Lel,como pre· 
sillento Sllpposto ria l.ntondoncHt do Par1n· 
tins. V. Ex:. vae vel·a na acta apresentulltt 
jlelo pt•oprio 1li pi• •ma!!' 1. . 

Ncslo documento le·se o segumte : 
«Em virtude !ln. lei ultimumonl.o vot:ub 

pc1u Cungrcs;o Foueral o publicathk no lJial'iu 

Official n. do 19 do corrente, sob n. 877. 
htwi:t convidado os Srs. intendentes e seus 
supp1entes, nn. fórma. tia lei n. 35, de 26 de 
ja.nciro de 1892, JlliT'tt esta sessão ... » 

Ora, Sr. Presidente, qu:Lnto ao numero rlo 
Dia.l'io, elle detxou-o cm branco, e quanto iL 
dat11, diz que é de 19. 

Não diz que Diario Official é, si e o do Es· 
t,a,lo, si é o rederal; mas devamos rn.cciocinar 
sobro o facto, ])im·io Official Joderal, nlio póde 
ser. porque tt lei de 7 do t:ezembro foi publi· 
cada nesse Diario na ediçfio de !l ; nfi.o ern. 
passive\ que esse numor·o do Diario chegasse 
n. P:t.rintins a.nteA de :zo·diu.s. que tantus são 
os que levam os vapores do L1oydaté Manáos, 
noLando·se que PaJ•intins niio é ponto de es
cala dessa linha, e, portanto, 6 preciso ir a 
M;IO:'tOs para 1\e lá descer. Logo, Diario Offi.
ciat fedem! niio póde :;er, niio só pela data, 
como porqut• o !Jim·io que publicou tt lei foi 
do De nii.o de 19. E quanto ao Dia~·io Offi.cial 
do Estadu t.:unbem niio pódo set•, porque eu 
jit pr·ovei com esse proprio Diario que a pu· 
blicaçü,) dt~ lei por telegramma foi feita na 
su1r edição de 24. Portanto, em virtude dessa 
lei e desse numero do Dia1·io que elle diz que 
tinhll presente, não podia ser exacto o que 
a!Iirm:wa, desde que ha irnpos;;ibilidade ma
nifesta de n.;sim ser. 

com relaçiio ao municipio de U1•ucari, ha 
aind:t a mesma causa para nullidade da e.lei
çiio não só relativamente á, data, como por
que se dit um caso cm verdade extraordinario, 
q uo se repetiu tt~mbem em relação ao muni· 
cipio do Moura, se me não en;.:ano. E' o t'ucto 
que a.~ act.n.s rel:1tivas a esses dous municipios 
l\tzOlu crer que cn.da um delles só tem uma 
>e.cção, como ~e vê das respectiw actas que 
dizem: - secção unica- ; entretanto que 
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que pela lei de 
20 de jnneiro de 1892, o município não pórle 
deixar de ser dividido om sccç:ào, niio tendo 
eau:1 uma menos de 250 eleitores; e a lei 
n. 7GO, úe 16 do março de 1892, no art 2", 
lettra a), dando execução á lei n. :J5, diz o 
seguinte : 

«Art. 2" (lettm a). Divirlirilo (os presiden
dentl's dus municipalid:111os} o municipio em 
seer,:ües eleito1•aes em numero nunco. in!'el'ior 
a qw<tro, c:11ia urna. das quaes não conterá 
mais do 250 eleitores ... » 

Vê, pois, V. Ex. que, r1 serem cumpridas 
as lei~. niio se cornprcliende que huja munici· 
pios com uma sBc~ii.o unica. Toi.lavia isso se 
encon t,r·a nas actas do UrucariL e creio quo de 
Mourn.. 

Si formos à junta :qmmdura, veremos 
'"iuda a JH'nVfL do quo jú Jl<H' nmis do unm vez 
<lis>o. As adas do diplüllltlilo são tlo proce· 
iloncia criminosa, cnliJura tenlmm exterior· 
mente ap[!aroncias log11os e honestas. 

I 

~ 
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O superiutenclente do município da capi· 
tal, que se tornou em extremoso alliado, de 
ultima hora do gove1•nador do Estado, e 
mesmo do diplomado, a quom nü.o obstante 
nu. Camara dos Deputados o na i mprenm 
acerbamente combaten; p:~rasalvar-se e fazer 
crer que as eleições foram feitas pela lei de 
7 de dezern bro de 1896, expediu a todos os 
municípios uma circular, para que os respe· 
ctivos intendentes declarassem si as eleições 
tinham ou nü.o sido l!litas por essa me;ma 
lei. 

Ora, isto é bastante para dispertar a vossa 
attençü.o contra todas essas eleições. 

Pois então é a inforrnaçü.o das intendencias, 
de que as eleições rios municípios foram rei· 
tas pela lei de 7 de dezembro de 1896, que 
nos ha de confirmar a verdade ~ Não, de 
certo; sü.o as propt•ins actas, porque, em pri· 
me iro lagar, as actas · são uma p1•ova prees
tabelecida e, portanto independente ele qual· 
quer intenção mit ou l'eservarla; ao passo que 
esta provocação quer dizer, nada mais nada 
menos, que as eletções não foram l"eit:~s, mas 
que é preciso fazer constar que o foram. P_or 
isso, o superintendente ~:X:P~rliu aquella c1r· 
cularpara todos os muntCJp!Os. 

0 S!t. VIRGILJO 0AMASIO- Que data tem a 
cirular? 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - Cinco de ja· 
neiro. 

Em segundo Jogar, pe:•gunto eu: .r1ue tinha 
o superintendente, presidente da JUnta apu
radora com o estudo das netas, para saba1• si 
as eleições tinham sido feitas por esta ou 
aquella lei~ Que competencia tem elle para 
isso~ Para que o fez, porém ~ Para ~e r ~e 
mostrava um documento, que pudesse mtluu· 
no animo do Senado, afim de fazer consta:r 
que a eleição tinha SillO feita por aquolla lei, 
o que,.portanto, merecta ser approvada. 

E' uma illaq ueaçilo á boa ~é do Senado. 
Além <!isso, o trabalho da Junta apurallora 

foi rle tal natureza, que ella declarou ter 
apurado para o c•mdidato Bat·ü.o do Larlario · 
apenas tres votaR, quan1lo a Federaçao dizia 
que S. Ex. ti vem 13 votos, e quand? o actual 
govet·nador do Estado dizia o segumte, em 
telen-rnJnma diri"ido ao illustrado redactor 

" " d'O Pai; 

Corno é, pois, que se combina esta affirma· 
ção do governador com a. do jornal Fedem-. 
ç11o, que ainda. hoje, em artigo publicado no 
Jornat do Cornmercio, teve contra si o do, 
cumento mais iinport11nte pam seu descre1lito, 
qual é a. certidão judicial que prova não te~ 
esse jornal editor, ou quem responda pelo que 
no mesmo ó publicado ~ 

Facto este que nos autoriza a enumerai-o 
entre os corsui'ios da imprensa periodica. Por 
tal documento se verifica que, sendo 11 Fc· 
dcraçao, jornal do 1liplomado, cham11do á re
sponsabilidade, o otHcial do juizo que tinha. 
r! e intimar o despacho á pessoa supposta seu 
editor, certificúra não ser ella encontrada por 
não se achar na capital... , 

0 Sa. JoA.QUI~I SARMENTO-QUe nii.o sabia 
o loga.r em que elle se achava. 

0 SR. FRANCISCO MACf!AllO,..-Já vê y., Ex., 
Sr. Presidente, que tudo por lil anda assim. 

O Sr. Pl"esident;e-Está quasi dada 
a hora. V. Ex. não quer interromper o seu 
di~cm•so·, proseguindo amanhã 7 · · 

0 Sa. FRANCISCO MACHADO- Pois bem. Si 
V. Ex. me faz esse obsequio, agradeço-lhe 
muito, porque sinto-me, ele facto, um pouco 
fatigado. (Muito bem; muito bem.) . 

Fic11 a discussão acHada pela hora, conti~ 
nuando com 11 palavra o Sr. Francisco· Ma· 
chado. 

O Sr. Preeidente designa para ordem do 
dia da sessão seguinte: · · 

Continuação da discussão do parecer n. 20. 
de 1897, da Cornmissü.o de Constituição, Po· 
deres e Diplomacia., rrpina.ndo que sej11 reco
nhecido e proclamado Senador da. Republica 
pelo Estado do Amazonas, o Sr. Eduardo 
Gonçalves Ribeiro. 

Levn nta-se a sessão as 3 !toras e 50 minutos 
da tardo. 

ACTA EM 27 DE ~IAIO DE !897 

Prcsiclcncia do Sr. JllanacZ Victorina· <\Ao nosso chof0 Q. Boco.yuva foi dirigido o 
seguinte telegramrna, pelo governallor doEs· 
tado do Amazomts : 

P11r:'t, 15 - Resultado conhecido, ftt!tando 
alguns município.-> : Pum Sen:tdOI', ~dmtrdo 
RibeiJ'O, :~.377; Bacury, 13·1 ; Lndllrto, 128 ; 
Juruit, 17 ••. etc. 

M11núo,;, 10 t.Ie janeiro de 1897. - Filo to 
Pi1·cs.>> 

• Ao meio·dia, ach.nm-se presentes os Srs• 
M1moelllo Quoiroz, .T. C11tund11, Jose Bern11r· 
'do, Joaquim Sarmento, Raul i no Ho1•n, .Fran~ 
cisco ~!achado, AI va1•o Machado, Abdon Mi· 
lnnoz, Almeida Barreto, .Jo:tquim Permtm· 
buco, Loite o Oiticica, Rosa Junio1•, Eugenio 
Amorim, G. Riclmrd o Ro.miro Burcollos (15). 
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Deixam de comparecer com causa pa.rtí
cípada os Srs. Justo Chermont, Manoel Ba· 
rata, Benedicto Leite, Gomes de Castro, No
gueira Para.naguá, Pires Ferreira, Cruz, 
João Cordeiro, Pedro Velho, Rosa e Silva, 
B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mello, Seve
rino Vieira, Vlrgllio Da.masio,·Domingos Vi
cente, Q. Boco.yuva, Lopes Trovão, E. Wnn· 
denkolk, Fernando Lollo, Paula Souza, Mo· 
raes Barros, Caia.do, A. Azeredo, Generoso 
Ponce, Aquilino do Amaral, Vicente Machn.do 
e Julio Frota, e sem e lia os Srs: Almino 
Afi'onso, Gonçalves Ferreira, Leandro Ma.ciel, 
Ruy Barbosa, Porciuncula, Felicia.no Penoa, 
Gonçalves Cllaves, Leopoldo de Bulhões, 
roaquim de Souza, Arthur Abreu Esteves 
Sunior e Pinhoiro Macbndo (39). 

O Sr. J.o Sec1•etarlo declara que 
não ha expediente. · 

O Sr. ~o Secretario declara que 
não h a pareceres. 

Ao meio-dia e um quarto o Sr. Presidente 
declara que, tendo comparecido até esta hora. 
apenas 15 Srs. Senadores, hoje não póde 
haver sessão, e designa para ordem do dia da 
seguinte sessão: 

Continuação da discmsão do parecer n. 20, 
de 1897, da Commissiio de Constituição, Pode
res e Diplomacia, opinanào que sPja reconhe· 
cido e proclamado Senador da Republica pelo 
Estado do Amazonas, o Sr. EdutLrdoGonçalves 
Ferreira. 

15" SESSÃO E~l 28 DE ~!AlO DE 1897 

Presidencia elo Sr. Manoel Victorino 

G. Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota o 
Ramiro Barcellos ('17). 

Deixam do comparecer, com causa partici· 
pada, os Srs. Benedicto Leite e C:Li$do; e sem 
ella, os Srs. Almino AII'onso, Ruy Bnrbosa, 
Felido.no Penna, Leopoldo de Bulhões e 
Artbur Abreu (7). 

São successlvamcote lidas, postas em dis· 
cussão e sem debate a pprovndas as actas da 
ultima sessão e da. reunião do dia 27 do cor· 
ronte mez. 

O Sr. 1.' Seca•etarlo dá. conta do 
seguinte 

EXP.EDIENTE 

Dous officios do I• Secretario da Gamara 
dos Deputa.dos. de 27 do corrente mez, remet· 
tendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 1- 1897 

O Congresso Nacional decr•ota : 
Art. 1.• A fo1•ça naval no anno de 1898, 

constara: 
§ 1. • nos otflciaes da a.rmada e das classes 

annexas, conforme os respectivos quadr•os. 
§ 2.• De 4.000 pra9as do corpo de .mari

nheiros. nacionaes, inclusive 300 praças para 
as tres companhias de foguistus e 100 para a 
companhia do Estado de Matto Grosso. 

§ 3. o De 700 !oguistas contractad.os, de con· 
formidade com o regulamento promulgado 
para os foguistas extranumerarios. 

§ 4. o Do 1.500 aprendize~ marinheiros. 
§ 5. • De 400 praças do corpo de infantaria 

de marinha. 
Ao meio-dia, abre·se a sessão, estando pre

sentes os Srs. Senadores: Mu.noel de Queiroz, 
J, Catundn, José Bernardo. Joaquim Sar· 
mento, Raulino Horn, Fro. ncisco Machado, 
Manoel Barata, Justo Che1•mont, Gomes de 
Castro, Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira. 
Cruz, .Toüo Cordeil'O, Pedro Velho, Alvat•o 
Machado, Abdon Milancz, Almeida. Bat•reto, 
Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, .Joaquim 
Pernambuco, B. de Mendonça Sobrinho, Rego 
Mello, Leite e Oiticica, Leandro Maciel, Rosa 
Jnnior, Severino Vieira, Vir::;ilio Damazi~. 
Eugenio Amorim, Domingos Vrcente, Porcr
uncula. Q. Boco.yuva, Lopes Trovão, E.\Vo.n· 
llenkolk, Gonçalves Chaves, Fernando . Lobo, 
Paula Souza, Moraes Barros, JOOlJUlm do 
Souza, A. Azorodo, Generoso Ponce, Aqui!. i no 
do Amam!, ViconLe Muclrado, ggtovos Jumor, 

§ 6." Em tempo de guerra, do dobro do 
pessoal dos§§ 2", 3•, 4' e 5" do art. I•. 

Art. 2.• Fica o Pouor Executivo autorisado 
a considerar na reserva o~ navios que neces
sit:n•em concerto por mais de 00 dias. Cada 
um destes navios tora a bortlo o seguinte 
pessoal militar·: com mandante, immediuto, 
cummissario, mestre, fiel e um terço da lo
tn.çüo, percebendo os vencimentos de navio 
ar•mado. 

Art. 3. o Revogam-se lls disposições em 
contl'al•io. 

Co.mat•a rlos Depuhulos, 27 do maio do JSD7. 
-A1·t/wr Ccscw Rios, pt•esídento. - 'l'heotonio 
Raym1tnclo ele Britto, 1" sccJ•ctario.- Brazilio 
Fen·cil'a ela Cru:, :l" SCCl'otnrio, servindo 
tlo 2• .- A' Commlesf(o de Mltrinlm. e Guorm. 

I 
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N.2-1807 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I." São isentas de pagamento de im· 

postos ou quaesqueJ• emolumentos as patentes 
dos officiacs honorfL!'ios do Exercito o Armad:1 
conceclidas em remuneração a serviços mili· 
tares . 

Art. 2. • Ficam incluídas na presente 
isenção as patentes dos omciacs honorarios 
do Exercito e A1•madn concedidas pelo Go
verno do Marechal Flm·iuno Peixoto aos de
fensores da legalidade. 

Art. 3. • Revogam·se as disposições em 
contrario. 

C:.~mara dos Deputados, 27 de maio de 1897. 
-A1·thur Oesm· Rios, p1•esidonte.- 'l'heotonio 
Raymwulo de Britto, I<~ secretario.-Bra.oilio 
Ferreira da Lu.:;, 3• secretario, servindo de 2•. 
-A's Commissões de Mal'inhtt c Guerra e de 
Finança:::. 

O Sr.~~" Sce••ctarlo lê 
imprimir, para entra!' na ordem 
balhos, o seguinte: 

PARECER 

N. 2ô - 1897 

e vae a 
dos tra-

!nlelizmc~te, no estado actual do cambio, não 
1m portara ~m menos do 300 contos de réis, 
despeza que a Com missão não póde, actual-
mente, aconselhar e menos propor. · 

Sala das Com missões, 28 de maio de 1897.
E. Wandenhoth.-Julio Frota,-Almeida Bar 
!'eto.-Pires Fcr?·eil·a.-Rosa Junior. 

ORDEM DO DIA 

EI,HJÇÃO DO AMAZONAS 

Continüa em discussão o parece!' n. 20, de 
1897, d:1 Commissão de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, opinando que seja reconhecido 
e proclamado Senador pelo Estado do Ama· 
zonas o Sr. Eduardo Gonçalves Ribeiro. 

O Sr. Francisco Macbndo-
1Continuando)-Sr. Presidente, antes de conti· 
nuar com a exposição interrompida na ultima 
sessão, espero ainda que mais uma vez o Se
nado me releve o tempo que lhe vou occupar, 
pa:·a tomar e~ consideraç~o uma publicação, 
hoJe fe1ta no JOrnal O l'atz, visto como en
tende com o assumpto em debate; e, como 
V. Ex: sabe! o assumpto não permitte sinão 
uma dtscussao, na qual cada or.1dor só poderá 
falia r uma vez. 

S1•. Presidente, a publicação a que me re· 
A' Commissiiode Marinha e Guerl'll foi pre· firo resume o pensamento do nobre relator do 

sente o projecto do Senado, n. 6, do 189ü, pelo parecer em discussão, quando s. Ex. em um 
qual e autorisado o Governo a despender até aparte declarou que eu estava em contradic
a quantia de 25:000$ com o estabelec.imento ção commigo mesmo. entre o que atlirmo 
de um pharol de 5• classe no cabo Maguary, :~gora e o que haviaaffi1•mado antes a respeito 
da ilh:t Marajó, no Estudo do Pará. do p!•ocedimento do ex·Governador do Ama-

A Commissiio, estudando o assumpto, vem zonas. ao tratar 1la refOl'llla da Constituição 
manistestar ao Senado sua opinião. do Estado. 

A collocação de um pharol no cabo Ma- Sr. Presidente, o ponto capital nesse parti! 
guary é da maior necessidade, tanto para a cular versa sobre a reforma Constituciona· 
navegação da actualidade, com0 para outra do meu Estado, e principalmente em que, se· 
qualquer que se desenvolva de futuro, atten· gundo o que; hoje é publicado, foi calcada 
dendo as regiões importantes banhadas pelo esta sobre um plano por mim traçado. 
grande rio Amazonas. Declaro ao Senado que é isto uma inexacti· 

O referido cabo estti cerc~do do perigosos 1lão; e o· meu. procodime11to posterior me jus
baixios quo na di1•ecção -Este-lançam·se tirlcara. Quando cheguei ao Amazonas, o 
quartoze milhas p1ra lóra: om, se, como e plano estava concebido e traçado; e apenas 
sabido, o alcance optico de um phn.rol. 1le pude fazer. quando o li, algumas reflexões a. 
5" ordem não a.ttinge dez milhas, a adoptar se respeito. Mas, como disse. então no discurso 
o proposto no projecto. seria antes crcar um que aqni profet•i, e confirmei em resposta ao 
verdn.tleit·o perigo e muito maior tlu quo aparte a que me l'efcri do nobre relato!' da 
aquelle que se preten!lo evitar. commissiio, esse plano ibi feito e traçado se· 

Portanto, tt Commissiio não pÔ!Ie concorda!' gundo os preceitos conõtltucionaes, e nello 
em que sojtt no dito cabo collocada uma luz não ostava comprehondido, eu o alflrmo 
que não satisfaz absolutamente o fim a que se qualquer disposiçiio a respeito da deposição 
destimt e é por isso levadrt a pronunciar-se de intondeucias. 
contra o projecto, sem com tudo deixar rle re· Eu tive áquella úpocaoccasliio de lO!' as dispo· 
conhecer a importancia e o. necessidttde de si~'õcs de~sc plano; e os discursos que bojo veom 
um phttrol, mus tle ordem mui supol'iot•, isto transcl'iptos nos tt pClUdos 1l'O Pai:, referem 
li, do primeira o alcance de 20 milhas, que, . ou transcrevem ns Pl'O!Jrias p:tltwras que 
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então nqui proferi, como sendo as do plau:i 
tr:wnrlo ; vendo-se d.ullas que narla havia em 
l•cte'rencia {t deposição do int.ondenci:•.s. 

A ídéa d:t deposição dt\S intemlencias sm·
gio no .congresso; e este foi o ponto. de di· 
vergenCJa, no anno pnssn.do, ent.re m1m e o 
nol.Jr·e Senador pelo A!m.zonas, membro da 
Mesa. E' que S. "x., divergindo, mostr:w;t 
que sabia, pa occasião, rle alguma cousa mais 
uo que eu; e tento sabia, que, no momento 
em que desta tribuna 1\l.llava, me foi por 
S. Ex. tl'ansmittido um telegramma de mim 
e do collcga., então ao meu htdo, desconhecido, 
telw•ramma em qu •. se decla.r:wa achar-se 
feita a rel'orma const.itncional pelo Con
gresso, e que em virtude do art. 2" d;ts dispo· 
~ições tr:msitorias, se tinhaprocedido á de
posiçlio das intendrncia>, pois o Governador 
e"tava para isso autorizarlo, e a nomear OU· 
tras, afim de fazer eleger as novas inten
dencias. 

Já vê V. Ex .. Sr. Presidente, que si o Go· 
vernador tinha necessidade de mencionar no 
telegl'amma o art. 2" era porque elle sabia 
que nós não tínhamos conhecimento delle 
pelo plano, que foi publicarlo 90 dias antes de 
ser submettido ao Congresso, segundo o pre
ceito constitucional. 

Por consequencia, era-me completamente 
extranho na occasiao, o que havia feito o 
Con~res o, c isto eu o disse. E quanrlo se 
tra t~u. nessa mesma occasião, rle declarar 
que em todo o caso o Congt•esso h:tvia exor
bitado, eu pretendi justificar o Congresso, 
ainda com índucçries ti1•adas só mente do tele· 
"ramma do ex-Governador do Amazonas, 
pelo fact~ dclle ref\ll'.ír;se ao praz.o das 
intendencms que se útzmm haver stdo en· 
curtado. 

Ora, V. Ex. comprehende que o E~tado 
do Amazonas, tendo-se acharlo nas con1hções 
de outros Estados em que as deposições se 
succederam, e em que, em virtude dessas 
deposições, o Congresso teve de intervir para 
s11ber onrle ~omeçava c onde terminava o 
prazo constitucional !la administração dos 
governadores ; V. Ex. comprehende que nilo 
seria ne estranhn.r que succedesse no Ama
zonas o que, em identicas círcumstancias, se 
tinha do.do em outros Estados. 

Foi esta a hypothcse que ~u 1lgurei; que 
o Con"resso, !lcstas eondições, agia como in· 
tcrpl'ttc, autoriz:1do. pelfl. propria Constítui
çii.o, da.< .was p1'oprurs lcts. 

Mas à que é ver.!ade ó que mais tarde, 
pe.Ia. (>ublicação.•llt Constituição, nós ch<•gti.
mos :10 conhoc1mento de quo o Coni(l"esso 
tinha !'oito mais do qno is,:o, porque tinha 
ido muil.o além o ~c e::ccrlitlo. Ello nü.o 8e 
tinlHI limitado à :tpprovar;u.o do pl:tno do 
1\ovornnuor como eu suppunha; m:1s havia, 
por propria cout:t, tt•:tr)tülo lmnbcm. o seu 

plano, sem ouserval' os preceitos constitucio· 
naes; pois que todas as modificações que o 
Cungresso pretendesse Jazer no plano do Go· 
v<~ruador nii.o podiam ser ell'ectuadas sinão 
com um novo plano, plano que estava su
,ieito a certos preceitos especiaes da Const.i
tuiçilo, como, por exemplo, o de não serem 
approvact11s ess·1s alteraçües na m~sm:1 seosiio, 
mus sómonte na segtlinte. Todavia o Con
I:J'esso, excedendo-se, alterou o plano do 
Govet•nador, que lho frlra presente, e com 
esse procedimento alterou por sua conta o 
plano á lei constitucional, fazendo-o publicar 
como parte iotegrtLnte da propria Consti· 
tuição. 

A prova de que eu não fui, como não po· 
dia sel-o, pela deposição das intendencias. 
eBtá em um telegramma daqui enviado ao 
Governadot• do Amazonas, quando correu a 
noticia, antes ainda da discussão aqui agitada 
por efi'eito (lo que ia pelo Estado, -qtee a ln· 
tendenaia da capilallutvia sido deposta. 

Por tal noticia impressionarlos desagrada
velmente, fui com alguns representantes do 
Estado ao telegra.pho, e pas;ámos o seguinte 
telegramma : (Lê.) 

•Governador Amazonas-Consta deposição 
lntendencia Manúos ; caso verdade convem 
repor. 
•••••••••••• o •••••••••••••• o •••••••••••••• 

Rio, 2 de maio de 1895.-Machaclo.-Sal· 
gaclo.-Fileto. -Figucim. -Ladario .» 

Por consequencia, quem assim procedia 
não podia ter iniciado ou patrocinado e~se 
plano 1le reforma constitucional, em que se 
trat.ava'de deposiçiio de intendoncias. 

Mais tarda foi·nos enviadtt a Constituição, 
assim reformada, por meio de ,íorna.es ; e 
nessa occasião dirigi ao ex·Governador do 
Amazonas o seguinte telegramma : (Lê.) 

«Governador Amazonas.-Tudo quanto ex
cedeu plano reflSI•ma Constituiçiio, máo. 

Artigos disposições transitarias, pessimo 
etreito. . 
o o o o o o O o o o o O o o O O O O O O o o I O O O O o O O o o o O O 0 I o " o o o 

mo, 9 de outubro de 1895.-Machado,» 
E' aqui nas disposições transitarias que se 

acha o tal artigo sobre reformo. e destituíç,ilo 
de intendencias. assim como tambem se acha 
um a\'tigo relativo ao subsidio dos prop1•ios 
congressistas ! 

Ao ter, país, conhecimento di~to, nilo podia 
approvar, pelo menos com o meu silencio, 
urna rcfót•mu em taes condições. Por isso, 
t>nten1ii que dnvi11, com este telegmmma, 
livl'ar·me de torl:t e qu,:Jqum• suspeita de ha· 
vel' tomado ·p:1rt.o orn tuos netos. 

N:~ ultima sessilo mostrei quo, sendo a Con· 
stituiçilo rolbrmada de 17 de agosto de 1805, 
aqui d.ella houve conhecimento em So· 
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tembro i e, Sr. Presidente, a impressão que 
a sua leitura me c:msou esta resumida nesse 
telegramma. de que venho de dar noticia. 

Portanto, como disse, si o i! lustre relator 
do parecer em discussão procurar manter 
sua.s opiniões contr:uiamente ao quanto as
segurei-lhe sobre o caso, atacar-me-ha em 
vão, esgrimira no ar. 

Quanto ao move! do proce<límento, a mim 
attribuir1o no artigo do Pai:; a que referi-me, 
assignado pelo Sr. Se rejo, que em vez de se 
declarar, como o faz,Deputado Fe~eral, devia 
ter-se declara~ o antes ex-Presidente do Con
gresso Amazonense, po1•que foi elle quem 
presidiu a todos os desmandos sobre a re· 
1orma constitucional i quanto ao move! do 
procedimento que S. Ex. me attribue, não 
posso deixar de dar a sPguinte resposta: 

Não e exacto que me tivesse ensoberbecido 
com a minha apresentação a camlid11to a Go· 
vernador, assim como é menos exacto que eu 
par:t eJia tivesse influído. 

Como o Senado sabe, e ja aqui o disse, 
quem teve essa lembran~a, que eu sempre 
considerei mú., I oram os Srs. Fileto Pir0s 
Ferreir"' e Gabriel Salgado dos Santos, entiio 
representantes do Amazonas, no outro ramo 
do Congresso Federal. 

A minha resposta foi que não alimentassem 
essa idéa, porque esta não poderia vin!!ur, e 
eu tinha motivo;; para. acreditar que ella não 
vingaria. 

Pois bem, essa lembrança, si não foi acceita, 
pelo menos niio foi contestada pelo illustre 
Senador que me ouve, porque S. Ex. e o 
outro, então representante do Esta<lo na 
outra casa do Congresso, o Sr. Lima Bt~.cUT'y, 
vieram em soccorro da mesma opinião dos 
Srs Fileto Pires e Gabriel Salgado, declit· 
rando que pelas minhas qualidades, e por 
outras que elles me empr~stavarn, não po
rlia.m rejeitar a escolha que se f1tzia da minha 
pessoa para Governador do Estado, mas que 
era conveniente esporar i e porque essa ques
tão devilt se1• dacit1idrL no Estado. 

O Sn . .JoAQUIM SAR~!ICNTO-Apoiado. Foi o 
que se passou. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Portanto, sendo 
esta a verdade dos ra.ctos, está em falha a 
pal:wra do Sr. Sorejo. ~e fosse outr~ quem 
viessll lazer esta dec!araçao, ser· me·lna miL IS 
facil tolerai-a i Ims, sendo o ~r. Serejo, não. 
Todos sabem o p:tpel que ello representou no 
Amazonas, onde Joi ate o unico que, quando 
fJe orgtmizou, sob o meu nomo, o Part1do Re·· 
publicano Federal, veio declarar, em ~r!.ip·o 
com a sua ass1gnatum, que estttva sat1Slil1to 
por e~ ta r r~aliz11do r> se~ desejo, por .ver o Sr. 
JlfoJ·c·wa o.lrl'ado para. (m·a do palacw do go
·oc:·:w! 

o Sn .• JoAQum SAmHiNTO-E' oxncto. 

Ü SR. FRANCISCO MACIIADO - Aqui tom 
V. Ex., Sr. Pt•esirJente, quem é o Sr. Serejo. 
No Amazonas a ninguom illudirà mais. 

Pedin,Jo ao Sonado que me releve esta in
troducção, vou entrar no. continuação do 
discurso interrompido. 

Havia eu provado na sessão antecedente 
que o diploma., cuja validade se discute, era 
um é lo de um1t enorme cadeia de attentados 
contra a lei e a moral i e á vi~ta dos succes
sos havidos, ainda que na occasião nos fosse 
impossível comprehender tudo, os factos pos
teriores, de tal rnaneir<L concateanados, vie
ram tmzer rL confirmação rlesta proposição, 
que boje emitto. Provei que só assim se 
porlia ter feito o que se íez, relativamente ao 
que llgurn. como elei~ã.o realizada a 30 de 
dezembro no Am11zonas, onde se prep:u aram 
actas, pa.rrL serem trazida~ ao Senado pelo 
diplomado i mas todas ellas de proveniencia 
Cl'il!linosa, emborn. revestidas exteriormente 
•le legaes e honestas apparencias. 

P1·uvei trll pr·oposiçíio lançando mão da 
data da publicação dtt nova lei no AmtiZonas, 
demonstrando que a mesma lei niio podia 
chegar á mni01·ia. dos municipios do Ama
zonas, de onde vieram es:;as actas, a tempo 
de por e !la Jazer-se o processo ele i tora!, 
como nas mesmas estó. dito e porque com as 
distancias entre Manáos e os outros muni
cipios,dista.ncias essas firmadas nos relatorios 
de commissões technicas, quaes as comrnis· 
soes de limites, isso seria impossível. 

Demais auxili:tva-me na prova. a prop1•ia 
palavra do diplomado que, referindo-se a do
cumentos d:t contestação, disse que, cinco 
r/ias eram insufficienles para ir de Mandos aos 
municipios mais proximos. 

Nessa occllsiiio perguntei :-si cinco dias são 
insuii!cientes pal'IL ir aos municípios mais 
pl'oximos da Capital, como é que para. o tli· 
plomarlo IIOderiam ser bastuntes e sobejos 
at~ para ir aos m:tis rlistn.ntes, t.!e onde olfe
.rcce actns o auq1enticas ? 

Provei aintl11 mais r,uo essas eloiç,ões não 
porliam deixar de ser de pi•oced€>ncia crimi· 
nosa, desde que torlos os actos que as pre
ce·lern, quo a ellas so referem, corno os edi
taes tle convocação e de organização de 
mesas tlus intcndeneias destituídas trazem 
thtta anlc1'i01' lt 24 de dezembro, dia em que 
$e publicura rn~ C<tpi tal do Estado a lei a que 
se I·eferern (L8) : 

DA'fAS DOS ED!'l'Al•:S ng CONVOCAÇÃO 

Barcellos, 15 de dezembro. 
Moura, IG do dezembro. 
Uructmi., 20 tle dowmbr·o. 
Codajaz, PILl'in tins o Borba, 21 de de

zembro. 
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------------------·-------------
Manicoré,Canutama e TeJl' \,22 de dezembro. 
LO.brea e Humaytli, 24 de dezembro. 
S .Paulo de Olivença, 26 de dezembro,sendo 

que este fica a 6 ou 7 dias de distancia de 
Manaos. 

Portanto, Sr. presidente, ficou este ponto, 
entendo eu, exuberantemente provado. 

Passei depois a provar ainda, e este é o 
grande argumento da minha demonstração, 
que nos mesmos pontos onde a lei pudesse ser 
conhecida a 24 e de 24 em deant,e, havia 
uma outra prova de falsificaçiio das mesmas 
eleições, pelas datas, que ac:tbei de ler, das 
quaes evidentemente se conhece que embora 
tivesse chegado lá o conhecimento da lei 
nunca esse conhecimento podia anteceder ao 
da publicação da mesma lei na Capital. 

Nunca,, porque seria impossive!. E nem 
insisto neste absurdo de que, sendo a lei pu
blicada. a 24, pudesse ser conhecida em qual
quer ponto, até na mesma Capital, a 15, 16, 
20 e 19 desse mez. 

Tenho ainda. mais um argumento a quo me 
reteri entiio, mas de que não pude a.presen
tar a prova, porque niio encontrei o do
cumento, que se refere ao edital em que a 
Intendeucia da Capital faz publicação da di
visiio do municipio. 

Esse edital, chamo para isto a attenQii.o do 
Senado, apparece no Dia;·io O(ficittl de 30 de 
dezembro, maa traz a data de 19 de dezembro. 

0 SR., JoAQUIM SARMENTO-Antes, pol'tanto, 
da. publicação da lei. 

O Sa. FltANCisco MAC!Ii\DO-E' não só ante· 
datado em relação ao jornal que o publica, 
como tambom em relaç,üo no conhecimento 
da lei na Capital, pois sabe-se ter clla sido 
publicada a 24, 

0 SR. ALMEIDA BARimTo-Logo, não póde 
ser• tomado em consider•açfio. 

0 Slt, FRANCISCO MAC!I.~DO-!'ill'11 alJantlO· 
n~tr este as;umpto que, apczar de import~tnte 
para o Senado, que tem de llecidir a questiio, 
não deixa, todavia, de ser fastidioso, vou 
apenas chamar a sua attençi1o para duas 
actas da I" e 2• secções de Coary, em que as 
let.tras todas são semelhantes e até a.s pr•o
prias assignaturas. (Mostran•lo.) 

Ora, estou cer•to de que si a illustrada 
maioria da Commissiio presumisse menos da 
palu.vra do d.iplomado, tive~so como eu des
confiança. muito natural, pelas muitas f'o.lhas 
em quo a tenho encont.r·ado e levada por• esso. 
presumpt,•ii.o l'o.>se examinu.r :Ls act~ts, teri11 
chcf,lado ao conhecimento de f!Uu todas ellas 
silo falsitlcarlus, c portanto o seu po.recor do
vin. conclui1• de outra Jórmo.. 

ln fel izmcnt.o, porem, es~e u um dos casos 
raros p11m os q111Les nunc:L mombro n.lgum 
do Commissiío tJ(l Poderes pl'cstou tt sua 

attenção, indo examinar a lettr<t das actas e 
tt da.s assignaturas. 

Porqne parece que niio póde haver maior 
desrespeito,maior aJl'ronta à dignidade de uma 
corpor.,ção, do que pretender um individuo 
ser r·econhecido por uns papeis que até por 
exterioridades accusam crime e feias fal· 
sida'les. 

Sr. Pl'esidente, o Senado ha de ter um 
pouco de pacien~ia permittindo-me levantar 
~.qui umas accusações feitas não só a quem 
Ja t.eve assento nesta Casa, como tambem aos 
meus amigos do Amazonas, porque urge pro
var que siio infundadas,de todo calumniosas. 

O diplomado na contradicta iJ. contestação 
escreveu o seguinte topico (lv): 

«A chapa apresentada pelos nacionaes e 
pcl"(ilhada pelo grupo opposicionista, alem de 
não ser conhecida no interior, teve contra 
si, na ~apitai, a opini~o sensata da parte san 
da socwdarle, que consulerou uma aJl'ronta a 
apresentar;fio aos su1fragios do povo amazo
nense do nome de um titular que, abusando 
da.s i mm unidades de que se achava cer•cado, 
tentou plantar o descredito e a desmoralisação 
na familia amazonense.» 

Sr. Presidente, não pretendo estabelecer o 
parallelo entre o diplomado e esse grande 
servidor da Patria, que o Senado conhece .•• 

0 SR. VIRGJLlO DAMASIO-Apoiado. 
0 SR. FRANCISCO MACHADO-., Si elle se 

apresentasse, siquer,. par:t justificar-se, pe
rante os tribunaes ou autoridades consti
tuitlas, seria passive!. Mas, o Sr. capitão 
Eduardo Gonçalves Ribeiro, até hoje não o 
fez. mesmo na imprensa, onde tem sido for
temente accusado. 

O illustre almil•ante Barão do Ladario 
apresenta á Patl'ia RJ•azileir:t serviços e ser
viços reaes, que ainda nã.o toram impugna
dos som que lbssem immmliatamente reba
tirlos ; por que, si ha nesta Patria, q ne tanto 
amamos, alguem que possa trazer a vizeira 
erguitla, e elle, o Bar•ão do L!\dario. 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO-Apoiado. 
0 SR. ALM81DA. BARRETo-Muito bem. 
0 SR. FRANCISCO MACHADO- Pois bem, 

Sr. Pr•esidente, si lm nelle despeitos, mal 
contidos em totlo esto processo, como nccusa o 
diplom11rlo,rcl'erindo·so :'L contestaç~o. eu digo 
que niio ha caracteristico melllo~ para ole
val·o <lo que osto pPriodo: c é o que passo a 
t1emouslrar St•. Presid<mto, e escusado repe
tir, mas vou pert'nnctorittnwnte passar pelo 
nssurn)JI,o, por•que nua rtum•o, como disse, 
ropiz:1r .%hr·B "ssnmpr.ns j:'1. extol'n:ulos nqui, 
pa.rn. bnsoal' n.llirmaçiies q'to, n.tó hoje, uinda 
existem do p~ e l]llll nD.o scriio nunca des· 
montidil.R, intflli;; o desgi•ar,•ndanwnte. 
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No topico que li lança-se ao 5r. Barão do 
Ladario a oft'ensa de que, semlo apresentado 
pelos seus amigos no ele i torado do Amazonas, 
a sua apresentação despertou a indignação 
da.q uelle ele i torado ; e uma. da.s razões dessa 
amrmação era. ter s. Ex. nesta Casa repro· 
duzirlo o que se dizia. desde muito no Ama· 
zonas ácerca do Insti•uto Benjamin Consta.nt, 
de orphã· ii desvalidos. 

Mas, Sr. Pt•esidente, .essas accusaçües não 
partiram originariamente delle; essas accusa. 
ções existiam e existem de pé, não obstante 
ter havido provocação pat•a. serem desmen· 
tidas! 

Eu vou provar, Sr. Preslllente, isto, pri· 
melro com uma seria de artigos publicados 
no Jornal do Commercio (\esta Capital e que 
existem reunidos em folheto. Eram assignados 
pelo Sr. Gabriel Salgado dos Santos, então 
Deputado pelo Amazonas. 

Diz elle : 
c Emtlm. o Amazonas, como as virgens 

ingleza.s, antes que a Pall Mall Gazete denun· 
classe- Os escandalos de Londres, o tributo 
das 'Virgens da moderna Babylonia,- vejo, 
espero 'ainda. que alguem, como tez o temera· 
rio redactor daquelle jornal londrino,- pu· 
blique aqui os escandalos que em Manáos se 
praticam politica e administrativamente, de· 
pois que o Dr. Edun.rdo Gonçalve3 lU beiro é 
governador desse Estado. ~ 

Mas, cousa mais directa do que quanto ahi 
está dito, eu tenho aqui. E' a justificação de 
um requet•imento feito no proprio Congresso 
A ma ~onense. 

Dizia um nol1re cong-ressista o Sr. capitão 
Antonio Ferreira Ja1•dim : . 

«S. Ex., (rel'erindo.se ao Sr. Eduat•do Ri· 
beiro) por equidade de amor a sua proprio. 
reputação de alta. autoridade administrativa, 
deve com a maxima presteza fot•necel'·me ao 
menos esta. informação que se liga a um es· 
tabelecimento de orphiis. 

Desta fórma S. Ex. faril. a luz sobre os 
bnatos desfa. v ora veis que correm sobre aquelle 
estabelecimento, (refere·se ·ao Instituto Ben·, 
jnmin Constant) b011tos que, Sr. Presidente, 
não os citarei porque o meu espírito repu· 
gna em acceital-os como ver1ladeiros. A' 
testa do mesmo estabelecimento acha·se o 
nosso collega o St•. Ramalho, a quem rABpeito 
e peço-lhe encarecidamente que empregue o 
seu valioso prestigio perante o governo do 
Estado,aflm de me serem fornecidas as infor· 
mações constantes do meu requerimento. 
Logo que tenha cu n, felicidade de me vir ás 
miios tacs inl'ormaçües, prometto desde j<i 'Vir 
em auxilio dos cJ·nclitos das pob•·es orph<Ts 
eclucandas tlaqttclle astabclecirrwnto, as qttaes 
pouco a pouco vila, por· inctwin do ,qoucl"no, 
compl'ometlcndo a sttct puJ•czo, 'Virtual. 

E' uma falta de caridade, St•. Presidente, 
ou vir-se retalhar a reputaçilo daq uellas po· 
bras meninas sem yrocura.r·se um melo de 
fazer sanar os mot1 vos que a. isto dão logar.e 
é por isto que tomei este pesado enco.rgo pe· 
dindo algumas informações, e Jogo que me 
venham ás mãos voltarei á. tribuna. paro. tra
tar deste assumpto ; nessa. occasião exter· 
narei com fra.nq ueza. o meu juizo sobre a. ln· 
sistoncia de taes boatos tão prejudiciaes 
áquelle estabelecimento de orpbãs ,:.> 

Estas considerações term ina.m por um re· 
querimento de Informações. 

Este requerimento, Sr. Preslden te, está, 
como disse, ftSsignado pelo Sr. Antonio Fer
reira. Jardim e tem a. data. de 27 de maio 
de 1896. 

Pois bem, Sr. Presidente, á. vista de do
cumentos como este e como outros que não 
podem deixar de impressionar desagra.da.vel· 
mente a quem é pa.e e tem um pouco de cari· 
dade e patriotismo, foi que o Sr. barão do 
La'1a.rio desta cadeira, que agora. occupo,t'ez 
sentir no Senado estes desmandos todos, para. 
ver si por qualquer modo remediaria tantos 
males. E o fez, quando~ a 12 de novembro 
de 1896. Portanto, seis mezes depois do re
querimento do illustre congressista. do Ama.· 
zonas, o St•. Ferreira. Jardim. 

E, pois, bem se vê que, si estes são os mo
tivo> pelos qua.esfallou o St•. barão do Lado.· 
rio do que se passava naquelle instituto, evi
dente é que elle nã.o foi quem os ·creou, tão 
pouco quem os fez conhecido: outro o respon· 
savel por tantos males. Portanto, não cabia. 
á sociedade amazonense revoltar-se contra a. 
apresentação do Sr. bo.rã.o do Ladario que, 
em vez de ter infamado a sociedade a.mazo· 
nens", veiu em seu soccorro, pat•a. que a ra
spei tassem. 

Sr. Presidente, uma vez liquidadas as re
sponsabili(lades, é sobre os responsa.veis, os 
autores de actos inf•tma.ntes, que deve re· 
cahit• a execração publica. e não sobre os que 
os·denunciam. , 

Niio é, Sr. Presidente, a. sociedade desta. 
grande capital que deve ser responsavel pelo 
Instituto Santa Rita. de Cassia, pelo contro.rio, 
esta sociedade elevou.se, nobilitou-se, quando 
se revoltou,e tornou·se verdadeiramente ame· 
ricann., querendo lync\lar os Bazillos de Mo· 
rn.es de cil. 

Como, pois, querer responsabilisar aquelle 
quo apontou, para. serem execrados, os Bs:i· 
lios de Mnnáos ~ Felizmente, para a sociedade 
amar.onense, contr,l o illustre ex·senador só 
se levantaram o Sr. Eduardo Ribeiro c os seus 
mais lntimos. 

Otll.l'n. accusaQiío, St•.Presidente, feita aqui 
pelo nobre Sr. barão do Ladnrio, e que dis· 
portou a I ndignaçilo duquelles que se acerca
vam do entüo Governador do Amazonas, foi a 
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que dizi& J•espeito ó. ncquisiçiio r&pida e im· 
possível de inconfessaveis foJ•tunM colossaes 
que se notam no Estado, em tão pouco tempo: 
e o nobre Sr. barão do Ladario, escrupuloso 
como é em tudo que faz e diz não teria feito 
·sobre isto as considerações que. publicou, fe· 
rindo a reputação de quem quer que fosse, 
si não tivesse par& tanto documento com
probatorio. Seguramente, não seria levado a 
proceder dessa maneira, na ausencia de pro· 
vas, quando tinha o intuito de clar ao Senado 
11 convicção daquillo de que S. Ex. já estava 
convencido. 

Tenho aqui, Sr. P1•esidente, a carta cadas
tral da cidade de Manáos, onde se encontram, 
perfeitamente descriminadas,a cores di1Teren
tes, todos os terrenos possllidos pelo entiio 
Governador, Sr.·Dr. Eduardo Ribeiro. 
. Nella se enumera I!J desses terrenos 
quando, segunno publicações poste1'iores, niio 
contestadas, lhe dito 40 e tantos, com J•egistJ•o 
de escripturas. algumas das quaes constam 
dos Annaes do Senado. 

Pois bem, Sr. Presi~ente, estas accusações, 
a respeito da ncquisição de !'ortunas indevidas, 
o Sr. barão do Ladario as fez, conscio de que 
attestava a verdade, muito embora desconlle· 
cendo os meios, como essas fortunas se f ,ziarn; 
como acontecia que aquelles que entravam 
pobres sàil.iam ricos do Estado, como sue
cedera com o Sr. Dr. Erluardo Ribeiro, que 
&té levou ·Beu desembaraço ao ponto de de
clarar, como ·declar·ou, ti Commissiio de Po
deres da Camara dos Deputados, que em um 
só dia gastara 80:000$ no pleito eleitoral ul· 
timo, accrescentando (e vâ com vistas aos 
ama::oncnses) que no Amazonas só ganha elei· 
ção quem como elle tem e 1lespen1le dinhei
ro! ... 

Mas, Sr. Presi1lente, niio é o Sr. Barão de 
Lad11rio quem vem 1lizer quacs os meios de 
que lançam mão esses afortunados !la sorte 
pura, do dia para a noute, apresentarem-se 
a. descoberto, arrostan1lo fortunas collossaes, 
o não é S. Ex., não é nenhum daquel!Ps, que 
niio sei porque cargas d'agua se pretende con· 
sillerar menos do que outros, que entretanto 
mais tem servido á patria •.• 

0 SR, JOAQUUI SARMENTO-Apoiado ; é umo. 
cousa inoxplicavel. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-. , , não somos 
nós; não sou eu, nfto será elle quem o !liga; 
é um homem que, pelo mono.;, na actuali· 
tlado, é considerado corno insuspeito ; allullo 
ao Sr. Dr. File to Pires Ferr·eira. 

Sr. Presidente, aqui nesta Capital tenho 
Sllbido drt justiticar:ilo oJfercci1l:t por muitos 
que Jú. so locuplotamm com a rortuna pu
blica ou pnl'ticulat•, e vojo que todos appol· 
Iam parrt a 11\0SIIlll fonl,o 11 q UO SO SOCCI)i'!'CU O 
Sr. Dr. l!:rlt111rrltl !Ub,iro- p11ra o rcsultttdo 

do serviço du demarcaç,iio de terras,quo e, ao 
quo dizem, remunerado vantajos•mente. 

Mas, é o proprio Sr. Dr. Ftletu Pires quem 
accent,urt o modo incorrecto como essas do
marcações se lazem. Vou ler suas palavras. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Que documento Ó 
este? 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-E' a mensagem 
do Sr. Dr. Fileto ao Congresso do Amazonas. 
Diz o seguinte: (Pngin:t 24- DIRECl'OltlA 
DE TEI~RAS.) 

«NO relataria rlo chere do deprrrtamento é 
tratado tle modo minucioso o assumpto refe
rente aos serviços que cot•rem pola directoria 
de terras. Aponta o illustre engenheiro gra
ves clefeitos no modo porque actualmente se 
executam os trabalhos rle venda e demaJ'ca· 
ção de te\'ras publicas, e as muitas peJ•tur· 
bações que esses incon vonientes occasionam. 

Diz o relatorio: « Estit em completo desac
cordo com os interesses rlo Estado o modo pelo 
qual se executam os t1•abalhos'subordinados 
ao exame da directoria de terras.» 

Continuanr!o, diz ainda : « ••. extinguindo 
e evitando abusos e violencias, ~ acabando-se 
do uma. vez com· esse cardume de especula
dores que sobre o falso titulo de profissionaes 
invadem diversos rios. illudindo a boa fé do 
Governo e locuuletando-se com dinheiro de 
proprieta1•ios de ·seringacs .•. » 

Vê de bem, illustres Srs. Representantes, a 
graviuane de taes :t"cusações par3. vos con· 
vencer de que m·gern novas medidas e mo
dificações D3. lei de terras. 
o o o 0 o o o o o o I O o o o I o o o o o I I I o I o I I ' o O I o I O fI o O I o 

E' pl'ociso acabar com a isençilo do paga· 
mentos para as zonas alagadas. Este ta vor da 
lei tem sido grandemente r\rsvirtuado, dando 
occasiilo a abusos inquu li fica v o is e que ne· 
cm,sitam ter fim. 

Existem na directoria de terr11s, plantas de 
lotes demarcados nos quaes se encontram 
05 • ; .. da IÍI'ea total sou a denominaQiio de 
alagar los, com o fim de lezar o Estr1rlo quo 
nada percebe pelos tol'l'onos de t:tl nar,u
reza ... (Intcn·ompcndo a leilum). 

Peço a attenç.ilo do Senado pa1•a este topico 
e para os seguintes, porq ne nelles se acha a 
verrladeiJ'tl revelac;ão de algumas rlessas cri· 
minosns íortunas adqntridus tanto its pressas. 

( Conlinurt a lcl'.) 
«E' proferivel, Srs. Representantes, bai· 

xar o pror;o da term, e J'nzul-a pagar na sua 
totalirlade ; é o unico Jueio de evitar-se o 
abuso. 

Procisa tnmbern oxigiT· m:lis minnrlencins e 
algurnn-; ohservar;õns 110s tml1alhos do domar· 
car;üo.~em como·ue&cJ•irriinrn• posiLivarrwnl;o a 
responSJ1bilidarlo dos pr•ollssionnes, :trnmndo 
o Goverur.• dn rrrcdillas promptas, S()VOl'as " 
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decisivas pnr:J, promover a puniQii.o daouel· em um mesmo dill o mesmo profissional de· 
los que co~tinuar~m :1 proceder com mi1 l'é. marcasse differentes terrenos em diversos 

Suspendt o serv1ço rle demare~çi\o e venda rios. 
d~ terras esperando a rlecJ•etnçilo dessas me· Ahi a. exrlicação, Sr. Presidente, é que o 
dtdas que vos peço, no intuito rlc l'C"uiarisar mesmo profissional se rnultiplicflva, e então 
o~ tJ•abiJ;lllüs que correm pela ji1 mo"ncionada não admiro. que os seus lucros tt<mbem se 
rltrectorta, » multiplicassem. 

Nilo devemos tleixar de aqui not;u• que é Nisto, que tanto deu que fallar e que se 
nos alagados que vejetam os ::eringaes, !bnte demonstr:wa pelos ell'oitos, 0 que funda vamos 
da g1•ande riqueza de l1o,je no Amazonas. 

S - t t as nossas accusaçües. emo es es os et•ronos exceptuados do IJa-
gnmento ;;.o Estado? A se1· assim 0 ca~o é E' pois, a mcnsagem,um valioso documento 
mais grave do que p~recc. ' que se nos vem prestar, a nós, os suspeitos 

Sr. P1•csidente, creio que no que ~~abei de de sebastianismo quando fazíamos accusaçõos 
ler não vai uma censum irrog:1rta [1~uollrs violentas á adminisr,rnção do Sr. Dr. Eduardo 
que so alll'e,entam corn títulos que aut01·i~em Ribei1'0, dep,tisquo praticou actos desta e de 
:~ rlemarcação r!~ . terra~,. títulos arlquirirlos outras natw·ez:1s, actos de ot•dem a serem 
Jl1 na Esc<lla Mtlltar, .Ja. na Polytecllnica. passiveí8 de processos e penas; v~m el!a, a 
mas é preciso que inquiramos do 111oLlo por: mensagem, justificar-nos de nossas accusações 
que conseguem demarcal' terl'as inrti virluos que as faziam os. como diziam, por odio a 
que, como diz o Govemador, formam um crw- RepuG!ico., como sebastianistas que eramos .. 
dume de espcculariol'c.<, que, ~ob o taho titulo Ahi est.;1 o Sr. Dr. File to Pires, que não teri1 
de profissionaes, invadem divcr,os rios. e,;ta pecha nem pôde ter, dando-nos apoio. 
·.Não creio quy sejam est.es que invadem os Não ficam, porém, aqui ainrla a,; tontes 
r10s,~s que ass1gnam a~ plant.as; é for·r,:a, pois, das riquezas de certas mrUvidua!idalles do 
convir que SI demarcnçoes ex1stem alli nessas An:a?.Onas, adquiridas 11.,sim r11pidamente: 
c~ndições e si silo approvadas ri porque uns havia o1ttra ainda. 
sao os que levantam as planta~ e outros os Nem todos •POdiam intervir no assumpto 
que as as,ignam. De outro modo não ~e com- rle demarcar;~.o rle terras, porque o ne
prehende como isto se rlê. Ou s<lo pr·oftsoio· goelo não dava para tanto e era preciso um 
naes !JS que fazem as demarcilçüe:>, Jovllntam tal ou qual accordo com os demarcadores e 
e ass1gnam as plantas ou não. agr·imeusores elo peito, entre os quaes, se-

Em qualquet· bypotliese, os responsaveis guntlo o Sr. ba,rilo do Ladal'io denunciou 
por essas demarca~ões assim feitas,são 0 agl'i· ur[ui com documento valido e muito patrioti· 
mensor, verdadeir:1mente habilitndo pat•a tul.e c" mente, lia via ate contractos clandestinos 
o governador; aquel!e, pol' set· quem assume para solicitarem, rlo quanto fizessem, a.ppl'o
a responsabilidade do serviço das demarca· vac;ilo, e o mais que só C1lbítt á acção do go
çõe~. e este, por ser quem as approva. ~uom VOino do Estar lo. 
as JUlga por sentenç,a, d;mdo-lhes assim todo o Sa. JoAQUI~! SARMI~N·ro - Estes con-
o valor legal. ti-actos já constam elos .tl~11aes. 

Sr. Pl'esidente, disse que o topico que li 
rla mensagem ~nce1·ra um;t revela~ão. 0 tlisse O Sa. FRANCisco MAcrrAoo- Estes cen
a verdade. Velo olla desvendar um mysteJ•io tractos clandestino>, lt!itosentre el!es, como 
para todos 11qUe!les ~uo, por sentimento da diz o nob1•e Seno.uor• pelo Amazonas, devem 
proprin rlignidnde,siqner· suspeitam tanta bai· estar urchivados com as nottts do discu1•.:o do 
xczn de sent.imontos. L\lltão Sen•tdor ]leio Pitluhy, o SJ•. Coelho Ro-

Dizia-so em Mam'tos que os agrimenson•s clrig·ues, no ultimo dia rllt sessiio no anno do 
t~tulados niio iam aos lagares, cuja demarca- ··1;-;u::;, e l~JI·am aos 1lmwc.,, 
çao contractavam, m:tntlavam lá um pr<•p"sto Nem todos, poi·ém, podiam conseguir tiio 
que, de com binaç1io com os concessionarias commoch1 posiçlio de riquezas, e muitos ha
rlc tel'l'enos, tomnv11m os aous apontamen· virtm trtmbem ?iWr.·er:,Nim·us r.le protecçilo .ad· 
tos pelos quaes ern.m traçnclas ns planta~. ministmtiva, e que ;i, su:1 vez pudessem 
sendo as dcftcioncias daquelles suppriilas :t uprego:tl' no Amnr.onas, como aqui e por 
phan tas ia.. to Lia parte, po1· meio rlos j ormws, despendendo 

Niio sahíam os IJrofbsionu.es dos povundos, diuhciroquo nilo lhes por1i:1 vir decentemente, 
quando ~tte lic iam. pot•qno quem docentomento ganha n:lo des

pende assim; pudessem lt}Jt•ogoar, como ver
dadeiros, a bondade, o pa.trioti~mo dessa 
urlministruç.ii.o corruptot't1, soll o prot.·.•xto de 
serviços tíio lucr:~.tivos tlo tlümm·ca~:iio tlc 
torra~ publicn.s: l'ui net,es>m•io PI·ocm•;tl' outro 
Jm•io, outra J'onto p11ra st~ti~t:tzor-lhes ti g11-

O Srt .. TOAQUH! SAtnrm:-<To- Apoiutlo; al
ijUns nem da cnpitlll srthilmJ. 

(J Sn. FttANCISCO li!ACI!ADO - nahi pro
vinha, Sr. ProBirlonte, o litcto ltttOI'rna.· 
lissimo do vor~sc, COillOl'lllO so tli~itt, f(UO 
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nancia, afim de ter o seu incondicional 
.apoio. 

Esta outra fonte é ainda o Sr. Dr. Fi!eto 
Pires quem nol·<l indica na mensagem já 
refet•ída. 

Esta outra fonte, simplesmente, são as in· 
tendencías ; estas intendencías, como já pro
vei com a. reforma. constitucional, tem o seu 
superintendente rle nomeação do ~roverna.dor. 
Nestes termos, aquelles que nii.o serviam 
para demarcar terras, e que nii.o podiam ter 
mais ou menos este pretexto para aparentar 
legítimi•lade em suas fortunas, eram man
dados como superintendentes para os mu· 
nicipios do in lerior. 

Dirão os Srs. Senadores, muito natural· 
mente: muito ricos devem ser os municípios 
do Amazonas para. dar fortunas aoN superin· 
tendentes t 

Sim, Senhores ; a observação seria. pro
cedente e muito judiciosa ; o que nos escapa 
é a comprehensão dos meios de fazel·os ricos: 
quem nos mostra esses meios postos em 
acção pelo Sr. Dr. Eduardo Ribeiro é o 
Sr. Dr. F'ileto Pires pela sua mensagem: 

«O emprestimo feito pelo Estado ás inten
dencías sobe a 105:000$000 (diz alie.) 

Os emprestimos á lavoura elevam·se a 
40:000$000. 

Emprestou-se mais a Cal'los Augusto da. 
Fonseca, em outubro de 1895, 20:000$000. 

Trato destesemprestimos, para. mostrar. vos 
as inconveniencías e os resultados nega ti vos 
que produzem, paro modo por que teem sido 
feitos. 

Penso que não deveis autorizar novos em
prestimos ás inten1lencias, pois infelizmente 
elles, como as arrecadações annuaes, são 
gastos improficuamente, sem nenllum resul· 
tado para os municípios. . 

Jú, não é pouco que intenilencias com re
ceitas de quatrocento3 e quinhentos e ma. is 
contos de réís gastem todas as suas rendas, 
sem que dez ou vinte dest~s s~jam aprovei· 
ta.dos praticamente. 

E' uma situação melindrosa. que precisa 
terminar para bem do engrandecimento do Es
tD.do e especinlmente dos municipíos». 
................... ······················· 

E' o caso tle dizer-se: assim soja. 
Ahi está, Sr. Presidente, justificada a ac

cusução que o Sr. barão de Ladario foz á 
administraçiio tio Amazont~s,sob o governo do 
Sr. Dr•. E1luardo Ribeiro. 

O Sr .. Dr. Filcto Pit•es havia. sido oscollrido 
pelo Sr. Dr .Eilua.r1lo ltíbeíro como ca;paz tal vez 
de encampar toclos os seus actos,esta se vendo 
que se enganou o ex-l(ovornador. como eu 
disse hontem ao nobre Senador pelo Rio de 
.laneíro;o Sr.Dr.Filclo,mais avís11do, niio quer 
assumir a responsll.bilidn.de tle 11ctos alheios tiLo 

desbragarlos,sondo isto rle ne~essidade a quem 
quer dar, pelo menos, mostras rio sentimento 
de dig-nidade, e a quem quer ter sufficiente 
orgulho para se apresentar a todo o tempo, 
quando seja accusado, rle cabeça erguida ao 
defemler-se dos seus e não de alheios actos. 
(Apoiados). · 

O Sr. Dr. File to Pires niio quer responsa· 
bilísar·se por esses actos de seu antecessor; 
como me vao parecenrlo, e!le tomou o pro
posito de ir denunciando a.quelles pr•aticartos 
que operam contr•a o Thesouro e aproveitam 
as inrli vi dualidades mais apropriadas, mais 
aptas a servir em certa direcção os interes~e> 
do Governo que desnortea. 

E' o que está. fazendo o Sr. Dr. File to. 
Eu faria ainda mais, levantaria. uma. mu

l'!llha entre o passado, conhecido tão feiu .• 
mente, e o presente, para, quando viesse a 
ser accusado, distinguir entre o que ficasse 
áq uem e além da muralha tão forte como a 
chineza para saber de quaes act.os me cabia 
a responsabilidade; que assim o fal'ia, pro
vam os actos que pratiquei no Amazonas 
como seu presidente e como chefe de serviços 
e repartições. 

Nunca, iniciando o dosempenh(} dos deveres 
officiaes a.lli, dexei de fu.zerinventario de tudo 
quanto me ia ficar a cargo e de fazel·O conhe· 
cido, assim que jâ.ma.is deixei a outros a l'e· 
sponsabilidade dos meus act,os. Podem ac· 
cusD.r·me de tudo, mas· ninguem o fará. justa· 
mente de me haver di vorciarlo dos meus de
veres, occultando o que fiz, fazendo·me surdo 
a accusações ainda as mais leves, QUilonto 
mais ás mais severas, quaes as que alfectam 
a probidade e a moral, como si tem feito ao 
Dr. Eduardo Ribeiro considerado até caprtz 
de, por proprio intere.<sc, subtrallir documen
tos que lho fot•am confiados. 

Niio, a minha. sínceríd<\de me tem semprA 
levado a.o ponto do tomar para. o meu uso a 
maxima que li entre as d.e La Rochefoucauld 
e que diz que-é preferível ser trallido pelo 
amigon. desconfiai' delle.- A traiQão em taes 
condições só humilh11, só deprime o trr~idor; 
a boa fé-a sinceridade-é um titulo que a 
perfidía nunca conseguirá nodoar ; esta só 
tem a v11ntagem de uma liçií.o, de um aviso 
ou prevençiio contra os que a empregam. 

Por isso não se mo dá do sacriflcio pela 
amisade. 

Sr. Presidente, díz·se coutr•t a opposiçiLo 
em npoio de al!lrmacií.o insens11ta. que no 
Amazontts o Partido NrwionrLl niio vale sinilo 
muito pouco, e só n:> ca.pital e que os meus 
amigos siio ttpcmts cinco. 

O numero t\ pequeno, mas, os amigos sií.o 
bons o 11. quttlídttde suppre nelles [\, quanti-
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dade ; são cinco que se batem como centenas 
que fossem, e que nas oceasiões incertas res
pondem uns pelos outros; são cinco que no 
momento preciso estão dispostos a entoar o 
me, me, adsum qui (eci não para pedir o pctnem 
nostrum quotidianttm, mas para dizer ao ty
ramno, ao opressor quem quer que seja, in 
me convertite (m·rum, terminando o verso 
do inspirado poeta latino. 

São cinco; confesso rle coração aberto que 
com elles me vanglorio. 

Quanto ao chefe do Partido Nacional do 
Amazonas, Sr. Presidente, o Sr. Dr. Jona
thas Pedrozn, deYO desttt cadeira dizer ao 
paiz que e um homem de grande preponde
rancia politica, de qualidades superiores, ·e 
pois, o partido que dirige, não tem esse insi· 
gnificanto valor que lhe dá. o Sr. Eduardo 
Ribeiro. 

0 SR. JOAQUIM SARMENTO-Apoiado, 
0 SR. VlRGILIO DA~!AZIO-Apoiado; eu o 

conheço. 
0 SR. FRANCISCO l.l!iACII.\D0-0 Sr. Dr. Jo

nnthas Pedroza e med1co que faz da su:t pro
fissão um verdadeiro sacerdocio •.. 

0 SR. JOAQUIM SARMENTO-E' a pura ver· 
dade. 

0 SR. FRANCISCO MACIIADO-, .. e um medico 
que não falta no seu serviço onde é p1•eciso ; 
elle corre ao chamado do pobr.J, como ao do 
rico ; do amigo particular, como do adver
saria particuhir ou politico e até do inimigo; 
e disto podem dar testemunho cn bal os pro
prio8 ex-gove1•nador e actual governador ; 
aquelle teve-o como unico medico operador, 
que o alliviou de incommodos.que o affiigiam 
quasi que periodicamente; e o outro, teve lnt 
pouco tempo os seus servlcos prestados em 
favor de pessoa que lhe e cara, não obstante, 
Sr. Presidente, serem ellcs seus advers11rios 
políticos. E no mesmo dia em que se dizia 
que Jonathas Pedroza tinha feito operação 
em pessoa da família deste e naquelle, nesse 
mesmo dia o jorn11l do governo snhiu aboca· 
nhnndo-o de modo reprovado. . 

Sr. Presidente, essas qualidades em um 
homem da estatura de Jonathns Pedroz11, bem 
se comprehende que siio capazes de fazer 
111l'oiçüese de tlrmardedicnçües. E oSr. Dr. 
Euardo Ribeiro, que julga niio serem elins 
bast11ntes para firmar o reconhecimento dos 
que recebem beneficias tncs, me l?ermitta lho 
dht: é mnis natural, ó mo.is bonito, e mais 
nobre mesmo quo neste particular, não jul
gue os outros pot' si : quo ó singularmonto 
ingrato. 

0 Su. JOAQUIM SAIUIEN1'0-Apoiado. 
0 SR. FltAI\'CISCO MACHADO-S!', Presirlente, 

creio tal' auxiliado o Senado, no conhecimento 

do assumpto que vae ser submettido á. sua 
deeisüo, e fico satisfeito do que fiz. porque 
estou convencido de que mais não podia 
fazer; creiam-me, Srs, Senadores, quanto 
podia de esforço em favor da causa legal e 
da moral, o fiz, · 

E 11proveituntlo as palavras já. aqui mais 
de uma vez proferidas pelo nobre Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro, membro da 
Commissão de Poderes, direi ta.mbem com 
S. Ex. que é preciso que nos convenca.mos 
de que a pedra angular do instituto repu
blicano está. n11 verdade das eleições. Nem 
outra amrmaoão seria. de esperar do nobre 
Senador, porque S. Ex. sabe, como nós todos, 
que ha muito tempo aspiramos POl' esse 
progresso na nossa patri11; S. Ex. sabe que 
nós aspil•amos 11 que tudo dependa da sobe
rania nacional, e esta. soberania não póde ser 
traduztda como verdadeira por meio de actas 
f11lsas, fabricadas sob instrucções de quem 
pretende ter aqui uma cadeira. 

0 Srt. JOAQUIM SARMENTO E OUTitOS Sas. SE· 
DOREs-Apoiado; multo bem. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-E depois destas 
pa!11vras, o Senado me permitta, para. con
cluir, recordar o conceito que se lê na. expo
sição de motivos do Codigo Civil francez: 

« As mais bellas funcções do cidadão não 
devem ser conOadas a homens que attent11m 
contra as virtudes e os princípios, sem os 
quaes o seu exercício se tornaria perigoso.:. 

Tenho concluído. 
O SR. Q. BocAYuvA-lsso V. Ex. deve 

mandar dizer aos eleitores. do Amazonas. 
0 SR. FRANCISCO MAOIIADO-E estou certo 

de que elles hão de ler o que estou dizendo. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO (ao Sr. Q. Bo· 

cayttva)-V. Ex. deve mandar dizer isso aos 
que empregam os bicos de penna.; os eleitores 
não são ouvidos neste trabalho de criminosos. 

0 SR. ,JOAQUIM SARMENTo-Mas nós aqui 
somos os juizes. . 

0 SR. FRANCISCO MACIIADo-Pa.sso a ler a 
emenda· que vou ma.nd11l' á Mesa., Sr, Pre· 
sidente: 

"Substituam-se as conclusões do parecer 
pelo seguinte: 

Que sejttm annul!ad11s as eleicões que se 
tlgur11m feitas-no dia 30 de dezembro de 1896 
no Estado do Amazonas para a. renovacão do 
torço dos representantes do mesmo Est11do no 
Sonauo Federal, m11ndando-so proceder á. 
nova eleiçito, obset•vado o disposto no art. 2• 
da lei n. · 426, do 7 duquelio mesmo mez e 
anno. 

Sala das sesõe~, 28 de maio de !897,
Franc1sco Mcwhado.» 
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DOCUMENTO N. 

Declaraç,io 

. Nós abaixo assignados, resinrlentes nesta 
cidade e eleitores qnasi todos, attestamos e 
Juramos, si preciso ru,., que estivemos pre
sentes no paço da Intendenciu. Municipal no 
dia 2D de janeiro ultimo e assistimos elas O ás 
10 horas tla manhil a a.pmação u:ts elr-içües 
fecler·aes pa.ra um Senaclor e quatro Deputarlos 
ao Congresso Fedet·al por este Estado, e atilr
mamos, sob no>sa palavra de honra que, 
rlurante este curto poriorlo, Jbram vpuradas 
as referidas eleições peli1 junt:t respectiva, 
composta dos cidadiios Ignacio Ribeiro Pessoa 
Netto, como prosirlente, Jose Polycarpo de 
Souza, Antonio .Joaquim Nunes, Sera.piii.o rle 
Aguiar e Mello, Manoel Pereira Cavalc,nti 
de Araujo e Boaventura rle Pa.uht Avelino, 
como rnesal'ios, e declarados Senador, o ci .. 
darlão Eduardo Gonçalves Ribeiro e Depu
tados, os cidarlãos Si! veria .!osé Nery, .Toaquim 

. de Albuquerque Serejo, Carlos MaPccllino rla 
Silva e Raymundo rle Amorim Figueira. 

Attestarnos mais perante tt Naçiio, si para 
isso formos chamados, que rlurant.e os tro.
balhos .da apuração, o Sr. nmjol' Henrique 
Ferreira Peuna de Azeverlo apresentou um 
protesto por esct•ipto, que o ciduc!i'io pl·esi
dente da junta apuradora rleclarou que ~aria 
tomado na considcrar;ão devida, o que deu 
Jogar ao cidadi'io Raymunr!o AJ!'onso de Cat·
valho intervir na d!scusoü:o úizenrlo, entre 
outr•as cousas, que a Mes:1 niio podia acceitar 
o protesto, porque o ma.joJ• Penna o faria cm 
seu nome o no rle outt•os oleitot•es, quando 
ello só o podia faze1· e 1\J.llft.r' em seu nome, 
porque nao tinha procuração dos outt•os. 

Fazemos esta declar:v.•:io em nbono da ver
dade, porque com o maior pasmo vimos pu
blicadas nas gazetas A J~ulemç<io e Ama~nnns 
Cormne1·r.:ial, cartas :\ssign:ulás pelos apurados 
Silverio Josê Nery,Carlos Marcel li no ria Silva, 
Eduardo Gonçalves Ribeiro e Rttymundo de 
Amorim Figueira, contestando o protesto du 
m[\jor Penna e 111IIrmando de um modo que 
c:tusa du, que somelliante protesto nfio se deu 
WlfJ uel!u. occasiü.o. 

Por conseguinte, :'t nega ti v a rlaquelles C·l· 
valhciroR oppomos a nossa affir·muLiva som 
receio de ser contcstad11 por qualquer con
sciencilt lwncstu. o pura. 

Tl!anítos, 4 do fevereiro de 1897.-Arllonio 
liiJJTCita .Jm·t.Um,. -Francisco F't'JTâra Lima. 
-.TofJo }\ Umnos .-Domingos .~1lucs Pcteira 
de Quui>·oo.-.fnoqui'" J. :·W,ocira.- G<!!llil 
/lorldylfns r/c .\'ou:.o .-.!Hionin At~yuslo Sanros 
Pol'lo .-.Julir1u l~V·rrvira GotHCS. 

Reconheço verdadeims as essignaturas 
supra. 

Mo.nó.os, 20 rle março de 1897. Em teste
munho da verdo.cle, o tabelliilo interino, Agos
tinho Jlfonteiro da Costa. 

DOCUMENTO N. 2 

Copia-Publica fórma-Exm. Sr. rlezem
har"wlor Dt•. juiz seccional rlo Estado Ama
mn~~.-Os abaixo, as81gnados, eleitores do 
município de Manó.cs, cu.piüJ.I do Estado do 
Ama?.onas, veem, nos termos do art. 7.• da 
relbrma eleitoral do corrente anno, fazer pe
rante V. Ex. a sw1 neclaraçi'io sobre quanto 
occorreu na eleição rett!izacla boje na pri
meira secr;ão eleitoral, para um Senarlor e 
quatro Deputados uo Congres~o Federal, e pe
r1ir· so digne mandar tom11r por te~mo 3: 
mesma declaraçii.o, dando·se-1 h e incontment1 
certirli'io ou traslado do respectivo termo. 

Declaram os eleitores n baixo as8ignados que 
com outros eleitores seus coneligionar·ios e 
amigos, em nume~o superi?r a qua.renta:, 
concorreram á. eleiçao procedida ho,te na prl
mcirlL secção c' esta capit.al partt um Senador 
e quatro Deputados ao Congresso Ffdera~. de 
confbrmirlado com a divisão das respectivas 
sccç•ões feita pelo Sr. Dr. Antonio Gonçalv~s 
Pcroira'rle S:i. Peixoto na. qualidade de prest
clente da irJtenrlencin. municipal t.ra.nsacta, 
publicado, no Diario O!ficial e datada de 28 do 
mez a flnd:tr e segundo a di visão do alista
mento eleitoral da ultimarevisüo feita pela 
intendoneia ant.cr·ior a refi erma da constitui
ção do mesmo Estado rlo Amazo~as. de 1895.; 
que ahi senrto eleitores da parcHl.lidade poll
tica do Partirlo Nacional, a do partido che
fiado pelo Sena.rlor Manoel Francisco Machado 
e outro3 muitos syrnputnicos ils candidaturas 
,los Srs .. José dtt cosia. Azevedo, barilo do La
rlario, nnr:t Senador e Drs. Cr~gorio Th:n.tma
t.urgo rle Azevetlo, .Jose Roclr1gue:; V1en•a o 
GalJl·icl S1tlgarlo elos Santos, pam Dnputac\os, 
ap1·esentaram á rneso, eleitoral •l:t !ereri~a. 
,ecçã.o a. indicação do nome do c1uadao elet
tor Dr. Antonio August.o ~os Santos Porto 
para 1lscal dos traballw:; eleltoJ•aes da mesma, 
assi"nada por tt•inta eleitores d.est11 secção. 
nu i'Órma rla,; cli~posições terminarrtes do§ 17 
do m•t. 43 da lei u. 35 do 726 r1G janeiro de 
!89:-l ; que não obstante essa proc?ito legal, 
recusou-se a r·cspcctr vu. rnestt a acelt:tl-a con
tr'll o quu daramen l;o rlet.er•m iua 11 reforma 
eleil.oral no seu art. 8." purugrn.pho unico ; 
que os mo:;mos eleitora; rlesPjanrlo us~r do 
clit•<Jit.o cstabolecido no paragrn.pho nnwo elo 
m•l;. 8." clajt'L mencionar 111 rolbt'll111. ele i l;ornl, 
que nsl.o.beleee o voto rlescobort.o e o modo 
por·quo uuvo sor exercido o~so rlircito, aprc
~ontrtram {L meSIL :ts ~lll~~ ccrlulas em tlupli· 
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cata devidamente assignadas, atlm de sorem 
1•ubricadas pelos mes:~rios as que devi:Lm llcar 
em poder doti votantes, recu.,ando-se 11 li•C>:I 
a preencher essa 1'ormalido.r1e legn I. unic:t 
prova que potlí11m dar d(l sua vota<·ão nessa 
secção; a me;a rulJl•icou aponas as' ce•lula' 
do eleitor Antonio Ferreira Jardim que tui o 
primeiro dos abaixo ns.;igna<los que votou, 
negando-se a. fazer a todos os que o fizeram em 
seguid!L sob pretexto de dí,longa, p1·omet
tendo rubrícal-us no fim de todos os trabalhos 
o que não fez ; que tlnalmente apresenta
ram cs eleitores da secção um protesto á 
mesa contra t'ida.s as it•re::(ularidndes q ne 
constituem nulli<lade insanavel da eleição 
ahi procedida o contra os facto' ']ue pas· 
s:~m a expor: o recinto em que runccio
nou a mesa eleitoral da pri111eira secção 
estava separado do destinado aos o leitores por 
uma gt•ade de murleira em um só lance de 
uma a outra parede ·da sal a para esse fim 
rlestinada na recebedorilt estadual no ediflcio 
publico do thesouro 1lo Estado, de modo que 
impossibilitava a. fiscalização dos tra bailios 
por parte do eleitorado como quer a lei ; vo
taram nessa secçíio diversos individuas não 
eleitores como se lo,sem taes, exhil1indo ti tu
los de eleitores ausentes ou já fallecidos e nt.e 
de outros que jit haviam votado, e isto fa
ziam com o maior despl:tnte e ostentação que 
indignava a quantos presenciaram. · 

Para corroborai' sua affirmação. os decla
rantes, entre muitos outros, citam no seu 
protesto apresentado á mesu, os nomes dos 
individur s Antonio Victorino de Souza, con
ductor de !Jond, bem conhecido, que votou 
pelo eleitor Antonio Bernarrlino dos Santos, 
que está ausente ; Joaquim Antonio Bentes 
em lbgar de Antonio Baptista Braga, eleitor 
já fttllecido ha m~is de anno ; Peregrino lle 
tal soldado do batalhão de srgm•ança que 
votou pelo eleitor Bellarmino Bello da Sil
veira., nctUidmente ausente no interiOl' rio 
Estado ; Francisco Xavier· de Limn. Gue<les, 
que votou pelo eleitor Francisco Xavier tlo 
Lacerda. residente actmtlmente na capital do 
Estado do Par>t. . 

Votaram ainda. nesta secção dous indivi
rluos desconhecidos, exllibindo ambos titulas 
do eleitor Antonio Miguel Pereirn. Lim11, que 
está ausente, e :tssir:naram no livro I'C~Jl"" 
ctivo aquelle nome. bem assim dous out1·os 
com o nome de Jlrane~sco .José rl>t Silva, alem 
dos eleitores que não oram daquella secçiio, 
entre os qtmes .José Cabral do Mello e bmel 
Fernn.ude,; da Cost;t, sem motivos justificados, 
tendo elles votado nas suas secções. 

Do seu rol'eri<lo protesto consta ~ue o~ <le
chtl'antes e outros prot .. stnrum coutr1t o r:1cto 
cscand:tloso <le o ]Jresi<lente da mesu., D1·. lla.y
muudo Vieir11 Nin:1, ler as cll11pas com que 
votaram os mesmos eleitores, substil.uinllo o 

no mo preclaro do Exm. Sr. Josó da Costa· 
Aze1•rdo (bu.rãodo Lurlrtl'io) c:tndi,lato no car"o 
do Semt 1pr pelo o <lo cttpitüo Eduardo Gonç~l-. 
vos R1borro o os dos Drti, Gregorio Thauma
turgo de Azevedo. .Tose Rodri"nes Viei1•a e 
Gn.hriel Salg•t•!o dos Santos, pélos 1los Srs. 
SilvPrio José Nory, capitão-tenente Joaquim 
de Albuquerque Serejo e Carlos Marcellino da 
~ilv:t, contu.dor ou olllci:Ll dos Correios do· 
Pará, rle morlo que ~dulterou completamente 
<t verdade da votrtçao, dando tiOS candidatos 
<lo par\ir.lo que apoia o Governo do Estado 
Ulll:t_ votação que jamais potliam obter• nesta 
secçao. 

Consta tambem <lo sen protesto que os de
clarantes mCilcionm·am o facto rle a mesa. re-· 
cusar-~e n fazer memü.o nrt acta dos trabalhos 
Pleitoraes da secçfio. do nome do Dr. santos 
Por·to acinHtreferirlo, para fiscal rla Pleição 
recusa que a!iüs impot•tava em nullidade in: 
s:tnrwel, como ·já lli>ser:tm. A vista do ex
posto e pm· que foram limJados a drn• explica- ' 
çües minuciosas par·a bem fundamentar este 
seu recur,o como declaração ou protesto os 
t..bttixos assignados requerem a V. Ex. QU•l 
tonuvla por termo sua 1leclaraçiio di"ne-se 
rn:w•lu.r que lhes seja esta entregue, ''iude
penrlente rle trasl11<lo, parn. os tlns convenien
tes, !lo queaguarrlam jtrsti~,a. 

Manáos, 30 de rlezembro de 1896.-Henri
que F~rreira Penrw de A;;e"'erlo.-Antonio 
ilU[JtiSio dos Santos Porro. -Anronio Fer>·eira 
.Tm·rlim.-Antonio Jo,,d Jfachado.- Antonio 
Dias dos Passos.-F'elisbm·to 1lfontci>·o.-Ale
xandrinn &r>·eim Pâo B1·azit.-Antonío Ra)J· 
mttndo de Vasconcr:llos.-Fmncisco Ferreira 
Moreno. -Almachio Olindino Pinto Bandeira. 
-Ftancisco Jose Soares.-Eu:ebio de Sou;;~t 
Caldas, assignou apenas a nomeação do fiscal 
de que trata este protesto -(Despacho) : 
Ten<l~ em consi0eraGão :1s declaJ•ações rles
respm t.osrts e che1as <le ameaças que inconve· 
nientcmente me l'omm dirir:idos na entrega 
<la presente petiçã.o pot• sig-natarios da mesma· 
e do outras rle assnmpto identico, em numero 
de sete,t~rlns 1l:t~:ulas <)A hontem, mas apresen-. 
t:ulns ho.re depo1s de Cinco horas da tarde em 
uma occasiíi.o, por crescido numero de i~di
duos desco~hccidos. aftrn de me coagirem a 
<1ar o recebimento <las mesmas petiçues iL hora 
indicad:L por elles ou que deviam ter nos 
tieus rclo:;ios, succodendo to1•nar-se tumul
tu~tl'io o oxpmliente <leste juizo, além do 
out,ros motivos provenientes 'de dialogas em 
:1ltus vozeo e oll'cnsivos :t tal ponto de 
tor!ll11'•!DO impe1lido e impo,ibilitttdo de 
couliecor da ma teria das petiçües; sou 
suRpPif.o, ·o o juro nos tet•rnos d:t lei. 
Manúos, :li de dezembro de lSOo.-Sitvcim, 
Era o que se continha em o documento 
a que flz transot•ovet• do prop1·io original au 
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qual me repor.to em \)Oder do re.presontant~ 
Antonio Ferreira Jardlm ; conferi e concerto1 
com o tabellião companheiro nesta cidade rle 
M:máos, aos 14 de janeiro de 1897. Eu, Ma· 
noel Sergio de carvalho Chaves, tabellião, sub
screvo e assigno em publico e raso. Em fé da 
verdade. o tabellliio, Manocl Sergio· de Oa?·
oalho Cha1lcs.-Conferido e conl'orme, por 
mim. -,llanoel Car1lalho. 

DOCUMENTO N, 3 

sen ta.dos pelos queixosos, :tftm de roubal' o 
direito de protesto perante autoridade extra
nha as me~as eloitoraes. 

Os queixosos perfeitamente scientes por 
longa e dolorosa experioncia do que valem 
nesta Varsovia brazileira, os direitos dos ho
mens da opposição, resolve1•am retirar-se 
pacificamente, soJrrendo sem retaliar os apo
dos e vaias das hostes inimigas, digo gover
nistas, formados do pessoal da força. publica. 
do Estado, capitaneados pelo superintendente 
do municipio de Ma.náos, e recorrer para. 
aJsalva. dos seus direitos, á autoridade do juiz 
querelado, no intuito de fazer· com o e;eito-
rado amigo as declarações de voto autori· 

João Pedreira do Coutto Ferraz, secretario zadas pelo artigo da citada lei, n. 4213. 
do Supremo Tribunal Federal. Neste p1•esupposto fo1•mularam os queixo· 

Certifico, por me ser pedido, que, compu!- sos as petições que constituem os documentos 
sa.ndo os autos de denuncia. sob n. 8, em que de n. 1 a. 7 e no dia 31 de dezembro findo, 
são denunciantes os fiscaes das secções elei- po1• volta das 4 horas da tarde, foram encor
toraes da Capital do Estado do Amazonas e parados submettel-as ao despacho do juiz 
denunciado o Dr. juiz· seccional do referido querelado. 

' Estado, nelles a ii, I deparei a petição inicial Chegados a casa do juiz e informados de 
a qua.l é do teor e i'órma seguinte : « Exm. que havia sabido, resolveram aguardar a 
Sr. presidente do Supremo Tribunal Federal. sua volta, o que ftzera.m, conservando-se 
O bacharel Antonio Augusto dos Santos todos, durante vinte minutos talvez, no jar· 
Porto, advogado, Julio José Pinto Corrêa, dim da referida casa, alguns sentados em 
Jose Antonio de Castro Junior e Miguel José um banco que ba ali, e outros na maior 
de Oliveira., despachantes geraes da Alfan- parte de pé. · 
dega., Domingos Alves Pereira de Queiroz, Dentre os. queixosos, um, o Dr. Antonio 
empregarlo do commercio, Francisco Xavier Augnsto dos Santos Porto, entretinha com o 
da Costa, 1'unccionario publico federal, e ba.- querelado relações de urbanidade e colle
charel Simplicio Coelho de Mello Rezende, _guiamo, e por isso encarregou-se de commu· 
advogado e Deputado ao Congresso do Estado, nicar-lhe o motivo da visita dos queixosos, o 
cidadãos brazileiros,moradores nesta Capital, que fez, logo que appar·eceu o querellndo a.o 
em virtude do direito que lhes asseguram o mesmo tempo que o Dr. Mello Rezende apre· 
§ go do art. 72 da Constituição Federal e sentava as petições. 

· art. 51 do dec1•eto n. 848, de I de outubro o querellado mostrou desagrado logo ao 
de 1890, veem perante V. Ex e o Supremo primeiro encont1•o, e articulou claramente, 
Tribunal Federal dar queixa contra o juiz de modo a ser ouvido por todos os presentes . 
seccional do Amazonas, D1·. Salustino Gomes «fazem mal em quererem me envolvel' em 
da Silveira, pelos factos que, com o devido neilocios eleitoraes». 
respeito, passam a expor: Em seguitla, enc11minhou·se para a sua 

Os queixosos nomeados tlscaes das eleições residencia, sem convidar, siquer, os quei· 
federaes procedidas a trinta de rlezembro ui- xosos a acompanhai-o, ao menos para abri
timo pelo eleitorado que sulfr~gava a chapa garem-se do sol canicular que banhava quusi 
oppos~eionista. composta do alm1rante José ela totalmente o jardim. 
Costa Azevedo, barão do Ladario, para Sena- Os queixosos, entretanto, acompanharam· 
dor; e Coronel Gregorio Thaumaturgo de n'o até a sala das audiencias do juizo, que e 
Azevedo, Capitão Gallriel Salgado dos Santos um comp,n•timento contigua á casa dn juiz. 
e Dr. Jose Rodrigues Vieira, para Deputados Alli chegados, o querellado ·sem o!ferecer 
ao Congresso Federal, apresentaram-se nas uma unica cadeira aos queixosos, como seria 
respectivas secções á hora legal, munidos das da mais 1•udimentar urbanidade, declarou 
devidus nomeaçues, feitas de accordo com o que niio podit\ despachar as petições, porque 
disposto no paragra~ho dezeseto do . art!go estas eram em numero de sote, algumas Ion· 
quarenta e tres da Let n. 35 de 2G de ,]anetro gus e não havia tempo partJ. lel-as, jó. a hora 
de 1802 o não obstante a expressa declaração tão :1diantnd11. . 
contida no art. 6• da lei, n. 4;l6 ue 7 de dez- O Dr. Mello Rezen1le, responueu que o que· 
embro de 1896, ile que sob p?·ctexto algum rcllado podh1 ftc:~.r com as petiçúos e rles· 
poderiam se1' recusar/os, não foram aceitos, o pacha-lus com vagar, contnnto que lhe for· 
ainda por cima amoaça1los o insultuuos, fi- neccssem um documento qualquer, um re
co.ndo-se as Mosus com os documentos apre- cibo, por exemplo, com I[Ue se pudosso 11ro-
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var que as petições tinham sido entl'egues vencido, apegou-se ainda uma vez a circum· 
antes de vinte e quatro horas da data da stancia da hot•a, e repetiu jil enfadado-que 
eleição. eram mais de 5 horas e não 4 1/2, como atfll'· 

E' bem de ver que essa circumstancia da mavam os queixosos. 
hora nada era mais do que um euphemismo Em vista do ·depoimento conteste de todos 
com que os queixosos mascaravam a pouca os relogios presentes, inclusive o que se 
contlança que lhes merecia a autoridade, não achava na parede da sala do proprio querei
obstante ser a unica a cuja protecção pode- lado, perfeitamente accórdes em marcar 4 1/2 
riam tentar acolber-se, e assim procuravam horas, exclamou o querellado em altas vozes 
prevenir-se cont1•a a hypothese de uma inu- -que queriam coagii·o aacceitar uma hora 
ti!ização de seus flocumentos. di1ferente da que marcava o seu relogio de 

O querellado, cujo intuito exclusivo era algibeira, que era por onde se regulava, e 
roubar aos queixosos e se•1s amigos, repre· que isso importava uma ameaça á sua auto· 
sentantes da opposição, o unico meio de obte- rida~e. no que não podia consentir, e intl· 
rem um documento cont1•a a inaudita. fraude nitas outras gritarias, escandalos e desaires 
praticada pelos governistas na eleição de 30 para um homem presumidamente educado e 
de dezembro, começou a escogitar pt•etextos que, em razão do alto cargo que exerce, deve 
para não ficar com as petições, ou em ulti· ser calmo, reflectido e prudente, como a pro· 
mo caso, para não dar recibo das mesmas, pria lei, cujo representante e. 
com intenção manifesta de destruil-as impu- Comprehendendo então os queixosos que 
nemente sem deixar o mínimo vestígio. estavum perdendo tempo em procurar cha· 

E' o que se póde concluir do proceclimento mar a termos um obstinado, resolveram 
heteroclito que teve com os queixosos, no t•etirar·se com os seus papeis, afim de evitar 
momento em que recorriam á sua aut,oridade, maiores desatinos. 
a pedir justiç:1 e garantias que só um juiz Mas o desabusado juiz não estava ainda 
federal póde o1ferece1• nesta terra, pelas con· satisfeito. Acompanhou os queixosos até á 
diçües de independencia em que se acha para porta do jardim, repetindo em grosso diapa
com o governo do Estado. Mas infelizmente o são que o tinham ido ameaçar e insultar, e 
caso vigente claramente demonstra que nem clivizando um soldado que passava, maDdou 
mesmo a magistratura federal é independente que fosse da sua parte reclamar força ao 
no Amazonas, porque o governo do Estado já Governador para prender aguelles homens 
encontt•ou meio fle fazel·a submetter volunta• que alli estavam e que o tinham ido insultar 
riamente aos seus caprichos, da mesma íórma em sua. propria casa. 
que a outra -a estadual - forçadamente Imagine o Egregio Tribunal da justa indi-
submette-se. gna.ção ele que possuíram se os queixosos em 

O querellado enunciou, entre outros, os face do insolito e Irritante procedimento do 
seguintes pretextos de escusa : que a magia· querellado, tão brusco quanto inesperado, tão' 
tratur11. fedet•al nada tinha que vêr com elei· grosseiro quanto injusto 1 Estava cbela a me· 
ções ; que era mais de 5 horas da tarde, e, dida da. paciencia! Em termos polidos, mas 
portanto, fóra de tempo paN entregar papeis energicos repelliram os queixosos as graves 
a juizes ; que quando vem sete nomes ao e calumniosas imputações do querellado, o 
mesmo tempo >i presença de um magistrado que o levou a. reconsidel'M' os abusos contidos 
é com a intenção de coagil·o pelo medo a des· na attitude até então assumida, a reclamar 
pachar de accordo com os seus interesses. as petições para despachar e a fornecer aos 

o Dr. Meiio Rezende destruiu calmamente queixosos um x·ecibo nos ta1•mos1•elamo.dos no 
uma a uma as proposições do querelbtdo, principio da conferencia. 
mais ou menos nos seguintes termos: que a Convém notar que o querellado antes de 
lei n. 42ü nã.o distingue. entre autoridades dar o recibo teve uma longa conferencia par· 
judiciarias quando decretou no art. 7" ~pro· ticular com o queixoso Dr. Santo~ Porto, na. 
videncia pedida e que a competenc111 do qual manifestou-se at•rependido do procedi
quareilado era. tanto m ~is patente quamlo menta que tinha tido com os queixosos edis· 
trata. va-se de uma elei~'ilo i'úderal ; que era posto a cumprir com os seus deveres ou a. 
muito boa hora de ent1•egar papeis especiaes, jurar suspeição (attenda bem o Venerando 
porque o diajudiciario termina ao pôr• do sol; Tribunal) o q11e aiió.s em seu enteltder não 
e, como via o quei•ellado, era apenas 4 1/2 prejudicaria os interesses dos peticionarios, 
horn.s, e o sol brilhava, pleno de luz e de porque o que não tlzesse o querelludo faria o 
calor ; e finn.lmente que contra a su~peita de seu substituto. 
conçiio ou ag·gressão contra o juiz JlOr parte Isto posto, retiraram-se tranquillamente 
dos queixosos, protesto.vam os seus costumes, os queixosos, convencidos do que acha va-sa 
educação c posição social. terminado o desagradava! incidente que aca· 

Estavam dostoitas todas as 1\uvidas do que- bn.m1ie expor com a maxima fidolidado. Infe· 
rellado, Sentindo-se vencido, mas nüo con· lizmcnte, Egregio Tribunal, os factos narra· 
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dos. nií.o constituem um simples incidente, opprimirlos politicas do Amazonas o.caba do 
como suppunham os qLJeixosos, mas o pro- .anuullitr-se na pessoa do ,juiz qucrello.rlo! 
lo"O de um desses dramas hurrc1Hlos tla ty- . -
ra~lia.J·tÍ. hoje muit.o genet•n.lizmlos cm todo o A suspeiÇILO jumcla, os borrões e garatujas 

postu pelo querellado nas petições dos quei
paiz o part,icularmentc 110 Anmzon:ts, região xosos,inutilizMdo-as o a repreRentaçãoá po-
segl'egad:L tio mundo civiliz:tdo pela Jil.lta de 1. · 1 r 'd 
tele.,rrrapllo e pela lentidão das cornmunicar;ões JCin. pc 0 mgl 0 <lcsamlto à pessoa do querellurlo, denunciando um pln.no previamente 
olllciaes. t . concertado constituem, outro sim, a pedro. 

No rli:t seguiu c, 1" rle .i:J.uciro, rh~ con- rlo totJue <lo cscan<lalo que devi" .. J·ustiticar o. 
sagrado a commemoraçiit' d:t fratcrnidarle - 1 1 universal. (decreto n. 151 R, tltJ [.1 de j:Lneiro prisao i e ;t guns rio> queixosos pelo desaforo 

de quererem ser cida•lãos c cont,ribuir com o 
de 1890) !'oram presos em suas ca>as os quei- voto, cnja libei•dade foi um dogma neste 
xosos Julio ,José Pinto Corrêa c Dr. Antonio p:tiz pn.m constituir a representação do Es
Au::;usto dos Santos Porto, Jl01' erime de des- 1.ado no Cung1•esso Fetlcml como é tla essen
acato ao juiz scccionul, <:rml'ut•mc declaJ·ou 0 cia Llo regim•m democrutico. 
Dr. chel'e <la segurança, ás li hora.s da. noite, 
quando foi inter·rognl-os. · Os queixosos Venemndo Tribunal,são todos 

o Sr•. Dr. chefe d" seg-m':J.IIÇ:l., declnron ttos homens ele rcp!·esentaçlio, educatlos nas 
queixosos .lulio Corrêa. e Dr. Santos Porto, regras da boa soeiednde, incapazes rle dos
depois rle os hn.ver grandemente insultado e acatar um juiz, mesmo nus condições de quc
ameaça.do n.té com palmatmt 'as, que os tinha rellado, cujos pr·ecedentes nest:t terra em 
feito prender paro. punil-os ,!o· crime <1~ tles- nad<1. o abonam, runccionario relapso no 
aco.to ao juiz qucrella.do e sob tlcntHlCia do cumprimento de deveres inherentes ao alto 
proprio juiz. c:~rgo que exerce, c:tpaz, como fico. exposto, 

Os queixosos tentttl'am todos os meios a de recus:u• o mais in8ignitictlllte despacho, 
seu :1lcance para conseguir certid<io ela mcn- eomo o ó pvr cert.o aquellc que devia man
cionacla denuncia e bem assim rlu interroga- Llar tomar por termo as declarações dos 
torio a que foram submettidos nu. Policia, no qucixoBos. 
intuito clemelhor patcnteat' ao Egregio Tri- Mas admitttHC, por hypothese e so para 
bulll11 a ignorancia c má l'é com quo procede argumontnr,r1ue tenha havido deso.cato ao 
o juiz querell:tdo, no desempenho da:; altas jufz querellado; o meio rle punir o crime 
f'uncçMs que lhe foram contlitdas, mas nada atti'ibniclo aos queixosos era o ergastulo dos 
conscguirnm, porque o Sr· Dr· chefe rl:t se- r·éos de policiit,abcrto velo eh ele r la Segurança; 
guranç:1 não se dignou siquer despachar as Publicu, que por sua veíl acobertou-se com 
petições que lhe foram endereçadas 0 que lliL a t.lenuneia que disse lhe foi dada pelo que
Longos dias jazem voluntariamento esquecidos reli ado, ma~ a tal ponto perdendo q uasi a 
no. stm i'asta. refl"xiio e se nega v a ver 1 • 

Por 'outro lado, os qucixosc.s não toem 
no Estado uma unica auk,rida•le per:mte n Certamente niio. Attribuição para punir 
qual possam justifka.r cousa algum:•, por isso o crime de que se queixou o quer•ellado re
que todas as que existem siio sulJordinaclas ao side em sua propria autoridade. · 
Governo á cujos inte~rsses o aceno olJerlecem Dada a llypothese, cumpria prender os 
cegamente. A imp1·ensa, por sut~ vez é vai- queixo:;ús Gm llagrantc delicto c remettel·os 
vula hermeticamente l'echn.tla para twlo que ao seu subs~itut.u, a quem competia fazer 
de longe ao menos resrtilm a suspeito de con- lavrar o rlev1do auto, pondo em serruida os 
trariar as vistas govern11mcntaes. Todos os r1ueixosos em libepdarle por se1• 0 ~rime de 
;jornaes desta Capit1tl ou silo all'eiçoados no tlma~:uto a autoridade claquelles em que o réo 
Govorno, como. a FerleraçtTo, orgt~o de um delende-se solto, conlorme o nrt. :W•! de Co
gJiupo da Partido Repub!Jcano !<cclernl que digo Processo Ct•imiml. 
apoia 11 situação, é O Amaoonas CommcJ•eial, . 
orgão cuj1L neutralidarle equivale em t.or!:1 n, Nada tmha conseguintemente que ver com' 
linha t'l fidelidade rltl p1·irncira; ou sr acham 0 cus" t~ antm·irlade policial, o que só ptít!o' 
:tmordat;atlus com a lemlmuiça que recente- SOl' ignol·ado pelo juiz querelbdo por conni
mento sofit•eu o Sr. 1\Ianoel Monrlonç:t, ro- vencm 0 accordo com os governistas, afim 
dactor do Estadn do. AmrtODJWS (rlocumento do pretexl;ay l\S liumilhrtçues vorque pllssa-
11. 8) O l'CCOl!ll'l'tllll·SO 110 llH~iS ab::oluto Si!Oll· l'lllll OS qUOIXOSOS. 
cio, afim do pou JIIU'·Se rt pl'"Va<;iír•s r1.olorosas. Do exw:~Lo vê·se_que s.e. ~.i uiz q uerollatlo 
como O Jt,"i"'"'""• orgão do oul.ro grupo l'e- Jl!)l' orJw tt opposl<;ao, _aJim,·ao ou cont.cmplit
'lerttl cm t~pposiç~.o- . _ <;ao ao JliL!'Wiu go•·ermst11, recusou cui<larlo-

Hom vê o E"l'O"iO Tribtuml flUO :t sttuaçtw s:unente um simples tlcspo.cho quo cttlli11 em 
tl11s queixosos" ú 

0
o, mais [ll'ccaria pos~ivcl, SIJ:ts attl'ibilir,:ües e que ti.ti solicitarlo ua con

llOi~ il.tó a g;1ratll.ilt ultim11 q uo re~trwa aos fo.L'lllidaLlc do disposto no m·l.. 7" dt~ rcccutc 
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lei eleitoral «n. 42G rle 7 rle dezembro de 
1896», e por isso incorreu no crime rle res
ponsil.bilidarlfl previsto no art. 207 n. 4 do 
Codigo Penal, e fez uma representação des· 
necessa1•ia ou que melhor nome tenha, falsa 
contra os ~ueixosos, afim de vel·os pll'segui· 
dos como foram, e imputou·lh~s f11lsamente 
o c1·im<1 de desacato á sua pessoa e autorida
de com o que praticou mais o crime llo crt· 
lumnia. deferida no art. 315 do co,ligo Penal. 

Portanto. os queixosos jurando ser ver
dade tudo quanto allcgam, veem dar a pre· 
sente queixa contra o juiz querellado Dr. Sa
lustino Gomes da Silveira, p:1ra que seja 
o mesmo punido com o maximo das penas 
dos arts. 207 n. 4 e 310 e seus p:~ragra· 
phos, scg11ndo o Corligo Penal, !1ttenta a 
concurrencia. d:ts circumstancias aggravantes 
dos paragraphos 2", 4•, 10' e 13• do art. 39 
e dos p~1mgraphos ln e 3• do art. 41, tudo 
do Codigo Penal; quanto aos queixosos Julio 
José Pinto Corrêa e ao Dr. Antonio Augusto 
dos Santos Po1•to. 

A valiam o damno causado em 20:000$ e 
otrm•ecem como testemunhas os Srs. Drs. Jo· 
nathas ri e· Freitas Pedroza. major Henrique 
Ferreira Penna de Azevedo, capitão Sergio 
Rodrigues Pessoa, Jor.quim A vetino G11edes, 
Antonio J<er1•eira Jardim e 1\f:l.thous Antonio 
da Silveira, tudo para que o querellado de· 
pois d:1 responsabilidade, seja devidamente 
punido. 

Os queixosos pedem a V. Ex. se digne 
mand:1r que, autouda· e ,jurada esta, se pro
ceda ao rcsp •ctivo processo nos termos da 
Iei.-E. R. M. 

Manáos. 12 de janeiro de 1891.-Antonio 
Augusto dos Santos Porto.-Juli<io JosrJ Pinto 
Corr8u.--Domingo.! ;tlvesPereira de Queira~.-· 
Miguel Josd de Otioei1·a. -Joao Antonio de Car· 
valho Junim·.-FI'a»ci.lco Xaviel' da Costa.
Simplicio Coelho de Jlfello ReJenrle. 

Reconheço vcr·dadeiras as assignaturas su
pra.-Manáos, 12 de ,janeiro de 1897.-;-Em 
testemunho da vet·dnde (estava o stgnal 
publico.)-0 tabellii1o Manoet de Cm·vatho 
Chaves. 
· Nada mnis contem a petiçiio inicial rle 
~ueixa nssignnrln pelos reftJt•idos queixosos 
supt'tt, a qual estit devidamente soltada o as 
estampilhas inutiliz11das com !IS assiguaturas 
do mesmos soure as mesmas ilrmados, do quo 
p:tssa-se :t prewnte certidão a po•lido, est11ndo 
esta. conft1rirla com o ori~o:imli o achado corta., 
o quo por mim como secret,ario escripta, vae 
afinttl n~sif(nndn.- SoCI·et:~ri<> do Snpremo 
Tribunal Federal, 14 de abril tio lKU7 (nssi
.. ·narlo ) Jo<io Purcim rlo Go1ttiO Formo, :t OS· 
,., ' J 1 crevi o ussignci. -0 ~ocrotario, . '. C. 
]?(;w1·a.:;. 

~Oll!C~O v. I 

DOCU~WNTO N. 4 

PJ•otcsto 

Os abaixos assignados, eleitores do muni
cípio rle ltacoa.tiam, votantes na 1" e 2" 
secção eleitoral, na eleição que ho,ie se 
procedeu, p:tra um Senador e qun.tro Depu· 
tarlo~ l'ederaes, protestam, em nomo da lei, 
contm as violoncias postas em pt•atica, pelo 
actual superintendente deste município en
genheiro ,João Miguel Ribas, que à frente de 
umn escolta de 20 praças po batalhão de Se· 
gurança Publica, cet·cou e invadiu á bayo
neta calada os ediflcios onrle fuuccionaram a 
i" e 2" secçiio eleitoral e apoderou:se dos 
livros da eleição antes de serem lavradas !IS 
rcspecti vas actas. 

Em presença de semelhante attentado, 
commettido contra o direito do voto, pelo 
referi(lo seperinlemlente, alguns dos mesa rios 
das mencionadas secções, longe e infeliz
mente de lançarem o seu protesto, apoiaram 
criminosamente a violação das nossas liber
dades politicas e fize1•am-se écho e córo das 
desgraças da nossa autonomia eleitoral. 

Nessas condiçf1es dolorosas, ~em garantias 
dos nossos direitos, visto o Dr. juiz de di
reits da comarca set' actualmente o maior 
perseguirlor dos nd versarios da administra
ção publica do Estado, ainda cheio de espe· 
ranças, corremos ao cnrtol'io do tabellião de 
notas desto termo Ig-nacio Afi'onso Vianna, 
afim de registrarmos o nosso protesto, contra. 
tiio sel vatica o fiagmnto violaçi1o do voto e 
nili cileg:1ndo, porem, o velho serventuario 
dil justiça nos declarou que o seu livro de 
notas achava-se em poder rio referido enge
nheiro e suporintenrtente João Miguel Ribas, 
quo, momentos antes, tinha ido buscai-o em 
"nmpanhia_do Dr. ,iuiz de direito da comarca., 
Paulino .loao de Souza e Mcllo. 

Em 1ilce (\a situação, que nos collocou os 
ttgentes llo governo do Estado, que tlldo em· 
prehendou. pat·n alterar completamente o. 
verdade das urnas, e sem outros recursos 
p:tt'a. garantirmos os nossos direitos, !anca· 
mos o presente protesto, unico meio fJUO 8n· 
coutramos nas actuaes em •l'gencias, decla· 
rando que os nossos votos foram dados aos 
Exms. S1•s. aimirante reformado José do. 
Custa Azcve(\0, para Sunador, o Drs. Gre· 
gorio 'l'llnumatUI'go do Azovodo, .Josó Rodri
gues Vieira e Gabriel Salgado dos Santos 
p:tra Deputados. 

Os abaixas assignudos, solirlarios com o 
presente. protesto, estilo promptos em qual
quer t0mpo nmctifica.l·o em ,juizo. 

Cidnilo tio ltact·a.tiin•a, :;o tio do:lemb't•o de 
18\JG (its 7 horas d:1 nouto) .-Assig-nado:>: Ma
riano Narciso Teixeira. - Antonio Noguei~·a 
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Guimarães. - Sa.bino Martins dos Santos.
Manoel de Mendonca. Palheta.-Julio Ferreira 
de Ma.ttos.-Agostinho Francisco dos Reis.
José Antonio C1•uz. - Amaro dos Santos Fer
reira.-José Joaqui~ Thomé.-;-José A!,ltonio 
Ct•uz Junior.-A~ostmbo Corrêa de varva
lho. - Mathias Joaquim Thomé. -Joaquim 
Francisco de Queiroz. - Manoel do ~osarlo 
Gil.-Simão Francisco dos Reis.-Luc10 An
tonio dos Santos Ferreira..-Manoel Placido 
da. Sílva.-Nicoláo Ferreira Cruz. -Antonio 
Baptista de Menezes.-José Procopio da. Silva. 
-Manoel da Gama. - Vicente Fernado Ca
tro.-Manoel Teixeira. da Costa.-Raymundo 
Luiz da Fonseca.-Manoel Ignacio da Silva. 
-Luiz Carlos da. Rosa..-José Miguel da Silva. 
-Manoel Teixeira da Costa. - Candido Do-

José Nery, .Joaquim de Albuquerque Serojo, 
Carlos Marcellioo da Silva e Raymundo do 
A. Figueira, para os cargos de Deputado 
Federnes, porque as refe~idas _actas, o.ra sub
mettidas 11 vossa apuraçao, nao expr1mem a 
verdade da eleiciio de 30 de dezembro, pelos 
motivos que passam a expender. · 

1 • porque a maioria do eleitorado desta 
capital pertence aos partidos chefiados pelo 
Dr. Jonathas de Frei tas Pedroza e Senadot• 
Manoel Francisco Machado, maiot•ia que 
sulfragou a candidatura do almirante re
formado José dll Costa Azevedo pam o cargo 
de Senador, e as candidaturas dos Drs. Gre
gorio Thaumaturgo de Azevedo, Jesé Rodri
"'Ues Vieira e Gabriel Salgado dos Santos, e o cidadão Luiz Rodolpho Cavlllcunti de Al
buquerque para Deputados Fedel'aes ; veri
ficando-se pelo Dia1·io Official e a Fedemçao, 
tblba semi-otllcial, que na apuraçiio das sete 
secções desta Capital e das quatro dos seus 
sutml'bios ter sido apurada para os candida· 
tos otllciaes (Dr. Eduardo Ribeiro e outros 
acima mencionados) toda a votação que re
cahiu nos caurlidatos José da Costo. Axevedo 
e outros o.baixo della tambem mencionados, 
facto este que explica o. recusa unilorme por 
parte das mesas eleitoraes U!Jf!:nimes dos 11~
caes dos candidatos da opposu;ao e a negaçuo 
obstinada por parte das referidas mesas em 

mingos lle Castro.-Francisco Pinto de Arauj?· 
-Albino Ferreira da Motta.- Manoel Rodrr· 
gues Monteiro.-Cyriaco da Fonseca. SeJ•rão; 
-Manoel Ferreira Rolim. -Pedro da Silva 
Lyra.-Joa.quim Francisco de Pinho.-Ray
mundo Pinto Pereira. - Evaristo Paulo de 
Azevedo.-João Rufino Nogueira.-João Ca!·· 
IOB da Silva.-Antonio Rodrigo da Gama.
Manoel Coutinho de Lima.- Antonio Mauri· 
cio Pacheco.-Eiias Pinto Serrão.-Joaquim 
de Castro Medeiros. - Henrique Manoel de 
Mendonça. - Raymundo José Pe~eira San· 
tiago Antonio Gonçalves.-Amancw Nonato 
da Silveira.-Angelo Ferreira Rolim.-Juve
nal Pereira de Lyra.-Sabino José Monteiro. 
-Benedicto Ferreira Vianna..- Antonio Can· 
dido dos santos.- Custodio Cavalcante Frei
tas.-Francisco Nonato dos Santos Junior.
Luiz dll Lima Cordovil.-José Garcia Ser· 
rão.- Rozendo Ignacio da Sílveira.-João de 
Mendonça Palheta. - Proper Antonio Cardo· 
vil. - Tito Rodrigues Vieira. -Henrique 
Vieira da Gama.-Miguel José dos Santos.
Antonio Julio Lucas. - Damazo JOBé Serudo 
Martins. 

consentir na votação do voto descoberto dos 
eleitores da opposição. Estes tactos, noto
riamente sabidos nesta capital, estão com
provados com . os documentos de ns. 1. a_7, 
que são as publtcas fórmas de sete pet1çues 
que os flscaes da opposição, expellidos ~elas 
mesas eleitoraes das sete secc;oes o.lludulns, 
dirigil•nm ao Sr. dezembrtrgador juiz seccio
nal, pedindo declarações ~e vot.os, e que 
toram indeferidos pelos fute1s mot1vos que se 
leem nos despachos constantes das meneio· 
nadas publicas fórmas ; 

Reconheço as assigna.turas por dellas ter 
cabal conhecimento. 

O referido é verdade. 
Em testemunho da verdade, eu, Ignacio 

.Affonso Vianna, escrivão, o escrevi. 
Itacratiára, 30 de dezembro de 1895. 

DocUMENTO N. 5 

Srs. membros da Junta Apuradora- Os 
abaixo assignados, eleitores l'osidentes nesta 
cidade de Manáos, veem protestar per~n~e 
vós contra a apuração das netas da elotçao 
procedida em tOLlo o Estado no dia 30 do mox 
tlndo pam a escollm de um Senado!' e iJ.Uatro 
Deputados ao Congresso Fetleral, relatlVUS á 

·escolha. do Dr. Etluardo Gonçalves l~ibei~·o 
:para o cargo do senador, o dos Srs. Stl vor10 

2" protestam contra a apur~ção da eleição 
da Lnbrea e Antimat•y e de todrt~ as demais 
secções do rio Purús, porque, conforme o Dict?"io 
Official que se junta como doe. sob n. 8, em quo 
vem a resposta á consulto. do Gov~ruo_ deste 
Estado relativa ao pessoal da organtzaçao das 
mesas verilica-so que a alludida rospost:t 
cho"ou rt esta cnpital a 23 de dezemb1•o ulti
mo o e de então até o dia 25 do referido mez 
són1ente seguiu para o Rio Purús o vapor 8a2t· 
tardm (doe. n. V), que por falta de espaço nao 
pude absolutum~nto c~tegar áquellas pnragens 
com as instrucçues olmtomos a tempo de orga
nizo.rem-so as mesas respectivas pela lei da 
reforma ultimamente votada o do conlbrmi
dudo com as in~>trucçües oxpedillus pelo Mi· 
nisterio do Interior, do onde se segue que o. 
eleição feita om totlus as secções eloitoro.es do 
rio Purús ú complotlllnente nulla, pur terem 

\ 
'I 

I 
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sido as mesas organizadas pelos inton1lentes 
actuaes c por terem nellu. votado os eleitores 
apurados no ultimo ~tlistamento ; e 

3', finalmente, porque as actas relativas ás 
secções eleitor:l.es dos diversos collegios do 
Baixo Amazonas; dos primeiros collegios rlos 
rios Madeira e Solimões, onde as in:,truccões 
eleitoraes chegaram a tempo. não exprimem 
a verdade da eleição, ou antes, são o· resul
tado de duplicatiL Pl'ÓViiLmente concebida e 
executada, convin1lo accrescentar que em 
Humaytó., no rio Madeira, e em S. Paulo de 
Oliveira, no rio Soiimões. as eleiçõos sub
mettidas Í1 vossll. :tpuração, são nullas pela 
mesm:t razão porque o são as Jltbric:tdas 
no Rio Purus, m~smo que todas ellas não 
tivessem oido feitas :1 bico de penna. 

Os protestantes confiam quo o seu protesto 
seja. mencionado na. acta. de hoje e na. acta. 
da apuração fina.!. e remettido aos poderes 
verificadores de ambas us casas do Congresso 
Federal. 

Ma.náos, 29 de janeiro de 1897 .-Assigntt
dos: Henrique Pereira Penna de Azevedo.
Antonio Ferreira Jardim. -S. C. de Mello 
Rezende.-Antonio Augusto dos Santos Porto. 
-José Carneiro dos Santos. - .Toã.o N. Her
mes de Araujo. - Joaquim Francel!ino de 
Araujo. - José Gonçalves .Dias. - Pompeu 
Pinto Henriques de Menezes.-Joaquim Sert·a 
Carvalho. -Sergio Rodrigues Pessoa.-Ma
noel Alves Couto. - Antonio José Fernan
des.-Aureliano Antonio Fernandes. - Cle
mentina Ferreira Gomes. -João de Miranda 
Vianna.-Henrique Nogueira de Siu1tia~o.
Antonio Teixeira. Ponce de Leon.-Francisco 
Xavier da Costa.-Aureliano A. dEI Oliveira. 
-Quintino Vieira rle Aguiar Gomes. -G •. T. 
Pinto Luz.-Manoel Uchôa Merino. - .João 
Luiz Paulo da Silveira. - Manoel Joaquim 
Guedes. - Gervasio Jorge rlos Reis.-Gere
mias Rodrigues Barbosa.-Vicente Bernardo 
de Lima. -Antonio Ferreira de Freitas.
Miguel Pereira Netto.-Joaquim Ferrdr,L do 
Nascimento.- Cyriaco Alves Muniz.-Anto
nio Simão da Costa.-Francisco rle Góes.No
gueira.-João Soaras Pe~eira.-M.a~·cos Ro
drigues Vianna. - Rogerio Pamph11ico Gue
des. -Joaquim Gomes de Araujo.-Vicente 
Ferreira da Silva Queiroz. - Francisco de 
Barros Cardoso.-Manoel Ignacio da Silva.
Joii.o F. Ramos. -l<11bio Teixeira.- Fausto 
de Oliveira Pinheiro. - .Joaquim Freire da 
Silva.-Domingos Alves Pereira de Queiroz. 
-Joaqaim G. Silveira.-M. Levo! Cbampe.
Francisco Jose Soares. -Manocl Dommgo; 1le 
Ara na. -Pedro C. Pordi~iio. - Gentil Ro
dri"ues de SouziL. - Raymundo Salles Mon
teiro Tapajós.- João Francisco do A,1p.orim. 
-.Toã.o Dlniz Gonçalves Pinto. - Julluo Fer
reira Gomos. 

Reconheço verdadeiras as assignaturas 
supra. 

Mami.os, 20 de março de 1897.-Em teste
munho da verdade, o tabellião interino,Agos· 
tinha Jlfontci1·o da Costa. 
. Vem a Mesa, ó lida, apoiada e po;ta, con
JUnctamen te, em discussão a. seguiu te 

Emenda ao pa1•ece1" 11, 20 

Substituam-se as conclusões do parecer 
pelo seguinte: 

Que sejam annulladns as eleições que se 
figuram feitas, no dia 30 de dezembro de 1896, 
no Estado do Amazonas,para a renovação do 
tel'ço dos representantes do mesmo Estado no 
Senado Federal,manrlando-se proceder á nova 
eleição, observando o disposto no art. 2' da. 
lei n. 426. de 7 daq uelle mesmo mez e 
anuo. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de maio de 
1897.- .F. Machado. 

O Sr. VIcente Machado para. 
tranquilidade do Senado, começa por affir
mar que será muito breve na. resposta que 
vai dar ao discurso do or11dor precedente; e 
ousa, como relator da Com missão de Poderes, 
chamar a attenção do Stlnado para as consi
derações. com que vai rebater esse discurso. 

Acompanham o orador a calma necessaria 
em uma. discussão, que se quer tornar irri
tante e o desejo de bem cumprir o seu deve1•; 
mas, antes de entrar no estudo da eleição do 
Amazonas, dará ligeira resposta a. to picos de 
um discurso pronunciado, ha dias, e ao qual 
foi impedido de responder por disposição re
gimental. 

O illustre Senador por Matto Grosso, dis
cutindo a eleição do Districto Federal, disse 
que a Commissão de Poderes tinha. obedecido 
:i.quella mão fatídica que tinha ultimamente 
influído em todas as grandes resoluções do 
governo, referindo-se ao Partido Republicano 
Federal. 

S. Ex. disse que não pertencitt a. partidos, 
o que não comprehendia partidos, que ora 
representante da nação, e que, no selo da 
Republica, só comprehendia o partido que 
apoiasse as instituições, e o partido que ra· 
dicalmente as combatesse. 

O orador diz que esta affil'maçíio importa 
no desconhecimento de todos os princípios de 
direito publico.Aprenrleu olle que, no seio das 
sociedades politicas, formam-se duas forças: 
uma impulsiva o liynamica, outra retarda
taria e estatística, forças que resumem as 
aspirações no seio da mesma sociedudo ; uma 
ó r1 forç'a que q ue1• o progresso do todas as 
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------- -~-·------------ -------
Jihnrdnde~:. oui;J•a. é a ~ue reprcsent:1 n rio· 
monto em oppo~iç~,o. 

O nolli'C Senado!' JlOl' Mntto G1•osso n~,o ae
ccit.;, estes principias, e o or·:tdor dcix:t :'t c0n· 
scienci:t do Semulo a apreei:1ç:io d:t sua dou
trin:t. 

Responde o or:].(\orás observaÇões, com que 
o mcgrno nobre Scnndor fulminou a. Commis
são ele Podr.ros, r.mt.:c.n<\o dn pm·tido I'Cpubli· 
c~,no l'edcrn.l, " diz qne n. esse p:n·t.ido se deve 
:L orient.n.çiio po.rt,id:.I·in., o :t inst.nl!aç,ü.o do 
governo civil, C•n•co.do do prestigio e acn.üt
mento de todns as el:J.ssrs dn. ~ociedacle. 

A Commissiio de Po<lercs do Senado niio 
obe,fece a inte1·e;•se:; desse pn.rtido, quando 
apresenta os seus parecere~ ; é uma c1elef!:<
'·'íío do Senado, c corresponde á eonfiança 
nella depositada. · 

Entrando o orador no estudo da eleição do 
Amazonas, renova os seus protestos de calma 
e serenidade ; condemna o voto qu~ possa ser 
dado por partidnrismo, ou por consifleraçõrs, 
que não podem influir no animo do Senado. 

A prinicipio, tinha para bens a dar ao illus· 
tre representante do Amazont1S, apezar de re· 
conhecei-o apaixonado na qno,;t:io,porquc dis· 
cu tia a eleição sem se !em brar da pessoa que 
era portadora do diploma; hoje, porém, ao 
terminar o seu discurso, S.Ex. fulminou o 
ex-Governador do Amazonas, candirlato diplo· 
mado a uma ca,1oira do Senado. 

A funcçü.o rlos Sen:\llores e reconhecer o 
direito da.quelles que foram investidos, pelo 
voto popular, do m:wdato ele rcp1•esentu.nte 
deste ou daquelle Esta.do, e nu.o encampa!' 
qualquer rcsoluç:io, que leva,~e ao •·studo da 
momlidade dos prindpios, e das qualidades 
do candidato portador do diploma. 

O Ol'ador l'eferc que a Commissão estudou 
todos os documentos reL:tivoR :í. eloição do 
Am:tzonns, o chegou tt conclusü.o de que o 
eleito do povo do Ama.zunn.s o o Dr•. Eduardo 
RilJr.·iro, não SB tem\o provado fJUO essa elei
çãu tenha sido o resulto do d:t Cr:J.U<'e. 

Apl'rcianilo os document.us a.presenta•1os 
pelo contosttmte, diz o orarlor fJUe não podi:tm 
ser tomados cm "onsiderllr,:;i.o 'Pela Commissiio, 
]'OJ'quo nii.o est·tvam rcvo.ltirios dos caracte
J•i:;ticos de anthenticidado, n5.o podenrlo assim 
invalid:w ns :~c tas rornettitlas pela .lunt:t A pu· 
l'arlowt, as qu:tes estií.o rovcstirlt\s de toclns as 
Jbrmalicblc·s lcg:tes o honc,;tas, como alllJ•mou 
o proprio nuln•o Scn:u:or polo Amazcnlas. 

~r.gm, cm e!n.tn. rle !O ele e1ezcmbro, n. !ai 
votadn, pelo Congre,so. o transrnittitlu. daqui 
em tolt•gmmma ollicinl pelo Ministro elo In
terior. 

O Ol'a<\or rel'orin-se iL descripçiio que se fez 
elas disto.ncia.s no Estado do Amazonas, que
rendo-so pl'ova.r rJUA nos pontos m:üs r·emotos 
~ú r·m nove dia~, com vin.gens regulares, se 
podia ter conhecimento da lei, estttndo, por 
isso, nu lias as eleir;ões, cujas actas toram en
vitt<las ao Senad.o ; e mosr.t·ou que, tendo sido 
public:ula em Mamio~ nquell:t lei, no dia 19, 
desapparecoriu a increp:tçu.o de nu!lidade, 
visto ter havirlo o conhecimento dn. lei antes 
da e!eiç:i.o e no dia 10. 

Ha, além disso, junto aos papeis um te!e
gramma rlo Ministro r1o Interior, responc1cndo 
:1 uma consulta do Govel'llador do Amazonas, 
com data a.nte1•ior :1 mencion;;da pelo contes· 
tanto como o da publicaçiio da lei. Esse tele
gmmma e do 21 ele dezembro, e o tacto de 
ter o Governador do Amazonas feito uma 
consulta ao Ministro elo Interior sobre essa 
lei ó prova. incontestnvel do conhecimento da 
mosma lei antes da data a que o nobr•e Sena
dor se referiu. 

O orarlor lê o te!egra.mma, c depois uma 
cleclu.raçiio do contesta.nt.e, ~ue affirmn. tor·se 
leito a eleiÇ'iiO em t\lguns pontos do Estado, 
rle accordo com a lei n. 35 de 26 do janeiro 
de 1892. 

O orador faz rliversas considet•ações, e 
mostr:t que a Commissü.o a.ffirmou um ponto 
de doutrina, considerando em execuçiio per· 
feita. e completa a lei n. 35 em todos os 
pontos, onde nü.o tinha chegado ainda o co
nlleCiJll,ooto da nova lei; e niio o fez em vista 
de a.llega.r.ões do candidato diplomado, mas 
sim do contestrmte. . 

Retere-se o orador à incumbeneia. imposta 
pelo Senado it Com missão para Olltudar por 
elle a e!eiçiio, e aos meios rle se chegar ao 
perfeito conhecimento ela verdade em qual
quer assumpto; e mostra uma a.puraçii:o feita 
pelo Si·. Bariio do Ladario, em que dá dous 
mil e tantos votos ao candidato contestante e 
cento e tantos ao su:ll'ra.gado. 

E' um documento feito e org:misndo por 
S. Ex. om bo:t fé ; o nobre Senador c'tiril que 
é a apuraçiio de :1ctas legaes romettidas ao 
Exm. St•. Bariio do Ladn.rio; mas o orador 
a.prosent:1 as notas o os boletins quo a acorn
ptmham, o pergtmta ao Senado si a Commis
"iio do Po•lores pot\ia, ú, vista desses documen· 
tos, annullar, uma pot• uma, todas as eleições 
l'uita.s. 

O omc1or ex:unina os mot.i vos a !legados pam 
convencer ú:t fr;~ud<', conwr,::mdo pcl:\ alloga· 
l'ii.n do lel' ~ido l'•'it:t :t oloic;ii.o 0111 toc1os o~ 
1::sL:1.clo"· cio ,,,ccord•1 eonr ;;, lt:i n. ,[21i, ele 7 de 
dl':t,cmb:·o t

1
.0 anno pa:rsado ~ qua.ndo sl) :t 72·( 

dc~ . ..;n 1\Wt. li.1i eülll1c~cidn. 0!-'S:l. ld em M:Lnú.oR. 
Mnsi:!':t o ]!im•io li((i"in/, c1.:u[Uüll:c, Cil]lit,:tl 

quo aecl!np;;ulwtt os papoiA unl,c•egnes ;';,Com
rui:<~ilo, c no qual o:;t.ú, pulJlic;;.cla, om sua i n· 

lllostm um cet•l;iflc:vlo p:;ssado por um ci
d;HJJ.o, q no sG <l iz :>l~crotttrw tio uwsn. eleitoral, 
o 11~1· cs.>e eortilicatlo f,•z o contost:tnto :t fiJIU· 
l':l.\'llO eh:. de<çao ele um cli,;tricto. 

As :wt:ts, ele qno se sm·viu o contcstunto 
nãu sii.u ltcompanhtlclao tlas ucL:1s ela forma<;líu 
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da ~esa; um:1s não silo concertadas por ta-~ A lo i n. 35 re~:ul::~ a fol'illitçüo rlas mesas; :1 
belluw.' O~ltrns .. tem a.pona.s reconhecid•~s. ns l?i n. 43ií declm·:t apena.s quaes as int.enrlen
tlrmas, n<~.o t1azem, portanto, os r•eCJU!Sitos cw.,, c:1maras munictpiM:~ ou consolllos que 
logu.cs. devem concm"I'cr JlL:.r:t :1 lol·ma,,[o das \ll[·zas. 

Das certidõPs n.utlwnticas da formaçüo ile O orador diz depois que um dos lhctns que 
todas as mesas eleitornos verifica-se que no- ma1; concurrem.pal'tl inquinar de nullid:t~o 
nhumo. das act~s aprescntarlp,s pelo St•. bnJ•:To u.m Jli'Oce~so elc1t.oml, segundo n. Ieg1slaçao 
do Ladario ~st:t firmada pelos me>arios inten- v1gen_te, o o relatt vo u recusa de flscaes pelas 
dentes, na forma da lei mesa,. 

d · · . Es'a recma, constituindo o primeiro capi-
0 ~rn or trata dos .,bolctm,; ,.apt:e~enta~os tu.lo articulado cuutra. a elciçU:o do Amazonas, 

pelo ontestant~. e thz que n.1o r,t,to f01toR (ot ponto do n.purado estudo 11or parte da 
com ~s forTu.hdatles Jrogae~: Discorre sobre couunissü.o de Poderes. . ' 
cllc~, mostJ.:-ndo • s seus de!mtos, e perguntn. F11Ueciam, por inteiro, :1 commissüo ele
ao Senado sr esses bolotms elmtoEues, apl'ü· mentos pll.m jul;;a1· a am1·maç[o do. nobre Se· 
s:ntado~ como ll.~tas pelo Sr. Barao do Lu(~n.- nador pelo Amazonus de haver se recusado 
rw, podmm ser~Jl' de base n umu apl:ll'llçao! a urlmissiio de fiscucs cm muitas mezas ele i· 
o pede uos s~us ~lustres collcgas lho d1gam s1 toraes da. cnpitul do Estudo. 
ta~s ~oletms e~tao de ac_cord9 com as pres- A Commissfi.o desttiaria ter presente a prova 
crrpçues leg~es. _Ellcs nu.o tlJI!l ftmm~ reco- do !iwto, pol'que tal voz decidisse contra u 
nhectda~,. nao ter:!~ ca~ucter.,t!.co o.l:<um de oppressiio quo se allegu soJfr•er o Amazonas. 
autllenttctdade, n:tO tem rer]UJS!to algum de Não colheu no animo da Com missão, nem 
papel que possa Jazer' .PI:UVD., mesmo perante colherit no 1\o Senado, neste particular, a al-
o menos ex1gente dos JUtzes. legaçiio do conle~tantc. As provas necessai•io.s 

O oradol' pergunta si dcst'artc pot\ia n. Com- foi encontral-ns a Commiss[io nos documentos 
missüo tomar conhecimento deile, c si do- exhibiüos pelo candidato diplomado. 
cumentos taes potliu.rn illidir o facto provmlo Estr, querendo responder it parte da con· 
com papeis r·evostidos de todos os requisitos testaçõ.o do Sr. barão do Lactaria, ao accusar 
legae:;. n. rec11~:1 de fisc:tes em sete sec<;ões eleitoraes 

o orador accrescenta que os boletins ap1·e- d:t c:tpikll. na seg-unda vez em que tevo vist:1 
sentados pelo Sr. Bar ii. o do Ladario, 8ií.o !ir- dos papeis, juntou a competente prova, isto 
mados por indivíduos que nüo const.ituiam a <i, otllcios com a n(•meaçli.o dos fiscues c al· 
representuçü.o das mesas rl:1s secções eleito· guns delles com despachos da mesa recusan
raes u que :;e refere. Ha um facto que fornece do os Jlticttes, por contrarias as nomea~õcs ás 
base para esta afilt•maçito. O oradot· não cn· exip;encin.s da lei eleitm•a.l, a Com missão teve 
centrou ainda n;;s certidões trazidas ao oxa· conhecimento de t:tc~ otncios, assignados uns 
me ;lu. Commis,ão si não a prova de que,aquel- por numerosos eleitores. outros po1· tres, 
las firmas siio •li versas lias tlos indivíduos deus e :tlé um só, sem firmas reconhecidas, 
que funccionamm ntLs mesas eloitoraes. som característico legal algum. 

O orador interroga o Senado e pede-lhe O orador diz que no morto pelo qual o hon· 
que diga si a Commi~süo póde sor acoimada r:tdo Senador pelo Amazonas accusou a com
do pn.rci:tl, de te1· olhado com vistas bontlo- missiio, cm scs>lio untor·ior, do não ter to
sa~ o c:mtlirlato diplomado, quando ella pro· mudo conhecimepto do J:~"to c';tá a resposta, 
vou irrccusavolmento tortolllll.do 1\ocumeiJtos decisiv:t ú interpellar;U:o de S. Ex. Houvesse o 
legues como buse pnra a apumção, ao p:t,so ~::tnrlid:Lto ~nnt~slat~o l'n.lsi!ic~ulo oo oll!eio~ 
que paru. contestar o seu p;u•ccer· oram n!ft,. das nomcaçoes de ft~caes pam tmzel-os :L 
recidos documentos do pur[t improst[LLi\i- upr·eciu.G~o do Senado, :1s~im eomo 1\tbifico.u 
dada. os QllC ttulturn trc•s ou se1s elettot·cs, substl-

0 orn.dor diz que o honrado Sen:t~lol' polo tu iria t.ambcm as que continhalfl 30. . 
Amazonas, ,j:i rccor1hoceu ~ue os documentos No sent11• do orador·, o candidato (]qilo
om que se baseiou :1 Commissl'lO par1t emit.til' mallo trouxe, sem qt!Cl'!,l', um pouco de ln·aztt 
parecer estavJI!ll de accordo com a l~i. Ac-;- p~u·aa 1\>p;~eir:t que t~evi:t queinud·o, c01~ o. 
crescontll o omdor qnc :L frn.mlo elettoro.l e ttpre;cntar;ao dos boletinS a quo srJ referiU. 
foi ta por meio de Ilup!icatas, pot• mt>sa.s que O contest~Jlltl' de mudo :1\i-(urn p1·ovou hou
nlio represBnt:tm aquillo que a lei quer pu.r:• vesso recusa da fheacs, )J\'OVu. upl'es~mt:tcla 
o oll'oit.o de alt.oJ•ar 0 ~uffm:::io. Dest'jaVJL o JlOio r:nntost.:ttlo. Os físC!lt'S, lí•r:tm, porum, I~IJ· 
or:ttlor q11c o must1·8 :-.on:ulor pelo Amazonas cusa;lus dentro .ti~s t.P!'l~JO~ t\:1 lei, pot•quc n:to 
!lto dissesso si ::s act~1s aprcsontn.1.hts an estudo tlll\i:IO as cont!JI;ucs CXI[-(11.\a': p11l'lL n, aprc30U· 
da Commissiio. r~mot.tidas :i SccJ·elari:t 1lo t:t1;iio. 
Senado, nfi.o !'oram de olei1;uos pl'!'Sillitla' pnt• Doi' ''u.n .os tll8io:< est:clio\uólo.; pnt' lei para 
nwsu.s lc~itimalll<l!lto oldtas, do neeonlo com a lqn·t·Sl\!li.tH;Ho t~O f!S\'::t~~::; IWS llli·Z:t\4 cl<.:If.o .. 
11 !l>i \I, ;;;;, c\11 :W J\u ,htlleÍl'O do 18~:~. l'iLIJH, Oll O ]ll'O[H'lu candtd:tto iLpt'USlHII.lt O 110· 
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meia, por simples otficlo a mesa, o fiscal, ou 
então cada grupo de 30 eleitores da secção 
apresenta um fiscal pora superintender os 
trabalhos eleitoraes. 

Subordina-se o caso a s~gunda hypotheoe 
e o orador confessa ao Senado wio ter pochdo 
proceder a contagam !lo~ nomes dos eleitores, 
que subscreveram o officio da 5" sccçfio elei· 
torai da capital. 

O orador pede ao nobre Senador pelo 
Amazonas lhe diga se foi exbibida. alguma 
prova de que perante as sete mezrts eleitoraes 
de Manáos se recusaram tlscaes e no caso af
firmativo o orador hypotheca o seu voto con· 
tra o parecer. 

Continuando, e depois de ter respondido a 
varios apartes, o orador pergunta ao Senado 
si prova contra a legitimidade de uma eleição 
o facto da apresentação de duas, tres, quatro, 
cinco, seis actas cópiadas com a mesma Jettra. 
O orador analysa detidamente o assumpto, á 
luz da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, e, 
na explanação delle, lembra ao Senado um 
juizo do honrado Senador pelo Amazonas, 
quando membro da Commissãe de Poderes. 
Perguntava S. Ex., ao examinar a eleição 
pelo Paraná, do Sr. Arthur Abreu: «Que 
serve de principio pam se veritlcaJ• quando 
as nullidades e ii•rogularidades devem con
correr para a completa annullação do pleito 
eleitoral ou quando simplesmente para se 
fazer referencia a ellas, computando tudo 
quanto rezam as actas eivadas dessas irregu· 
laridades 1 » A lei não dist,ingue, " de certo 
onde a lei não distingue, nfio é licito distin· 
guir. A irregularidade, fosse qual fosse, devia 
colher para nullidade desta ou daquella acta 
eleitoral. E' precedente do Senado, prece
dente estabelecido na eleição de Presidente e 
Vice-Presidente da Republica, que as irregu· 
!aridades dos p<tpeis clcito1•aes tt-uzidos ao 
conhecimento do Senado, só devem colher 
para o elfeito de annullar a eleição a q uo e !las 
se referem, quando a evidencia denunciassem 
espírito de fraude. O procedimento contrario 
poderia, não raro, dar ensejo a· injustiças, á 
preterição da lei. 

O orador pensa não ser necessario dizer 
mais sobre a eleição do Amazonas. 

Respondendo a um apt1rte do Sr. Ramiro 
Barcellos, o orador diz que as actas das sete 
secções eleitoraes de Manáos foram as unicas, 
nas quaes se allegou apresentação de tlscaes. 
A atHrmação de recusa desses ftscat.s não 
veio seguida de prova. A Commissiio tinlm o 
dever de syndicar do occorrirlo o pódo n!Ilr· 
mar que, das act:1s olferecidas a·J sou exame, 
nad:t consta n respeito de /lscacs. A Com· 
missiio ost:i convencidt!. do que os tiscaes niio 
Jormn, nem J•ogulaJ•, uom irregularmente, 
a preson tndos. 

Proseguindo, o orador diz que, quotidiana
mente, no Senarlo se atnrma que o paiz ca
minha para a anarchia, que a verdade elei
toral é inobservada, que a representação 
nunca se fez de modo perfeito, completo e 
legitimo. Por honra da Republica, por honra 
da representação nacional, o orador quer 
crêr que as mais das vezes essas accusações 
~ão o grito desencontrado das paixões parti· 
darias. Verdadeiras taes afllrmuções, era caso 
de cobrir-se de ct•épe a alma, nacional, por· 
que uma Republica onde se não respeita o 
regimon da lei e a liberdade do voto é um 
pa.iz perdido para a civilisação. 

O oradot' concltw dizendo que á Commissão 
de Poderes só era permittirlo trazer ao conhe· 
01mento tlo Senado, em relação ao processo 
eleitoral tlo Amazonas, a prova dos tactos, a 
prova revestida de caracter legal. 

O Sr. Francisco 1\lnchndo 
(pal'a uma explicaç,ro pessoal)-Sr. Presidente, 
V. Ex. viu que fui interpellado pelo orador 
que acaba de sentar-se, representante do 
Parani1 e relator do parecer que se examina 
para :tffirmar a vertlade pOl' S. Ex. aqui 
exhibida a respeito da publhação da lei no 
Amazonas, ou negai-a. 

0 SR. VICENTf!! MACHADO-Sobre isso não fiz 
questionaria a V. Ex ; tinha o Dirio Officiat, 
onde vinha a prova. 

0 SR. FRANO!õCO MACHADO - Então O que 
esperava V. Ex. de mim 1 

0 SR. VICE:-<TE MAC!IADO-El'a SOb1•e a quo· 
stão dos fiscaes, a prova de que foram api'e· 
sentados os fiscaes. 

0 SR. FRANCISCO MACi1ADO-Sl'. Pt•esidente, 
a p1•ova V. Ex. viu-a; a prova. esta nas. 
proprias petiçoes apresentadas :1 5" e 7" sec· 
çlles da. capital ; petições nas quaes se vê que 
30 eleitores ... 

0 SR. VICENTE MACHADO-V. Ex. disse que 
eram falsas. 

0 SR. FRANCISCO MACIIADO - Perdfio ; nfio 
disse isso. As petiçües eram assignadas por 
30 eleitores, apresentando uma para fiscal o 
Sr. José Antonio de Castro, e a outra o 
Sr•.Mello Rezende.Estas petições foram accusa· 
das de ní1o satisfazerem as exigencias leg11es, 
porque, allit•mára o nobre Senador que sen
tou-se, uma dellas só tinha 29 assignaturas, 
quando eu contei, deante do Senado, 30 ; e a 
outra, disso S.Bx. que ní1o foi acceit11,porque 
tr:tZÍ<I em si um protesto elo quat1·o signata· 
rios, dizondo q ne tinhilm recusado a sua as
signaturu. Ora, cu provei quo esse proto,to 
mio tinha valor· neuhum ; niio só porque olle 
niio podi:l :;er foi to :mtns do apresentada a 
pctiqtlo :'1 mesa, porque sol'ia um absurdo, 
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pois, sabendo os apresentantes que eram ue
cessarias 30 assignaturas,desde que quatro se 
retiravam, ficavam 213, o que nfío satisfazia a 
exigencia da l.ei~ e era,digo,um ~bsuwJo apre
sentar a pettçao ; como além rhsto accrescia 
que os qu11tro signatl1rios do protesto assi· 
gn11ram com uma tettrn. que não era a de ne
nhum delles, e o nome de um dos signat11rios 
do protesto está errado, em vez de-severino 
José-está Severino Antonio. 

Quanto as outras petições apresentadas indi
rando fiscaes, eu não podia tambem dizer que 
esses documentos eram falsos, porque via as
signaturas de cavalheires respeit11dos, dentre 
ollas a do Dr. Jona.thas Pedrosa .Isso era fazer 
uma violencia aos meus sentimentos ; tanto 
mais quanto seria contra. o meu desejo, que é 
de que esses documentos ~ejam acceitos. para 
tlrmar com mais base a ann ullação da eleição 
nactuella.s secçõõs, segundo manda a lei. 

Acresce que estas provas teem tanto mais 
valor, quanto ellas não foram exhibidas po1• 
mim, nem pelo canclidn.to contestante, mas 
sim pelo diplomado; e V. Ex. sabe, Sr. Pre
sidente, como sabem todos os que jogam com 
peças de processo, que só as provas apresen· 
ta.das em tavo1• de quem as apresenta é que 
solfrem discussão, porque podem ser eivadas 
de ínte1•esse pessoal, 

JU. que estou neste ponto, permittll.•me 
V. Ex., Sr. Presidente, que leia apenas o se· 
guinte: 

Eu afflrmei que a lei tinha sido publicada a 
24; e o illustre relatol' do pat•ecet• diz que no 
dia 19. segundo o Dia1·io que apresenta, o 
qual diz o seguinte, (Leu). . 

Eleições fodemes.- O Exm. Sr. Dr. go· 
vernador do Estarlo recebeu do Ministro do 
Interior, o seguinte telegramma circular, 
expedido do pa.lacio da Presidencia da Re· 
publica, no dia 11 rlo mez cor1•ente. · 

Como, porém, o telegl'amm<L, que publica· 
mos conforme l'oi recebitlo, tem alg,ms pont~s 
incomprehensiveis, 1·esolveu o Exm. Sr, Dr. 
governador envia?· uma lmcha a cidade de 
Obidos, afim de, da estação telegraphica da· 
quella cidade ser expedido um telegramma 
no Ministt•o do Interior rectificando o Qtte 
abaixo publiccm10s, 

(Dz'a1·io Otficial. -Manúos, sabbndo, 19 de 
dezembro do tsgô,) 

Pm• conseguinte, por esse t~logrnmma não 
podia ter• a lei tbt•ça do o br•igar. Só começou a 
tor torça do obrigar no dii124, quttndo foi pu· 
blicada. 

estava fazendo obra por ella, no silencio. 
Ol'a, V. Ex. comprehende que isto não é sério 
e deve ser repe!lido, porque importa em uma. 
insidia, em um ardil o mais que tudo em 
uma intervenção do Governo em actos em 
que ella não póde deixar de ser considerada 
indebita e criminosa. 

Tenho concluído. 

O Sr. Ramiro Dareellos diz 
considerar mataria tão delicada o reconheci
mento de poder·es de um Senador, que tem 
buscado ou vir com minuciosa attenoão o de
bate travado sobre as eleicões do Amazonas. 
Tendo surgirlo duvidas em seu espírito, de
sejaria vêl·as dissipadas pelo illustre relator 
da Commissão de Poderes, pois nenhum in
teJ~esse pessoal anima cada um dos Srs. Se
n:J.dores em que sejam reconhecidos membros 
do Senado cidadãos que não tenha.m rece
bido o mandato legal. O i:lenado é a. corpo
racão conservadora da Republica, paira em 
esphera elevada, porque, embora. o orador e 
seus íllustres collegas pertençam a aggre
miações politicas, estão collocados um pouco 
acimiL da.s paixõe~ partidarias. O debate sobre 
as eleições do Amazonas foi perfeitamente 
calmo. Para o orador, porém, foi imperfeito 
e o orador dirà ao Senado quaes os pontos 
em que ficou de todo sem esclarecimentos. 

O oradol' diz que quem olha para o mappa 
do Amazonas, observa a disseminação de sua 
população e as difficuldades extraordina.ria.s 
de communicação nos rios em que não ha 
constante na vagação a. v a por. Diz o orador que 
aceita a hypothese formulada pelo illustre re
lator da Commissão de Poderes, de que o co
nhecimento da lei votada pelo Congresso, 
chegou a Manàos, no dia 19 de dezembro, 
e admittem mesmo que o Governador man. 
dasse no mesmo dia, expressos a todos os 
todos os povoados; onde houvesse uma secção 
eleitoral. 

o orador accrescenta, porém, que, pelo que 
tem lido e ouvido, parece haver no Amazonas 
g1•ande numero de povoados, com secções 
eleitoraes, onde é impossível chegar antes de 
23 a 24 dias. Nesse caso, está S. Gabriel, onde 
houve eleição e cu,ja neta faz parte, cr/l o ora
dor, das que cleram votação ao candi1ato di
plomado. 

o orador admitte que tenha o Governador 
m11ndado levro• a lei a todas as localidacles; 
mas nílo sabe como conciliar a hypotllese com 
a opiniílo· dos que conhecem o Estado e atllr-
11\il m que lm lugz1res aos q unes, mesmo apro
veitando a .parte navegavel dos rios, só se 
pódo <:hegar a cabo de 20 a 30 dias. Si c lia tem forç11 do obrigar, ontiio permit· 

ta-mo o nobre relator· ü6 parecer que ou 
iatlrtt cl:thi lllle o litcto prova a ciladi1 ou 11 
insidia z1o Govm·no, que CliiOl'ilt neg111' aos seus 
11dvor.,11rio~ :1 11pplic11çí:io ll:l lei, quando olle 

O orttdor porgunt11 si nesse caso podia a 
lei 1:1 chegar o ser 11pplicarln., o deseja saber 
como se c!it o lb.cto tlo apparecerem t9da~ o.~ 
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actas perfeitamente accomodadas it nova lei, 
revestidas de todos as formalidades legaes, 
em todo o vastíssimo Estado do Am:J.r.onas, 
quando não decorreram mais rlc nove dias, 
para que se pudesse tomar providencias para 
tornar conhecida o applicar a nova lei elei
toral. 

Este facto conduz o orador n. crer que não 
está perfeitamente limpa a eleição do Ama
zonas. Nilo quer, com tudo, praticar injustiça; 
o honrado relator da Commisslio de Poderes, 
sem duvida, lho esclarecera o voto. 

O orador desejaria t.am bem saber qmtes os 
termos do telegramma tlo governador uo 
Amazonas ao Ministro do Interior sobre a 
lei eleitoral. A Commissão natumlmente 
dii·á: o governador sabe11do, que o Amazonas 
é muito vasto, que ha Jogares aos quaes só 
. hega um expresso, mercê de um,, viagem de 
20 dias, que a applicaçiio da lei não ern pas
sivei em: todo Estado, ccmsnltou o minist.r•o 
o este respondeu-nos Jogares onde niio purler 
chegar o conhecimento da lei nova, a eleição 
será feita pela lei de 1892. 

O Senado precisa conhecer, porém, qual o 
theor da pergunta do governador ao Minis
tro e qual a resposta deste ultimo. 

O orador• occupa-se do facto de não haver 
fiscaes nas mesas eleitoraes, 1101• não terem 
sido apresentadas como ord,.na a lei. Embora 
apresentados sem os requisitos legaes, pensa 
o orador que era impresciudivet dever da 
mesa de cada secç5.o relatar minuciosamente 
o facto na acta. Assim determinam a lei e o 
bom senso, 

O orador pede desculpas ao Senado de bis
til' no ponto das distancias do Amazonas e no 
do pequeno numero tle dias quo teve o go
verno local para fazer communicaçües a pon
tos diversos de tão vasto territorio. 

Segundo ouviu no correr do delJate. segundo 
:ts declamções tlo honrrdo Senador pelo Ama
zanas, ha impossibilidade material de se lcv:tt• 
ao conhecimento de todas as povoaç,ües do 
Amazonas a nova lei eleitoral. Esse Jilcto 
causa mit impt·essiio ao orador e uaqui elle 
concluio niio haver Estado com clciçües muis 
irregulares que as do Amazonas. 

O orndor• termina n.ffirmando ter toda a 
confiança na Commissiio do Puderrs e acre
dita fosse ella sinr·ommente inspirada por 
aquillo que o illustro relator da Commissão 
lhe forneça eselarecimontos que po~sam .i usti 
ficar o seu voto como dc~ej:1 dttl-o, isto ó 
isento de qualquer preocc:up:t<,'iiO. 

Fica a discussiio ndiad11 pela hora. 

O Sr·. Ptt•{'"liident4; rlcsigna para or
dem do tlia da sossiio sog-uinl.c: 

Continunçã.o d:t tliscussií,ll unic:t t1o pnrccO.l' 
11. ;:O, tlc IR\17, 1L1 CülllllliSS<ill, l'ot!ut·os o Di-

plomacia, reconhecendo SAnallor pelo Estado 
do Amazonas ao Dr, Eduardo Gonçalves 
Ribeiro; 

Discussão unlca do parecer n. 23, de abril 
de 1897, da Commissã,o de Constituiçiio, Po
deres e Diplomacia, opinando pela coucessiio 
da licença solicitada pelo o Senador Antonio 
Jose Caiado. 

2·• discussão do projecto do Sena r lo n, 46, 
de 1805, regulando os vencimentos dos Mi
nistros do Supremo Tribunal Militar. 

Levanta-se a sessão its 4 horas da tardo. 

16" SESSÃO EM 20 DE l!AIO DE 1897 

Prasidencia dos Srs. Manoal Victorino e .T, 
Cattmda (1" Secretcwio) 

Ao meio-dia abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Manoel de Queiroz, J.Catunda, 
.José Bernardo, Joaquim Sa1•mento, Francisco 
Machado, Manoel Bamta, Benetlicto Leite, 
Gomes de Cast:>o, Nogueira Paranaguá, Pires 
Ferreira, João Cordeiro, Pe(lro ''olho, AI varo 
Mnchado, A bdon Milanez, Almeida Barreto, 
Joaquim Pm•nambuco, B. de Mendouça So
brinhn, Rego Mello, Leite e Oiticica, Lean
dro Maciel, Rosa Junior, Severino Vit"ira, 
Virgílio Damazio, Eugenio Amorim, Domin
gos Vicente. Porciuncula, Q. Bocayuva, E. 
Wandenkolk, Gonço.lves Chaves,Paula Souza, 
Moraes Barros, .Toaq uim (]e Souza, A. Aze
redo, Gl>neroso Ponce, A~uilino do Amaral, 
Vicente Machado, Esteves Junior, G. lU
chard, Pinheiro Machatlo, Julio Frota e Ra
mi:o Barcellos (41). 

Deixam do compat'ecer, com causa partici
pada, os Srs. Raulino Horn, .Justo Cliem10nt, 
Cruz, Gonçalves Ferr•eira, Rosa e Silva, Fer
namto Lobo e Caiado; e, sem ella, os Srs. AI
mino All'onso, Ruy BarbostJ., Lopes Trovão, 
Feliciano Penna, Leopoldo de Bulhües e Ar
thur Abreu (1:3). 

E' lirla, posta em discussão r' sem debate 
approvada, a acta da sc:;siio antorior. 

O S•·· li." Sect·et•u·io dit conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otflcio do Ministm•io rlns Ncg-ocios da Fa7.cn
da, tlu ;;s r lo corrente IllllZ,l'eiuoi;l(ll!lio n. Mcn
sa;o;••m tlu Sr. Presidonto rla ltopublica, ~ui i
c! tu.mlo, do :tccortlu COI I! o !:i ;~" do ar I.. 1" do 

\ 
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I 

I 
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decreto n. 392, de 8 de outubro de lS!JG a 
approvação do Senado Federal para o decreto 
pelo qual foi nomeado e Dr. Dcmocrito ravnl· 
canti de Albuquerque para o lo~n.r de fli· 
rector do Tribunal de Contas.-A'conunissilo 
de Finan\'as. 

O Sr. ~n Scct•cttai•.iio declara que 
não h a pareceres. 

o. S:t:· Leite e Oi~icica. não pre
teudw. mtel'l'ompet• a dtscus~1ío sohre a. 
eleiçiio ~o :lmazonns e por isto tem agnn.r
dado_pacwntemente ljlte tet•minas,e esta rli,
cussao pura occnpar a altenç~.o do Senndo 
nesta hot•a, com observações sobre um acto 
do Porler gxecutivo. 

Uma notici<t publicada ltqje na imprensa. 
d~moveu~o rio proposito tle guardar silencio 
muda hOJe, do que pede desculpa ao Senado 
e a?s. honmdos ropresentnntes tlesto gsta1ln, 
mt\ts mteressudos q no totlos em vet· docirlit!:t 
ess:t que,tão soiJre :1 represontaç,ão do sou 
Estado natal. . 

.Ló ao Senado tt noticirt, tal qttn.l cstit pu
h!tcada, pam avnliat·-se uo stm g-ravirlade 
diante dos íitctos ~ue so est:i.o passttnrlo nest:t 
Capital, já intoress:wdo ol!es os poderes 
Executivo o .J nd iciario. 

4 Gaocla de Noticias publicou lto,io o se
gmnto : 

~ Do uma importantiilsima firma da Eu
ropa recebeu o Govet'n" um teleg-mmm:tsoli
citau~o a maxinta pmsteza na rr.soluç~.o elos 
nogoctos da Companhia Estr:Hh do Fet•ro 
Leopoldina, no sontit!o dtt pt·opostn dos ct·e
dores inglezes. » 

rios pnra esse :tl)to, cuj:t publicnçiio cn.usou-lhe 
granrle ostt·anh"za. Acredit:r que asso~erbadàs 
pelo tmiJttlho d:t ndrninistmçt10, nesta época 
do ot•ganisaçiío tia proposta nrçtmtental'in. e. dos 
rolatot·ios, acomp:whatlos dos outros assum
ptos qno lhes absorvem a al.teuçíio, SS. ESx. 
honves"ern contlado tlomais nos auxiliares a 
quom onvem,o estes lhes tivessem occultado . 
:< gravidnúe do acto que iam praticar, não · 
llws razendo sontir como os seus nomes iam 
tktt' envolvidos em um tlecr·ete illcgal, in-. · 
tempestivo, i ncon venien te até o absurdo da 
suspeita. sobre o seu procedimento, quauto a 
imposições menos to!eraveis. 

O Diario Of!icial publicou, sob o n. 2.51.0 ~ 
com a da la tle 22 de maio rle 1807, um tlecreto 
com o qmtl em <l:ulo regulamento ao art. 5• 
tia lei n. 177 A, de 15 de setembro de 1803; . 
ess'J tlecreto contém <!is posições que excedem a 
competoncia de Podot• Exeetltivo, por violar 
não sómente di~ posições expt•ossas do decreto 
n. 434, do '1 de julho de 1891, que consolidou 
as disposições legislatiYaS sobro as sociedades 
anouynw;, como as propt·ia' disposições da · 
lei u. 177 A, que esse decreto pretendeu re
gulamentar. 

Occorre rJt,sdo principio perguntar que · 
t•azõcs de ordem publica, ~ue motivos do . 
nrg-encitL levaram o governo a expedir essa 
decreto com o tlm de regulamentar um artigo 
do lo i, o tlo uma lei que é um perfeito regu
ln.llleuto, complementar das disposições an· 
teriot·es sobre as sociedades anonymas. E : 
como ns disposições desse decreto revogam.! eis, 
inv:tt.lem as attribniçõos do Poder Legislativo 
<l tlo .1 wlicinr·io, totlo o mundo sabe. qué ha uma · 
qn,·st:i:u latente sobre nmu soe iodado anonyma, · 
peJllloutc tlos trilJtumes,discutida t;Ja imprensa: · 
causa oslt·anheza ver constgnados em um 
t.lect·oto expedido uo momento em quo nssnm
ptos_ do gTantlo magnitmlo preoccupam a 
atton\':1o do Governo', aquollos mesmos (actos · 
passados com essa sociodatlo anonyma, ,iul· 
g·nrlos nnllos pelo tritmnal competente em · 
tlef<Js:t<los dit·eitos que se apresentam feridos 
po!<~S intet·cs,;:tdos. CanStL ostt·anheza mui~ 
Yct• podida tt intorl'oponcitt r.lo Governo, da·· 
accôt•<lo com os~tt Jll'Opo~ta, que o decreto ftt· 
VOJ'OCC. 

Esta liq nidação estit pentlente do ti' i IJn n:tl 
competente, quo jit rlnas vews a rocnson; os 
jornaos annunciamm que in. ser de novo ro
q neriúa pelos crerlores da pt•opost:t ingleza, a 
que alinde ostt< notici:t; foi nrt intot·currencia 
desses factos quo o Goi'Ol'no oxpedin o dect•eto 
de qne me vou O<!Cil)litJ\ sem que de modo 
algum eu llto attt•ibu:t como cnum usso tule· 
gmmma, ~uo signillca u111a imposiç:i\o intolo
mvol rle ··redot· estrangeiro, o osqneci;nonto 
de ~ue nus somos um povo livro. 

Nilo lm neste pniz quem posstt put' om rlu
vitla tt ltonostirlarle po;;soal do sr. PrHsirlonte 
da Ropttblic:t o 1lo sen Ministro da Fazentln ; 
é convicção minha, como do todos os bt·Hzi
leiros, qnu no !JOI'ot·no tia Ropnhli~n. ainda 
ni\o entrott a eocrupç•íio arlminislt•:t!ivn, qno 
o nome o o pt<sstulu rlos:;os dons illustr·es cilln
di\os l'opellorn por impnssiiJilidnrlo j:'l. pt·ov:t!ln. 
do sot• pot• ollcs ~to monos tolorn.dn. Proctsn 
tloixnr llotu tloclamrlo islo para an:tlysat•, com 
lt l'!'llllffl\07.1\ rlo KOI\ eoKittliiO, Ulll dC<'J'OI.o 111· 
timo rio t;overtt<>, "<Jl!ll l'az no inlnito do 
cltn.ma.t• a al.ton~:1u tlo,;tes ltont•ado,; l'nnceiuna-

Os intt1t'eHsados apresentaram-se aos tri~u· 
nacs, contimlos no sou dit•eitu garantido pelas 
ldis <ltJr vig-or o que só o Potler Legislativo , 
porli:t tllOlli ticat•; quando o Poder ,Jutliciario 
g:~rantia osso direito, o !'odor Executivo in
tori'<Hll no pleito e, ~oll pretexto de rogula
mont:u· 11111 :;ó tlo~ :tt•lig-os do uma loi om 
vi!'·ot• lta qnatr·o mmos, constcg'l'l\ um nm do· 
ct•oto justmnonto o qno uma das partos tlwra 
o pt·olondot•a ver sanccionatlo poloB trilmnaos, 
t:Onlo Jll'üi:on<londo i:np<ir ar1nillo quu os tri
Lrtllll''' t•opelliru.m tlt·nt:ll.\o,· 11:1 !ui qno ambos 
o,; potlm·os, I>xeeulivo o Log·i:;!ntivo lÜlll o 

s: .. ll v. r 
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dever de upplicar fielmente, na 
Constituição. 

phrasa da vendendo os bens e resgatando os títulos com 
o pagamento pelos bons do espolio, Entiio a 
lei permittiu que os obrigacionistas fizessem 
uma proposta de acoordo, acceita e assignnda 
por elles e que, no juizo da liquidação, será 
valida, si consentida pelo juizo, com tL homo
lognçiio. 

E' dizer que grande fraude foi denunciada 
com responsabilidade de quem a fez, e não 
por anonymos irresponsaveis; que se declarou 
aguardar a discussão perante os tribunaes, 
dessas tentativas audazes de violo.cão de di· 
reitos e que o decreto do Governo vem arre· 
dar dos tribunaes o exame dessa fraude, 
negando nos interessados levar aos tr·ibunaes 
e provar a lesão do seu dirilito, pedir a pro
tecção da lei contra aquelles que fogem á 
discussão de actos menos louvaveis, denun
ciados de publico. 

Contlo tanto na inteireza de caracter dos 
dous funccionarios que subscreveram osse 
decreto, acredito tanto na severidade ·dos 
princípios, na sua dedicação pela causa pu
blica, que resolvi estudar esse decreto nesta 
tribuna, convencido de que, conhecedores da 
gravidade do seu neto, elles não duvidarão 
revogai-o, restabelecendo a lei tal qual ella 
foi decretada pelo poder competente. 

A lei n. 177 A não autorisa o governo a 
expedir regulamento para sua execução; 
não o fez por ser ella um verdadeiro reguht· 
manto: ella tem como epigraphe-regula a 
emissão de emprestimos em obrigacões ao 
portador. 

O nrt. 5•, que o decreto ultimo pretende 
regulamentar, é assim redigido : « No caso de 
insolvencia ou liquidação da sociedade nu· 
ouyma- e tratando-se do resgate das obri· 
gaça~s emittidas (debentures), o valida a oro
posta de accordo que a respeito for accefta e 
ass!gnada por obrigacionistas, ropresen tando 
rna1s de dous terços do debito total emittido.» 

Este artigo presuppõe diversas cirourn· 
sta.ncias em que deve ser applicarlo: 1•, que 
se trate de insol vencia ou liqnitlaçüo da so· 
ciedude nnonyma; 2", que se trate do res· 
gata dos títulos emittidos; 3>, que haja uma 
proposta aooeita pelos obrig-acionistas; 4", que 
esta proposta sejtt assígnacta por estes obri
gacionistas ; 5•, que estes representem mais 
de dous terços do debito totl\1 emittido. 

O decreto ultimamente expedido, que pro
tende regular esse artigo d:t lei, não se limita 
ao C!ISO de tt•atar·se do resgate dos rleiJentures, 
no uccórdo que permitte; legisla sobr1 o 
estado de insol vencia ou liqnidaçüo em geral, 
casos Já previstos na lei com o processo unico 
atlmittido, que ó o da concordata processado. 
no juizo da liqnídaçiTo. 

Não comprehenden quem tttl decreto inspi· 
rou ao Governo qne o:at•t. 5" da lei n. 177 A 
era um complemento do art. HlO do decreto 
do 4 de julho; ret'ere-so ao accôrdo entre os 
ct•odores o sómen to credores, do pois de decla· 
I'IHla rL liquidaçiio definitiva, qnando não m:Li:; 
existo a compttuhitt ou societlttdo anonyrna o 
tratu,m os synrlicos do liquidm· o que htt. 

O decreto, revog-ando a lei das sociedades 
anonymas, mantida pela propri:t lei que 
elle pretendeu regulameota.r, abolio o juizo 
da liquidação, onde, sómonte, a companhia 
insolvavel póde t'tvt.er concordatas, e· deter· 
minou que, mesmo fóra da intervenção do jui
zo, o :\ccordo póde ser ofierecido poJa socieda· 
de, por outros ou pelos proprios credores. 

o art. 3' dispõe que o accordo, assim con
sentido, obrigtt o outro terço dos tlebenturis· 
sas, violando tlagrantomente os urts. 185 e 
187 do decreto n. 434, de 4 de julho, que exclue 
desta obrigação os credores de dominio, os 
hypotlwcarios e os privilegiados, em cuja 
classe estão os obrigacionistas. 

o art. 4• permitte o accordo quando aso
cietlade se dedar:'r em estado de insolvencia, 
revogando o art. 167 do decreto de 4 de julho, 
que determina a liquidaoão, com a concor
data j ndicial, nesse caso de insolvencia, senr:lo 
o juizo comrnerchd, com a sua interferencia, 
em garantia dos accionistas e dos credores, o 
unico competente para decretar a insol\·encia 
ou não da sociedade, impedindo o conluio da 
directoria corn m•edores l'antasticos e fraudu
lentos. 

O art. 7• permitte, na lettra. b, o consenti
mento dado em reunião convocada vara o 
accordo, quando o art. 5• dtt lei pretendida 
regulamentar é expresso em só permittil• o 
accordo acceito e ussignado pelos obrigacio
nistas. 

O ru•t, 12 dispõe que-o accordo ofl'erecido 
pela soüiedttdo anonymn e acceito pelos por
tadores de oiJrigações ou pl'oposto pelos t•or
tadores e ac leito pela sociedade auonyma, 
reputa-se perl'eito e ac1tbado tlesde o momento 
da acceitação, mns só prodnzirú os seus efi'ei· 
tos depois de homologado pelo juiz ; isto pa
rece disparate jul'idieo, porque, Ot\ revoga a 
lei que impõe o exame tlo juiz como forma
lidade essencial p:wa o accortlo, peltt homo lo· 
ga.çüo, reduzindo-tt 11 mora formalidade e 
usurp~tndo ao poder .i udiciario a sua attribuição 
de negar a homologação; ou ct•on a passivei 
si tuaçiio t!e um accorrlo perfeito o acaburlo 
mas sem podet• pt•mluzir etfeitos, desde que tt 
homologaçlio l'ot· neg-ada. 

Basta o os!.utlo tleslos pontos gol'aes pllra 
dei:mr provado que o governo oxcodon t\ smt 
n.ttr•ilmiç:lo do rog-ulamunt:u unm loi, rpmntlo 
nosstt loi hou•resso J•eg·nlamento~ a oxpetlit·. 

H1t, ontt•llt:Lnt.o, a quostiio rltt mot•ulitlttdo 
administmtivtt p:wtt o ca~;o. 

4. 
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As providencias. decretadas nesse acto do 
governo foram todas, urna a uma, postas em 
pratica, ha poucos . dias, para um accordo 
entre tt directoria de uma sociedade anonyma, 
e credores desta, com os qunes se nnnunciou 
estar o governo de accordo e com elles haver 
contructauo o pagamento de uma. divida chi
rogrnpharia de que o governo ia passar a 
ser o credo:r. Es~e accordo. proposto pelos 
credores fm acceito por obrigacionistas, le
vado á assemb!éa geral e por ell11 acceito ; 
por sua vez fot tentada a liquidação judicial, 
com declaração de insolvabilidade, peltt dire-
ctoria da companhia. · 

Denunciou-se, entretanto, que esse accordo 
envolvia fraude, que os credores eram falsos, 
que.a companl_Ji~ não _estava iiJSolvavel, que 
havia ma admimstraçao pela dit•ectoria. que 
não queria abandonar tt administração de 
accordo com esses credores falsos · o Tri
bunal por duas vezes impediu o accot•do, de. 
clarando nu lias as resoluções da Assem bléa 
Geral e o proprio accordo, 

No curso destes factos 'o governo celebra 
o uccordo com o Banco da Republica e re· 
cebe em pagamento das suas dívidas a divida 
dessa com pnnhia e títulos de outras ; tor
uou-se assim simples credor chirogrn.phario 
da primeira e debenturista como qualquer 
outro, das outras, Tinha de submette1•-se ii 
lei ua qual os outros confi11vam para a defesa 
dos seus direitos. · 

E' nestas condições que o governo expede 
um decreto no qual se - esta~elece como 
obrigatorio tudo quanto lnwia sido feito 
por essa directori:1 e por essa companhia, 
deixando que, ao ler o neto governamental, 
todo muudo dig·a que elle t'oi elaborado de 
proposito pa1•a resolver uma situaciío con
demnnda pelos tribunaes, repellilla pela lei 
applicada pelo poder judicittrio. 

Decentemente o governo, credor da Com· 
panhia Leopoldina, concordatario com os ore· 
âoi·es inglezes não póde, ao menos, deci·etat• 
regulamentos que possam atfectar essa com
pau hitt e flworecer a esses credores já denun· 
cindas de fraudulentos, a oss1t dimctoria já 
condemnada como incompetente, desidiosa e 
incapaz. 

Da ti•ibuna denuncio ao governo quanto 
abusa1•nm dtt sua lealdade e da confiança 
nelles depositada; o boato já espalha que 
esse decreto foi redigido pelos advogados ela 
Compt~nhia ~oopoldin.a e 1:ovisto pela sun. di
rectoi'Hl. Nao acPoclito mstu, mas diz-se o 
dir-so-hn pai'n o esti•nngeiro, projudicttnt.lo o'; 
credites do Governo e Ottvolvomlo a pro!Jiclade 
adminisli•ttti Vtt do~ cidadãos quo, todos nós 
snbemos, é intttacuvel, digo·o pot• honra dtt 
H.opu!Jlictt. Agor11 annuncia·se quo credores 
nos~os intervem pedindo ao Governo iutor-

ferencia que esse decreto denuncia a mais 
formal, a mais injustltlcavel. 

Por honra da Republica e dos nomes impol· 
lutos do Sr. Presidente e do honrado Sr. Mi· 
nistro da Fazenda eu ttppello para SS. Exs. 
pedindo-lhes que revoguem esse decreto, 
antes ele sor elle declarado nullo pelos tri· 
bunaes, · 

O Sr. D. de Mendonça So
brinho- Sr. Presidente, pedi a palavra 
para apresentar uma. ruoção. 

Propalou-se hontem nesta Casa do Con
gresso, com toda a. insistencia, que ia ser 
apresentacla uma moção de confiança, applau
dindo os actos do Chefe da Nação,com relação 
á l'evolta na Escola Militar. 

Essa noticia espalhou-se aqui por todos os 
lados. Murmurava-se baixinho, pelos corre· 
dores, por toda a parte, que tal moção appa.. 
receria; e eu esperava por ella para, em OC• 
casião opportuna., manifestar-me e dar a 
minha opinião sobre os factos occorrldos na 
Escola Militar e sobre a attitude que o Go
verno tomou em relação a elles. 

Infelizmente, porém, tal moção não appa· 
receu. 

Entretanto, a Camara dos Srs. Deputados 
pensou de modo contrario. Foi apresentada 
Já uma moção, applaudindo os actos do Go
verno, e essa moção foi largamente discutida, 
manifestando ·se pró e contra ella, muitos 
Deputados. 

Depois do largo debate, suscitado depois 
dessa moção, a Camara resolveu, por 86 
votos cont1•a 60, negar o seu apoio e solida· 
riedado ao Chefe da Nação pela sua attltude 
relativamente aos acontecimentos· da Escola 
Militar. 

O SR. JoÃo CoRDEIRo-Não precisava desse 
apoio. 

0 SR. B. DE MENDONÇ•~ SOBRINHO- Nii.o SOU 
daqualles que pensam que, no regimen 
actual, o Governo precisa de apoio e solida· 
riedade da Camara, todas as vezes que tenha 
de exercar qualquer da~ suas !'uncções, 

Pela nossa !órma de governo, qualque. 
que .seja o apoio e solidariedade que as Cama 
1•as prestem, ou não, ao Chefe da Naçiío, o 
Presidente da Republica só deixa de exercer 
as suas funcoõe!', findo o periodo governa
mental, assim como t1tmbem os ministros. 

Portanto, taes moções, apresentadas em 
amboR os rumos do Congresso, são inteira
mente inutois e não teem o menor alcance 
politico. (Apoiados). 

Enti'etanto, V. Ex., Sr. Presidente, com. 
prehende quanto elTeito ostas moções prollU· 
zom, níio só no intet·iot• do paiz, como em 
tmla a Europll, 
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Hoje, o que ~e dirá no. Europr~. da attitnrle 
assumida h ontem pr.la C:~mara rl1s Dcpntados 
em relação aos acontecimento~ d11 Escola 
Militar 'I 

tinha. a rncnor si:.;n ifica(:ii.opolitica, era ap~nns 
o· ponsamento tla. Cam:1ra sobre n8 _medtd~s 
tomad:ts ]!elo Prcsill~nte dtt Rep11blJ~a; hOJB 
o .Jornal do Conm11JJ"cio ern suas Varzas, dfl-

VozEs-Nada. 
0 Sn. B. MIWDONÇA SOBR!Nl!O-Naua dizem 

os nobres Senadore;; mas o eSJlirito pubhco, 
diga-se a verdade, está su>pcnso ..• 

O Sa. Jolo CORDEIRo-Suspenso, como~ 
0 SR. B. MENDONÇA Sommmo- ... não 

sabe coroo a Camara e o Senado pemam 
acerca dos acontecimentos da Escolu. Militar. 
( Contastaçües). 

Não entendo como os nobres Senadores ; ao 
contrario julgo que a moção ~wnt~m apre
sentada nr1 Camara tem a mm o r 1m por·tan
cia passivei ; o seu' voto póde ser interpre
tado do modo o mais desairoso contra o Go· 
vcroo. (Muitos nllo apoiados). 

Em uma questão tão importante c? mo esta, 
entendo que seria crime de Jestt·patrm patioar 
o Senado tacitamente tiObre eJ1:1; penso que 
o Senado deve m:milesta1·-se rrancamonto, 
dizendo como pensa acurca dos acontecimcn· 
tos da Escola Militar, e do procedtmento que 
para com ella teve o Governo. (.ilpw·tcs). 

Nós não podemos saber que ac,·•nreclln~ntos 
podiam surgil• <la revolta da Escola Mtlttar ; 
ella niio surtiu effei to; ro:ts q uorn póde garan
tir quaes seriam as consequancias, si .não l'oii
sero as medidas enor .. ··icas e tmmedHttas to· 
roadas pelo Governo nlogo que teve conhílci· 
menta dos acontecimentos ? 

(Cruzaram-se apartes.) _ 
Os nobt•es Sanadores, que me dao o.partes, 

parece que não acham imt,ol'tancia nenhu
ma no voto expresso pela Camnra. dos Sr. 
Deputados. · 

O Sr. J, CORDEIRO - Absolutamente nen· 
hum a. 

0 Sr. B. do MBNDONÇA Sonttl:o\!10 -Mas en
tendo qua do mesmo modo uiio po,!cm pon· 
s<Lr todos aquelles quo <tmatn vor·dadciro.
mente as inst.ituições republic;mas, o esti· 
mam que ellas se con,ulidem por· toolos os 
meios no nosso p11iz. (Divol·sos apro·t.:s.) 

Não faço a injustiçll Je suppôr que os 
alumnos <.111 Escull\ Wlilttl' sojam inimigos 
dccluraüos das institui!:ÜBS <JU!!]nos rogem. 

VozEs - Ao contrario. 
O Sr. B. do MENDON<,•ASOilRIXHo:-Ao con· 

trlll'io; a" Esco!11 Milit.:lt' por 'lii'CJ'Sas veze., 
tem sitio o lnluarl.e rl:1 Rnpublk:L 11a.;~ dt
vers!\s rovolt:ts quo aqui wnrn :'illl'~illu. 

O voto tia, C:trn;u•n. crt!,COit do illl)liJl'V<n· 
cia llopni' d:t II<>Li"i;t, quo 11uol <ii1 llujo u Jm·
Wt.(. do CoJaute'l't'io n!!l ~:aw.~ l'ol'<'ns. 

Qu:1ndu hunl"l'l na Gam:Lr:L o nnbJ•o loarf,,. 
1ll\ n~ttiori:~ t1izia q uo o voto tla G:lffitl.l'a uiw 

clara que o nobre lcad~~- d11 mr~ioria ,nij,o 
pensa tLssim, e ao contrarw, que nao esta d,e 
acctirdo com os actos pl'l1ticados pelo Chele 
d11 N:tçii.o. (Apartes.) 

l~ntendo que um OJ'giio r1a imprcns~ coroo 
o .Tomnl do Comme1·cio não declararta em 
urna, secção como n. das Varias, que cst11va 
autorimdn a afiirmnr que o nobre /earlcl· da 
maioria 11ií.o os tu v a de a ceM elo com os actos 
praticados pelo cllelil d11 Naçry.o e que e~
ten,lil1 que o voto da C11m:tm t111Im uma Sl· 
gniJieação altamente politica. .. . 

8r. Presidente, o Senado, como .111 dJssc, 
dove definir-se cla.r,roente ne,,to a·Jsumpto; 
cada um do nós rtove assumir" rosponsabi
lidade de seus actos, e deve expre~sal-os pelo 
voto franco que cada um de nos cieve ter 
neste recinto. (!Ia alguns apm·lc.,,) 

0.; nobres Sl'S. se nau ores parlem pensar 
coroo quizerem ; eu entondo que o v~to da 
Camura dos Srs. Deputados na ses>a~ de 
hontem tom a maior signi l!caçíio poss1ve!; 
(apartes), tem sido intot·pretado de 1liversos 
modos ni'Lo só nos Estados como 1111 Europa 
(11Jlrll'les), e dal!i nos poc~em ,;urgir di!Tlcul
rlu.des ~érilts, que amanha. nos podem asso-
berltaJ'. ( Conleslaçües.) . 

E' preciso que o Se11a.do, como o ramo mats 
conservurlor do Poder· Logislati v o, expresse o 
sou vOto n·est:t occn.~ilio. o pu.rn. isso lhe oll'e
roço en~o.io apt•esentu.nuo a seguinte moçiio 
quo lJaStiO a lôr. 

« O Senado intorpt•etanr1o o sentimento d~s 
Estu,Jos, congratult~·se com o chefo da Naç:~o 
polus medi, las, corn que debo!lou a tent:ttiVa 
de subversfi.o das in;tituiçiies que nos 
regem.>> 

VozEs- Ora. ! ora ! Nilo diga isto. 
0 Sit. V!C!;:NTJ•: MACH<\TJO-lsto é cri me elo 

leso-pa tl·iotismo. 
(Contintuun os a,,arles a l·aclamaçrle.<). 

0 SR. BEt:NARDO DE MENDONÇ.~ SOBR!NllO
En não ien h o absolu l.ilmento o. menor inten
,.[o de oJlenclcr a Esco\11, Milit:~r, entendo que os atum nos <la l~w>lu, M'ilita.r não queriam de 
modo aJ .. ·um dnl'l'ilmr ac; instir.uiçõt·s, porque 
por mais do um"· vez t,com mostt•atlo quo são 
mnigos dAli as. (hllm·'·'·'JlÇI!<Js). 

Porem, nós podemos prever quues seriam 
os result.tttlos li<t rovolt:.l da E~eo!t1 Militai'~ 
Qnnes scl'iatn a~ sua:-; con~equencias?. linter. 
·J'"t'l''h's). Ent~.u 1\ t•evolw. wj,,, 110din. dl\l' Jo
gar ít um a.lJalo da~: in~titni(;õcf.\, e at.ó Jnl~Snlo 
th Ht~pub!1ea. ~~i o Clcver·no n:~io conta~ho tom 
'" lllllios elllcaws enm quo eoJII.Oll )lt\l'tt do· 
belllll·tl 'I (Cu;,teslrtçrics). 
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En quero doixttl' bom firmarln o meu pcn· 
samcnto: n:i.n tn:tho, c"mo rli-so, n In111IOI' 
intcnr;fi.o de oJJ'eurler a 1\scol:o Militn.r, quero 
apenas fornecer uo Senn.t!o ensejo do m:tuilils· 
tar-se francamente 'oht·o :t actual situn.ç~.o 
politica, tlizenrlo como p~nsn ácr.rca dos :LCon· 
tccimcntos da Esco!11 lvlilitn.r, o do pl'Ocodi
mento que teve o Governo po.J•a rlehdlttl' a 
rovoH:t que se deu na. mesm:t escola. (Cru· 
::am .. sc ar;w·tes). 

Mas, já que os nobres SonarlorcR Jazem ta
manho baJ•ullw, tii.o gt•;rntle oscarcóo por 
co.m:a das paJavms r:om qun concluo a minlt:t 
moçiio, niio tenho uuvirla alguum em relot·
m:tl-a,, escrevendo em vez das palavras-r1e. 
bellou a. tentativa rlo suhversiio das insti tni· 
çües- as. soguinte~ : «pelas medidas com 
quo rlebellou :t tentu.tiv:1 rle suhvcrsiio rlu. or
dem publica.» 

Não tenho rluvitla nenhumn. em fazei-o, o 
que quero unicamente ó que o Senado diga. 
Jrancamente como pensa a respeito. 

Vem i1 Mesa a seguinte 

MOÇÃO 

O Senado interprAt:tndo o sentimento rios 
Estados, congrdtula-se com o chele da Nação 
pelas medirias que tomou para ~tsscgurar a 
manutenção da ordem publica. 

Saio. das sessões, 20 de maio de 1897. -B. 
ele Mcl!clonça Sobrinho. 

O Sr. n:.resiident;e- Antes do sub
mettei' a :rpoiamento a moção do llonl'iHlo 
Senador por A![lp;ôas, devo consultar· o Se
nado sobre uma duvida que tem a Presiden
cia. 

Esta duvida jit. foi externa1la mais rle uma 
vez, quer da cadeim da pt'esidencia quer nos 
relatarias apresentados ao Sena<lo, sobre a 
n11tureza dessas moções. · 

O art. 70 do l{egoimento rliz o se;uinte.(LG) 
« Nenilnm projecto, ou inrlicaçi'io se aJmit

tirá no Senado si n:io tiveC' pot· IIm o cxcC'
cicio do alg·nnta dG wns :ütrihniç,õo,; ». 

A Mesa tem dn vida. r< i o Senado se ach:t no 
excrcicio do suas attriiJuiçries, discutindo e 
votando moç,ües com v esüt. 

0 St:. B. Dli: MtaNDONÇ.~ SOBRINHO - Peço ' 

Vou suhmotter ost:1 constil!rt ao Senado. 
Os senhorL•s que rntcndcm que a. moção 

apt•escntada e;ta dentro tio art. 79, isto e, si 
pórlo ser rliscutitlu. o vot!ldo. pelo Senado, 
quoira.m levantal'-se. 

O SR. B, u!l MmNDONc,~ SonmNrro- Pela 
oJ•dem. • 

_os;:. Pm:S!IJENTE- J:i 'tlisso que v. Ex. 
mo po<le se nmnifestnr antes da consulta ao 
Sentido. 

.os senhor•cs que entendem que cstn. moção 
pode ser discutida c vot:~da queiram levan-
tar-se. · 

Consultado, o Scnatlo resolve negativa-
mente. . 

~ Sr. n. de fi>~cndon{m §o· 
b~·unho (pela m·clem) -Sr. Presidente, 
pense ombor:t V. Ex. como quizer de a.c· 
cordo com o Regimento e com o voto' do Se· 
m~do, ou chtrei nova fúrmn. á minha moção, 
ahm de que o Senarlo se pronuncie. . 

Reduzirei a moção a um requerimento e 
entendo que estou no meu direito .. 

O Sa. Pm;:smEN1'E - Consultarei o senado 
sobr·e o requerimento. 

(Q) §a-. Til •. do lUendonça. So· 
bJ•i u OQuo-Sr. PI•esirlente, vou apresentar o 
requerunen to de que acabei .de fallar, , 

Eu entendo qu~ o Senado não se.manifestou 
acerca do assumpto de que eu tratei; e sim 
sobre a forma por que o fiz. 

O Senado enteurle que não póde votar mo· 
('ões rle coullanr,,:t, porque taes moções, sendo 
de natureza inteiramente politica, não se 
coa ti unam com a nossa fórma de governo. 

Eu, pois, em n.ttenção ao voto do Senado, 
re<ol vi transformar a mo~ão de confiança 
que acabei de apresentar em um requeri· 
menta. e estou certo quo o Senado não dei
xarit rle vot11l·o, visto como elle está dentro 
d1t lettra da Constituição e do nosso Regi· 
menta. · 

Ditas est_.s palavras, rometto a V. Ex. o 
l'eqnorimento, a fim de que seja elle sub
mlit'tirlo á considera~iio dtt Casa. 

Vem á Mesa e ú!irlo o seguinte: 

a palavra pela orrlem. REQUEit!Mn:NTO 
o SR. PRES!DENTia-V. Ex. niio purle inter· Rrrtueiro quo se nomeio uma Commissão 

romper n Mes:t; aguarde occasiii0 oppurtuna. parn., em nome do Senado, congratular-se 
Vou con~ultnr o Senurlo souro o caso. com o Chot'o rla N:tção pnltts medidas toma<las 
A Mesa. poderia aswttur a rosponsa.bilirl:tde na rJuestiio da Escoltt Milit11r, para assegurar 

da ronttStt, mas consul t.:trá o Sen:tdo s! esta :1 manutcnc;ão 1ht ordem publica. 
!llO(>iio "stit rlonLro da lei rop;imonttü; s1 ost,a S 1, 1 o o , -, d S " . 
1 t 1 noções ou indtc·tr·üos qno c•nvol- • 11 •1 ' 11 ' se,sur.s o cnatlo. ~9 elo m:tlO de 
c on l'O 

1 as ! .0 ' 1·0 "I"Uill"' ·~ttt•i'ttlir·~o 110 1807.-B. de llfendonça Sobrinho. vem o oxercrct < u ., '" '" • ,, • J 
souurlo. O l>tt. Es·rr·•vn:s JUN!Oit-E' 11 mesma cousa. 
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0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINUO -Uso ele 
um direito que me pertence, apresentando 
um requerimento. Qualquer Senac\or tem 
o direito,que lhe é dado pelo Regimento, de 
!ormulal·os. 

O SR. EsTEVEs .TUNIOR-E' a mesma cousa 
com pintura nova. 

0 SR.B. DEMENDONÇASOBR!NHO-Obonrado 
Senador vote como entender. Estou exer· 
citando um direito. 

ORDEM DO DIA 

ELE!ÇXO DO AMAZONAS 

Continua em discussão o pal'ecer n. 20. de 
1897, da Commis>iío de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, opinando que seja. reconhecido 
e proclamado Senador da Republica pelo Es
tado do Amazonas o Sr. Eduardo Gonçalves 
Ribeiro. 

O Sr. Presidente-O Senado acaba. O Sr·. Aquilino do Amoral 
de ouvir o nobre Senador, que subscreve o diz que não pretendia, depois do discurso do 
requerimento; a mate1•ia é a mesma., a fórma. honrado Senador pelo Amazonas, tomar parte 
é que ditrere. O Senado pronunciou-se ba. na. discussiío do parecer da Commissão de 
pouco acerca do exercício de uma. attribuiçiio Poderes sobre a eleição, de 30 de Dezembro 
sua. de 1896, c lo Estado do Amazonas. O nobre Se· 

o sa. B. DE MENDONÇA SonRINIIo-0 as- nadar pelo Amnzonas tratou da. queatiio,ana· 
sumpto foi então apresentado sob a fórma lysou todos os documentos, p1•ovando á sacie· 
d - dade que, longe de ser uma eleição valida., 

.e moçao. aq uellas eleições foram ao contrario uma 
O SR. PRESIDENTE-Vou consultar o Se- bacchaual, onde se pr·eteriram todos os direi

nado. Mas, além disso, insiste-se em uma tos, todas as fórmas do processo .eleitoral, 
pratica sobre a qual o Senado já uma vez onde a fraude foi empregada ás mancheias. 
pronunciou-se de modo contrario: a com- O orador observa, porém, que na sessão 
municação com o Poder Executivo, mediante anter•ior. ao discutir a materia, o honrado Se· 
a nomeação de Commissões. na.dor pele Parami. teve a gentileza tle cha-

Quando o Sr. ex-Senador Costa Azevedo, mal' o orador a terreno, procumndn, inop· 
(Barão do Ladario) pediu a nomeação de portunamente embora, responder• ás consi
uma Commissão para solicitar do Poder Exe· derações rlo orador por occasião do debate 
cutivo a apresentação urgente de informa· sobre as eleições do Districto Federal. 
ções sobre os inqueritos teitos no Estado do O orador ouviu do honrarlo Senador pelo 
Paraná acerca de factos a.Ui occorridos du- Paraná um pr•elecção rle direito publico, foi 
rante a revolta, o Senado, nessa occasião, estutlal-a e deseja responder a S. Ex. O ora
pronunciou-se a respeito do facto. Isto foi dor ficou sabendo que ao systema represen
discutido no relatorio dtt Mesa, apresentado tativo ha absoluta necessidade da. exi~tencia 
naquelle anno, mostrando os inconvenientes dos partidos. 
dessas praticas. Na opinião de José de Alencar, ntt existen· 

ela dos antigos partidos, a opposição re
A Mesa tem as mesmas duvidas que man· presentava a convalescença delles. Sem 

tinha ainda ha pouco sobre a moção apre· essa opposição debilitam-se os governos a. 
sentada pelo honrado Senador. ponto de em breve aguardarem dolorosa e 

Vou consultar o Senado si se trata de exer- ingloria agonia. Do jogo, da lucta das idéas 
citar uma attribuição sua, ou si é regula!' a resultavtt necessariamente a luz. O impera
pratica da nomeação de uma Commissão para dor, entiío chefe do Estado, tinha nos di1•eitos 
o fim prescripto no requerimento. de dissolver as camaras e demittii• a seus 

os Srs. que entendem que 0 senado exer- ministros, clireitos garantidos pela Consti
cita attribuiçilo sua, e que e regular a pra- tuiçüo do imperio, o remeclio com que acudia 
tica lembrad:1 pelo l'oquerimento do honrado ás reclamações da. opiniiío publica.O ministe
Senador, queiram levantar-se. rio, mesmo em maioria nas camaras, era de-

mittido e podia sel-o porque,na opção do chefe 
Consultado, o Senado resolve negativa- do Estado, a. minoria é quem tinha a razão e 

mente. estava de accordo com a opinião publica. 
O orador ouviu na sessão anterior, e foi 

O Sr Pre~idente-0 Senado não 
julgou ob,jecto de cleliberação o requerimento 
do honrado Senador. 

O SR. EsTgvEs JuNIOR-E unanimemente. 
Será bom j::Onsigna.r• r1ue só to v e o voto do seu 
autor. 

estudar o nssumpto, que no Brazil ha exem
plos de manutençiío do syst.ema representa
tivo, outr'ora vigente, sem a existencia dos 
partidos. 

De 1848 n. 1853, o Brazil ntravessou uma 
ópoca desoladora. Baralhadas as idéas, tlesap
pu.receu a linha divisaria entre os partido~. 
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E~tes se ~or·ro!llperam e o paiz cahiu na ato
ma, na mercm, de que deu tristíssimo ex
emplo. 

Tres homens eminentes de entiio, Euzebio 
de Queiroz, o Visconde de Uruguay e o Vis· 
conde de Itaborahy recolheram-se :1 vida 
pr~vada conscios de que niio havia como pôr 
pems ao mal. 

O orador allude á tenta ti v a de conci!iaçiio 
dos partidos corporificada no gabinete do 
Marquez de Paraná, idéa que niio nutriu o 
desejado elfeito, nessa e em outras occasiões, 
máo grado o prestigio dos que a patrocina· 
vam, o Marquez de Olinda, o Duque de Ca
xias e outros. Silo de um estadista do tempo 
estas palavras: 

«0 estado actual do nosso paiz é o de um 
reptil que, apezar de deceparia e esmagada 
a cabeça, ainda se move, mas move-se debil· 
mente. O espetaculo é doloroso, mas é real
mente a situação do paiz . .» 

O orador diz que si a organização dos cor
pos rep1•esentativos fosse uniforme, o orador 
perguntava onde estava esse relevo do ponto 
de vista em que se collocam os partidos para 
dalli, pela lucta das idéas, trabalhar para o 
progresso do pa.iz 1 Desapparecia entiio por 
inteiro e~se relevo e os partidos deixariam de 
ser partidos para constituírem méras guar
das pretorianas, que nas monarchias repre· 
sentativas destroem e formam ministerios, e 
nas republicas tornam os governos inertes 
ou delles se apoderam, como por infelicidade 
tenta-se ou ja se tez no Brazil em sete annos 
de existencia republicana. 

Na opinião do orador o honrado Senador 
pelo Paraná, que aliás disse a verdade, isto é, 
que a existencia dos partidos e indispensavel 
ao systema representativo, e que se admira· 
va dtt ignorancia do orador acerca de seme
lhante doutrina, esqueceu-se de que o.orador 
não havia pronunciado tal proposição. 

O orador disse que, na nossa actualidade 
politica, a existencia dos partidos não tinha 
explicação possível e tal era a razão pela 
qual o oradm· se não alistava ~ob bandeira 
alguma, porquanto, como republicano, só col· 
limava um objectivo-trabalhar para o bom 
da Republica, concorrendo com lt sua perh•a, 
embm•a pequena e fraca para a consoli
dação rlo editlcio republicano. 

O orador pergunttt si quererti o honrado 
Senador pelo Param). desconhecer que a for
mação dos partidos depende da grande lei da 
opportunidade, que preside a todos os acon· 
tecimentos humanos. Em apoio do sua aôser· 
çií.o, o orador desenvolve largas considerações 
e diz que proclamn.da a Republica, revolou·so 
entro nós a oxistoncia do tres guupos políti
cos, o dos republicanos historicos, dos que 
adhorimm dhtnle do facto consumado, o 

dos que se mantiveram nas idéas monar
chistas pelas quaes tem luctado máo grado 
os esforços empregados pelo partido republl· 
cano para contei-os dentro de certa orbita. 
donde jamais possam sahir de modo a pertu
bar a marcha da. Republica. 

O orador pergunta si o esta• lo e a politica. 
são os mesmos, si os republicanos historicos 
continuam a sel-o, si quem adheriu á Re· 
publica continúa a prestar-lhe adhesão leal 
e sincera, si o partido monarchlsta é o unlco 
a combater as actuaes instituições, onde está 
esse outro partido combatida pelo partido re
publicano federal1 Qual é elle? Qual o seu 
programma ! Qunes as suas idéas ! Que pontos 
de di vergencia separam esses g1•upos! O ora
dOI' ainda não encontrou ponto algum de 
divergencia.. 

O programma do Partido Republicano Fe
deJ'a1 é o prop:ramma de todo o partido re.:. 
publicano, quer a federação, quer a fórma de 
governo sanccionada pelo acto t'undamental 
de 24 de fevereiro. 

O orador não vê quem venha dizer que a 
Republica deva ser modificada, e a Consti
tuição reformada. Só uma ou outra voz, no 
meio do concerto geral que proclama a re~ 
publica federativa, se levant!l. para dizer -
quero o parlamentarismo, quero a republica 
unitaria. 

Mas essas vozes não constituem partido, 
são vozes perdidas, notas dissonantes. Essas 
opiniões não se manifestaram perante o paiz, 
não tiveJ•am uma imprensa. Onde, pois, a 
necessidade da creação de um partido repu
blicano federal 1 

O orador diz niio haver absolutamente ne
nhuma. 

O que o orador temia era aquillo aque se 
referiu um grande estadista ao dizer-na re
publica federativa, em certa época na qual 
não ha lutadores por uma ou po1• outra idéa, 
:~. existencia de um só partido só traz a inercia 
governamental, ou deste se apodera, tor
nando-o creatura sua. 

O orador allega ser isso o que està acon
tecendo, e diz que se arguem ao Presidente 
da Republica as mais severas censuras pelo 
simples facto de ter nomeado um Ministro da 
Guerrasemu.udiencia do Partido Republicano 
Federal, quando pela Constituição, que todo! 
devem respeitar e acatar, o Presidente da 
Republica nomeia e demitte livremente os 
seus secJ•etal'ios. 

Continuando, o orador expande largas con~ 
siderações sobre a actual situação politica, e 
ref~1·e-se aos ultimas acontecimentos da 
Escola Militar, louvando o alto patriotismo e 
o elevado bom senso do exercito, que reco
nheceró. de certo que o seu dever de servidor 
do Estado ó prestar apoio a todo o governo 
legitimo. . 
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ANNAES DO SENADO 

Ainda ha pouco o oxcrcito tovc cnsrjn de 
provar ,a srm sisn1lez, a sua probhltt1le, a 

. nitdtt comprehensão do sen~ deverrlS. 
Proscguindo ness:t ortlom de considor·nções, 

o orador rliz que n IJ:lixa rlo c:tmbio, contrn "' 
qu:Ll diariamente se cln.m:t, é devirl:t áquelles 
q uc, longe rle :tpoi:Lrcm o Governo leg-a.!, 
trntam de molest,al-o p trn. obrir~nl-o n, reti
l'ar·se, impln.nta!lllo-se no p:liz a desordem o 
a anarchia, 

O orarlor diz rjue tal ri a raziio pcl:t qual se 
niio Jlli:1 a partido algum, 13 pela qual allir
mav:t quo no momento presente n:Io lm ne
cessidade de partirias. 

O orador, ontran<lo na, ann.lyse do pn,rocer 
d<t Commissiío tle Poderes, rliz qne a r•leiçilo 
do Amazonas e um:t immoralidade que aJfecta 
o pai7. inteiro. 

O orador estit em completo des:tccordo com 
o honr:tdo Semdor pelo Pa1•aniL quando pro
cl:trna. o principio tle que o Senado ni:io póde 
tomar conhecimento d1L mor•a,lido.de daquelles 
que se apresentam como tendo sido eleitos. 

O orador diz que, como Son~dm· da Repu· 
blic:t, está no seu dil'eito de affirmar que, 
emquanto o candicl:lto eleito pelo Am:tzon:ts, 
se nüo justificar da~ gm ves accusa,~.<Jes que 
lhe teem sido dirig-id:~s,o orador nilo llw pude 

. absosutamente dar o seu voto, embora a 
eleição rosse pCl•leitamonte legir.ima. 

O orador rliz que o Sr. Eduardo Ribeiro, 
interpellado por um~ Commissi:to de POlleres 
da Camn.ra dos Deputa•los, sobre :t impossibi
lirlade de lev:tr. :tos confins do Amazonas o 
conhecimento da lei de 7 do dezembro de 
!896, visto as dist:tncius immensas a per· 
correr respondeu ter• gasto 80:000$ com 
lanchas para tornar conllecidtt a lei de 7 de 
dezembro atri no~ mais remotos povoarlos do 
Estado. 

Do pois de commentar dotidamen te o facto, 
o orador diz que niio póde rleixar passar sem 
reparo 11 cit•cumstanci:t de por1.t:r um capitão 
do oxorcito dispor do tão avult:tda somma 
para o tlm allogado. . . . 

O orador diz ter havtclo um Doputado cs· 
tadual do Amazonas, o Sr .. Jardim que, dis· 
cutindo o orçamento do Estado no respectivo 
congresso, rlomonstrou com nlgarisrnos e c~r· 
tillões do pt•opt•io Thesouro estadual, que o 
Sr. Edu:wdo Ri beiro, ao empos~ar-se do go. 
vel'Jlo rio Ama7.onas, por ollo atlministrado 
trcs an nos, encontrou no:; corres publ1cos 
g-ranrles somm:ts que tleoapparccemm, se
g-undo declaf'a em ,seu r~ltttorio, ç :tctual 
gOVOl'Jli\!101", o St•. Ftloto Pn•o., Fet•ren•:t. 

Di7. o Sr. Fi loto Pires em turmas muito 
nitidos, qne tomanrlo conta rio govor•no rlo 
Amamnas. vi u-so obt·igarlo :1 lhzot' opm•açiios 
de credito pitl'll satisfazer dividas rle exorcicios 
JindoB. 

O orador concluo rtuc o Sr. File to Pires 
niio encontrou um cm til nos cofre~ eo Est:tdo. 

Alleg:w-se-ha talvez, continua o omdor, 
terem sido do~pendidas us som ma$ a que so 
rolill'iu om melltoramento~ introrluzidos nos 
serviços ílo Estado. 

O oratlor oppüe :1 isso as affirmações do 
relator i o rio Sr. Fi loto Pire,;, amigo do 
Sr. Erluardo Ribeiro, ~ue dizem, o elegeu. 

Dccl:m.L o Sr. File to Pires que a respeito, 
por ex,,mplo, de viar;tio puhl ica . encou t1•ou o 
serviço no mais rl P.S'\Strow e:<tado, descurada 
:1 instrucção publico,, em rui nas o museu e 
outros edillcios publicas. Durante tres anuos 
nenhuma relorma not:wel seelfectuou no Es· 
tudo e o orarlor rliz quocomturlo desn,ppn.receu 
o ~nldo dcpositrulo nos coJ"L"es publicos ao 
assumir as rudeas do governo o Sr. Erluarllo 
Ribeiro. 

Diante desstts a.ccusações officiaes, clestos 
factos evidentes e incontest:weis o orauor 
pens:1 que corro ao Sr. Eduardo Ribeiro o 
tlover de justilicar•-se :Lntes de tomar assento 
no Senado tl:t Republictt. 

O omdor assim crê,máo gr:t to a opinião do 
honrarlo Senador pelo F'a.!'o,nil. 

O orador diz que, n:t sessão anteriot•, re· 
lorinrlo·:<A a uma publicar . .-to feita no Diario 
Of(ici<tl da sérl•.• do governo do Amazonas, 
cuntentlo a lr>i de 7 de tlezembro de 1896, o 
nobre :<enador pele• P<LraniL :tlfl'lnou que essa 
novrt lei lbra conhecida do Amazonas não 
a z,l de dezembro, como allegiLra o Sr. Fran· 
ciSC<l Mach:tdo, o sim 11 !9 do mesmo mez. 

O orndor não liga absolutamente impor· 
tancin ao facto de ser a lei conhecida no 
Amazonas a 17, 18, !9, :w, 21, 22, 23 ou 24 
de dc7.embr·o. Isto não sa.lva a eleição do 
Amo.zonas da peclw. de fraudulenta. . 

Como o senado ouviu em ,;r:ssi:to anterior, 
foi lido pelo honrado Sena.tlor pelo Amazonas, 
um rlocumento pelo qual se verificou que no 
Dim·io Official a lei for:t incluida antro ou· 
t,I"OS assumptos, de morlo porém tão obscuro, 
ti:to pouco claro, que o g-overnador do Estado 
niio poude subcr do que se tratava,. O orador 
aillrma qne só :L 22 foi publicad<t a lei do 7 
de dezembro, dopois da consulta do gover· 
nadar no Ministro do Interior. 

O orador tliz q uo q nem con hcce a geogl'll· 
phia amazonense, sabe que em certos pontos 
do Am:t:wmts os vapm·es, mesmo no tempo. 
das cnchontes, só potlem a olles chegar a 
cabo de 2 e 3 dias. A pontos mais remotos só 
cheg:tm no IIm do 8. 9 e 10 rli:Ls, f:1ctos pro
''arlos, uo sentir llo O!•atlor, ni'io su pelo cou
tmcto celebrado com a Cllmpanlria do ni>VO· 
:;ar;ilo do Ama7.onns. como p~lo itinern.rio da. 
Co1nmissüo rle limite~ quo ~ot·viu no Estado. 
Ponto' h:\ no Amnzourts. qrw rlist11m rio Ma· 
n:'r,os contonas do milhas, impossivois tio so
rom percorridos om 8 tlias, periotlo quo mo· 
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deia de 23 a 30 de dezembro. Cumpre, além Camara nü:o faz arestos para o Senado, nem 
uis>o, preenche!' certas formalidades eleito· este pam aquella Casa do Congresso. 
raes e isso não podia elfectuar-se em 2 ou 3 Volvendo ao ex11me d11 que~tüo de que se 
dias. afastúm para contestar n iote1•rupçüo do hon· 

O orador oJferece ao honrado Senador pelo rado Senador por Alagôas, o orador atHrma 
Paraná. um rlilomma. para o qual. pensa, S. ~ue bastari>t a prova da contradicção palpa· 
Ex. nü.o encontrará. resposta. O orador ach11 vel, existente ent1•e o parecer da Com missão, 
que a Com missão de Po leres níio foi im!lar· as asserções do candidato diplomado e os do· 
cial, pois f"'voreceu os interesses do cantlida· cumeotos remettidos it mesma Commissão, 
to diplomarlo em detrimento de interesses para se cheg11r à çonclusão logica de quo não 
alheios. O oJ•ador diz que o candidato diplo· houve eleição no Estado do Am~tzonas. Si as 
mndo declara, em documento otHcial, que de>cobriu a Com missão, força é confess •r que 
em torlos os pontos do Amazonas, ~em exca· lhe loi preciso alterar a verdade geographica 
pçii.o dum só, as eleições se realizaram de dessas regiões. Citará para exemplo a que se 
accordo com a lei de 7 de Dezembro. As flgm•a confeccionada em S. Gabriel. Diz-se 
actas apresentadas pelo diplomado à secreta· que prevaleceu no processo eleitoral a lei de 7 . 
ria do Sen11do, das quaes ulle foi o portador, de de7.embro. Entretanto, os vapores, mesmo 
todas consignam terem sido etfectuarlas as no tempo rlas enchentes, precisam de 30 dias 
eleições rle accordo com a lei de 7 de de- para elfectuar o percurso entre Manáos e a 
zembro. O oJ•ador pergunta à com missão de parochia citada! Debalde buscou a Commissü:o 
Poderes em que se funda ella, pois, para justificar um tal facto, pretenden'lo que na 
atHrmar que nos pontos em que não era co· localidade alludida a eleição se etrectuàra rle 
nbecida a lei 7 de dezembro as eleições Se accordo com a lei antiga. Cumpre provai-o. 
etfectuaram pela lei antiga. A Commissão A' Commissão não é licito enganar-se, sarne· 
não póde fugir ao dilemma, porquanto as lhante presumpçüo é inadmissivel, nem a 
actas rezam terem sido feitas as eleições comporta a gravidade da missão confiada a 
segundo a lei 7 de dezembro e a contestação seus membros pelo voto do Senado. 0.; factos 
do diplomado atHrma a mesma proposição. condemnaveis que resaltam de toda a cadeia 

Por conseguinte, um:t de duns, ou 11 Com. de acontecimentos desenrolada ante o Senado, 
missão não leu os papeis e sem maior exame tem uma causa conhecitla, averi:ruada, e que 
trouxe a sua atHrmação ao conhecimento do deve ser proclamada com franqueza e since
Senado, não poaendo nesse caso o parecer da riua~e ante a 1'8iJl'esentação nacional, 
Commissü:o servir de base ao voto do :<enado, Essa causa resido nas exigencins do Partido 
ou a Commissiio veiu dolosamente declarar Republicano Federal. Ninguem ha. que ignore 

1 d'd r 1 d QUll o teader da maioria da Camara dos Depu· 
legitima a eleição r 0 can 1 ato 1 1P oma 0 • tados fez questão fechada da approvação de 
Q\ler em um11, quer. ~m outra hypothese,não todas as eleições, e até sub o fundamento de 
pode o Senado manl1estar-se sobre o thcto. que se atmvessa um período agitado pela fu· 

O orador diz que o dilemma é o que esta·· tura eleição presidencial, e em o qual o par· 
beleceu e deli e não h a fugir. Respondendo. tido carece de estar cercado dos seus mais 
a um aparte do Sr. Bernardo de Mendonça, prestigiosos amigos para o intuito de ser ga
o oratlor diz que, embora annulladas as elei· rantida uma maioria segura. 
cões inquinadas de nullidade, o candidato 
diplomado não · perde a maioria de votos. 
Mas o facto não tem importancia alguma, 
pois o~ vicias dessas eleições siio tiio radicaes 
que se não pótle de to lo aproveitiLr uma e lei· 
çiio sahitla de taes cadinhos. Demais, todas as 
eleições são arguidas de nullidade,e ninguem 
póde saber de que laqo ostli a mt1ioJ•ia. Si as 
eleições do Amazonas 1iJrem julgadas n,ullas 
pelos vicias apontados, o eleito devera t~r 

. sitio o Sr. Bariio do L11d11rio, porqt!O as alei· 
ções que lhe dernm votos lhe concedem 
maíorht. 

O orador refere-se :'L q uestiio dtt elelçiio ~o 
Amazonas na outr·a C11sa tlo Congresso e d1z 
que o qu(l viu o indul.Jitavol e não pódo so1frer 
contcstaçiio, é que niio importtt ao Sono,do 
qunlq uer tleliberaçiTo tla C:unartt tlos qeputa
dos u1n o outro rttmos do Poder LcgtslatJvo 
toem n capacidade absoluta purtl decidir, !t 

Son•do V, 1 

O Sa•. B. de Mendoncn So· 
bJ•inbo-Sr. Presidente, não venho dis
cutir a .. eleiçiio do Amazonas. Não me pro· 
ponho a isso,_ porque trattt·se de uma questiio 
estatloal, e nuo quero envolver-me em ques
tões estadoues; mas constll-me que alguns 
SJ•s, Senadores desejam ainda fallar sobre 
esta questiio, entre outros, o illustre rel11tor 
da Commitisíio de Poderes. s. Ex. hontem 
pt·ometto u dar nova resposttt ao d isuurso do 
nobre SentL·Ior pelo Amuzona~. 01'11. S. Ex. 
uão se acha na Casa, mas, à vista do que se 
deu bontem, não desojo que a discussão se 
encerre, sem S. Ex. discutir de novo o as
sumpto e proporcional'·nos outros esclareci· 
men tos :ícercn da mesmo. q uestilo. · 

V. Ex., Sr. Presillonte, e o Senado compro
hendem quttnto il ímportan te ~~ quosl,íio d~ VO· 
ritlcaçíio do potlcres, principalmente uma 
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questão como osta, om que se a\legam factos 
tão graves, dos quaes o Senado não póde 
tomar conhecimento sinão depois •le um es
tudo, muito reflectido, dos papeis da mesm11 

·eleição. _ 
Não sei, porque sou novo aqui e ~a? estou 

muito a par do Regime~to, nuo se1 ~~ ten~o 
direito de requerer o ad1amento da dJfct~s~ao 
para a sessão de segund_a-feira, sem pr~JU_lzo 
da palavra ; mas si nao me for J?ermitt1do 
requerer esse adiamento, nem haJa numerG 
na Casa para isso, não duvidarei discutir a 
eleição para fornecer ensejo aos Srs. Sena
dores que desejam manitestar-se :~indu sobre 
oassumpto. . . 

Pedia, pois. a V. Ex., que me d1~sesse st 
tenho o direito de requerer o ad1amento 
naquelles termos, e, a.ind:t mais, si usando 
dessa attribuição hoje, posso ainda usai' da 
palavra para discutir a eleiçiio do Amazonas, 
si assim o entender necessa1•io. V. Ex. me 
dirit o que tenho a ft~.zer. 

0 SR, PRESIDENTE-Não ha numero na 
Casa para votar o arliamento, e, portanto, 
tem de continuar a discussão do parecei'. 

0 SR. B. Dlll MENDONÇA SOBRINHO-Então 
eu usarei da palavra e entrarei no assumpto, 
embora a contragosto, porque não do.-ejava 
usar da palavra nesta occasião. Eu estavl!
persuadido de que o nobre Senador pelo Ceara 
ia usar da palavra, segundo S. Ex. me d1sse, 
e por isso descancei na prom~ssa de S. F!x. , 
porque fallando s. Ex. hoJe, na pro:x;mut 
sessão fallariam os Srs. Senadores que amda 
des3jam tomar 11 palaV!'a, !'Jas de;de que 
V. Ex,, Sr. Presidente, me d1z que, req ue
rendo eu agora o adiamento, e niio h11vendo 
numero, fica prejudicado o requerimento, e 
continua a discussão, e, ainda. mais que, pelo 
facto de requerei' eu o adiamento, fico pri · 
vado do direito de usar da P'•la vra na pro
xima sessãu, em todo caso discutirei agora 
qaeleição do Amazonas. 

Não conheço nenhum dos candidatos que 
se apresentaram na ultim11 eleição do 30 de 
dezem b1•o ; não tenho po1• elles atre1ções, nem 
desatfeições. Fallo nesta questão com to~o o 
desprendimento, e sómente com o dest'JO de 
procurar esclarecimentos, afim de tlar o meu 
voto com aquella segurança e imparcialídada 
que devem ditar as nosso.s deliberações em 
materin de verificação do poderes. 

O Senado so.be perfeitamente que o candi· 
dato contestante, o Sr. Barão do Ladario, 
quando se occupou, pemnte a Commissão de 
lnquerito, da eleição senatorio.l do Amaz~nas, 
não arguiu vicios nem lillto.s, que i_nqumas
sem de nullidade todo o processo elettoro.l. 

Ao contrario, S. Ex. referiu-se apenas a 
vicios ou !alsidados de certas o determinadas 
oloiçoos. 

----------------···" 
Portanto, desde que S. Ex: tratando Aa 

eleição do Amazonas, como c11nd1dato que 1_91, 
e como interessado que ainda é nesta questao, 
nii.o pedia 11 annullo.çiio de todo o processo, 
parece que considera validas certas e deter
minadas eleições. 

Este pensamento fo1•neceu-me opportuni
rl<lde pa.ra que. quando occupava a tribuna o 
nob1•e Senador por Matto Grosso, eu _P~rgun
tasse a S. Ex. si, annulladas as ele1çoes at'· 
guidas de viciosas ou fl'audulentas, o candi
dato diplomado, o Sr. Dr. Eduardo Gonçalves 
Ribeiro, ex-governador do Amazonas, ~onser
va va ainda maioria sobre seus competidOres, 
ou perdia essa maioria. 

O meu aparte tinha toda razão de ser, por
que o facto rle serem nu lias ou viciosas taes 
ou quaes eleições não importa a nullidada de 
todo o processo eleitm•a!. 

O SR. JoAQum SAR~IENTO - E quando 
todas el!as o forem ? 

0 SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHo-Era, pois, 
o caso do nobre Senador, que se mostrou 
pe1•ante o Senado tão enfronhado na questão, 
tão a ptw de todo o processo eleitoral, quo 
correu no Estado do Amazonas no dia 30 de 
dezembro, me dizer, com aquella franqueza 
que o caracteriza, quaes eram as eleições vi
ciosas, e si, descontadas estas, o candidato 
rliplomado conservava maioria. 

S. Ex:., po1•ém, ladeando a questão, não 
me deu a resposta de quo eu necessitava. 

Disse S.Ex:.que as eleições viciosas do Ama· 
zonas ~.1·aziam como consequencia, a nulli· 
dade de torlo o p1•ocesso eleitoral. Esta re
sposta, pol'ém, não é satislactoria, nem estil. 
àe accordo com a minha pergunta. 

Como disse, eu queria sabet• si, descontadas 
taes e quaes eleições, o candidato diplomado 
conse!'Vava ou níio a sua maioria; mas, pala 
respo•ta que S. Ex. me deu, parece que, 
descontadas essas eleições, o mesmo ct~nditlato 
ainda conserva essa maioria. 

Ora, si nssim é, que necessidade tem o Se· 
nado de annullar todo o processo 1 

O S!l.. JoAQUIM S,umEN'l'O - E pol'que 
não? 

0 Slt. B. DE MENDONÇA SODRINJI0-0 Se· 
nado, por isso mesmo que deve respeitai' a 
lei eleitoral, deve tnmbem, como tt'ibuno.l t!e 
justiça quo e, em uma questão importante 
como esta, annullar sümcnte uquellas elei· 
çües que silo arguidas elo Culsus ou vicio
sas. 

0 Slt. JOAQU!~I SAHMENTO-Eilas SÜO to1\as 
lll'guida.s de viciosas. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-O vicio Ó de 
origem. 
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0 Srt. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-EXcCder tiO Ribeiro a !legou O Sr. Costa Azevedo O 
o Senado esses limites, é queret• exercer uma seguinte: 
at.tribuição que a lei não lhe faculta. <<a) que a junta apuradora recusou o pro· 

O Sit. FRANCisco MACHADO dá um :cparte. teslo contra a validade d:1s eleições, procedi· 
o SR. JoAQUl~l SAn•m~>~TO _Onde. é que das no Estado do Amazonas, subscripto por 

V. Ex. encontra. esse limite? 5B P.leitores;» 
Ei> aqui um dos motivos por que os nobres 

O SR. B. Dll MENDONÇA SonRINno-Os nobres Senadores pelo Amazonas pedem a u.nnulla.· 
Senadores pelo Amazonas mostJ•u.m-se magoa· çi\o da eleiçiio realizada no s~u Estado. 
dos commigo, llola expo.,ição que estou fa· será. porém, este motivo sulficiente para 
zendo, mas nã" teem razão. Eu n:lo estou annullar esta eleição? Todos nós sabemos 
querendo destrinçar o 'pror.osso 6leit.oral do qu111 o p:wel que representa uma junta.u.pu· 
Ama.zouu.s; quero apenas Ol'ientar-mo; quero ra1loru.. E' um papel todo matet•ial, que qual· 
dar o meu voto consci,mcioso e justo, como quer p?.ssoa pode desempenhar; u. junta u.pu· 
.iuiz, que sou, nesta questão. Não tenho ou· radoru é mera sommadora do votos. 
tru. intenção. Ora, eu, não considero uma nullidade o 

Não se magoem, portanto, SS. EEx. facto de ter u junta a.puradora recusado roce
porque talvez ainda possam contar com ber o protesto. que lhe Jbi apresentado, por· 
o meu voto; ao passo que magoan1lo·se tanto, que isso constitue u.ptmu.s uma simples irre· 
póde ser que não contem com eU e. gularidade, e nada mais. 

O processo eleitoral do Amazonas não é tão o Senado tem conhecimento do protesto, 
vicioso e nullo como se pretende. que foi presente a junta, e póde, pois, fazer 

O SR .. JoAQUI~r SAIÜ!ENTO- E' absoluta- obra por elle. 
mente nullo. Portanto, a falta de acceito.ção do protesto 

não póde servir de base pa.ra a.nnullação 
O SR. B. DE MENDONÇA. SoBRINHO -Eu li do processo eleitoral do Amazonas. 

todos os papeis que foram impressos i prestei A falta, que houve da parte da junta., em 
attenção não só à contestr1ção, como tambem tomat• conhecimento do conteúdo do protesto, 
a replica; examinei todos os documentos do e hoje supprida pelo conhecimento que o Se· 
melhor modo que pude fazer, e fiquei com a nado vae tomar delle. 
convicçiio de que, se ha eleições nullas e vi- Diz ainda u. Commissiio : 
ciosas, outras ha tambem que não o são. 

o Slt. FRANCisco MACHADO_ Desejava que <<b) que em sete secções eleitoraes da Capital 
v. Ex. examinasse umu. dellas só. recusaram as mesas os fiscaes apresentados.:. 

Eis aqui outra prova em que os nobres Se· 
O SR. PRESIDENTE-Attenção! nadares se fundam para pedir u. nullidade 
0 SR. B, DE MENDONÇA SOBRINIIO- Eu VOU do pt•ocesso ele i torai. 

de vagar. O nobre Senarlor sabe que, além Realmente, a falta de acceitação de fiscu.es é 
de querer discutir a eleição do Amazonas, uma falta gt•u.ve. A lei determina que não só 
preciso tambem preenchet• a hora .. , os candidatos, como tambem o eleitorado, por 

meio de officio assignu.do por 30 eleitores, o Srt. FrtANC!SCO MACI!ADO- Esta e que é a toem o direito de apresentar um fiscal nu.s 
questão· mesas eleitomes; mas o Senado recordu.se de 

o Srt. B. DE MENDONÇA. SonruNno- ... pat•a que o nobre relator da Commissão,discutindo 
pt•oporcionar occasião,u. quem quizer discutir essa. questão, provou evidentemente que os 
o u.ssumpto, de tmzer ao Senado novos otllcios não estavam assignados por aquelle 
esclarecimentos e expor com lb10quezJL seu numero do eleitores determinado em lei. 
juizo sobre a eleição que so c!iscute. E' verdade que o nobre Senador pelo Ama· 

Não se apt•ossem, pois, os nobres Senadores, zonas, discutindo esta eleição, apresentou não 
que eu lá chegarei. · sei si dous ou tres officios com o numero de 30 

b eleitores que toram apresentados ás mesas o parecer da Com missão asoa-so na con- eleitot•u.es. 
testaçiio, nu. réplica 0 nos documentos ofl'ere· Tenho duvidas sobre esses officios; entendo 
cidos por ambas as partes· quo, apezat• do serem trazidos ao Senado pelo 

O SR. FRANCISCO ~IACl!ADO- Onde oncon· candidato diplomado, comtudo podiam deixar 
trou isso~ de ter sido assignados por 30 eleitores, 

o SR. H. DE MENDONÇA SomuNIIO-LlÍ che· qu:mdo 1\H'U.m apresentados ás mes!ls elei· 
garoi. Preste V. Ex. tütrnç•i.o.. _ loraos. 

A Conunissii.o, roferintlo-so a contestaçao Mas não é só esta a falta que encontro; 
apresentada pelo Sr. lJ[triio doLndur·io diz o noto mai~ aseguinte: o c:uHlidatodiplomu.do, 
seguinte: em suarcspost:t á cont.ostução, declara que 

«Contra o diploma expedido ao Sr. Eduar· ossos protestos deixaram do ser accoitos pelas 
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mesas eloitoJ•ttes, por isso que <\lgnns dos seus 
sigiHLtarios nilo oram eleitores da respceti V<L 
secçiío. 

Om, quet• por um, quer por outro mo lo 
por rJUO enca.re a questão, considero que tLS 
mesas eleitorae:; procrdemm rogulaJ•ruente 
deixando do acceitur taes tlscacs. 

Deixalltlo este incidente, passarei adeante. 
Diz o parecct• da commissão: 
« c) que so apuraram as eleições de Labrea 

e Antirual'Y e de outras secções do rio Purus, 
c1ue niio foram pr•ocerlirlas nos termos da lei 
n. 4213. de 7 de dezernbro de 1896.» 

0 SR. FltANCISCO MACHADO-O que V. Ex. 
está dizendo faz-mo descrer dos t•ecursos da 
sua .intelligencia. 

Aqui esta tambem uma das r•azões apresen
tadns pelo candidttto contestante,contra a apu
raçiio tias eleiçMs do Amazonas, que não tem 
a menor procedencia. 

V. Ex., Sr. Presidente, comprehende que 
as eleições podiam ter• sido feitas no Amazo
nas p ·la lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, · 
ou peltL lei n. 426, de 7 de dezembro de 
1896. 

0 Sit. B. DE MENDONÇA SODRINH0-0 nobre 
Sen:tdor tenhtl pactencia, nü:o quero fazer 
exhib Çiio. Niio sou novo em politica, V. Rx. 
bem o sabe; antes de ter assento nesta Casa, 
j:i. o tinha no regimen passado na Gamara dos 
Deputados. 

Podiam ;er feitas pela lei de 1892 nnquelles 
lagares em que a lei de 1896 não chegou a 
tempo de ser executada, e pela lei de 18913 
ontle esta chegou com a necessaria antece
rlenci!l. 

0 SR. FRANCISCO MACJI,~DO-Por isso estra
nho que V. Ex. se enuncie deste modo. 

0 SR. B. DE MENDONç,~ SOBRINHO- Depois, 
entendo que o representante da Nação nü:o 
tem necessidade de fazer exhibíções, e que o 
nosso dever aqui é manifestar cada um a sua 
opinião pelo modo que entender. Quem 
puder, como V. Ex., que faça bonitas exhibi
ções, e quem não o puder que enuncie o seu 
pensamento com singeleza. 

Portanto. quer 11 eleição tivesse sido feita 
por uma lei, quer por outra, niio é isso razão 
sufficieute para se peclit• a nullidade de todo o 
processo eleitoral. 

E' um argumento a que o nobre Senador 
nü:o poderi responder. 

0 SR .. JOAQUIM SARMENTO-V. Ex. já des
truiu as objecções que elle apresentou sobre 
todas as eleições ds Amazonas 1 Eu não posso nem desrjo fazer exbibiçõe>, 

como foz o nobre Semdor com a sua voz vi
brante e eloquente, que tanto assombro 
causou ao Senado, e que de certo modo até o 
abalou na convicçã.o em que estava sobt•e os 
negocias eleitoraes do Amazonas. 

O Sa. B. DE MENDONçA SoBR.INI!o-V. Ex. 
esta me attribuinrlo uma intenção que não 
tenho~ estou aqui suscitando duvidas, pe
dindo esclareCimentos, e nü:o sustentando 
nem combatendo o parecer da Commissü:o. 

Entretanto, permitta o nobre Senador que, 
sem dispor da sua grande eloquencia ••. 

0 SR. FRANCISCO MA.CliADO - Que niio 
tenho. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBI'UNHO-... vá 
destrinçando os negocias eleitoraes do Ama
zonas, sem pretender trazer novas luzes ao 
Sen11do, mas unicamente para pedir a S. Ex. 
novos esclarecimentos. 

0 Sa. FRANCISCO M,\Cl!ADO-Mas é debalde, 
porque não posso làllar mais. 

0 SR. B. DI~ MENDONÇA SOBIUNliO-V. Ex. 
póde lil.llar peht ordem, ou ll:\l'a uma expli
cnçilo pessoal. 

0 SR. FRANCISCO MACllADO- Assim, nü:o 
posso 11a1• as inl'ormações quo V. Ex. pede. 

O St:. PREsmt~NTE- A tton~ito. Os dialogos 
níi:o são pcrmittidos. 

OSrt.B. Dm ME:NDONçASODit!NIJo-Os nobres 
Sena11or·es por Matto-Orosso o ParaniL o muitos 
outros, que estfio !Jast!lntemeutc csclare~idos 
sobro a queslfio, potlom prcstur-mo tnes in
forumçuus, embora V. Ex. niio o poss:L fttzer, 
porque uost;Ls lliscussuos o Senador so pode 
ii1ll11r UllltL v e~. 

Estou na tr;buna porque preciso de novos 
esclarecimentos ; os que foram dados pelo 
nobre contestante em sna contestaçiio e pelo 
nobre Senador pelo Amazonas-não sü:o suf .. 
ftcientes para faze1• obra por elles. E' por 
isso que ainda cst,:Ju na tribuna. 

Diz ainda o parecer : 
a) que as actas relativas as secções elei

toraes dos diversos collegios do Baixo-Ama
zonas e dos rios Madeira e Solimões, onde a 
lei foi em tempo conhecida, nü:o exprimem a 
verda1le, e são o resultaLlo de duplicat[l. pré
viamente concebida e executada. » 

Eis outra l'll.ziio que o nobre candidato con
testante apresentou contra a eleição do Ama
zonas. 

Ora, St•. Presidente, o facto de ter havido 
1luplicata em algumas secções cleítoraes ó 
ruziio bastante para se decretar a nullidade 
de uma eleir;ão ? 

Umo. vez que ilonve duplicn.tll, quando 
muito púde lliLVet• t1uvida sobre qual das duas 
cleíçGo~ ó a vcrr1adoira. 

As nutilent.ic<LS •lo processo eleitoral aprc
sent.ado.s tmlo St•. Barü:o 110 Ladario niio 
pot!o111 sm· consideradas verilndoit•!l:4, dosrlo 
quo nilo viorllm ttcompanltadas rias acta~ dn. 
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for•mação das mesas ; entretanto as nuthen
tietls de eleição remettidas pelas mesas olei
toraes do Amazonns á. Secretaria do Senado. 
todas ellas voem acompanhadas das actas da 
formação das mesas. 

Ora, ó caso de duvida saber si são verrla
peims as authenticas apresentadas pelo candi· 
dato contestante. ou as do candidato diplo
mado ; e neste cnso, estou certo de que o 
Senado ha de escolher as ultimas. pnrque 
veem acompanhadas das actas de formação 
das mesas. Nüo h a D menor duvida. 

0 SR. JOAQUm SARMENTO-ParPco. 

sentado polu ,iunta apuradora do Amazonas 
era importantíssimo, que inquinava de nul
lidade torla a eleição. 

O pr·otesto vem junto á. contecltação, 
Vejamos qual a sua primeira base: 
<<Como diz o protesto, as actas submettidas 

á. apuraç,ão ·final pela junta, nem todas ex
primem a ver•dade do pleito ele i torai de que 
trata: 

l", porque a maioria do eleitorado da Ca
pital. pertencendo aos partidos chefiados pelo 
Or. Jonathas de Freitas Pedrosa e Senador 
11lanoel Francisco Machado, maioria que suf. 

O SR. B. DE MENDONÇA SonRJNUo - Minha ti•agou a candidatura minha para o cargo de 
opinião é esta: não houve rluplicata ; o que Senadm• Ferleral, e 11s candidaturas dos 
houve foi falsificação. São actas de me>as Drs. Gregorio Thaurnaturgo de Azeve.io, Josó 
eloitoraes que não podiam funccionar porque Rodrigues Vieira e Gabriel Salgado dos 
não foram eleitas por concelho algum. Santos e do cidadão Rodolpho Cavalcanti de 

O Senado, portanto, para proferil• uma Albuquer·que, para Deputados, não podia re
decisão ncer·tada, ha de fazer obra pelas au- cahir a votação desse suft'r·agio em outros, 
thenticas que estão acompanhadas das acta-; como succedera, porquanto publicou o Diario 
da formação das mesas. · Official e a Federação, folha do Governo Es· 

Sobre este ponto não ha duvida ; entre- tadual • sendo, pois, i>to prova evidente de 
tanto, continúo a diz<:~!' aos nobt•es Senadores fraude, !'acto este que bem explica a recusa 
pelo Amazonas que não tenho ainda um juizo uniforme por parte das mesas eleitoraes das 
f~rmado sobre taes eleições, e que, l'azendo sete secções e de quatro dos seus suburbios, 
srmples objecções, tenho em vista súmente ne~sa circumscripção, dos fiscaes das candida
pedir novos e,cJarecimentos para poder dar turas referidas de opposiçilo ao Governo do 
um voto consciencioso. Estado, e mais ainda a negação obstinada, 

Diz ainda o parecer da com missão : por parte das referidas mesas, em consentir 
o voto descoberto dos eleitores opposicio-

~Para comprovar essas asserções, junta o nistas. 
contestante (documentos de ns. I a 13) rli- Quanto dito notoriamente sabido no Ama· 
versas actas eleitoraes e boletins das secções zonas. acha-se provado com documentos que 
de Maracupú, Parintins, Peraqu<'quara, Al'U· vão junto; : dando motivo 11 queixa levada 
curá, Coary, Codajás, Maués, Ayrad, Mani· fle prompto ao Tribunal Federal, contra o 
coré, [to.coatillra, Silves, TeJfé o Urucurituba, desembargador juiz seccional, (~) por se ha
e da apuração dessas actas e boletins atnrma ver negado a tomar por termo as reclitmações 
o seguinte resultado : legaes, entao (eitas, por grande numero de 

Costa Azevedo (Barão do Laclario ), 'l.lSO eleitores. » 
votos. Mas, que razão é esta ? 

Eduardo Ribeiro, 212 votos.» Nilo encontro no primeiro considerando do 
S1•. Presidente, além clas autllenticas apre- protesto motivo algum que possa trazer'nul

senta.~as pelo candidato contestante virem lida de ao processo eleitoral. 
desaeompanhadns das netas d~~ formação dns Nós não temos obl'ign~'ilo de saber si os 
mesa>,accresco ainda que ellas o os bolotins amigos do Sr. Bariio do Ladario silo em nu
apresentados não trazem as flrmus reconho· mero m:1ior do qúo os do Sr. Erlunrdo Ri
cidas pelo set•ventuario publico, confot·mo a beiro, devemo-nos cingir no que dizem as 
lei o determina. · actas e documentos apresentados, para ve-

D. · 1 i s 'd t rificarmos quem foi eleito. Igo. se a puric ac e, r. Presr en e. com O Senado só tom quo examinar• os actas 
semelhantes actas o tnes documentos. sem as 
exterioridades legnes, podia fazer obra a remettidas pelas mesas eleitoraes, () documon-
ommissão c? tos olferccidos pelos interessados. 

AlJsolutamonl;e niio. Portanto, o primeiro consiclemndo do pro-
Entretanto. aatrmo aos nobres Senadores, testo nilo tem impor•tancia nenhuma. 

darei o meu voto, si SS. EEx. apresentarem Vejamos o segundo e o tor~eiro: 
ao Sonndo as nctns das Jbrmaçiies dn.s mesas <( 2". pO!Y[Ue se i•puraram as eloiçüos do La-
com a~ lli·mas rccon !tecidas. lJ]'(m n Antimary. o ns do outras secr,,ües do 

Sr. Pt•osirlento, h o. pouco mo tlizia o nobro l'io Purús, nã.o procedidas nils tormos da 
Sanador }leio Amamnu~. qno niio me dá mais lei, llltlS mt capital "!Jeitlt<llts de conrurmi
o prazer de me ouvir, que o proto~to apre- llmlo. 
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---------------------------------------·-
Sendo que eses lei só pu b!icada. nn. ca pi tn.J, 

por virtude de telegrammas do Governo rllt 
União, em 24 de dezembro (Diario Official 
n. 881 dessa data), não podia pelas distancin.s 
chegar em tempo áquellas paragens. As actas, 
pois, dellas procedentes, não observavam a 
mesma lei; 

3", finalmente, porque as actas relativos 
its secções eleitoraes dos di versos collegios do 
baixo Amazonas, e dos primeiros collegios 
dos rios Madeira e Solimões, onde a. nova lei 
foi em tempo conhecida, não exprimem a 
verdade, antes são o resultado de duplicatil, 
p1·éviamente concebida e exccutndi1; con · 
vindo accrescentar que em 1-Iumaytá, no rio 
Ma1leira, o em S. Paulo de Olivença., no So· 
limões, as eleições são nullas, pela mesma 
razão por· que nullns são as fa.bricadas no rio 
Purús, ainda quando não tossem I'esultatlo 
de trabalho rle bico de penna. >> 

Não é razão parn. se pedir tambem a nulli· 
dade de uma eleição. 

Pois então, o facto de em um ou em ontro 
município não seJ• feita a eleição de cont'or
midade com a lei de J8ll6, é mo ti v o para se 
annullar toda a eleição 1 

Ahi está a communicação do Ministro do 
InterioJ' ao governador do Amazonas que aqui 
foi lida., declarando que nnq uelles Jogares 
onde a nova lei não pudesse chegn.r ao co
nhecimento dos concelhos mnnicipaes, o pro
cesso eleitoral ,;e taria pela lei n. 35, de 26 
de janeiro de 1892. 

Portanto, o facto de serem feitas as elei· 
çõ.es do Amazonas em algumas secções pela 
let nova, e em outras pela antiga, niio é 
motivo para se annullat• a eleiçilo. 

O tact0 que se deu no Amazonas ereio que 
se deu em outros Estarias, embom não tenha 
e!le a mesm~. _ importancia por serem espe
Ciaes as cond1çoes rJo Amazonas. 

Não acompanhei o estudo das eleições 
de todos os Estados, po1·~ue quando aqui 
cheguei jit muitas haviam sido julgadas. 
Mas, o que eu duvido é ~ue a nov~<lei elei
to~·al chegasse em todos os pontos da Hepu
biJCa a tempo de se fazer a eleição pol' ella. 
Pm• exemplo, no Para, Estudo extJ•aorllina
riamente gr·ande, niio Cl'Cio que so pndesso 
fa~er as eleições em todos os municípios pel:t 
lei nova. 

Não sei; mas ha toda 11 prr,babilirlade disto,e 
t~nho para mim, podendo qufLsi affirmar, que 
nao e1•a possível que a nova lei eleitoml de 
7 de dezembro de J89ô tivesse chegado antes 
do dia :10, a todos os mnnicipios r lo Para, isto 
ó, em tempo de ser observaria na eloição. 

E o que se deu no Parú .. rleu·se cortamento 
em outros Estrtdos. Em Goyaz, Mutto G1·osso. 
Pernambuco, na flallin, em Minas Ooraes, ú 
impossível ~llo a mesma lei oluitoml tivessn 
clwgarlo a l.ompn de so thzerom por ella ns 

convocações dos concelhos mumc1paes e a 
eleiçftO das mesas eleitoraes. Não conheço o 
que ~o passou exactamente em todos elles; 
mas, pouco mais ou menos, formo juizo, e o 
,iu izo que formo e de que a novíssima ~ei não 
chegou em tempo opportuno ao conhecimento 
rio todos os concelhos municipaes do interior 
da Republica. 

Sr. Presidente, o 11nico culpado, como ha 
pouco eu disse, em aparte ao nobre Senador 
po1• Matto Grosso, de semelhante balburdia 
eleitoral, de todas as contestações apresenta
das aqui no Senado e na Camara dos Depu
tailos, é o proprio Congresso, por ter votado, 
de alogn.dilho e it ultima hora, uma lei elei
toral que não podia chAgar no tempo conve
nieuto a todas as circumscripções da Repu
blica. 

Sei, Sr. Prasidente, que foram boas as in
tenções do Parti1lo Republicano Federal, vo
t;tndo n.quella lei, com o fim unico de corres
ponder aos desejos da opposição, que naquella 
occasiiio mosti•ava.se sobresaltada deante do 
pons:tmeuto de que as eleições iam ser dispu
tadas com o maio1· empimho pelo Governo, de 
cont'ormidade com a antiga lei de janeiro de 
18\l2. Foi esta, sem duvida, a intenção que 
teve o Congresso. inten~iio louvavel e patrio· 
tica, mas que trouxe como consequencia a 
balbnr.iiil. eleitoral que, nós vemos, deu·se 
nas di versos circumscl'i pções da llepublica. 

Sr. Presidente, eu perguntei aos nobres 
Senadores pelo Amazonas e por'Matto Grosso, 
si,sendo annulladas as eleições rle taes equaes 
municipios.o candidato diplomado perdia a sua 
maioria, e não tive esclarecimento algum, 
continuanoo a permanecer na mesma duvida 
r! e que elle p6de ainda ser l'econhecido,quando 
mesmo se lhe descontem as eleições arguidas 
de vicios e de fraudes por uquelles illustres 
collegas. 

Queria que SS. EI~x. me dessem uma I'e~ 
sposta decisiva sobre este ponto, Jue dissessem 
fi-anca mente quaes lts eleições fraudulentas e 
qunes as verdadeiras; que fizessem esta selec
ção, porque isto proporcionar-me·hia ensejo 
para formar ,iuizo ·exacto sobre todo o pro
ce>so eleitoral do Arnazonr1s; não é possível 
que totlo elle so,ii1 um:t Ji1rça, sem tluvida ha 
eleições que são boas e validas. 

E est;L verdade, Sr. Presirlente, sobresahe 
ainda mnis Jendo·se com att.enção a contes• 
t:1~'ão do candidato que não ti:li diplomn.do, 
pol'que S. Ex., discutindo per;mte a Com
missão de Poderes o processo eleitoral, arguiu 
do viciOSi1S e do t't•uudultmtas tues e quaes 
eleições, mas não u.r·t:uiu como tnl to1lo o 
p1•oc~sso cleitr.ral. A conclusão quo os nobres 
Scunrlores pelo Amazonas e Matto l1rosso 
querem tirar .de ~ ue se r lavem o.nnu lla1• todas 
a:; cleir;ries feitas, por não serem vcrdn.deirfLs, 
r\ forr;nda; ruio cst1i contidn uas premissa~ 
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estabelecidas por SS, EEx. o é, portanto, 
uma conclusão falsa. 

O facto de haver eleições que llevem ser 
annul!adas, não inquina de nul!idade torlo o 
processo eleitoral. Digo francamente a V .Ex. 
e ao Se~1ado quo qualquer pessoa entendida 
n~s '!'ll!S comesinhos principies rle Iogica, 
nuo r: capaz de chegar a semelhante con-

.clusao. · 
_Assim, Sr. ~residente, emquanto SS. EEx. 

nao me provarem que todas as eleições do 
E;tado do Amazonas são fraudulentas, analy
sanrlo uma por uma e apresentando documen
tos legaes contra ellas, eu continuarei a 
manter o meu voto a favor do pa1•ecer que 
se rliscute. 

A ouvir os honrados Senadores, não sei si 
as eleições são boas ou más, porque para 
SS. EEx. todas ellas são mas, todas são vicio· 
sas. todas são falsas. 

Espero que os honrados Senadores trag:1m 
me esclarecimentos sobre este ponto, para 
poder formar meu juizo e dar o meu voto 
conscienciosamente. 

Sr Presidente, uma das cousas que teem 
calado mais no meu espírito sobre a eleição 
do Amazonas é a. seguinte: 

São decorridos cinco mezes depois da eleição 
que se fez ultimamente em toda a Republica, 
e o nobre contestante da eleição do Amazo
nas, tendo tido tempo sutnciente para col!igir 
provas documentaes contra semelhante elei
çãa e trazei-as ao Senado, não apresentou ne
nhuma! 

Depois de tanto tempo, vem pedir a nulli
dade da eleição do Amazonas por vícios en
contrados nas actas e!eitoraes, mas sem apre
sentar documento algum. E' nulla a eleição, 
diz-se, porque as mesas niio acceitaram os 
fiscaes; é nulla a eleição, porque as actas 
apresentadas são falsa8, visto como a. nova 
lei niio podia chegar aos confins do Amazonas 
em tempo sutflciente pam se fazel' a eleição 
ele 30 de dezembro. 

Pergunto, Sr. Presidente, quaes foram a.s 
provas que os honrados Senadores apresen· 
taram 'I Provas todas circumstanciaes ; ne· 
nliuma prova littera!. 

0 SR .. JOAQUIM SARM!lNTO -V. Ex. não 
conhece o Amazonas, e é por isso que falia. 
assim. 

O SR. B. m~ MllNDONÇA SonmNHo-Que prova 
nos trouxeram ~ Os honrados Senadores re
feriram-se a dous relatorios tla Commissiio de 
limites do Vonozuela c rla Bolívia, P'U'a 
demonstrar que ora materialmente impos· 
si vel que a lei nova cl!eg11sse no centro do 
Amnzonns dentro de poucos dias depois de 
ter sirlo publicada na CiLpital daquelle Es
tlulo. 

Sr. Presidente, esta prova nii.o satisfaz. 
Todos sabemos que as distancias de que 
tratam aquelles t•e!atorios, em que se fundam 
os contestantes, são determinadas para oasoB 
ordinarios de viagens communs dos vapores 
pelos rios Alto Amazonas, Purús, Madeira e 
Solimões. Póde haver demora em seme
lhantes viagens; mas em viagens extra.ordi· 
naria$, rapidns, de portadores expressos, 
mandados pelos interessados, aque!las dlstan· 
cia.s pódem ser vencidas em muito menor 
tempo. 

Assim, uma. viagem ordina.ria., que se faz 
em !O dias, póde-se fazer, em casos extra.or· 
dinarios, em cinco. 

Para corroborar o que acabo de dizer, 
posso allega.r a V. Ex. o seguinte: da Ca
pital do meu Estado ao município de Porto 
Calvo, por exemplo, o correio em viagem re· 
guiar gasta seis dias; entretanto, estando em 
Maceió, tive necessidade de ir a. Porto Calvo, 
c em vez de gastar seis dias, como o correio 
gasta ordinariamente para. chegar lá, gastei 
12 horas. 

Parece extraordinario o :tàcto ; mas expli· 
ca-se. 

O correio tem de fazer estações em diver
sos Jogares ; va.o demorando-se aqui, a.lll e 
ncohi. ; entretanto que uma. pessoa que tem 
necessidade de chegar com m•genclo. a. um 
ponto póde fazer a mesma. viagem em tempo 
insignificante. 

Foi ,justamente o que succedeu commigo. 
Ora, Sr.Presidente, posso applicarao Ama· 

zonas o mesmo facto que acabo de narrar ao 
Senado. 

Não duvido que a.s viagens aos di versos por· 
tos dos rios Amazonas, Purus, Madeira. e Soli• 
mões se,iam feitas em tempos tão longos,e não 
duvido porque são propriamente viagens ordi· 
narlns dos paquetes da carreira ; mas, estou 
certo que, si o Governador e o candidato di· 
plomado tinham necessidade de que a. lei elei· 
tora.! fosse levada com urgencia a. todos estes 
pontos, necessariamente fretaram vapores,ca
nuas ou conducções,eomo chamam IIi. no Ama· 
zonas, para, com rapirlez, vencerem uma dis
·tancia, que os vapores em viagens ordina.rias 
não podiam vencer em tão pouco tempo. 

Aindo. assim, Sr. Presidente, sendo tão dltn· 
ceia a.s. communicnções entre Manáos e as 
di1ferentes loca.lidndes dos rios Purús, Ama.· 
zonas. Madeira e Solimões, em todo o caso, 
dos mesmos l'elatol'ios citados pelos nobres 
senadores, so vê que a. nova lei eleitoral po· 
rlia ter sido levada a alguns municípios do 
Amazonas om tempo sulllciente de por ella. 
se proceder a eleição. 

Isto mesmo confessou o Sr. barão do La
dario na contestação que apresentou ó. Com
missü.o do Constituição e Poderes. 
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S. Ex. diz qne no espaço de cinco a seis 
dias 11 lei eleitoral podia t"r ido a muitos 
muuicipios do Esta<lo; cor1Jllssa que no Rio 
Negro. por exemplo, 11 lei eleitoral podia ter 
chegado a todos os municípios aquem do de 
Thomar; no Pui•ús, do mesmo modo, itquem 
do de Cura·Curit ; no Rio Madeira, áquem do 
de Humaytá ; no Solimões,itquem do de Fonte 
Boa, 

Eu vou ler o que escreveu o Sr. barão do 
Ladario : 

« Assim é q ne podia essa lei ser conhecida 
of!icialmcnte e devidamente nos seguintes 
pontos eleitoraas e outros: 

I. o Rio Negro, em Ayrão, Moura, Barcel
los e Thomar. 

2. 0 Rio Purqs, em Terra Vermelha,Jaburú 
e Cm•à-Curà. 

3. o Rio Madeira, em todos os pontos abaixo 
de Humaytit, sendo que, de facto, alli já se 
procedia á eleição pela lei revogada sómente 
nessas eleições de 30 de dezembro, quando fo
ram surprehendidos com a noticia da lei de 
7 d3sse mez. (Documento lettra G n. 14 da 
con testaçãn . ) 

4.• Rio Solimões, em Codnjaz, Coary, Te1fé 
e Fonte Boa.» 

Ora, St•. Presidente, é o proprio candidato 
contestante que confessa que, emboJ•a o Se
nado queira fazer obra pelo relatorio que os 
nobres Senadores apresentaram aqui, em 
todo o caso ha municípios em que a nova lei 
eleitoral chegou a tempo de fazer-se a eleiçilo 
por ella. 

E' uma cousa sobre a qual não resta a. me· 
nor duvid;o; ~ahi vem a minha objecção: ha 
eleiçõe; que sao falsas e outras que não o si:ío, 
e ó para este ponto que ch;omo principal· 
mente a attenção dos nobres Senadores pelo 
Amazonas. 

Sr. Presidente, além da confissão do pro
prio candidato contr,stante, apparece aqui 
nos papeis do Amazonas um telegramma do 
governador do Estado, do qual se vê que a 
lei eleitoral chegou a tempo de ser executada 
nos diversos municípios rlo Amazonas, ainda 
mesmo naquei les que ficam alóm dos Jogares 
que acabei de citar. Diz o governador em seu 
telegramma: 

«Ao nosso mestre Senatlor Quintino Bo
cayuva tJ•ansmlttiu o illustre governador do 
Estado o seguinte telegramnHL: 

BmLÉM. 4-Fiz sacrificios, porém, mnndei 
oommuuicar a todos os pontos do iuterioJ• do 
Estar lo o intuito de mostmr a plemt liberdade 
que quero lwja nas eleições. !lir. parLi1· em· 
bat·ca,,õos om todas as direcr;ijc~. O partido 
llns Moreints uiin concorre. Sú. Poixoto J'ez 
a.pJ·esentaçüo iwlividual. Os nacionacs teem 
cllllptt llybt•ida, encimada. pelo trofego La.· 

daJ•io. Conservo-me neutml sem ate hoje ter 
tido accusações de intervenção. A intendeu· 
cia rla capital reunida elegeu as mesas, tendo 
maioria o Partido Republicano Federal che· 
tlarlo pelo Dr. Eduardo Ribeiro. As noticias 
do interior são igualmente favoraveis a esse 
partido-Saudações-Fi/elo Pires, Manaos, 30 
de dezemb1•o de 1896, 

(Do Pai:;.)» 

E' o governndor do Amazonas quem, em 
telegramma, diz que remetteu a lei elei~ 
torai para os diversos municípios do Estado, 
por portadores expressos, com ordem de se· 
guirem immediatamente, não fazendo pa· 
radas em ponto algum. Já vê V. Ex. que, 
desde que foram tomadas taes providencias, 
para não haver demora na chegad:1 da lei aos 
dive~sos municípios do interior do Estado, 
esses portadores po,liam vencer em muito 
menor tempo as distancias, que não são ven
cidas ordinat•iamentepelos vapores, que fazem 
as viagens ordinarias pelos rios Amazonas, 
Madeira, Purus, Solimões, etc. 

Sr • Presidente, não sei si já esta finda a 
hora. 

0 Sn. PRESIDENTm-Não senhor. 
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Pe~o a 

V, Ex. que me informe que tempo tenho 
ainda. 

0 SR. PRESIDENTR:-Ate its 4 1/2. Faltam 
15 minutos para as quatro. 

0 SR, B. DE M!!:NDONQA SOBRINHO-Outra 
at•guicão, que é feita pelo illustre candi· 
dato contestante, o Sr. barão do Lada
rio, e que foi aqui· repetida pelo nobre 
Senador pelo Amazonas, é a seguinte: -
que a Constituição do Estado do Amazonas 
tbi reformada adrede, para serem destitu!· 
dos os concelhos antigos, e nomeados ou· 
tros pelo governador. Para provar isso,o no· 
bre Senador soccorreu-se aqui da propria 
Constituição do Estado do Amazonas; e entro 
outras cousas que S Ex. disse, affirmou-nos 
que não só a Constituição rJo Amazonas foi 
relbrmada muito de proposito pelo ex-gover
nador,o Sr. Eduar·do Rilieiro, mas ainda que 
a mc.sma Constituição, depois de reformada, 
foi falsificada. 

Sr. Presidente, na occasiiio em que assisti 
ao discurso pronunciado pelo nobre Senador, 
eu niio tinha per Jeito conhecimento do que se 
havia pass11do antoriorment.e aqui no Senado, 
porque, como ha pouco disso, Senador novo, 
tendo chegado ha pouco tempo aqui, niio me 
era possível conhecer as di~cussôcs havidas 
no,; annos anteriores nesta Cus:-1; maR no dia 
seguinto lendo o Paiz,deparei com uma COI'· 
responderJcia publiearla Jlelo nobre Deputado 
pelo Amazono.s, o Sr. Serojo, na qual S. Ex. 

J. 
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examin:indo a qucstiio eleitoral do Amazonas 
transcreve um rliscur:io do nobre Senado1: 
pelo Amazonas, no.qu~l_S. Ex. confessa que 
a reforma d;L CoustttUiçuo daq uelle Estarlo foi 
feita de acco1•do coms1go. 

Ora, surprehende isto. Si o nobre Senador 
conce1·tou com o ex-governador do ll~tndo a 
reforma da Constituiçiio do Amazonas, é para 
estranhar que boje venha accusar o mesmo 
ex-governador por uma l'eforma na qual 
S. Ex. estava de accordo com elle. Isto é 
extrnordinario,mas é a verdade. 

E não chegou sómente ahi o nobre Senador. 
S. Ex. disse: o Congresso Estadual excedeu 
de suas attribuições, votando, não a proposta 
iniciada e publicada DO dias antes pelo gover
nador do Esta•lo, mas outra proposta mais 
ampla, muito di1ferente da que h a via sido 
publicada na imprensa oficial. 

S. :JEx., para defender-se de qualquer ac
cusaçao que por acaso lhe pudesse >obrevir, 
disse tam bem : « Eu estava de accordo 
com o ex-governado!', somente para re
lbrmar a Constituição naquella parte' contida 
na propnst1t; mas não concordei com elle em 
que o Congresso excedesse de suas attribui
ções indo além da proposta, e votando ainda 
muitas outras reformas niio contidas nü. 
mesma prosposta. >> 

De certo modo a defesa de S. Ex. cala no 
espírito de to< los nós; a verdade, porém, é 
que S. Ex. esteve de accordo com o ex-go
vernador, e na sessiio passada não discutiu 
esse ponto. 

Longe rl e accusar o ex-governador por ter 
concordado em que o Congresso votasse pl'O· 
posta di versa da que foi publicada, S. Ex. 
guat•dou silencio e, portanto, consentiu. 

Não encontro nos Annaes do Senarlo dis
curso algum de S. Ex., accusando o Sr. 
Eduardo Ribeiro, com quem esteve de ac
cordo até certa época, por ter consentir lo que 
o Congr·esso Estadual excedesse de suns attri 
buiçües, votando uma propo~ta ditl'eren.te da 
que tinha sido publicada, 90 dias antes, pelo 
mesmo ex-governador do Estado. 

Em todo o caso, parece quA S. Ex. tra
zendo esta questão pttm o Senado, de certo 
modo querin que o Senado manifestasse sobt•e 
ella o seu juizo. 

Mas, pergunto : tem o Senado competencia 
para envolver-se em questões propriamente 
pertencentes uo Estado do Amnzonas ~ Creio 
que não. 

O Amazonas é um Estado autonomo. como 
os outros Esta1los da Republica, o pódo votar 
todas as suas lois ordinurins e organic11s, re-
1brmar sua Constituinão, desde que tnes leis 
o retbrmas nfio se]nm contrarias ;'L Con
stituição I~ederal. 

Parece-me que, neste ponto, o nolJro Sonn,
dor não lbi tilliz. 

tloU!Lil o V. 1 

As accusaçües. que S. Ex. fez ao ex-go· 
vernarlor do Amaz"nns, deviam ter sido l'ei· 
tas DIL occasião em que se votou a reforma; 
porque o silencio de S. Ex., na sessão pas
sa~ a, sobre os actos p1•aticados pelo ex-go· 
vernador do Amazonas, de certo modo im· 
plica :L app!'Ovaçiio tacita desses actos. 

Alem disso, a que vem para o Senado esta 
questão de reform;L ou falsificação da Con
stituiçiio Estadual 1 Não tem relaçiio alguma 
com o assumpto de que se trata. 

Nós tratamos unicamen~e de saber si o 
Sr. Eduardo Ri~eiro foi ou não legalmente 
eleito Senador pelo Esta~ o do Amazonas. 
E' a unica questão que hoje está alfecta ao 
conhecimento do Senado. 

Portanto, a questão constitucional não 
vem a pello na presente occasião; e o nobre 
Senador trouxe-a para o Senado, unicamente 
para armar ao elfeito, querendo por esta 
fórma provar, mais uma vez, que o candi· 
dato diplomado era capaz de todos os com· 
mettimentos, ate mesmo de concorrer para a 
falsifieação da Constituição Estadual. 

Esta questão de improbidade, trazida. para. 
este recinto, não está 11bso1ut.amente nas at
tribuições do Senado; não lhe fica bem entrar 
no conhecimento della, 

O Senado, que hoje deu prova exu bera.nte 
rle ser tão pouco cioso de suas attribuições, 
que niio quiz acceita1• uma moçiio de con
f!anr;a,que aqui apresentei,tleclarando que não 
era ella de sua com petencia quando se tem 
votado aqui dilferentes moções de confiança, 
entre outras uma ao fallecido Marechal Flo
riu no Peixoto, certamente não deve querer 
usurpar esta attribuição de conhecer da pro
bidade ou improbidade do intlividuo. 

Niio vou ao ponto a que foi o nobre Sena· 
do!' por Matto-OrosRo, trazendo para esta Casa 
factos occorridos em parlamento8 estrangei
ros, e querendo que pelo facto de taes occur
rencias terem-se alli dado, devam ser accei· 
tas pelo Senado Brazileiro.· 

Respeito os parlamentos dos paizes es
trnngeiros, como o da França; conheço o caso 
do genro de Orevy, que por· tres vezes foi ex
pulso do parlamento f1•ancez,e mesmo aquelle 
outro de um padre, cujo nome niio me oc· 
corre, que pelos mesmos motivos de improbi· 
dade não foi admittido naquelle parh
mento. 

Mas fallemos francamente: nobilita-sc o Se
niHlo entranno no conhecimento <la probidado 
ou improbidade de um cidarliio, que lbi esco
lhido pelo eleitorado do sou Estado para re· 
IJrcscntal-o aqui~ 

Mo pllrece que nem o Senado so nobilita 
com tal procedimento, nom tem attribuição 
pu.t'lt isto. 

Si o Sr. Eduardo Ribeiro, ox-governatlor 
tlo Amazonas, commotteu improbidn.dcs ou 

~o 



;' 

~I 
m 
;l! 
li 

• I . . 

• • 

234 ANNAES 'DO SENADO 

praticou crimes naquel\e Estado devia 
ter sido denunciado lá mesmo perante o 
Senado Estadual, que é o tribunal com
petente; mas, não me consta que o ex·gover
nador do Amazonas tivesse sido levado ali i 
aos tri bunaes. 

Ora, si no Estado do Amazonas os adver
sarias do Sr. Eduardo Ribeiro, que· fazem 
tanta questão de sua.)improbidade, não dera.m 
queixa contra elle aos tribúnaes competentes, 
como é que quer se levantar aqui estaques
tão 1 

Entendo, Sr. Presidente, que em materia 
de veriftca.ção de poderes o Sena.do não deve 
entrar no conhecimento da probidade ou im
probidade por• outrem pr•aticada; o dever do 
Senado é limitar-se unicamente a questão de 
facto e de direito, Isto é, sa.ber si houve elei
ção e si esta. foi feita de conformidade com as 
leis vigentes • 

Toda a vez que qualquet• Senador, discu
tindo a. eleição do Amazonas ou de qualquer 
outro Estado, afastar-se disto, não esta no 
verdadeiro papel, que lhe foi determinado 
pela Constituição e pelas leis. 

Esta. é a verdade e- ninguem poderá con
testai-a.. 

Entretanto, Sr. Presidente, nós vimos 
ainda boje como foi accusa.do perante o Se
nado o ex-governador do Amazonas; nós 
vimos como foram-lhe imputados os crimes 
mais infamantes. 

Foram apontados aqui factos muito gra· 
ves, mas eu que tenho prestado attenção a 
toda a. discussão desta eleição, confesso a 
V. Ex. e a.o Senado que ouvi unicamente 
merasaccusa.çõescompletamente úestituida.s de 
provas. E, ainda. que fossem provadas,eu abso
lutamente não entraria no conhecimento de 
taes questões, porque, como acabei de dizer ,o 
Senado níio tem competencia para tomar co
nhecimento de crimes praticados por este ou 
aq•tello candidato. 

a.ccusado não tem entrada aqui par•a de
fender-se. 

Não trato de saber si esses factos são·ver
dadei ros ou falsos ; mas, si S. Ex. tinha 
provas delles, em vez de trazei-as ao Senado, 
devia levar a sua gueixa aos tríbunaes. com· 
patentes. 

Deixando de parte a questão de improbi
dade, pela qut1l foi atacado de preferencia 
o ca.ndidato diplomado, passarei a considerar 
a contestação apresentada não só pelo nobre 
candidato contestante, o Sr. barão do La· 
dario, como aquella outra. que foi apresentada 
na Camara dos Deputados, pelos candidatos· 
con testames seus amigos. . 

Antes de fazei-o, devo dizer que esta 
eleição que se discute perante o Senado já. 
foi discutida e votada na outra Casa do con
gresso. 

A Camara dos Deputados tomou conheci
mento dolla, approvou o parecer da com
missão de Veritlca.ção de Poderes e reconheceu 
os candid:•tos diplomados. 

Esta eleição, portanto, e a mesma que já. 
foi discutida e approvada pela Commissão de 
Verificação de Po~eres d:t Cama1•a dos Depu
tados e pela propria Camara. 

O processo foi um só; ambas as eleições, 
tanto a. de Deputados Federaes como a de Se· 
nador Federal, foram feitas em um só dia pe
rante as mesmas mesas e com as mesmas for
malidades legaes. 

Não posso prever qual sera o voto do Se· 
nado, porque não tenho o direito de entrar 
no conhecimento do juizo que cada Senador 
fórma pa·r•ticularmente acerca da eleição do 
Amazonas . 

Mas figurarei uma hypothese • 
Supponha-se que o Senado annulla a eleição 

pelos vicius, ir regularidades e falsidades que 
foram a.Uegados pelos nobres Senadores. Qual 
será a cnnsequencia deste voto do Senado? 
Vamos ter, Sr. Presidente, a anomalia de 
umo. mesma eleição ser ju!gad11. boa pela Ca· 
mara dos Deputados e ao mesmo tempo ser 
julgada ntil. pelo Senado. Qual das duas Ga
maras tora r;•zão? 

O Senado deve, primeiro que tudo, antes 
de dar importancia. a semelhantes accusações 
e de attender a 'pequenas irregularidades 
commettldas em authenticas eleltora.es, re
speitar a vontade do eiEiitorado. 

Em ma teria de eleição, a pt•imeira cousa é 
saber si o candidato eleito é rea.lmente 
a.quelle que o eleitorado queria.. 

Para. este ponto, que julgo capital, é que 
chamo a attencão do Senado. 

Espero que o Senado, considerando bem a 
questão, não a resolva sem inteiro conheci
mento da causa que se acha entregue ao seu 
juizo. 

Sr. Presidente, o discurso do honrado Se
nador pelo Amazonas 1l>í, não propriamente 
um exame do processo ele i torai desse Esta.do, 
mas antes um libello·crime contra. o Sr. Edu· 
ardo Ribeiro, ex-governador do Amozonas, 
em que silo denuncia.dos factos tão graves 
que, niio cabendo ao Senado tomar conhe
cimento delles, mandava a gontileza que nilo 
fossem trnzitlos a discussão, uma voz quo o 

Não é uma fJ uestão simples, é uma questão 
grave. Trata-se tle uma eleição que jó. foi 
.iulga~a valida para quat!'o Deputados, cujos 
diplomas toram accei tos e seus portadores re
conhecidos pela outra Camara. Os candidatos 
que trouxeram diplomas do Deputados estão 
1•econhecidos o já se ncham com assento na 
C:tmara; o Cltndid~tto que obteve o diploma 
do Sanador, pelo mesmo Estado, ~tinda não foi 
l'OCOiliiCcido. 
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Poderemos chegar á anomalia de ver an
nullada pelo Senado uma eleição que já foi 
approvada pela Camo.ra; teremos de ver com 
assento na Camara, Deputados eleitos conjun· 
ctamente com o Sr. Eduardo Ribeiro, quando 
est'! não pôde tomar assento no Senado. 

Assim pois, a Camara e o Senado dariam 
ao paiz, e principll.Jmente ao Estado do Ama· 
zonas, um exemplo que não poderia deixar 
de entristec~r e encher mesmo de sérias ap
prehensões áquelles que se interessam pela 
causiL publica e para que ILS eleições entre nós 
sejam uma verd1L1leira realidade. 

Sem duvida que o voto da. C!Lmara dos 
Deputados não obl'igiL o Senado; cada um dos 
ramos legisla ti vos é soberano no reconheci
mento dos poderes de seus membros, podendo 
reconhecer ou neixiLr de reconhecer ILquelle 
que aqui se !LpresentiL com um diplom!L. 

Mas em todo o caso, tra.ta·se não de uma. 
eleição isolada, mas tle uma. eleição sen!LtO· 
ria! que foi elfectuada conjunct!Lmente com a 
de Deputados, perante as mesmas mesas elei· 
toraes, sendo os diplomas expedidos pela 
mesma junta apuradora .•. 

Peço a V. Ex. que me informe si !alta 
muito tempo para dar a hÓra. 

0 SR, PRESIDENTE- V, Ex. póde con
tinuar o seu discurso. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO- Qui
zera saber de V. Ex. até quando yae a ses
são. 

0 SR. PRESIDENTE - Até a hora regi
mental. O Regimento manda que a sessão 
do Senado dure quatro horas ; devemos, por· 
tanto, completar quatro horas de trabalho. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO -Peço 
a V. Ex. que me informe ... 

0 SR .. PRESIDENTE - A sessão come· 
meçou á 12 112 horas ; deve ir ate 4 1/2. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- .. , que 
tempo falta para acabar a sessão, pot•que já 
estou um pouco cançado e neste caso, .• 

0 SR. PRESIDENTE - Falta quasi meia 
hora. 

O Sn.. B. DE MlllNDONÇA SoBn.INHO-... fica· 
ri11 com a pi11:tvra para amanhã, afim de con· 
tinuat• a discuti r a eleição do Amazonas. 

0 SR, PRESIDENTE - 0 nobre Senador póde 
continuar o seu discurso. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. ROBR.INIIO- Apezar 
do cnnçado e de já ter discutido b1tstante a 
questão, nflo só put•a procurar luz partt meu 
voto, como tnmbem paro. o Senado llcar sut'
tlciontemcnte esclarecido, eu obedeço ao pt•o· 
ceito regimontnl o a V. Ex.. que ac11bn de 
mo 11izer que niml:t tenho porto de meia hora, 
o continúo n. tratar dtt moRma eleiç~.o. 

0 SR. PRESIDENTE-EU peço a V, Ex. que, 
visto a hora esta.r adiantada, cinja-se o mais 
possivel á mataria em discussão. 

0 SR, B, DE MENDONÇASOBRINJIO-E eu, 
obedecendo a v·. Ex., direi que me cingirei á 
mataria; mas, por isso mesmo que conheço 
que V. Ex. já está ·cançado, assim como eu, 
não teria. duvida em terminar o meu discur· 
so,desde que V. Ex. me garantisse a palavra. 
para a sessão seguinte. 

O SR. Pn.ESIDENTE- Não posso; é con
trario ao Regimento. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO - Então 
tenha paciencia V. Ex., pois eu continúo a 
dar-lhe o desprazer de me ouvir até termi· 
nar a hora regimental.. . . 

0 Slt, PRESIDENTE - ÜUYirei com muito 
prazer. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINHO-.. , por. 
que, como disse a V. Ex., a minha questão 
neste assumpto não é proJlrlamente discutir 
a eleição do Amazonas: eu disse no principio do 
meu discurso a V.Ex. que não queria discutir a 
eleição do Amazonas, pois não tenho interes
ses ele i tornes no Amazonas, conheço apenas 
de vista o candidato diplomado, assim como 
o contestante, e desejo mesmo ser agradava! 
aos meus collegas senadores por aquelle Es· 
tado, e quando pedi a palavra não foi unica· 
mente com o proposito firme de discutir a elei· 
ção do Amazonas, mas sim com o ftm de pe
nir esclarecimentos aos meu~ honrados col· 
legas Senadores por aquelle Estado e de forne· 
cer ensejo ao nobre relator da Commissão .e 
ao Sr.Senador,permitta-me V.Ex. Sr. Prest· 
dente, que embora não seja regimental, eu 
decline o nome do Sr. Senador Quintino Bo
cayuva, que declarat•am em minha presença 
que desejavam discutir a eleioão do Amazonas; 
não estando os nobres Senadores presentes, 
V. Ex. comprehende que eu, tendo ouvido 
delles isto, deYo pt•eencher a hora., afim de 
que n. discussão não fique encerrada por falta 
de O I' adores. -

Os nobres Senadores pelo Amazonas não de· 
vem magoar·se commigo, porque estou discu· 
tinrlo a el~ição do Amazonas; .lá disse a 
SS.EEx.que procurava esclarecimentos,e quem 
sa.be si ainda, os nobres Seuadores me dando os 
esclarecimentos de que preciso, eu não virei 
a mudar de opinião, reformando o meu .iuiso 
e dando meu voto aos nobres Senadores no 
sentido de s·Jr annullada toda a eleição do 
Estado do Amazonas 1 Póde bem ser que isto 
1tconteça; portanto, os nobres Senadores não 
devem se mostrar magoados. 

Assim pois, Sr. Presidente, eu continúo, 
embo!'IL corto de niio ser ouvido por todo o 
Sonado: no menos sou ouvido por V. Ex. e 
por alguns collegas, 

.. , 
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Sr. Presidente, dizi!L eu que os nobres Se

nadores pelo Amazonas, principalmente, e 
sou obrigado a declinar o. nome pam distin· 
guil·OS, o Sr.' Senador Francisco Machado, 
tratando da reform11 e falsificnçii.o da Consti
tuição do Estndo do Amazonas. tomaram tu,nto 
a pei.to esta questão, que parecia qne do co
nhecrmento delht dependia a approvaçiio ou 
a nullidarle do diploma expedido ao Sr. Eduar
do Ribeiro. 

Ora, S1•. Presidente, a questão, como eu 
disse a V. Ex., não tem impor·tancia. Mais 
importante do que ella, considero eu aquella 
outra, em que S. Ex. disse que as eleições rlo 
Ama~o.nas são nullas, porque os concelhos 
mumcrpaes que elegeram as mesas e!eitoracs 
não foram aquelles que deviam ele;.:er taes 
mesas. 

Sr. Presirlente, pela exposição apresentada 
pelo nobre candidato diplomado,o Sr. Eduar
do Ribeiro, vê-se que torlos os concelhos 
municipaes que funccionaram para <L eleição 
das mesas eleitoraes dos diífer·entes munici· 
pios do Amazonas, foram aquelles cujo prazo 
estava terminado em virtude dus di~posiçõ,,s 
transitarias da Constituição do Amazonas, ou 
antes, f~ram aquelles ~ue tinham sido eleitos 
a 25 de Janeiro rle 189:1 e não os novos. 

Ora, e,;ta declaraçüo feita pelo nobre can
didato diplomado não teve aqui abooluta
mente resposta. Nem o nobre Senador pelo 
Amazonas, nem o nobre Senador por Ma.tto 
Grosso, contestaram semelhante as,erção. 
Ficou, pois, provado que não se põe em du
vida que as mesas eleitor;tes dos differentes 
mun icipios do Estado rio Amazonas foram 
eleitas pelos concelhos municipaes que tinham 
direito de fazei-o, em virtude do art. 2" da 
lei n. 426 de 7 de dezembro de 1896. 

Está, portanto, desfeita ou nullificada mais 
uma prova apresentada pelos nobres Sena
dores contra o processo eleitoral do Amo.
zonas. 

Pa;;sarei agora a fazer um exnmc. embora 
rapido, dos documentos apresentados pelo 
Sr. Barão do Ladario. 

O sr. Barão do Llt~lario, contestando n. vr1-
lidado de certas eleições, porque elle não se 
refer~ a todas, teve occasiii.o de rof'erir-se, por· 
exemplo, á eleição procodi!l;t em Pm·uque
quara; entretanto, o documento apresentudo 
por S. Ex. nii:o é satisfil.cturio. Lendo as au
thonticas desse coiiPgio, nós vemos q uc a 
mesa eleitoral foi eleitu do conformitlatlc com 
o art. 2" da lei de 7 do dezembro de 1806; e 
assim tambom que nenhum protesto foi feito 
perante ost;L mos11. 

Ainrla na eleição de Ayrão, 10" sccçíio da 
capital, contestada tnml>em, nó~ vamos CJUO 
a elciçii.o conou do mesmo :no.ro, satislltto· 
riamcntc ; não hottvo protesto, não houvo 
rcclu.mação de c lei l.or alg-um. 

Na eleiciio tlo ManaClLJlUI'Ú, nós vemos que 
o mesmo Jircto se r leu. Apenas lm o seguinte: 
O nobre ca.nrlido.to contestante allrga que as 
tirmns rJas nuthenticas e dos boletin~ ;;ão fal
sas e perlc que o·senado conft•onte taes 
firmas. 

A simples n.llegn.çií.o de falsirlade niio faz 
prova; ó preciso _s~ue uma prova venha corro
llot•ar rsta asserçao, 

V. Ex. sabe, Sr.Pt•esidente, qual é o nosso 
papel. Nós apenas temos que _entra~ no 
exame do allegado o provado, e nao nos com
pete confrontar nem examinar firmas. 

Não exercemos funcçiles de serventuario 
publico,rle tahellião ou de escrivão; e quando 
mesmo ta os l'ancções exercessemos, succede
ria.no,; o que succedo aos tabellilies. 

O tabel!ião, na Capital Federal, nií.o pórle 
reconhecer a firma de um cirladiio residente 
no Ce11rá, no Amazonas ou em qualquer ou-
tro Estado. . 

Ora, si o reconhecimento de firmas, pelos 
serventuario~ pnblicos, estiL adstricto a cer
tos limites, como é que nós, Sen<trlores, que 
niio temos a pratica dos tabelliães ou escl'i· 
viies, podemos entrar !lo exame rle firmas, 
por\emos sabm· quaes sao as fal~as e as ver
rlad.eiras, aiJllla mesmo confrontando umas 
com outras ? 

Ha fir•mas que são muito parecidas, e que á 
primeira vista parecem da mesm11 pessoa, por 
terem sit\o l'er tas. ;\s vezes, com a mesma 
penna e tL mesma tinta. 

Entretanto, isto niio é prova bast11nte para 
se rlizer que ellas sejam tillsas. · 

Ainda o candidatG contestante allega que é 
falsa a eleição de Codajaz; mas que prova 
ap1•escnt11 1 

Apresenta uma certidão exhibida por um 
cidadão, que se diz ter funccionado como se
cretario da. mesa eleitoral de Codajn.z. 

Entretanto, o candidato diplomado res
ponrle slLtistactoriamenttl á certidão apresen
tada., dizendo que aquclle cidadão não serviu 
do wcretario, e que o secretario Iili outro. A 
prova ttpresentada pelo cr1ndidato rliplo
mndo é inrlestructivel, e o thcto consta mes
mo das nuthenlicas remet.Lidas ao Senado. 

Tambom o c11udidato contestante diz ser 
falsa a eleição de Cottry ; mas qual a prova 
quo apresenta~ Nonhuma, absolutamente. 

Nestes casos de titlla de provas, rlo pa!'te a 
parto, as actas, quo estão no Senado, r levem 
pl'evnlecer sobro tudo quanto se disser. 

Do mesmo modo, o candidato contestante 
arguiu r lo viciosas as seguintes eleições : 

<<Do cx:osto, que não póde com verllade 
oOl' contestn.do, ~o vô ~uo, hnvondo sirlo a. lei 
novissim;L do oloiçii.o, c i t.rtda pelo cnntrarlictor, 
promulgada a 7 do dozem bro, publimtda em 
Manuos a ~4. o que se verifica, rle certo, do 
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Diario Oflicial do dia (documento Jotm A, 
n. 8 da. contestaçiio), ni\o podia sm• conhe
cida olficiatme>lte e devid~tmente cm ponto 
algum de secção eleitoral que ost.ej<l até seis 
dias de distancia em navego.ção a v;1pm·. 

Nestes termos, niío era possi vol que a no
ticia da mosma lei, essa pl'ornulgacla a 7 de 
dezembro de I 896, lbsso sabida. 

1 -No Rio Nervo, em tmios os Jogares 
acima de Thomal'. 

II - No Rio P1{rús, em todos os Jogares 
acima de Curá-Cur;·l. 
III- No Rio 11fadei1·a, em todos os Jogares 

acima de Humaytá. 

Como,iá disse a V. Ex., Sr. Presidente, não 
tenho interesse nesta questão, mas queria 
ver plenamonle provada a fraude eleitoral 
havida. na. eleição do Amazonas ; desde que 
ella se prove, não terei duvida em dar o meu 
v"to, porque entendo que, em mataria de ve
riftcaç,iio do poderes, devemos ser inflexíveis, 
pois não temos o direi to de fazer aqui um 
segundo o escrutínio ou de annullar eleições 
legitimamente feitas. 

Sr. Presidente, creio que a hora está dada, 
o que, f<1tigado, como Ji estou, de f•1llar, e 
V. Ex .. por sua vez, tambem de ouvir-me, me 
ga•antii•á, como se tem feito sempre aqui,.a 
pnla vru. am<~nhit para continuar a tratar da 
eloiçilo do Amnzonas. 

Agora não posso continuar pelos motivos 
Não cessa de arguir faltas, vícios, irrcgu- que doi a V. Ex.; entretanto, quero deixar 

!aridades, mas nem uma prova litteral uppa· bem sa.liente o que acabei de dizer. 

IV - No Rio Solimões, em todos os Jogares 
acima ria Fonte Boa.>> 

rece ; são todas provas circumstanciaes. A eleição _do Ar~azonas •. poz• ora, p~ra mim 
Entretanto, o candidato diplomnuo pede é uma e!01çao vahda. Pode ter os vicios, as 

que se confrontem as assignaturas ; que se fraudes arguidas, mas digu-s., a verdade, 
examine a lettra das actas de diversa~ secções, essas fm udes e esses vicios não foram aqui 
que se confrontem tnmbem umas com as provados á. evidencia com documentos le"'aes. 
outras. Ao contrario, foram apresentadas sómente 

Ora, semelhante meio de prova e real- provas _circt~mstanciaes, sobre as quaes o Se· 
mente singular, e,si !ormos aacccitnl-o.ent.iio nado nao pode fundar o seu voto, a·menos 
confesso a V. Ex. que nenhuma eleição viril· que niio.q_?eira, ~orno não acre~ito, annullar 
mais ao Senado que possa ser approvada. uma ele1çao por simples a.tlegaçoes. 

Eu me propont1o a discu_tir eada um_a de!- 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Peço 
las e a demonstrar que nao ha eleiçao ne- ainda permissão para continuar meu discurso 
nhum;L verdadeiJ·a. na primeira sessão. 

Queria, Sr. Presidente, como disse ante- . . -
riormente, que o candidato contestante, tendo O Slt. _?RE~IDENTE-Nao posso .manter a 
como já. teve, cinco longos mezes para adqui- palavra, a Vista do art. 71 do regimento. . 
rir documentos nos diversos municípios do OStt. B. DE MENDONÇA SOBRINI!o-V. Ex., 
Amazonas apresentasse ao Senado certidões Sr. Presidente, li mais antigo do que eu nesta 
de tabellides, escrivães e de outros l'unccio- Casa e sabe que não é essa a praxe que se 
na rios que serviram nas mesas eleitoraes. ou tem seguido. 
ao menos que nos trouxesse abaixo nssigna- Ai~d_!L no penultimo dia em que se discutiu 
dos e protestos de eleitores de dt1ferentes a ele1çuo do Amazonas, o Sr. FranCisco Ma· 
municípios, e estou certo lle que nenhum rle chado. tlcou com ~ pala':ra para concluir o 
nós por mais espírito do parcialidade que seu dtscurso no dta segumte. 
tivesse na questão, deixaria de dar o seu o'sn. PRESIDENTE..:..Sei muito bem rlo facto; 
voto pe!r1 nullidade rlesta eleição. não é ~t primeira vez que o Sr. Presidente do 

Porque, Sr. Presidente, cliga-se n verdade, Senado tem feito isto, mas elle é dono da 
deantE~ de um protesto de eleitores aprf\sen- Casa, póde fazer o que quizer, eu sou inte. 
tndo perante o tabellião, ou mesmo deante rino. 
de um abaixo assignado, com th·1~lllS re~o- o Slt. B. om MENDONÇA SOBRINHo-Mas 
n~ecidas, declarando. gue seus sr~~at:ll'IOS permitt.a V. Ex. que eu diga que o seu argu
nao concorreraf!l i ele1çuo, ou que loiarJ! V?· menta ri contmpi•oduceute ; por i&so mesmo 
tar.e acharn.m Jechr1c~a~ as portus do edt.~CJO que v. Ex. não é dono da Casa, deve cingir
destgnado para a ele1çao, qual d~ nós teJ ta. o ~e nos p!'ecedetltes estabelecrdos pelo dono da 
dirmto de contestar esta a!lirmu~uo 1. q:; elor- Ca.•a. 
tore~ nito porliam lil.1.er declurnçoes srnuo ver· o s11 . Pn.ESIDElNTE-E' questão de Regi· 
daden•as t .. 1· . · t t Porém·, depois do trmlo tempo decorrido, men ~· J,11 10 rep~ o .o ar ._71. 

1 l nto foi arl!'esontarlo 110 se- Pot cstt~ mesma d1sposlçuo o anno passado 
nend mm c ocb·umo So a I ores qt;e ~~ toem ~c- tivo nccasiiiu de negar a mesma concessão a 
na o; os no rcs n ' d' rsos SI'" So!t"doros cupado com ostt~ questiio rio Amazonns trou· IVO "· ~ • 
xoram sómonte plll'a aqui provas circum· O S1t. ~- DI·: MmNDONQA SoBRI:'JIIO-Em todo 
st:mciaes, que não podem sor accoit:1~. o caso, JULO tenho poder sulllmento para do-

.',·, 
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mover V. Ex. da deliberação que tomou. 
mas ahi fica consignado o meu protesto. 

0 Sa. PRESIDENTE-Tenha paciencia, é do 
Regimento. 
· 0 Sa. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Como 

não posso concluir hoje meu discurso, podia 
ficar com a palavra para a sessão seguinte. 
E' facto que se deu ha poucos dias. 

0 Sa. PRESIDENTE- E tem·Se dado outras 
vezes. Mas não tenho nada com isso; mante· 
nho minha decisão. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-V. Ex., 
portanto, mantém sua decisão •.. 

0 SR. PRESIDENTE-E' a decisão do Regi· 
mento. 

0 SI~. B. DE MENDONÇA SOBRINHO- ... mas 
ha de permittir-me que proteste contra a de· 
cisão de V. Ex. e contra o encerramento da 
discussão. 

0 SR. PRESIDENTE-Quem diz a V .Ex.ques 
vou encerrar a tliacussão 1 Esta se adean· 
tando. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-Desde 
que não haja quem peca a palavra, nem Se· 
nador inscrípto. . • . 

0 SR. PRESIDENTE-A hora esta dada. 
O SR. B. DE MENDoNçA. SoBRINHo-Pois bem, 

protesto contl•a a decisão de V. Ex., embora 
V. Ex. não encerre a discussão, sómente 
no sentido de pedir ao Senado, na proxima 
sessão que delil:iere sobre o seguinte ponto : 
Si posso ou não continuar com a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. pócle appellar 
para o Senado. 

0 SR, B. DE MENDONÇA SOBRINHO- Inde
pendente de requerimento meu, V. Ex. 
sujeite a questão á Casa. 

0 SR. PRESIDENTE - E' questão decidida 
pelo Regimento. 

0 Su. B. DE MENDONÇA SORRINIIO- 0 que 
desejo é que V. Ex. ou o Presidente da Casa 
sujei te à deliberação do Senado, na proxima 
sessão, esta questão : si posso ou não conti· 
nuar com a palavra .. 

0 Sa. PRESIDENTE- V. Ex. não tem 
razão. Chamo o. sua attencão para o art. 71 
do Regimento. 

0 SR. B. DE MENDONÇA Sommmo - E eu 
lembro a V. Ex. os precedentes da Casa. 
Mas, em todo o caso, não quero insistir, não 
lucrarei nada em insistil•, · 

Protesto contra a deci~ão de V. Ex. JlOr 
querei' tolher-me a pala na e 11ppello para o 
t:ienado ; e estou corto do que, respeitando 
os precedentes aqui estabelecidos }Jelo Pre· 
sidonte da CastJ. (bem sei que n[o por V. Ex. 

que é interino) me sera garantida a palavra 
na proxima sessão de segunda-feira. E tenho 
terminado. 

Fic11. a discussão adiada pela hora. 

O S•·· Presidente üesigna para 
ordem do dia da sessão seguiu te: 

Continuação da discussão unica üo parecer 
n. 20, de 1897, da Commiss[o de Constit.uição, 
Poderes e Diplomacia, reconhecendo Senador 
pelo Estado do Amazonas no Dr. Eduardo 
Goncal ves Ribeiro ; 

Discussão unica do parecer n. 23, de 1897, 
da Commissão de Constituição, Poderes e Di· 
plomacia, opinando pela concessão da licença 
solicitada pelo Sr. Senador Antonio José 
Caiado ; 

2" discussão do projecto do Senado n. 46, 
de 1895, regulando os vencimentos dos Mi
nistros do Supremo Tribunal Milita r. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e tres quar
tos tarde. 

17" SESSÃO EM 31 DE MAIO D~ 1897 

Presidencia do Sr. Manoel Victorino 

Ao meio·dia, abre·se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores: Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Josá Bernardo, Joaquim Sar· 
mento, Raulino Horn, Ft•ancisco Machado, 
Manoel Barata, Gomes de Castro, Pires Fer
J•eira, Cruz, Pedro Velho, Alvaro Machado, 
Abdon Milanez, Almeida Barreto, Joaquim 
Pernambuco, Rego Mello, Leite e Oiticica., 
Leandro Maciel, Rosa Junior, Severino Vieira, 
Virgílio Damazio, Eugenio Amorim, Domingos 
Vicente, Porciuncula, Q. Bocayuva, E. Wan· 
denltollt, Gonçalves Ch11ves, Moraes Barros, 
Leopoldo de Bulhões, Joaquim de Souza, 
Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, Vicente 
Machado, Esteves Junior, Pinheiro Machado, 
Julio Frota e Ramiro Ba.rcellos (:37). 

Deixam de comp!Lrecel', com cu usa pat•tici· 
pada, os Srs. Justo Chermont, Benedicto 
Leite, Gonçalves Ferreira, Rosa o Silva, Fer· 
nando Lo!Jo, Caiado e Gustavo Richard; e, 
sem ella, os Srs. Nogueira Paranaguú., .Joiio 
Cordeiro, Alminio Affonso, B. de Mendonça 
Sobrinho, Ruy Bo.rbos11, Lopes Trovão, Féli· 
ciano Pcnna, Paula Souza, A. Azeredo c 
Arthur Abl'eu (17). 

E' lid11, posta om discussão e sem üobato 
approvatla a uct11 do. ses~[o anterior. 
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O !!h·. I" Secret:ru•io dá conta. do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento do voluntario da Patri:1., te· 
nente-coronel Francisco Gonçnlves da Costa, 
em que, alegando haver sido na sessão do 
anno passado approvado um parecer da Cum· 
missão de Marinha e Guerra, opinando, sob 
o funrlamento da falta rle documentos com· 
proba.torios, pelo indeferimento d.a petii;lio 
que dirigiu ao Senado, solicitando o paga
mento tlo soldo que lhe compete e foi decre
tado a 7 de janeiro lle 1865, pede que, ii vista 
dos documentos que, posteriormente, apresen
tou, seja a alludidn. petição de novo submet· 
tida áquella Commissão.-A' Commissão de 
Marinha e Guerra. 

O Sr. :3° Secretario, se1•vindo de 
2•, lê e vae a imprimir para entrar na or· 
dem dos trabalhos o seguinte: 

PARECER 

N. 27-1897 

A' commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia foi remettido, para sobre elle 
emittir o !eu parecer, o projecto do lei adop
tado pelo Congresso Nacional, regulando as 
condições dos contractos de locação de ser· 
viços agrícolas, projecto ao qual o Poder 
Executivo 1•ecusou a sua sancção. pelos mo
tivos constantes da mensagem enviada ao 
Senado pelo Sr. Vice·Presidente da Repu
blica. 

A Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia julga procedentes as ro.z~es em 
que se baseou o veto do Poder ExecutiVO e é, 
portanto, de parecer que o Sena~o não ~ev~ 
confirmar pelo seu voto o referido projecto 
de lei. 

Sala das Commissões. 31 de maio de 4897. 
- Q, Bocayuva.- Vicente Machado.- Abdon 
Mílanez. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DO AMAZONAS 

Continua em discussüo o parecer n. 20 
de 1897, da Commissilo 1le ConstitUi!)iio Po
deres e Diplomacia, opinando quo seJa reco
nhecido Seuu1lor da Ropul>lica pelo Estado do 
Amazonns o St•. Eduardo Gonçalves !ti beiro. 

O Sr. VIcente Machado- Diz 
que a rleferencia e o respeito que lhe merece 
o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul o 
obriga.m a vir á. tribuna dar !ígeiras expli
cações, em resposta. ó. interpellaoão feita. por 
S. Ex. o orador na penultima sessão do Se· 
nado. O orat.lor julga.-se desobrigado de en
trar em nova discussão sobre o pa.recer da 
Commissão de Constituição e Poderes, re· 
lativo á eleição do Amazona~, utilisa·s e ape
nas da palavra para responder a alguma das 
perguntas formuladas pelo nobre Senador 
pelo Rió Grande do Sul. s. Ex. queria saber 
si de facto fôra dada execução em todos os 
pontos do Amazonas ó. lei de 7 de dezembro 
de 1898, quando entre o conhecimento desta 
lei em Manáos, Capital do Estado, e o dia do 
eleição mediou pequeno intervallo. Houvesse 
lido o honrado Senador pelo Rio Grande do 
Sul o parecer do. Commissão de Poderes, teria 
encontrado resposta ó. sua interrogação, 

A Commissão, tomo.ndo em consideração 
uma parte do. contestação apresentada pelo 
Sr. Barão do Ladarlo, tocou em o ponto e de· 
claro.ndo que,mesmo quando se houvesse dei
xo.do de contar os eleições dos pontos dis· 
ta.ntes, nos quaes se désse a. faltã do tempo 
necesso.rio po.ra a execução do. lei de 7 de 
dezembro, isto em nado. colheria. para o 
elfei to do. não approvação da eleição, por• 
quanto a apuro.ção dos votos obtidos nos 
outros pontos do.va extraordinaria maioria ao 
candidato diplomo.do. 

O orador diz que outro ponto sobre o qual 
externou observações o honrado Senador 
pelo Rio Grande do Sul foi a questão rela
tiva á 1•ecusa de tlscaes em algum:~.s das 
sessões de Manó.os. 

Prevalece o mesmo argumento de que se 
utilisou já o orador, para o elfeito de não 
poder a Commissão, em virtude dessa. o~lle· 
ga:ção, opinar pela. annullação do processo 
eleitoral do Amazonas. 

Ninguem mais pedindo a palavra. encel'• 
ra-se a d iscussiio. 

O ·Sr. Francisco Machado, 
(pela ol·dem)-Requer a Mesa se digne de coo· 
sultar o Senado si concede preferencia, ua 
votação, para a emenda que teve a honra de 
ap1•esentar. 

O Sr. P••e111ldente depois de lêro. 
conclusão do parecer e a emenda do Sr. Fran· 
cisco Machu.do, diz que vae consultar o Se" 
nado sobre o requerimento dost.e senhor. 

Posto a votos, ó ap1•ovado o requerimento. 
Post:1 a votos, é a.pprovada a emenda, "'~sim 
concebida. 
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---------------------------------------------------
Substituam-se as conclusões do p:treccr pela 

seguinte : 
Que sejam o.nnulladas as eleições que se 

figuram feitas, no dia 30 de dozelll bro rlc 
1896, no E~tado do Amazonas, parn, n, reno
vação do terço dos rept•esentantes do mesmo 
Estado no Senado Federal, mandando-se pro
cederá nova elei~'iio, observando o disposto 
no art. 2" do. lei n. ·126, de 7 daque!le mesmo 
mez e anuo. 

LICENÇA AO SR. SEliADOR CA!AilO 

Entra em discussão o pa.recer n. 25, de 
1897, da Commissiio de Constituiçfio, Poderes 
e Diplomacia, opinando pel1t coucessiio da li
cença solicitado. pelo sr. Senador Antonio 
José Caiado. 

Ninguem pedindo a palavra, enceJ•ro.-se a 
discussfio. 

Posto. a votos, é o.pprovada a conclusão do 
parecer .. 

VENCIMENTOS DOS MINISTROS DO SUPREMO 
'l'RIBUNAL MILITAR 

Entro. em discussão, com o parecer con
trario da Commissfio de Mo.rinha e Guerra. 
o art. 1" do projecto do Senarlo, n. 46, de 
1895, regulando os vencimentos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Militar. 

Ninguem pedinclo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Segue-se em discussão,' que se encerra·· sem 
debate, o art. 2• ultimo do. proposto.. · 

Posto a votos, é regeitado o a.rt. 1". 

O Sr. :Presidente àeclara que está 
esgot:tdo. a ma teria dn, ordem do tUa e designa 
para a da sessão seguinte : 

1" discussiio rlo projecto do Senado n. 3, de 
1897, que auto1•isa o Governo a contractar 1t 
execuçfio de um busto em bronze elo fallecido 
AlmiJ•o.nte Joaquim MaJ•ques Lisboa, outr'ora 
Marquez de To.mando.re ; 

2·' discussiio do projecto do Scn11do n. 6, de 
I SOG, que autorisa o Governo tt despen!let· 
ató 25:000$ com o estrtbelocimento do um 
pharol de 511 classe no cabo de MagurtJ'Y, na 
illm de Marojó, no Eetado r lo Parti.. 

Levanta-se a sossiio á 1 hortt da tarde. 

PUBLICAÇÃO FS!1'A POR DI~LIDE!tAÇÃO DO SENADO 
Dm :31 DE ~!AIO D~ 1897 

TI:xm. Sr. Presidente - Em cumprimento 
da ordem verbal que V. Ex. me deu sobre 
um docume11to relativo it eleic;iio do Ama
zonas, ao qu~tl so referiu o Sr. Senador Aqui
lino do Amaral,no seu ultimo discurso, passo 
a expor o occorrido e V. Ex. verá que á 
Secretaria niio cabe nenhuma responso.bili
da<le em talo.s~umpto. 

Apresentada ao Senado, em sessão de JS de 
abril ultimo, pelo St•. Senador Francisco Ma
chado, o. contestação, acompanhada de nume
rosos rlocumentos, otrerecirla pelo S1•. Almi
rante Costa Azeve'lo (Barão do Lado.rio), 
foram esses papeis,em virtude do despacho da 
Mesa, immediatarnente po,tos á disposiçiio 
da Com missão de Constituiçiio, Poderes e Di
plomacia, entiio composta dos Srs. Senadores 
Q. Bocayu va, Abdon Milanoz e Severino 
Vieira, este indicado para interinamente sub
stituir o Sr. Senador Vicente Machado, ainda 
ausente. 

Ao receber os papeis, a Commissiio, despa
chando o requerimento que lhe fez o canrli
dato rliplomado Dr. Erluardo Ribeiro, mandou 
dar-lhe vtst,a dos documentos, pelo prazo de 
quatro dias, o que cumpri, entregando-os 
medeante recibo. como é praxe. 

Findo o prazo e restituidos á Secretario., 
verifiquei no exame a que JH'ocedi em pre
sença do mesmo senhor a JilJta de uma meia 
folha de p:tpel. que acto continuo, se pro· 
curou descobrir, mas sem resultado, entre oa 
volumosos docamentos, dizendo· me o Sr. Dr. 
Eduardo Ribeiro que a folha perdida niio 
tinha, felizmente, importancia e podia ser 
supprida com o telegro.mmo. publicado em 
um numero d' OPai::: que mandou buscar e 
juntou corno esclarecimentos á Commissão. 

Por sua vez, o Sr. AlmiJ•nnte pediu vista 
paro. replicar• e concedida el!a, tive occo.siiio, 
no acto <le entJ•ogo.r os papeis a S. Ex., rle 
refor·ir o que se havia dado relativamente ao 
documento, dizendo-me entfio o mesmo se
nhor que esse documento fUra tirado o àbso
lutamente niio podia set· suppriuo pelo tele
gramtna publico.uo n'O Pco::::, e que no. suo. 
replica se occuparia desta occurrencia, o que 
fez. 

Algnns t!ias rlepois, o.cliando-se reunido. o. 
Commissüo e antes que eu tivesse noticia ria 
sua I'ouniüo, pll.m po·lor communicar--lho o 
facto tt que me roftt·o, fui chamado para dat' 
escllll'octmontos, achando-se presente o Sr. 
Sonarlor Fmncisco Machado. 

Referi entii.o tudo quant,o fica oxposto, 
accro~centando quo a Secretari>t fôt•a tiio es
crupulosa na ontr~ga {]os documentos, quo,ao 
dnr·lhcs numera\:ao especial o se;;uidtt, veri· 
ficou quo algumas paginas nüo haviam sido 
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computn.das pelo Sr. Almirante o que, por· 
tanto, fin•a exce!lido o uumero das que em 
u m:t not:t elle assignnlnr:t como ser o corres
pondente n.o dos papeis. entregues ú. consi!lc· 
racliu do Seu ado. 

M:ds tarde, esta me,ma narra.;ão fúi foi ta 
aos Srs. Senadoreo Sarmento e Aquilino do 
Amarnl, à este por me ter peclido esclare·~i· 
mentos de que necessitnvtt, pois tinha. de dis· 
cutir a oloic;iio t!o Amazona~. 

Tanto à Commbsii.o, como ao3 cavalheiros 
aqui menciona·los, mani!'estei minha opinião 
inrlivirlua.l !leque não me parecia pt•oposital 
a tal ta do documento e que esta bem podia 
ser explicada, tratando·SL• de volumosos do· 
oumeotos, manusoriptos e impreosos, que, 
para. serem consultados, deviam ser sepa· 
rados. 

Para asaim julgal', baseava-me na visível 
contrariedarle patentear] a. pelo St•. Dr. Eduo.rdo 
Ribeiro,logo que se notou a falta do documento, 
o que to i testem unha'lo por alguns dos em
preg:vlos da Socretari:1, e ainrla no eôlbrço 
pol' elle desenvolvido durante dous <lias para 
descobrir o mesmo documento. 

Uma cous:1 posso, entretanto, gn1•antit' a. 
V. Ex. e é ~ue da parto tlo Dr. Eduardo Ri· 
beiro nií.o houve intenção de occultar o !les· 
&ppa.i·ocimento a que se a.llude e a prova, 
qwtnrlo fôsse ncccssaria.. esti1 na maneir·a 
ostensiva. porque foi o assumpto apreciailo 
na. Secretaria, o que permittiu que elle che, 
ga.sse logo ao conhecimento do sr. ::!en:J.!lor 
Francisco Moclmdo e de outras pesso:ts. 

A lealdade que devo á Mesa. aos illustrcs 
cavalheiros aqui mencionados e 11 mi.m pro
prio, dictaram as palavras que aqm tlc:Lm, 
parti serem tomadas na consideração que me· 
recerem, 

Secretaria do Senado, 31 do maio de 1897. 
- JosJ B, da Sm·a Bul(orl, director, 

IS" ti~C:>sii.o ruM l o" JUNHO uru 18\!7 

Ptalideuc:ia do Sr.· ]lano~l Victo1·ino 

Ao moi o-dia, ab!'e-se a. sessão estando ,Pl'O· 
~entes os Srs. ::>enadot·es: Manuel de' 9UCII'OZ, 
.1. Cttturuht, .Tose Bornardo, Joaquun Sar· 
u:euto Iüttilino Horn, Francisco Maclmdo, 
l\fannr'r ll:tmta.. ,Jtv;l:o Chet·mu!lt, Gon!BS de 
Castvo, Nogudt•n Pal'nnaguU., Juão COI'dot_r·o, 
Pt•Jro Velhu, A!Vlll'O Muclw.do, AiJtlon Mthl· 
1 w:~, Altll!:!da B:tl'l'ut.o, Gon(:u.lve' Fort•on•n, 
Rosa o Silv:c, .lo:tquim Pern:uubuco, 13. üe 
M<wt!ouc:l :Sol>l'inho, Leiü1 e Oiticiea, Lmndro 
/l[aciel, Ítooa .lunior, Severino Vieit:n.. Vn·~.l· 
lill Otuwc:~io, Jlugonio Amorim, Dommgos Vt-

:-:~~nnd·, V, J 

cento, Poroiuncula, Q. Bocayuva, E. Wan· 
,Jonlwlk. Foliciano Pcnrm. Gonçalves Cltaves. 
Fernando Lobo, Paulu. s,uza, Moraos Bar·ros·, 
Leopoldo de Bu!hões, Joaquim de Souza, A. 
Azercdo, Aquilino do Amaral, Vicentfl Ma
chado, Esteves Junior, Gustavo Richard, 
Pinheiro Machado, Julio Freto. e l~itmiro 
Bu.t·cellos (44). 

Deixam de compn.rccei' com oaus11 p111'tici· 
pado. os Srs : llenedioto Leite e Co.iado; c, 
sem ella. os St•s.: Pires Ferreirn., Cruz, AI
mino Alfonso, Rogo Mello, lluy BarbtJsa, 
Lopes Trovão c Artltut• Abreu (9). 

E' lida, post.a cm discussii:o e sem deb::tte 
o.pprovada a acta da sessiio anterior. 

O Sr·. I" Secretario declara r1ue 
não lia. expediente. 

0 §r, ~o S~c.:.•et:.t.l"iO declara que 
não hn. parece1•es, 

O Sr•. Domingo!'! Wwcente (1lcla 
ordem) communica que acha·se na ante
sala o S1·. Dr. Thomn.~ Dei tino, Senatlor 
eleito e reconhecido pelo Distt·icto f'edet•al o 
pede ao St•. Presidente que nomeie a. com· 
missão que deve recebei-o. 

O §r. P.:.•côi~iidente nomeia p111'a 
esso. commissão os Srs.: Domingos .Vicente, 
Vicente Machado e G. Richard. 

ln traduzido no recinto com as formalitln.rlcs 
rio estylo, contmhe o compro:nisso constitu
cional e toma assento o Sr. Thomaz Dellino. 

ORDEM DO D!A 

BUSTO E~! BllONZI,i: DA EFFJG!E DO ALMIRAmE 
JOAQUI~l niAI-tQUES LISBOA 

EntJ':I em 1• tliscu~são o Jll'(\jccto tlo Senado, 
n. 3, do 1S97, que autorisa u Govct·uo a cou· 
tmct:tt' a execuçiio de um busto em lll'ouze, 
!lO ti1llucido Almirante Joaquim Marques Lis
bou, outt•'om Marquez do TamuiHlare. 

Ningnom pe!linilo ti p11lavra oncerra-~e ti 

discus<ão. 
Po;to u. votos u o lJI'L(iocto approvtulo pu.m 

passar u ~" tliscu,~ii.o, iudu :111 tes ú Commis,<'iu 
do Finnnças. 

PJ!AlWI, NO C.\DO niAG (}AJ\ 1 

Enll'lt em ~~:I di~eu~~;lo, cntn o pn.-r·t~COL' cem .. 
l.rari(l !l/1 Commissfi.o tle ll'l:LI'inh:L o lôum·ra, n 
art. I" do prqjccto do Somttlo, n. G, de lNtJCi, 

~1.t 
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QHO nutoriza o Gove1•nQ a despender ate 
25:000$ com o estabelecimento de um phnrol 
de 5" classe no cabo de Maguary, na ilha de 
Marajó, no Estado do Pará. 

O §1•. 1" Seer~tario decla.ra que 
nüo ha expeditmte. 

O Sr. 2" Secrebn•io lê e vüo a 
imprimir para entrar naordém dos trabalhos 
os seguintes O 81•. .J"u!ll.to Chet·mont (pela 

o;·1lem) requer o adiamento da discussão de,te 
project.o por oito dias. porque ainda não !Pu 
o p •rec8r dn. Commissão do Marinha. e Guerra 
e tem dados p:11'11 rel'utal-o, mas não pôd" 
tr;tzel-os na pre,ente sessão. Pede, portn.nto, 
que a Mesa consulte á Casa ei consente no 
arliamcnto da discussão deste pt•ojeJto, por 
oito dias. 

PARECERES 

N. 28-1807 

A' Commissão de Justiça e L~gi~lação foi 
presente o 1leto rlo Pr~feitollo Districlo Fede· 
ral, opposto it Resolução do co,.selho Muni· 
ci~al, de 20 de novembro fie 18\Jô ·Posto a votos é approvado o requerimento. 

Fica adiada a discussilo do projecto. Essa Resolu~~.o neclara livre aos p:•rticula· 
res a construcção rle matadouros com lkença 
da Pref~imra, sujeitos. pot•ém. ;L presct·ipções 
que respeitam à bygiene e ao pagamento 
tanto dos impostos de todo o gado abat•do, 

O Sa•. P'l·e~>~idente-Está e~gotadn 
a ma teria. cln. ordem do dia, o nada mais ha· 
vendo a tratar, designo p::tra a da sessão se 
guinte: como das despeza.s com os medicas encarre· 

gados da inspecção da carne e revoga as dis
posições em contrario Trabalhos de Commissões. 

Levanta·se a sessão á 1 hora da tarde. 

l9' SESSÃO E~I 2 DE JUNHO DI!l 1897, 

(Prcsidencitt do Sr. ManoeZ Victorino) 

Ao meio·dia, abre·se a sessil.o, estando pre
sentes os Srs. Senadores: :\{anoel de Queiroz, 
Joakim Catunda, .José Bernardo, Joaquim 
Sai·mento, Raulino Hom, Francisco Mar.hado, 
.Justo Chermont, Renerlicto Loite, Gomes de 
Castt•o, Pires Ferreira, Jolio Cordeiro, Alvaro 
Machatlo, A bdon MilanffZ, Almeirh• Barreto, 
Gonçalve~ Ferreim, Rosa o Silva, .Joaquim 
Pernambuco, Bo1·nardo de Mendonça Sobri
nho, Rogo Mello, Leite e Oiticica, Rosa Ju
nior, Severino Vieira, Virgílio Damuzio, Do
ming·os Vicoute, Porciunculn., Quintino Bo
cayuva. Feliciano Prnna, Gonçalves Chaves, 
Fernando Lobo, Paula. Souza, Leopoldo de 
Bullii'ies, .Joaquim de Souza, AntonioAzeredo, 
Aquilino do Amaral, Vicente Machado, Gus· 
t.avo Richard, P!nlleit·o Maclm!lo e Julio 
Frota (38). 

Deixam de compal'ocer, com enusa paJ•tici· 
pattu. os Srs : Cruz, Lean•IL·o Macio!, Edwll'do 
\V:tndonlwlk, Moracs BaJ•ros C' Caiado; o sem 
e !la os ~rs.: Manoel Btwata, No~neirn. Pn.m· 
nagniL, l'r<lro Velho, Alminio All'onso, llny 
Barbosa, En:.;euio Amorim, Tliom:LZ Delphino, 
Lopo~ 'I'J•ovão. 1 icnerosu P01wo, A1•th ur /1 breu, 
Estovcs .lnniol' e ll:wliro Bn.rccllos (17). 

E' lida, posto. om di~c11ss~,o o sem deba.to 
a.pp!'Ova!ln. a acl.a <la oCssilo n.ntorio1•, 

Funda-se o veto em que a. Resolução viola 
o decreto n. 119, de 19 de novemb1•o de 1894, 
sendo este o exclusivo fundamento do mesmo 
veto, diz o Prefeito. 

O decreto n. 119, que se rliz violado, é o 
mesmo que autot•ízon o Prefeito a contractar 
com M. Gomes de Oliveir•a o fornecimento de 
carne verde á população do Distt•icto Federal 
e entregou·lhe em condiçües date1•minadas o 
monopolio dos matadouros, da matança e do 
fornecimento do. .carne á população (art. i" 
§§ I a 16). E no seu art. 20 e ultimo diz: 

« Logo que entre em execução esta lei 
ficará suspensa a lei da liberdade de ma· 
tança. ,. 

A principal razão do Prefeito é que a. Re
solução não sanccionada generaliza a licenç:a 
para os matadouros, ao passo que o decreto 
n. 119 a concede a um co11tractante, pro· 
llibin•lo a venda fie carne verde ele gado que 
não lor abatido no mataúouro de :Santa 
Cruz, ou nos licenciados á reque1•imento 
do mesmo contractante. E' condemnat· uma 
lei pel11 sua generalidtLde, caracter que 
etn regra, devem tm• t11dns as leis. Outrt~~ 
J•azões são: que a liberdado do matl1-
dutll'o não é :vlmissivel s~m a libei·rlade 
da matança, que está suspensa· pelo citado 
:trt. 20 do decreto n.ll9 rlesdo smt execuçíio· 
qnc não est;·~ expressamente revogada a au: 
torizaçii.o para cont.ractll.J•, flUe esse drcreto 
n: 119 confere á Prcfeit1n'a, o que duviilns 
podem occorrcr n11. applicação rlo uma ou 
outra disposiç~.o. 

Es/.as razties procrdeJ•iam, :;i n 1 ilJer·tlado 
de nmtarlouros nfi.o tivcs~n como cons0· 
qucncias nci:cssari:Ls ús liberdado~ <111 ma· 
tn.nça., a revo:;aç~.o ela suspensão con:;tu,nto 

I 
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do art. 20 do decreto n. 11 O e iam bem a re
vog-ação rl!t aur.ori:açüo á Prerenura para. 
em bom 'CJ< de Utilrd:ltie, elfectuar contracto 
de munopolio. 

Si é inconveniente a merlitla ao Senado 
nilo compete conhecer•, e hnje, só 'o Comellro 
Municipal póde I'eCIIIlsidr·r·ai• o seu acto. Si 
ha uma lei que dó. antorizar,•ão para eorttra

Domais, si não são sufficicntes os termos da ctar, revogada fica tal rei o tal au rorização. 
Resolução, no Conselho compete completa1• e . Si contrt~cto exista fiJ•marlo e dllc:1~, cm 
removei' quaesquer duvidas pol' via de in vrrtude desse rlecreto n. 110, esl.:'l. reoolvido 
terpPrtaç>i•·, nflo pnrlenrlo essa circumstancia que ce,;sc; niT.o pôde elle impPrlir• o l'oder 
sm·vir de fr.1odo.mento ao >.•eto. Publicn c Lrgi.;lativo, ag-indo no> limitr.~ de 
~ ulti~m· razão. do Prereito é que a Reso- sua cornpetoncin. pur amor rto nieRmo bem 

luçao na.n sancciOnndu. pnrece dispenso.vel, geral do município, sobr·o que •·rrmprr-lhe 
poiS 0 CudT;{O de Postums, seccri.o 1, tit .. 1.. PT'over. A consequencia será n T':oscis;io de 
§ !, já pet•mittitt Jicenuiat• mata'riom·os p~rti2 tal contracto, si fôt• p!'ovistlt, j':t~nnrln soa. 
culare~. pena convencionada ou a que s' estipular 

por accordo ou a indemnr~ar;ão juclicialmente 
Cet•tamcnte que não e t•azão pal'a 1lCIO, que per1ida JIOI' pArdas e úamnns. 

só ó pr.rmittido quando o acto está em des· Em torlo caso e em ultiumanaly•c, trata-se 
accordo crJm as leis e r.•gulamenros da Mn- de direitos e interesses das partes contra
nlcipalidade, e não quando está. de accrrrdo ctanteH e a estas incumbe lrquidal-o., entre 
com o seu Co·ligo de Posturas. si, a sós, ou com intm•vençiio rlo poder com-

Como se acaba de ver, pelo exposto, não peteute quo é ojur.liciario. E tanto melhor 
se trata de um acto do Conselho que viole si nenhum c:llltr,.cto existe actu11lrnente. 
a Constituição ou alguma lei federal. En- Conl'etn muito e cumpre fir·mar a doutrin:t 
tende sim " Pt•efeito que o acto, lei ou t•e- legal sobre tal assurnpto, allm de que não 
solução viola um outro acto. Lei ou decreto continue apouquentll.da pelos vetos a autoJ•i
regulamentur n. 119, de 1894, ambos ema- datle autonomica r.lo legislativo municipal, 
nados do mesmo Conselho, obr1t sua, como n té ao absuo;.:!.., rio cntenrlcr·se, como mrnse· 
Poder Legislativo municipal, no exercício ri e quencia, que niío póde derogar ou abr·ngar 
suas func~ões legistivas. Lei n. 85, de 20 de as leis suas em mate !'ia de sua exclusiva 
setembro de 1892, art. 6"; e o submetto à cornpetencia. 
decisão do Senado, art. 20, ultima parte. A resolução vetada não ó acto de abuso ou 

Este nrt. 20 diz o seguinte : o Senado de- excesso do Conselho, violando leis o a regula.
cidir:i. si o acto suspenso viola ou não a Con- mentos da municipalirla.de, sobr.•e cuja ex· 
stituição e as leis federaes, as1im como as ecuçiio cumpre-lhe ver.ar (:ut. 6",§ 37 de sua 
leis e regulamentos da Municipalidade. lei organica). Tr:tta-se rle lei gerul regular-
. Estas palavras- si o acto viola leis e regu- mente feita por elle nos limites de sua corn· 

lamentos da municipalidade-parece hiio sirlo peteucialegislativa, revoganrlo virtu11.lmente 
entendid11.s, como ainda agora o sii.o, de modo urna outra lei sua; e ató estõ. rio accordo com 
tal quo tira-se ao Poder Legislativo Munici- o seu codigo de po~turas, corno reconhece o 
pai a faculdade de suspender, reformat•, de· Prefeito, que a acha por isso dispensavel. 
rogar e abrogar as leis sobre materia de sua Em tal caso, niio cabe o rtppello suspensivo 
exclusiva competencia, no exercício de suas para o Senado, inter.•posto pelo Prefeito com o 

· multiplas e importantíssimas fnncções, entre seu ueto. 
e~t~s- prover sobre o bem g~ml do muni: A Comrnissão de Jusl.iça e Legislação é, 
c1pro .o velar pela fiel execuçao de sua let portanto, rle parecer que o mesmo ueto nlio 
orgalll~a 5: das que promulgar· . . . 'tem fundamento legal e nüo pude ser appro· 

A lm nao póde ~er ass1m entendu!.t, e o vado pelo Senado. 
que cumpre examrnar, como no caso V!Jl'
tentc, ó si o Poder Legisln.tivü Municipal le
gisla ou nii.o sobre materia de sua compe.ten
cia e nos limites desta, conforme a sua let or· 
ganica. 

Sobre a resoluçiio vetad11 nom o Prereito 
põe em duvid:t a competencin. do Lrgislativo 
Municipal. Cumprindo-lho prover sobro o 
bom geral rio município, instituía po.to de
creto n. 119 o regrmon do rnünopolio dos 
matarlom•os, cl11 m&tançn. o da venda rltt r•arno 
vm·tle ; pelo III Os mo motivo prelbr•u e estabe
lece ho,jo, pcl:c resolução votaria. o J'e:.:"ll.ncn 
rltt liiJerdado do rnaLn.dourn~. Jlur conseg"UIIrto 
tia nmttLnr;:t o da veudtt r la cal'lle VOI'do. 

S11.ln.rlas Com missões, 1 do junho do !8lJ7. 
-J. Joaquim de SoL"<<, relator.- Gonçalves 
Chaues,-Fcrnanó.o Lobo, 

N. 29-1897 

A' Resolução tio Conselho Munidpnl quo 
tteclarou niiu se considur11r nr:.:-oci' amiJu
lanto a que se rorore o !ii:.!" rlo:.,•t .. :!.7 da 
lei n. 20~. rio ll de novomLr•u rle J~·u:;, 11 ou
tro:.:-a rio· piLo em custo, u PI't!liJi Lo fio llistricl.o 
t<'cdCJI'al oppo~ vutrr, wu u l'Lrndarueut.u du :,m• u 
acto contrurio, uíio só U. cit1ttla loi n. ~o~. 
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como o't do 2! de agosto do !894, art. 4", pa· 
ragr,tpho unico e art. 5", que vão adiante 
Ltnnscri p tos. 

Nilo pen:·:a a Commissão de Justiça e Le· 
gisla<:fio q uc sejam procetlentes ta os razões, 
JlOl'Qll:J.nto o refe1·ido acto é declaratorio o 
não se pt.i·lc contestar ao Conselho Municipal 
a f<wuldadc de interpretar autl!enticamente 
as leis que I!lahorar. · 

Cnm pro not:tr que a lei ú que se refere a 
resolucão pr·omulgou o orçamento p:1ra !896 
c foi pi·m·ogada p:~ra 1807, c:c·ci do art. 17, 
§ 0" d:t lei n. 20 do dezembro ile 189:!. 

Nestes termos, é do parecer a Commissiio 
que o vetu nãu C3tiL no NLSO de ser ~tpprovado 
pelo Scnailo. 

Sala das Com missões, I de junho de 1807. 
-Fm·nantlo Lobo,-Gonçatves Chaves.- J. 
Joaquim de Souza. 

E.;t;wdo, pois, o acto em desnccordo com o 
a.rt,, !0, § 7" da lei de 20 de seternbi'O de I8U2, 
é a Commissiio de .luôtiça e Le::islaçiio. de pa
recer que o ,;elo deve ser approva.IIo p,lo Se· 
nado. 

::iala das Com missões, I de junho de 1897. 
-Fernando Lobo,- Gonçalves Chaves.- J. 
Joaquim de Sou:;a, 

N. 31-1897 

A Com missão de Justiça e Legislaçiio, tendo 
examinado o vdto que, vor violação das leis 
federacs o da Constituição d:t !ti·publica, o 
Prefeito do District.ó Federal oppoz à concos-
siio conferida, sem hasta pUI·lic:t, pelo Con
selho Municipal a Francisco Clevenot para 
const1•uir, usar e gosal' por 40 annos, de um 
porto ele desembarque em Sepetiba, é de pl1-
recer que, sendo procerlentes as rar.ões ex· 
aradas na Mensagem dirigida ao Senado, 
seja approvado o acto tlo Prefeito. D!SPOS!ÇÜES DAS LEIS CITADAS NO PARECER 

SUPllA , Sala das Commissões, I de junho de 1897· 
-Fe1·nando Lobo.-!. Joaquim de Souza.
Gonçalves Chaves. · Art. 27, § 2' da lei n. 202, de II de novem

bro de 1895. 
«A licenç~ para negocias e industrias am· 

bn!antcs e pessoal e instranfcrivel.» 
N. 32-De 1897 

Decret.o n: 104, do 21 de agosto do IS!J,I: 
«;\I't. .[·•, parng·,·apho unico. Aos mercadores 

amlJIIIanres, sem licenç;L pnr;L o inicio Ilc seu 
ne!!OCII> ou que niio tenliitm pago nn J'espe
ctiv:1 époc:L o com1:et.entc impo.;to, sora im
post;t a multa de ~0$, sendo t~pprelictHiidos os 
artigos do sou negocio, até que e1fectuem o 
pagnmento do imposto e multa. 

Art. ii." Aos contribuintes que não paga • 
rou.r ? imposto do licenr;a no mez de janeil•o, 
ser:t tll!post:t a muita. do 15 "/o quando o pn
g:tmon to lb1• clfoctuade até 30 de junho do 
rcJerído exercício e de 25 "/, quando se 
rcalir.ur dopois do :lO de junho 1lo mesmo 
exnJ·<:icio. !lindo o oxcrcicio a cobl'anna ser:i 

A Commissão de Marinha e Guerra, tendo 
examinado a proposição da Cama1·a dos Depu
tados, n. I, de 1897, lixando a forçA. nnval 
pnra o anno tle 1898, é de parecer que eutre 
na ordem dos trabalhos e sejtt appt·ov:tda. 

Saiu. das Commissües, I 1le junho de 1897. 
-E. Wttndcn/wlh.-Rosa Jurtior.-Jutio Fl'u· 
ta .-A.hneiii<, Ba!·rcto. 

!biüL OXt!Ctlt,ivl1menLc.» ' .. 

N. 31.1-1807 

u l'reteil;o di! Di;;tricto Fetlcr·al vcton n. ltc· 
;i<~lll<,:iio do Conse!htl Municipul quo relutes· 
g-r·on Ii:> log:t.r :!e pi·otossor de musica nas 
c·t~"l\1:1~ 11n :!." ::~r·:'tl\, o t•ida·l~o llt~lll'i~11n :\IVPS 
,·,. \!:·.·qui L:1. 

~· 11ll!H·Lindu n.o Ptult•J' Ji~xccnLiYo ~Iuniein:tl 
:1 IJ.l!IIP tt,·:Jn c• d(!tliÍAS:ln dn t.tldtJS m; l'tllll!e.ío· 
rr:1 !'J· ·'-:, e:~:<'Ppf,tt nq1W!f<1.:: q no pr·r·r.cncnlll li. 
~<:('i', t:l.!'l:t t1tJ t ~nn ... <~llH.J, fnl!Pet\ ao t ~on:-;t•lho 
.\[ IIII iel !1:1!, qW! LC.~Ill ltLt t•i!JUit,•tl<~!1 Jcg-i~J;d,i \'íl~~, 
j'I 1•H•\' 11iii-,L lt~Í!JL•.'!;i!'ilf-u . .;. 

ORDEM DO DIA 

TRADA.LIIOS DE COMmSSÜJ:JS 

O> S1·. P1·eo,~idcnte- Constando :L 
Ol'de!n do t!í:t de tmlJa!hos de Commissiios, 
d11r~ 1 a pala vm aos SJ•s. s~n:tdm•cs q uo 11 
fill''ll'~ll!l, p:1ra apr~senta:,'ilO do projccctos in
dic<t:;ue:> ou r:•qw•rtlllülitos, (Pausa.) 

Ning-uu!n pedii~tlo •a palavra, vou Ievan
tltl' a. sesSI1tl, eon Vtdttnt!o os S r·s. SunatlO"t·es pro· 
sentes pnt•:t se occuparern com os tr•nhallio~ 
•ln ~:un.s cntnlli!Sslies OI!e~ig-na.:ulo pn.l'n OI'Ilcrn 
do d m da. sr•.:.isao :~cg;Htntc : 

:]' rlis,ns:ciio d:t ]H'Oposii:~o da CanHtra tlos 
Dnputado> 11. N:~ rio IH\IG, 'JHn :letm•mi11tt 
l]UI' IIS a[HII!IIOS do CUCSO Sll]IOt'iiJI' tl:t" Fa
t:llii!ILlillH di! Liii'CI tu, lrtili,I'it!!lladO.> lllli,l\~ 1Jn 
lei 11. 3l:J 1\u :ln dr.: untnhr·o 1lo !M9Cí, go.,ar:"w 
tias t'Pg-HII:L..; du. lcgi::;ltu~~•lu u.nterior; 
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Discuss~o unica do voto do Sr. Vice·Pre
sidonte <la Republica á. Rcso!uçiío do Con
IP'CS>o Nacional, regulando as condições rios 
contractos de locação do serviços agricolus; 

2" discus;iio dos projectos do Senado : 
N. 70 de 1895, que autorisa o Governo a 

arrendar a Estrada de Ferro Central do Br·a· 
zil, segundo as bazes que est11belecc. 

N. 59 de 1806, que autorim o Govet•no a 
::tbt•ir• .concurrencia para o tn•rendamen to das 
estmo.as ue !erro da União. 

Levanta-se a. sessão a I hora dtt tarde. 

--
20' SESSi\:0 EM 3 DE JUNIIO DE 1897 

P1·esidencia do S1·. Jlfanoel Victo1·ino 

O !!O r•. -~~~ Secwetar.iio declara fJUe 
não hll pt1l'€Cel'CS. 

O Sr,. I' SeeretaJ•io communica 
que o Sr. Senador Lopes Tl'ovi'io tem dei
xado do comparecer ás sessões pm· achar-se 
rloento. 

O S1•, l\loJ•aes naa•ros-Sr. Pro· 
sidentc, o honrarlo Senador por AlagG:cc;, cu,ío 
nome peço licença para rlcclmar, o Sr. Lei te 
c Oiticica, cuj!1 ausencia ~into, dirigiu, ha· 
poucos ditts, censuras gmves ao Governo, a 
proposito tlo regul:i.mcnto de 22 de maio ui, 
timo, que estabeleceu regras praticas para 
execução do art. 5" da lei n. 2.519, do 15 de 
setembro do 1893. . 

Entendeu o nobre Senador que esse regul:t· 
monto incorria em gmvcs cemurus, por rli
versos motivos; senrlo um <los mais grave3 

1 a occasião em que l'oi expedido pelo ClOI'el'no, 
Ao meio-tUa abre-se a srssiio, estando pre• considerando S. Ex., que .por m.cio desse re

sentes os Srs. Senad01·es Manoel de Queiroz, guiamento o Governo mtervmha dirccta
,J. Catunua, ,Jose Ber•narrlo, Joaquim sar- mente, pot• meio de sua acção incompetente, 
mento, Ro.ulino Horn, Francisco Machado, nos negocias da Companhlll.. L~opoltlino., que 
Manoel Barata, Ju:;to Che1·mont Benedicto que se acham pendentes em JUIZO. 
Leite, Gomes de Castro No"uei;•a Parano.- Enten<leu S. Ex. inconveniente a occasii'io, 
gua, Pires Ferreira Jo~o Cordeiro Alvaro a ponto rle,íulgu.r-se autorizado tt trazer ]l1ra. 
Machado, Abdon MÚanez Almeida' Barreto o o!evarlo recinto do Sena, lo boatos malevolos, 
Gonçalves Ferreira !tos~ o Silva Joaquini que corriam na rua, embora S. Ex. fosse o 
Pe:nambuco, B. de Mendonça. 'Sobrinho, primeiro a declara.r. que nolles nüo ncrudi· 
Leite e Oiticica., Rosa. Junior Severino Vieira ta.va, boatos que tllztam quo o regulamento 
Virgílio Damasio Eu"enio ÁmOl'im Domin~ lbr!l. redigido pelos arlvog:ulos da Companhia 
gos Vicente, Pordiunc~lla, Gonçalve~ Chaves, Leopoldina, e r:evisto pela t1.irectorm da. 
Fernando Lobo Paula Souza Moraes Burros mesma compa.nlna. 
Leopoldo de BuÍhües, Joaquiio de Souza, A: No meio de tudo ist~, o honrado S?nador 
A~eredo, Generoso Ponce, Vtcente Ma.chado, r~salvava a honorabtltdade d~s clous stgnata· 
Esteves Junior G Richard Pinheiro Ma- l'JOS desse regulamento,o Prestdcnted:L Repu· 
eh ado e Julio F'rot~ ('10) ' blica o o Ministro da Fazenda; julgando, 

D · d · t' . vorém, o regulamento eivado de vicius c de 
~txam ,.? co~parecer, com cau~n. par ICl· desacertos tão gr·aves, que S. Ex. julgava 

P!ld.L, os St.,. C11~, Rego Mel!o, Leandro Ma.- impossível a su11 expedição por terem esses 
c~el, Lopes. Tro":ao, E. W<~~denkolk, .F?ll: alt~s runccion~rios da Repu'b!ica conthtdo de 
Ciano Penn.~, Catado e AqUJhno do Am,ll.al, mats nos aUXIliares subalternos do Ministro 
e sem ella os Srs. Pedro y,.Jho, J,llmtno rla Fnzcnila. 
Afl'c:nso, Ruy Barbos11, Q. Boc<1Y~Jva, 'Ihon'!nz Por•tanto, ao mesmo tempo que S. Ex. re
Dellino, At·thur Abreu e Rumu·o Barcollos mtlvavtt a lltmorabilidado desses funccionarios, 
(15). Jll.~ia irnplicitumente uma :wcma,,i\o de desi· 

E' lida, ]losta cm diFcussão o sem debate dia, por ter0m a>signa<lo, talvez sem ler, um 
approvada a acttt d1t se,são anterior. regulamento sobre materia. tão impol'tante, 

feito apenas por uuxitiaros subalternos. 
() SJ.•, I' !!iieei•ota•·io t1á conta do Isto, como tlis>o, ó umtt vet·<latleira uccusa· 

seguinte ção 1le <lesidia. Em nenhum <lesse,; pontos, 

EXPEDIENTE 

0/llcio <lo general de ui visiTo .Toi'io Thomaz 
da Can1.utn•iu, tle 20 do meílllUdn, communi· 
ca.nllo lJUil nestu. t!ut11ussutniu o excrcicio do 
,,a,rgo do aju<J:utüJ-goncr;tl, ptll'11 o quul ll1i 
to i notnt>atlu püt' decreto do IV Llu mt•,;mu mcz. 
-lu teiratlo. 

porém, S. Ex. tem razão. 
o rcgu!11mento não foi expetlido no intuito 

de intervit• nos negocias pendentes dtL Com
pauli ia Leopoldina; e s. Bx. convencer-se-ln~ 
disto, qn:mtlo ouvir as intiJrma\'ÜC~ que pttsso 
n. <Jn.r. 

O rrgulu monto <lo 2;.: do maio ultimo tc·ve a 
sutt conet'Jl';iio nos ultimos mezl's do anuo 
passado, quamlo mud11 t•m JvllllbtJ·o t111 Fll~ 
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zenda o honrado panlisb Dr. Rodrigues AI· 
ves, ~ue foi quem autorizou a sua organi
zar:ão, attendendo à solicitação do· alto com
mareio desta praç:t, e, principalmente, ti. so
licitaçiio do B:tnco •'a Republica. 

S. Ex. :whou ponderos:Ls as consideraçües 
apresentadas pelo banco, demonstrando a 
necessidade de ser rrguhllnentado o art .. 5" 
da lei de 15 de setembro de 1893, e então au
torizou que o regulamento Josse formulado. 

Est:1va em gestaçiio o projecto, quando S. 
Ex.doixou o ministerio,a.ssumindo esse cargo 
o actual Ministro,Dt•. Bet·nardino de Campos. 

Apresentado o mscunlw a S. Ex., colla
boramm nelle pessoal monte. individualmente 
tanto o aetual Ministro como o Presidente da 
Republica, porque :unbos tecm competencia 
pr·ofissional para. examinar, emendar, cor
rigir um projecto de lei ou de regulamento. 

Nilo satisfeitos ainrln com o seu e"ame pes
soal, e.;tes funccionarios consultamm duas 
das mais altas summi•1adosjuridicas do nosso 
pai~; e só rlepois do pus,ar por to•los es;es 
cadinhos, rlepois de apreciado po1• estas altns 
autol'idad~s da jurisprudencia. o Presidente 
da Republic:~ e o Ministro d:1 FazendlL, e por 
dons distinctos .iuriscon,ultos do paiz, é que 
o regulamento foi expedido pelo Poder Exe
cutivo, 

Vê, pois, o Senado que este regulamento 
reune todas as presumpções de acerto, de 
tldel i•1arle iL loi, r! e sm· conducente à bôa 
administrnç.\1.0 da justic,,a, iJ. fiel execução do 
art. 5"; não tendo sido, portanto, expeditlo 
nesta occasiiio, no intuito de intervir nos ne
gor,ios da Companhia Leopoldina. 

E' possível que o ro;.:ul:tmento vU. exerce!' 
alguma inUueneia nessPs negocias; mas isso 
não ó l'!lzão para mciver-se-llw censuras. 

Todo e qualqum• rrr;.:ulamento exprdido 
pelo Porler Executivo sobre materia de admi· 
nistra~ão da justiça. vao nntui•almente pro· 
duzir algum eifeito ~obre os ne,ocios que 
nessa occasiiio esti vcr·em pendentes da jus
tiç,a. Por•ta.nto, não h:L aili culpa; é um 
facto normal que n:io póde merecer cen
sums. 

O honrado Senador por• Ala.a-ôas extrnnhou 
muito um telegramm·,, publicado pela Ga:cta 
de Nolicias do 2\J do maio, e transcreveu-o 
em seu discurso. 

Or·a. diz esse tolea-r•:tmma. (Lê) 
S. Ex. oxtr·a.n h ou esw teleg·t·amma, como 

oift<nsi v o rl:t di;.:ni<l:~do e independoncia do 
Governo do Bmzil. 

!lias S. Ex. neste ponto ainda não tem 
razão. 

Esto telegrammn. niio Lorn outro fim sinilo 
fazer· voJ' a" nosso Govcl'!ln, que tem obr·iga· 
çii.o como n•1.ministra.<;fio .·npol'ior do paiz, do 
attülJiier pm·a os g'l':Lnde.; iutm·Psses ingleze~ 
quo s•J ach~llt euvol vitl•JB na lirjttidn,.i'Lo da 

Companhin Leopoldina, e esses interesses silo 
de sete milhões de libras sterlinas, ou antes 
duzentos e tantos mil contos da nossa moeda. 

Si esses interesses, tilo avultados, soifrerem 
illegnlmente,por e1•ro da justica ou por outra 
qualquer ciJ•cullistnncia redund1trá isto, 
perante o estrangeiro, em descredito do Bra
zil e da administração da sua justiça, cujo 
credito o Gove1·no é obrigado a zelnr, afim 
de que os cnpitaes estrangeiros erupenhatlos 
em industrias IJrazileiras corram regular
meu te e prosperem. 

Não ó só por causa dos credores inglezes 
que o Governo deve intervir nos negocros da 
Leopolrlina-intervir,jáse sabe que em termos 
de modo officioso, mas em todo o caso inter
vir, porque o proprio Governo é credor desta 
comp:1nhia da quantia sup6rior a vinte mil 
contos. 

Porém, ainda ha um outro interesse; e este 
maiot• que todo;; para legitimar essa inter
venção, e é que a Companhia Leopoldina, si 
niio é a estrada de ferro mais importante do 
Brazil, porque acima della está a Central, e 
a mais extensa de todas, porque tem dous 
mil kilometros de estradas de ferro, prestando 
serviços a zonas importantissimas dos Estados 
do Rio de Janeiro e Minas. 

O Go~erno precisa attender a que essas 
linhas fe1•reas, denominadas Companhia Leo· 
poldinn, funccionem regularmente para 
poderem prolllover os gi•andes interesses das 
importantíssimas zonas que servem. 

Por isso, S. Ex; não tinha nenhum funda· 
mento para estranhar este telegramma. O 
t.elegramrna é natural, é legitimo; cbamn a 
nttençii.o rlo Governo para os negocias dot 
Companhia Leopoldioa a bem dos interesses 
in~lezes ahi compromettidos, e que o Governo 
tem obrigação de acautelar. 

Quando o nobre Senador precisou os seus 
pontos de censura, formulou um inoppor
tuno e intempestivo, a que acabei de respon
der, e, em outJ·os com r~lação ao regulamento, 
disse que violou não só o decreto de 1891 
sobre sociedades anonymas, como a p!•opria 
lei de 15 de set.,mbro de 1893 que pretendeu 
regulamentt\r. 

Sr. Presidente, o decreto niio violou lei al
guma; o decreto conlbr·mou-se fielmente com 
u aJ•tigo de lei que regulamentou. Foi este 
artigo tio· lei quem revogou dJsposii;ües auto
rio!'es, quaes •·rarn as ~a lei de 1~91 ~obre 
sociédudes unonymns. 

Re:.lmente, quem confrontar o regula
mento com as disposições r la lei de 1891 veriL 
que ha contradição entre um e outra. As 
disposiçües r la lei rle 18\Jl tinham sJdo revu· 
gndas poln. lei de lG de setembro de J8U3, o 
ó com e5ttL let de 180:3 que u decreto tem obri· 
gar,,~.o rle coufurml~r-so. g me~ mo pttl'l\ a !lei 
oxecuçiio desta lei ó rJUO foi experlido. 
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Não tenho meio mais facil parn. demonstrar 
esta conformidade entre o regulamento o a lei 
regulamenta· la do que ler as disposições do 
regulamento e da lei. (Entra norednto o Sr. 
Senador Oiticica,) ( Lil). 

data, o outro terço ficaria obrigado a accoitar 
esta concordata. 

0 SR. LEITE E 0ITIC!OA-0nde V. Ex. en
contra esta rlisposiçã.o? 

0 SR, MORAEs BARROS - Em todas as leis, 
até no Codigo do Commercio. E' esta a disposição regu\nmentadn. 

Vejamos agora o que diz o regulamento. 
Diz o regulamento no seu art. 1": (Lê). OSR.LEITEEÜIT!CICA-Pordôe V. Ex. 

que eu dig-a: não conhece as leis das socie· 
dades anonymas. O Sr. LEITE E OITICICA.-lsto é o que diz a. 

lei. 
O Su. MoRA.ES BARRos-E' exactamente o 

que diz o art. 5" da lei que acabei de ler. 
(Aparte do 8r. Oiticica). V. Ex. me attenda. 
Peço a tlttenção do Senado. 

0 SR. MORAES BARUOS-A regra dos dous 
terços vem desde o Codigo do Com me reio. 

0 SR. LEITE E ÜIT!CIOA-Não obriga O terço 
dissidente. 

Diz a lei no art. 5°: (Lê). 

E' valida,-diz aqui. A proposta valida, si 
bem entendo o portuguez, quer dizer que 
tem valor obrigatorio. 

0 SR. MORAES BARROS- Ent[o alímita~ão 
dos rlous ter•ços é inteiramente inutil, abs
urda. 

Eu estou fóra da advocacia hn. oito annos ... 
0 Sn. LEITE E ÜlTlCICA.-011 ! 
0 SR. MORAES BARROS-Sim, senhor; va· 

lida quer dizer que tem valor, e só pótle ter 
valor sendo obl'igatoria a p1·oposta. 

0 SR. LEITE E O!T!CICA - Pois eu estou 
nella. 

0 SR. MORAES BARROS - ... mas apezar 
disso, lembro-me alguma cousa rlo direito; por 
exemplo que o Codigo rlo Commercio no art. 
247, exigia que para ser valida a concordata, 
era necessario que fusse concedida pela maioria, 
absoluta dos credores, e que fos3em represen
tados dous terços do capital. 

0 Sn. LEITE E ÜIT!ClCA.-Jsto e um sophis· 
ma que não resiste á menor analyse. 

0 SR. MORA.ES BARROS-Será paralogismo, 
mas sopbisma nunca. Isto é intuitivo, entm 
pelos olhos de todos; valida quer dizer que 
tem força obrigatori!t. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Dentro da lei. 
0 SR. MORAES BARROs-Sem duvida, mas é 

exactamente o que estou fazendo quando 
Joio. O art, 5" d11 lei, que diz: - é valida a 
proposta-quer dizer que para ter valor e 
preciso ser obrigatoria. Isto é claro. 

0 SR. LEITE E ÜIT!CJC,t - Eu responderei, 
O Sn.. MORAES RA.RRos-Tenho ainda me. 

lhor p!'ova do autor desta emenda, que Joi 
apresentada pelo Sr. Amaro Cavalcanti; foi 
acce1ta e convertida em lei. Procurei nos 
annaes o discurso com que S. Ex. a funda· 
mentou e niio o encontrei; mas tenho-o aqui 
em original, de onde se vê clammente o pen· 
samento que ditou a emend11. (IJ), 

«Discurso pronunciado n11 sessão de 23 de 
julho do 1893.» 

Peço 11 attenção do Senado p~ra o seg-uinte: 
(lil). 

O decreto legislativo de G de maio 1892 fez 
uma pequena alteração, rlizendo: Maioria 
dos credores que comparecc!'eln. 

Jâ. não e maioria absoluta; basta a maioria 
dos que compareceram. 

A lei' sobre sociedades anonymas, de 4 do 
novembro lle 1892, art. 21. paragrapho 
unico faz referencia a e~ ta disposição, quando 
diz: (Li!.) 

Era este o estado do direito quando veio o 
art. 5'; mas isto era concordata entre accio· 
nistas e não entre credores; paro. a concor· 
data entre credores ·o caso ertt inteiramente 
omisso. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA.-MIIS V. Ex. jlt 
viu G'Oncordata entre accionistas ~ 

0 Stt. MORAES BARROS - Proposta cnt1•e 
credores o entre accionistas. 

O Sn.. LEll'E E ÜITICICA-Ah! mus então Já 
está. previsto na lei. E' ,iustnmonto o ponto 
da questão . 

Aqui est11 bem clnl'O que o flm era reme
diar a impossibilidade que havia do fazer-se 
accordo entre os credores portMoi'es ue de
ocntHres com autorisaçiio do todos esses cro· 
dores. 

Então o n.utor da emenda não foz muis do 
que applicnr o. estes crorloros a rogra j{t ostrt· 
~olocidrt nas lois anteriores, qno exigin.m 
para a concoJ•tlntrL ilous torças rlo capital; 
q uo quando deus terços acceitassem a concor-

0 Sa. MoRA.ES BARROS - A lei é perfeita- . 
mente clal·a, V. Ex. é que não o. quet• entender. 

Como dizia, 11 lei exigia maiorin. abso!utrt 
do numero de credores, e dous terços rio ca
pitll.l; <lopois contentou-se com a maioria dos 
que compar\lcossem. 

o S~t. LEirE E OrTrcroA-Omle? 
O SR. MonAES BA.rmos-Pm•talJl;o, 1lcsde que 

o caso era omisso, seria pi'Cciso, pnt•n. haver 
accordo ont1•o os cretlores, quo se dósso Ulll\lli· 
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mirlndo cntr·o eRies, nnnnimidar!o ordinaria- r ou n. Iingua está inteim.mente mur1ndn, ou a 
rnento impo,sivel !lo ol>tcr•-sr<, e, pot• canse- palrLVJ'a whrl" quer dir.m· nqnillo que tom 
~w·rrcin., impossillilidadorltl ~unlqner accor·tlo valor·; e uma di~po,içfi.o de lei só tem valor 
entr·c n conqmnhi:t arronynm o OR crcrlor·es qnumlll obriga ; a lei que não obr·iga não tem 
olwkacionist:rs, portadores rle debentures; vnlot• algum, nii.o é lo i. Ora, desrlc quo a 
hast:tvn n. divm•goncia tle um, apenas, para proposta e v:i.lida, e obrigatorill; (l o terço 
iml'ossiiJililar o accordo... dos obrigacionistas divergentes flcarn su· 

o sr:. LEIT~ g On•rcrcA-Estú. v. Ex. en- jDitos, ficam obrigados a acceita.r, n. submet· 
'wr··se á concordata. approvadn pelos outros 

gnmulo. Onde está issu 'I rlous terços. Dahl não ha recuar; c, si o 
O Srt. MortAJCS BARRos-Está no discurso do nobre Senador quer sustentar sua opinião, 

Sr•. Amnro Cavnlcn.nt.i, qu:.~ndo Senador, c risque da lei a palavra ~atida, si tem poder 
que acabei de ler. para tanto; mas não a pódo sustentar, por-

O Sn. LEITE ll OITICICA-Onde achou este que a sua opinião e,;tá condemnarb. pela lei. 
discurso? Foi, Sr. Presidente, esta disposição, que 

O SR. llfonAES B.umos-Lor·oi ao nobre 
Senat!or o ~uc escreveu o proprio n.utor. 

O Sn. LEI1'I·1 g OrTJC!CA-Mas si o discurso 
nii.o estti. publicado, não tern autllenticidade. 

O SR. MonAEs BAnRos-No discurso leem
>e estns pai:JvJ•ns: « Pnm 'ser appenso no 
:~~l volume !los .A~;naas . . >> 

Não o foi por ter chegado tn.rde. 
<< Discurso pr·ommciado na. sessão tle 2G de 

,junho do IR!l3 pr;lo Sr·. Am:i.ro Cavalcanti.» 
Aqui estú., em tluas mcins folhas de pn.pAl. 
• ~gora, lerei n. carta cnrn que esse i ilustre 

CX·Se·rarlO!' rom~tt.eu-rne O diSCUI'SO. Para. O 
o honrado Senador pel:rs Alo.gôas, é preciso 
do,cer a tudo isto. 

Dizem que o parrlista <i teimoso, mas tei
moso como S. Ex. rtinda níio encontrai nin-
guom. 

O SR. l.mnm E On·rcrc.t - Nlío estou tei
rnnndo cousa nenhuma. Estou nrgumentnndo 
coma lei. 

0 Sr:. MO!:A!ls BARROS-Peço attençií.o para 
a loiturn d:t c:rrtn., ~ue ê SPguinte. (L8.) 

Si o honrado Senador exige o reconheci· 
monto da firma ..• 

o Sr<. Lg!TJC g O!TJC!CA- Que e quo isto 
prova? 

O Sr:. Mon,u:s B.umos-Jsto prova o sen~ 
tido d:L lei, meu collo~a ..• 

O Sr:. LJCJ1'E g ÜITJCJCA-Não, senhor. 
O S!l. ~Jor:AEs B.uu:n;;-, .. o o fim pura o 

qual e!Ja ti.>i Jr!'omul;mdu. 
0 Sr:. LJCI'J'l~ I~ 0J'l'JCIC.t- !.o is não EC 1'0-

Yog:tlll por rlisr:ursus do Senado. 
O Sn. i\Ior:Ar-:s B.\Rlto,-E nem isso era no· 

ces.:;ario. , . 
O Sr:. L r·: r TI~ r•: OrTrcrcA-l\'iío so revol!am 

leis pm· r\iseur·.-o.~ no Congrosso, mns por rlis· 
1H)SiÇ(IC8 üXpl'C.':'::!;IS e cl:u·as, 

O Sr:. ~llli:.u~s llAt:r:os- ... por~uo lmsta :1 
]tai:L\'1';1. l'f//ir/1(, que nqui l•SI.ú u:~ lei. Ou ou 
1rilo 'ei aiJ.;olutamcnlu rmdrt tio vortuguoz, 

alterou outras da. lei de 1891, a que conso
lidou torlas a~ disposições relativas ás sccie
durles :rnonymns; loi cs~e o regulamento ex~ 
Jlerlido pelo Governo. 

S. r,x. usou do seguinte argumento -que 
a. lei rcgulamentttda de 1893 não :mtorizou o 
Governo a expedir regulamento pnra :t sua 
execução. Ma~ S. Ex. sabe melhor do rtue eu 
que o Governo não precisa. de nma autori· 
z:u,ão especial nn lei pn.rn. expedir regula~ 
mentos, porque tom a sua n.ttribui~·iio consr.i
tucional de expmlir• decretos, iustrucç:Jcs e 
reguln.mentos para fiel execuçii.o rlas leis . 

0 SR. LEITE E 0ITICICA - Para um a1•tigo 
da. lei 'I 

0 S!{. Moru·Es BARROS - Pa;,•a UIU n.rtig-o 
ou par•n. torla. a lei, para o que julga neces
sal'io á fiel execução da lei, ua conli:Jrmirlade 
dos interesses que estiverem cm jogo. 

O SR. LEITE g OrrrorcA-i\Jus não interesses 
de occasião, qu~ v~nham podil• ao Governo 
que lit~a aquillo quo Jlres convém • 

O SR. MoRAES BARROs- Isto é materitt de 
udministração, da competencia do Poder 
Executivo; o o Poder Executivo e que com· 
penetrou·se da. necessidado de expedir ~sse 
regulam~nto, ouvindo a ropresentuçlio do 
alto commercio do Rio de Jn.neiro ..• 

0 SR. Lr~n•g E 0!1'!CWA-Ah ! 

0 Srt. MOUAES BARROS- •.. :i. frente do 
qual so acha v a o Banco da. Ropublrca. 

O SR. LE!TJC !C OrJ'!C!CA-POrLlrjo.ll!n! Pum 
satiSI'ILzer os inter•esses do Haueo da. Repu· 
blic:t, o Governo não tern o direHo de expedir 
regulamentos. 

O Sa. MoRAEs BArmos- O Govm·no tern 
sempro rlireito do CXIJeuil-os para 11 rJol 
cxecUr:ão das leis votadus no Congresso Na
ciorml. 

O Srt. LJm'E ll OITrcrcA-M:ts niio do n.c· 
COI't!O COIIl ÍlltOI'l'SStiS ÜCSI.t~~ OU dll~lJC.lles • 
E,;t.ú V. Ex. coutess:I!Hlo q u" l'tll'am os iul.e· 
ro.<scs tlo Banco dn.IWpniJ!rcn. ouiiu u do todos 
os crctlorcs quo duterrniuaram isso. 
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O ~R •. ~.foRAEs Rumos-V. Ex. não ouviu J . O SP .•. LEn·.r~ E OrTrcrcA-Semrluvidn.. 
o P!'IUC!p!O do meu di~curso. Si o tivesse , , ,., , , . . , , 
ouvrdo, r.erin. r·econllecido que comecei ex· I .o.s,r .. Mo~-:~~~' ~lA.r.t:O;':.-.Sr ,:e~_us~ o. 1:0~1~ 
plicando qual foi 11 ori~om do 

1
, " 

1 
t Senur.or est.t., .mltlllll·t<,.<ICS, ~~UM! ,rs ,\ccert.t 

.. e,u rtmen °· comu verdad.eH·us, a rc~ponsn.IJrirdn.rlo rless::t 
O SR. LEITE E 011'IC!CA-Eu sei quo.l foi. inerepação serú. exclusivamente de V. Ex., 
O Sr~. MoRAES BARROS-V Ex vne t:1l· porque tlo certo no paiz intcir·o não l!n,verú. 

vez,_ dillill·o, conforme 0 boato que t;ouxc' para· ~uem pense do, mesm:t !'órma. 
aqur, o boato d~ que o rcguln.mcnto Joi redi· O r1ccreto não fel i promulgado por nccessi
girlo pelos advogados du. companlli:t corri· dade rle occasiiio, lo i c.mccbido o anno p:ls
gido pela suaclircctoria... ' sct~lo; a sua gesLar;ã.o durou até o dia da 

O Sit. LrmE r·: OmciCA-Mas cu disse que promulgação. 22 do maio ultimo : foi uma 
não acreditava nisso. lunga gestação. 

0 SR. MORAES BARROS-Pois bom· V Ex 0 SR. LElTI~ E 0JT!CICA·-FOi um parto 
pó·' e dizer-me que minto; póde diz~t· que~ infeliz. 
Sr. Dr. Rodrigues Alves tambem mente. O SR. MoP.AES llArmos-As censuras de 

O SR. LEITE E OrnctcA- Perdôe-mc· 0 V. Ex. é que foram infelizes. 
Sr. Rodrig-ues Alves recuou de public~r o O SR. LEITE E 0I1'ICICA dá um n.p:trtc. 
regulamento. 

0 Srt. MoitAES BARROS-E' possível que nó.; 
dou>, inl'm•mnurlo soure ma teria do 1\tc•o não 
mereçamos fé alguma. Mas peço ao llo~rudo 
Senador que mo <.leixe continuar· e impu~· 
sivel discutir por e~ta fórma. ' 

Jú. tive occasião de infurm11r ao Scnndo qual 
f<:i 11 origem do regulamento. Representa
çor;s r lo alto commercio do Rio de .Janeiro, 
levu~as ao conhecimento do Ministro, pelo 
presidente do Banco da Republica, J'nzirun 
ver a grande necessidade de re~ubment11r-se 
o art. 5" da lei. O Mmistro de entlio, o Sr. 
Dr. Rodrif(LWS AI ves, reconheceu procedeu· 
tes estas considernç<5es, e entendeu que de· 
viam ser uttentlirl:.;.s; e, em consequoncia disso, 
deu ordens para que lasse formulado o regu· 
lamento. 

Pouco tempo depois, em novembro, o Sr. 
Rodrigues AI ves retit•ou-se do minist.erio. 

0 Srt. LEITI~ E 0I1'!C!C,~ - Esteve com O 
regulamento em seu podet·. 

0 S11. MORAES BARROS- Esteve com um 
J'ascun h o do regulamcn to; mns clle não es
tl1vu. <'St,udarlo; quem o ostudou lbi o se11 
succesmr, o Sr. Dr. Bern:u·dinu de Cn.mpos, 
pe~soalmente com o St•. Presidenta da Repu
blica, tamb••JJl pe,soalurcnte. 

Ambos estiveram com o regulamento, cujas 
emendas, correcções o nccrrsf'imos õàO obm 
pes~on.l de cadn um dc•llca. N:i.o conteutes 
com isto, consnltrtram dnn:; das maiores sunt· 
rnidudcsjuridiclls do 1ttl.iZ. 

E, só depois rle tinssar por este cadinho 
tolin, é que o pr·r~eeto do reg-riiarncnto foi 
promulgai.lo cm rl:1.ta <le :l2 do 111:1io. 

Siio asinlbrmaç,;u;~ qun tenho dns lionr:ulos 
Íll!ICCiOJlltl' i os, CDlllCÇtlllllü pr•!o Sr. Dr, Ro
ilr·igurs Alvt•s, p:t>ôltndu polo Sr·. !Ir. Bct<n:l.l'·· 
di nu rlo Carupo,;: H1o iullmnn~<irs pr.·,·,tutlas 
pu r• l!ornen,; destu qui la Lo, r:uja l!unor•:ütili· 
!.lado, acr·cditu, niiu pórlo ser couto:;tutl:t. 

tiuundo V. 1 

0 SR. MORAgs 13ARROS-Car.lo. vez que O 
Governo tiver do pro:nulg:tt•um t•egulamento 
sobre mater·iajudiciari:t, ó preeiso quo indague 
Jll'imeimmonte quaes são as n•·ccssidadrs que 
se acham pendentes du. m:ltcria judiciaria, 
~em o que não pódo promulgar o reg-ula
mento E' a lioml'ina do lwnrarlo Senndor 
por Alugôls, o nlío preciso dizer mais sobre 
e lia. 

O SI:. LliiTE E OrrrciCA dit um ap11rte. 
O Srt. MoRAES BAmws-Parecc que S. Ex. 

sr·, udmiLt.n concordat:t üo cnso d:t insnlvoncia 
ter sido reconhecida pelo Poder Judicittrio, e 
denretu<lu. a liquidu~ão pelo mesmo poder 
qmndo a lei a bl'llngc exacL:trncnte clous casos. 
E' possivol, e ar·onlece mesmo lltUitas vezes, 
os accioni:>tns do uma, compunhi!t nnonymlt 
reconhecerem ospontaneamonte a sua insol· 
vllbilirl:tdo; is tu é lacto natural, é Jacto muito 
comrnum : os proprios accioniotus reconhecem 
qnc a sua empreza. estú, ln.llida, esta insol
vu, vol, o, nesse co.so, U: em preza convoca os 
seus crcdore; ; si .Ira credores portttdorcs de 
d:buntures, e>tes compltrecem ; si este.;, em 
num<•ro supur•ior IL dous ter~'os. chegam ao 
aceonlo de Jbt•mu!ar uma pt·oposta, cst:t pro
t<osta ó n.ceeit!\ pelos accionistas r ln, cnmp:1uhin, 
illsotva.vol, o llr·mu.-se a concordat:t que ri 
obrigatoria Jllll'!L o tm·ço du debe,tutislas di· 
vergontt-s. Depois de :Iccr.ita :t concordata por 
ambas as par·tes, vüo po•lir :tu juiz :1 homulo
gnçiiu. Pal'l' conccrlel·u, o juiz pr•teis:1 exami· 
n:u• o caso c verrficitr si :ts lei" quo regem 
<'sta hypotlreso t'om.ru toda;; ob.;crvacht.,, quer 
por· p:1rte <los :tcciouistns tht companhirt litl· 
lit!n,, quer Jlül' parte tio,: cr·cdores obrii(aeio· 
uist.as e, um:t vez vm·iticu<IO q uo todas as 
leis lor:un oLserv:tt!as, homologa :t concur· 
t1at:<, Si, pelo coutmrio, \'<•ritl .. n. a lhlm rle 
algu111:t tut'llt:llidadn, ou iur.riu;:oc:t oa ox· 
trllL':tea, si verilh::c, piil' exemplo, :1 l':tlt:tr1o 
autlicuciu. uu algum iutorc,~l),tlll quo tlovia 
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ser ouvido, entiio deixo. de homologo.r, e n. cos do o.ccionistas por outro lo.do, as po.rtes 
concordata não produz seus etreitos. contructo.ntes tlcam direct!l.mente obriga•las 

0 SR. LlllTE E 01TlCICA.-POis, segundo o 
regul11mento, tlciL Jogo produzindo etreito, 
Está no regulnmen to. · 

por este accorclo, Este accordo porém, niio 
produzirá effei to em relação a ter.~eiros ..• 

0 SR. MORAES BA!tROs-Nii.o estt\ no regu· 
monto, meu honrado collega; desde que a 
concordata niio é homologat11L, ella niio p1•oduz 
etreito. 

O Sa. LEITE m OITICICA- Então não está 
perfeito e aca,bado. 

0 Sa. MORAES E BARROS.,. sinão· depois 
do homolog-ado, 

Isto não é novidade alguma, isto e direito 
corrente nosso, ó dispo>içiio que rege muitos 
casos do nosso direi to. 

0 R, L lUTE E 0IT!CICA-Está engnnado ; O 
regulamento niio diz isto ; V. Ex. cstà com· 
batendo o proprio regulamento ; taça o fo.VOl' 
de lw o artigo. 

0 SR. MORAES BARROs-Eu VOU ler o a.r. 
tigo ; elle não desfaz o que acabo de dizer, e 
creio que V. Ex. não lhe dou a. sua verda
deira interpretação. 

0 SR. LEITE E 0JTIC!CA-Si elle tem inter' 
pretaçüo occulta que V. Ex. vem dar agora ... 

O SR. Mo~tAms B,IRROs-Jnterpl'eta~ão oe
culta, niio; interpretação jurídica, unica 
legitima. Tenha a paciencia de ouvir (U): 

0 SR. LEITE E 0IT!ClCA.- Perfeito O aca
bauo. 

0 SR. MOR,\ES BARROS- Um pouco de pa
ciencia, sinão sento-me. Níio tenho liber
dade· nem pm•a Jêr um artigo de lei!,., 

O SR. LE!TEE On•rciCA da um aparte. 
OSR. Hor{,\Es BARROs-V. Ex. é o maior 

discu~satlor destt~ Ca:a; mas, desculpe-me 
que diga, amda nao a;Jrcndeu a ouvi!•. 

O SR. LElTI!l E On•rcrcA- Vou aprender 
com V. Ex., com su:ts ~ttbias Jeições; 
. 0 ~R. MORAES BAr~ROS-;-E' p~ecíso que 
V. Ex. aprenda a ouvir, e prectso quere
speite meu direito de falia!', como costumo 
respc!tar o s~u; pois do contrtu•io, fico aqui 
nn. trtbnna o dra. todo, com est~Ls continuas 
interrupções, 

Pl'iucipio outra vez a lêr (LO). 
Está aqui a disposiçiio de lei. 

O meu honra.rto collego. sabe melhor do que 
eu que nos contractos de compra e venda., 
desde que as partes accorda.ram na cousa e 
no preço. o contracto fica per!'eito e acabado, 
na expressão da lei; en tretn.n to, este con · 
tracto perfeito e acaharlo não transfere ao 
comprador e domínio da cousa comprada 

sem a tra.rlicão, si a cousa é movei, sem 
a transcripção no registro de hypotheca.s si a 
cousa é immovel. 

Entretanto, o contracto é perfeito e aca
bado. O Sr. Senador mbe disto melhor do 
que eu, e é a mesma disposição que rege o 
caso. 

Figuro outra bypothese, herdeiros maiores 
formulam uma partilha por escriptura 
puhlica; esta escriptura publica é um con
tracto perfeito e acabado entre esses her·delros, 
mas niio prorluz elfeito em relaçiio a terceiros 
emquanto a partilha não for homologada por 
sentença. Eis aqui outro caso. 

Portanto, já vê o honrado Senado!' que se
melhante disposi;lio não é innovaçii.o alguma, 
nem ha aqui disparate, como S, Ex. teve a 
liberdade de qualificar a mesma disposição; 
pelo contrario, é um acerto jurídico, uma 
continuação das tradições jurirlicas de todo o 
nosso direito, que vem desde_o direito_iro
mano. 

O Sa. LEITll E O!TlCICA.-Eu respondo a 
V. Ex. com as suas pt•oprias palavras. 

0 SR, LEITE E O!T!C!CA-Faço favor 
plicar o que isto quor dizer. 

Disse V. Ex. que o nccordo só tinha. uma 
vantagem, a de obrigar o terço dos obriga
cionisr.as, perfeito o acabado entre as duns 

de ex- partes; mas si o accordo é feito para 
terceiros, não pó•le estar acabado. 

0 SR. MORAES BARROS-Desde que a pro
posta ó acceita,. quer n. pro posta foi ta pelos 
crerlores e.a?ceJtll. pelos accionistas, quer a 
p!•oposta letta pelos accionista o acceita 
pelos credores, lic11 o accordo fetto e aca

ba.rlo; mas só produ~il'it seus eífeitos de di
reito depois dtt hom»Ioga<;iio. 

O Srt. LE11'E E 0!1'icrcA dá um apal'to. 
O SR. MoRAE~ HARrtns-Si tirot' um pouco 

de pacrcneill, mo onvit·!t. 
O nccr>r<.lo fica pül'lei to e n.cn.lmrlo para obri

gai' as pal't,r':; C}ll!! o flzorn m. istu ó, <lous 
tcrr;os r.lo credoras por um ludo e flol!s ter-

0 SR. MORAES BARROS-Depende por isso 
de homologação. E' perfeito e acabado para 
ourignr os dous terços ..• 

0 Sa. LEITI~ E OrriCICA.-Então, para ter
ceiros, niio póde set•. 

0 SR. MoRAES BARROS .. , para obrigar as 
partes contractan tes, que na hypothe~o silo 
•lous terços dos accionistas devedores, e dous 
tcl'ços (los ob1•igacionisl.a~ credores. Estes 
llcam obrig-1t<log; prtr:L e~tos o conr,rncto ó 
pel'f'eito o ucabatlo; ruas nfi.n perloito e acn
lm<lo prtm o tur~:o ti ivcl'gon to tle accionistas, 
nem pam o terço divergente de oln·igacio· 



I 

SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE }897 251 

nistas; porque para estes, para. que a con
cordata produza elfeito em relaçüo a elles 
como em relaçüo a terccil•os, é inctispcnsavel 
a homologar;ão. 

Ouça ag-ora o nobre Senador. 
«Codigó do Commercio; cap. 8", art. 191, 

diz o seguinte: 
«O contracto de compra e venda. mer

cantil é perfeito e acabado logo qne o com
prador e venrledor se nccordam na cousa no 
preço e nas condições; e desde esse mome;1to 
nenhuma das partes póde arrependr.r-so sem 
consentimento.da outra, o.indt~ que a cousa 
s~ niio ach_e entregue nem o preco. pago. 
Fwa enten<hdo que nas vendas cond~eionues 
uão se reput>t o contrncto perfeito sinão de
pois de verificada a condiçüo (art. 127).» 

Já vê o honrado Senadot• que não é nenhu
mt~ novidade esta disposição do r•egulamento, 
caso seja julgada disparate, como tal deve ser 
tambem julgada quando incluída no codigo. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-A conclusão não 
e essa. 

0 SR. MORAES BARROS:-Não leu; porque 
si o tivess:l lido -teria visto a disposição do 
art. 9", que diz : 

« Das deliberações que forem tomarias pelos 
portadores de obrigaçM> se. lavrará um ter· 
mo que rleverá set• assigno.do pelo presidente, 
secretario e portadores, sendo as firmas reco
nhecidas por tabellião. Eote documento ficará 
sob a guarda tio presidente que lhe dará o 
destino legal. » 

Aqui esta o regulamento exigindo sempre 
a assignatura dos obrigacionistas. 

O SR. LEITE E OrTICIOA. - Então V. Ex. 
acha que é a mesma cousa que o portador de 
debcntt~res leia c estudo uma proposta, com 
conhecimento rio causa, ou que seja obrigado 
a assignar uma proposta durante a reunião 
de uma. assembléa 1 Isto prova como o regu
lamento foi feito. 

0 SR. MORAES BARROS- Prova isso não 
ter S. Ex. prestado attenção 110 regulamen· 
to. Não posso atinar· qual a di:ll'crença, qual 
a superioridade da assiguatura dada em pa.-

0 SR. i\foRAES BARRos-E' a mesma. pel avulso, por cada um dos credores, que lê 
Considerada disparate a disposição do re· a propostt~ ele concordata, acceita·a e a~sig

gulamento, esse modo de vêr deve solfrer na-a; não sei cm que estlt assignatura valha 
igual pécha em toda a nossa legislação. mais do que deliber•ação tomada em assem-

Não obstante o Codigo do Commercio dizer bléa numerosa, represtntando mais de dous 
que o contracto de compra e venda fica per- terços dos interessados, assembléa em que se 
feito e acabado desrlc que as partes con· discute em um e em outro sentido, assembléa 
vencionam na cousa, no preco e nas condi· onde se confabula, assembléa que informa 
ções, sempt•e se tem entendido que este con- dos negocias da sociedade, e que, depois dessa 
tracto perfeito e acabaria, não <lispensa a conft~bulação e dessa discussão, delibera por 
tradir;ão, para produzir a acquisição do votação; e não só assim delillera como tam' 
domínio. Tal é a intelligencia que tenho bem assigna o te1·mo, do qual consta a vota
visto dar a este artigo do codigo, não çilo. Si ho. rlilferença entre uma nssignatura 
só nas lições de direito commerchtl ou- e outra, é a fitvot· desta; esta é muito mais 

. vidas na Faculdade de S. Paulo, como authentica; esta olferere muito mais garan
tambem nas discussões travadas a respeito: tia de conhecimento de causa do que aquella. 
tradtção da cousa move!, ou transcripçiio Portanto, a censur' do honrado Sena
no regi>tro de hypothecas, si a cousa é slor• é de um~ improce lenciR. e de uma 
immovel. E, entretanto. o contracto estava injustiça que brada aos céos. 
perfeito e acabado_. l!:n~endendo S. _Ex. o que o SR LE!Tiil E OrrrcrcA-V. Ex. diz isso 
est~ art1go do codtgo ~tgn1tlca, entao to.mhem por estar ha oito annos alit.stado das lides f~· 
d~ve entender o arttg!J do relfulamento, e renses 0 não frequenttlr o fôro desta Capi-
nao pensar_ que ha nqut um drsparate, tal. ' 

Disse mats S. Ex. «0 art. 7"... · b b s O SR. PRESIDENTE-Lem ro ao no re, ena· 
«A proposta rle accor~o por• parte rlos por- dor por s Paulo que a hora do eX)JOdiente 

tadores de obric:ações se poderá realizar: estti. esgotada. 

a). • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · • · · · · o SR. MoRAES BAnRos- Terminarei em .................................. , . . . . . . . breve. 
b) por consentim~nto delles dado em reunião sr. presidente, todas as censuras do bon-

pnra es:;e tlm convocada.» rndo scna•.lor, a meu vêr, cahiram por 
Aqui, aindn. S. Ex. não tem r•aziío. A lei terra. 

cxign pt•oposttt ncceit<t o a5sigmvla polos obr•i- s. Ex. foi injusto qu:tndo disse que o Go-
gacionisr.ns. verno se apro1•oituu rla occasiiio actual para 

O honm<lo Senarlor niio !ou o decreto in • exprtlir o rcgulamo<lto. intet•vin<lo nos nego-
toiro. cios <ht companhia Leopolllino; o regulamento 

o SR. Lmrm E Or·r!CICA:-Li. teve o sou inicio em Jlns do anno passado, e 
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a sua gcstaçiio d:tta de outubro ou novembro 
do unno J•I1S>arlo atil ... 

O Sn. LErrr. E O!TICJCA dá um aparto. 
0 Sn. 11IORAES BARROs-E'impo:;sivel <liô· 

cu ti r assim. 
Desculpe-me repetir: V. Ex. ain<la niio 

aprendeu "ouvir. 
Falia a•lmiravclmente, e ouvi•lo com to<la a 

a~tonção, mas ainrh não :tprendeu a ou· 
v1r. 

N:io sou o unico nessu ponto a qmixar-me 
de V.Ex.; de~se sentir S<in torlns aquellcs que 
cntretcem polemicas com V. Ex. 

Estou qmrendo concluir; o Sr. Presidente 
est!l mo Jb.zendo lernumr a termin11çiio da 
110m do expediente. 

O regulamento conceb!do om outubro 
ou novembro do anna lindo Jlcou em cla
bot•açiio rlesde <'ssa epoch:t a. to :.!~ <1o m:lio. 

Não e regulamento do OCC:tôiiío. ncrn fllho 
da dPsirlia r1e empregados superiores q uc o 
clal,ora,ram. 

Ex,minar:tm n'o o ex-Ministro d:t Fazcnrl:t, 
actlll\l secretario <lo Estado clestiL pasta, o 
Presidente da Repu hlica. e duas summida<les 
<la nossajlll'ispru<lenc:a. 

Mos.trci que n telc~ramma <l,; um:t poi1e
rosJSSJma firm:t commercial lia Europa era 
mm to ruzoaYel o muito justo. 

0 SR. LEITE 1l O!'J'!CICA-011 ! 
0 Stt, MOIUES BARROS , .. porque O GO· 

verno não doYe deocll!'ar <los altos i nteres
scs l!gndus it liquidação da Comp:mhill Leo· 
poldum •.. 

0 Sn. LEITE E 0!TJCJCA-0b! 
O Sr.. 1Ionu:s BAnnos ... altos interesses 

dD. zona scrvi<liL por e'~a Cornp:tnhi:t, :t mais 
oxtensn. ele todo o Bt·aúl; altos int.er·esses do 
proprio Go.verno, credor· de quanti:L maior 
de Vll!tc mtl contos; rl.os ct·e<lm·es estrangei
ros, que ropresen tam um >':tlor dn coi·c:t de 
;C, i.OIJO.OOO: taes intorc;~:es não devem cor· 
rer :'J, revelia. 

E foi injusto o nobro ~'clllt\lor quando disse 
que u regul:tmcnt.u violou l<'is anl.criorr.~. 

Quem assim J'c~ l'oi a propr·ia Jci dn 1893, 
que l'lWOgou c.>s:ts leis, ]luis uma lei não vio
l!l outra, oras a revog·n .. A lei !lo 18!J:~ revo
g-ou, alterou ns leis antr.l'iot•es; niin foi o r e· 
guiamento expedido do pll'n:t conJ'ormidar.lo 
com essa dispo'i~iio da lei. 

A duvida toda provem do nouro Scnntlor 
nií.o d:tr iL pal11Vl'll, ·cal11/a to<lo o v:tlor a 
qu., c!ltL tom direito na lingwt portugur~a. 

~lustrei 11. irnpr<,cudcncia dns o:~t.r:ts e<~nsu
l':ts do hü!IJ':tt1n ~~~n:ulo!' ]){)L' :\ lag~·,as. S. Ex. 
nc"'il·' <·.cn,IIr:•.s li>i inl'oliz eomu o lem ~i<lo 
cm otlt.J•us ncca,.;ilies. 

Tonho conc!uido. (Jll11ilo vem) 

O §1•. !LeU c. c OH.idcn- Peço a 
puhwra. 

O Sn. PnESIDENl'E:- Acha-se esgoüula a 
hora do expcllicnte. V. Ex. pó do requerer 
prorogaçüo. 

O Sn. LI~rri~ E OITICICA-Nüo, senhor. Que· 
ria respon•let• immediat<tmente ao nobro Se· 
mvlor que acabou do Jidln.r, mas como a bora 
110 cxpedienr.e está acabD.ll:t, V. Ex. me re· 
ser·varit a palavra para amanhü, mesmo por· 
pua não ha uume1•o ·J,ara votnl'. Rl'spon· 
do rol an111nhii, flc<mdo, porem. V. Ex. certo 
de que poderia fuzel·o immedi:1tamente. 

ORDEM DO DIA 

!tEGALIAS A ES1'UDAN1'ES DO CURSO SUPERIOR 
DAS l'ACUJ,DADE5 DE D!Rll!TO 

Entra em 3' rl i>eussiio, com a emenda o1l'e· 
reei da. pelo St·. Severino Vieim, a proposição 
<la Carnara dos Deputados, n. 82, do J89G, 
que determina que os !liumnos do cm•su su
JH•rior rlas Fa,·ul<hules do Direito, mn.tJ•icu
lado~ antes da. lei u. 314, de 30 ele outubro 
de 1893, gos:trão tias rcg;clias da legislllçfto 
antenor. 

E' lido, o.poi tdo e posto em discussüo o se
guinte 

Jll~QUEltll\IEr\TO 

Req ~ei~'O que a proposição seja enviada it. 
CouJmissuo de rnstrucr;ão Publ.ica para sobre 
e lia interpor o sou parecer. 

Em 3 de junho do 1891.-Gonçalvas Fe1·· 
l'Ci?'ct, 

O §a·. -~oaldnl Cat;nnda diz 
que o requerimento em que o honrado Se
nador pede quo seja subrnetti1io ú Cornmis
tiilO do lnstruc<;ão Public:t u pl'ojecto cm dis
cu,.;,ão, nlio faz mui:; do que <lnmorar cscu
mda e Jll'l'jl!llicialmcnte, a soluçii,o q~e pos
sa ter. 

E,to Pl'ojccto J'oi discutiuo n:t Cumt>l'll dos 
Deputados no anuo pass:trlo; veio depob; 
pam o Senado, omlc soJl't·ou 11 :2" e 3" discus
~ão, ~cndo e:sttt oncerradu, n~o havendo a 
rest":ctiva Yotar;.ü.u pur 1\1lt:1 do numero, o 
depo1s por causa do cncerrumeutu tlo 
CUJ'lfrl'CSSO. 

Enlcll<lo o orador quo n. nmteria jú ó co
nhcei<ltL 110 Senado, Alem d'i~:;o, u preciso 
at.ten<lcr a que esta protdlar,r~o pó<.lo :;m• do 
!llnlio a tiiJ'lllti' uultn, " do Iwnlium <'Jl'cito a 
>olu<;;io dada :tl'CS[ll'il.o do pl'ojccto; desde o 
a uno pas~auo e~sa. lei t•::;Lú em exec1wil,o o os 
aluumo:;, uu teriormeu t.o um tricu lt1tlos no 

t· 
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curso superiol' d11s facu!tln.dcs de ui rei to e dlt 
Escolll Polytechnicu,, se aclw.mmais ou me
nos pcrtnrliatlos no seguimento do cur.;o 
que ,iá J'r•equentarttm, perturbaçiLo que cem· 
tinuaní. este u.nno, e tal vc~ ati\ para o nnno, 
si porventm·n. n. so\uçiLo for• indefinidn.111ente 
demoradl1, como muitas vezes u.contece. 

Por conseguinte, si o Senado entende que 
deve attender [t Jcgi lima pi·et.Jn<:iLo dos a! U· 
mnos du.s f:tcu!•lades, deve fa.zol-o quanto an
tes, afim ile que essa. concessiLo seja arn·o
veitada em tempo. Si, porem, acha. que niLo 
deve assentir nn. a!Jud1da concessilo, pensa o 
or11dor se1• mol!Jor rejeitar o projecto, par:L 
que os a!umnos n:io continuem :t ter e~pe· 
ranças em uma solução que nunca chega. 

Portanto, não parr·ce uo OI'a1Ior imlispen
sa.vcl ou vi r-se :L Comrn is;iLo de lnstrucçiLo 
Publica visto que o u,;sumpto e conlleciil dcs· 
de o anuo passado, votando o orador contra o 
J'equer•imento. 

O §1•. Gonor,•alvc,. Fcrreh•a
Sr. Presidente, apresentamlo o requerimento 
de adiamento da discussiLo do projecto, para 
q nc este Jbsse â. Comm i:;silo do Instruc,,ilo 
Publica afim de que esta emitta seu parc~er, 
obr.do~cu o orador a um sentimento quo pa.· 
reciu. mesmo traduzir o pemamento tlo~ Srs. 
Senadores que em aparte estranharam o 
pr0,jecto Jbsso dis~utido sem parecer dtt. Com
miiisão. 

Deve o omd.or declarar que, pela leitura 
pcrfunctoria que fez do projecto, ncltr.t que na 
parte ro!:J.tiva it Jlaculdu.•le do Recife niLo me· 
reco :1 npprovnção elo Sena1lo. 

Entretanto, p:1rece-!1Iequea prctc·n<;iLo con· 
st.nnte da emt·nlla re!,,tiva tL Escola Polyte· 
chnica não tem a mesu1a ru.ziio pat:u ser re· 
jeitada. 

Nestas circumstancias, niio tendo ainda 
juizo bem assento sobJ·o o us>umpto, e ou
vindo os ap1Lrtes do alguns Srs. SenadoJ•cs, 
entendeu o orador que a CommissiLo de In· 
strucçilo Publica podia interpor parecer, 
proporcionando ao mesmo tempo occasiíio de, 
nes;e pcl'iodo, ser l'eito maior esturlo 1lo pro· 
,iocto. · 

Na opinião do orn.ilor a rnziio nprcsenladn. 
pelo mesmo ::;cn:ulor que RI! nppuz aoJ'CIJUOI'i· 
men lo, niio ti procedente. 

As Commis ;ües toam um prazo corto pn.ra 
interpnrcm parocm· soiJt•o q.m!qucr pro· 
jceto. 
' O ~t'nni!0 nclm~~n no (•.nme('-0 tl:1, sr.R~i"io, 
qnn.nt!o n;'io lw. P.iiltlttmuitu t,mbldho. Poi'· 
t:w1o, em pouco~ dias :t Commis,ii.o podm·:·t 
api't'.>eiHal'" seu tJ•ab:dho o Lo1lu~ porlorão 
eu111 nwlhllt' conh<~t:iiiiOIHu d" causa, vuta1· o 
pm,icet.u. 

E' t<lllt.o mais impol'Lanlo, o noecs::m.ria. a 
id1L d11 pl'lljcclo :'t Commi,,;siio, quando o:<lu 

est:i em seu ultimo turno ; o niLo é couve· 
niente que o Senn.tlo, sem amplo conheci· 
mcntu da questão, vote um pr(\jecto tão im· 
pQrtantc, qne vac estabelecer uovo regímen 
nas escolas p:1l'allc!o ao regímen actual, o 
perturba111lo, po;·tanto, o serviço regular das 
mesmas escolas. 

Nestas condições, pensa o orador qne o Se· 
nn.d.o deve approvar o seu reqnerimento. 

Ningucm mais pedindo a palavru, encer
ra·se a discussão. 

Posto tt votos, e npprovado o rEqueri· 
mcnt.o. 

Fiea 11 discussiLo adiada. 

Voto do Sr. Vico-Prosidon te da Reput•lica 
á Resolução do Congresso Nacional rela· 
tiva i locaçiLo de serviços agricolas 

Entra cm discussiLo, com o p11recer favora· 
vel da Commissii.o de Constituição, Poderes e 
Diplomacia o veto do Sr. Vice-Presidente da 
Republica :1 Rcsoluçilo do Congresso Nacional, 
regu I ando as condições dos contractos de lo· 
cação de serviç.os agrícolas. 

O 81•. ~lio~·ael'l B:u:•••o!õ (pela or· 
dem) à o primeiro n. recouheccr o valor do 
parecer !lado pela Commissüo de Constituição 
c Potleres opinando pel~ approvaçüo do 
t·eto. 

Precisa, porem, lemln•al' ao Senado que tal 
projecto é procerlente <la Commissi'io rle Le· 
gisl:wii.o c .Justiç·a que por diver~as vezes o 
estu<lou, llttntlo parecer íiJ.voravel. NiLo pa· 
rcc<!.pois. raozavel quo úque!ltL Commissão 
se 1lcixe de fazer presente o mesmo projecto 
que potler·il correr o risco tle um11 conde· 
mna<;iLo. 

Por isso requer o ora•lor que o projecto 
Sl'ja remetti1lo it Commissão do LPgislaçiLo e 
Justi,,~. que actualmente se compõe do pes· 
soa! inteiramente rlivcrso elo da Commis;;i'io 
que fuuccionou m1 legisltLtura passau:1, e que, 
po!'tanto,ostó. no caso de da.r um p:.wccer intci· 
ramente insuspeito, esclarecendo a opiniiLo 
do Senarlo sobt•c o julgamento dll. m:ttcria. 

,\ccresce mn.i.s que o projcdo ó extenso, 
pois tem liO ou 70 e tn.n tos lil'tigos, c apon:ts 
JiJi <listribuido honl.um, du modo quo muitos 
1!08 hom·:vlo~ Sr:;. Senadores nfi.o poni:tm trr 
tido tampo ilo estwl.d-o' o con1'routal-o com 
as mzCíos do veto pum vcrillear :t quem 
assi.;te a raziio-si :'!. Comm issli.o que f<JI'InU· 
J.o11 o projecr.o. "'i :<.o ~~·. VICC·L're:-:iden l,e da 
Rnpublica quu o \'utou. 

l'<ll' i,su Jlll!'eco ao 01'.1do1' d<· todo o ponto 
razoavd ü iiet'l't:.tdn, e gal':ud;itlol' 1lo pces
t.ig·iu d:ts ddiiJIIJ':II,'i'íu~ do Senad" qun :-;l',ja flii· 
vid:t a aut:ml CuJumi;· .. ~:i.o dn Lc.!.!·i~laçil.O t~ .lu~ .. 
tÍI;'I1 1 tl llCS:ifl Stllilido C<!III :1, hUII[';L dO IIÍl'<'''P
cer o t'l11[1llil'Íilll\ll(o que ouvia it ~lesa. 
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O Sr. Presidcut;c-A r1istribuiçüo 
dos avulsos aqui no Senutlo é. sempre l<nta 
na vespcra. das diseus,ões. 

Por i.-so V. Ex. não tinhn. que est.~an h ar 
c'tivessc o 'llelo incluirlo na ordem do dia de 
hoje. 

Partanto, a Commissilo de Lrgislaçiio c 
Justiça ó competente para dizer com se"U· 
mnça sobre este ponto. ·" 

E' tambem procedeute a out.t•a razão alie· 
gadiL sobre o ter sido esr.e projecto rltst.ribuido 
hontcm, constando de mais de 60 artigos, 
nào porlendo, por isso, ser con veuientemonte 
estudado. 0 SR, MORAES BARROS não foi isto O que 

cst.ra nhou; dis•e apenas que " proj~cto. sendo 
muito cxt.Hu~o e 1 endo 8irlo d istr·ilmido Jwn
tcm, muito do~ St·s. ~enadnres niio tivcmm 
tempo rle esturlal-o detidamente, 

o SR. Jo1o CORDEIRO-O projecto e conhe· 
cido de lm muito tempo. 
. 0 SR. JI!OI~A!IS BARROS- 0 honrado Sena

dor não pó de rlizet• isso, porque o Senarlo est:í. 
renovado em seu t~rço, e os Senador·es novos 
tarnbAm teem o direito de estudar a 1nat.eria. 

E' I ido, apoia1lo e posto em discussão o se 
guintc 

REQUERIMENTO 

Reqneiro que o 'llelo r1o SI'. Vice-Presi· 
rlente da Republica ;i. Resolu\·ão elo Congresso 
Na••ional sobre Jocaç;io de serviços agrícolas 
seja enviado á Commissiio de Justiça e Legis 
lação para dar parecer. 

Sala das Sessões, em 3 de junho de 1897.
Jlforaes Barl'OS. 

O Sr. Lelre e Oiticien acha 
que, tendo sido o veto presente ii. Commissão 
indicaria pelo Regimento, isto é, a Com· 
missão de Constituição, PodeJ•cs e Diplo
macia, ignora por que deve ir agora á. nova 
Commissiio, o que poderia parecer falta de 
competencia da mesma Com missão parll. pro
ferir juizo soltre a materia. A' vista disto o 
orurlor votará. contra o requerimento do no
bre Senador pelo Estado de S. Paulo. 

O St•. 1\loraes Barros diz que 
parece ser sina do ot':Ldor ter sempre de en· 
n•entar com o honrado Senador pelas Ala.gôas, 
ainda mesmo nas mais simples pretençõe,;, 
ainda mesmo qnando silo, como a questilo 
actual, conducentes ao t·egular encaminha· 
monto dos trabalhos. 

0 Sn. LEITE E 0IT!C!CA-Lembre-se O hon
rado SenadO!' que cstn é questão antiga cm 
que nos debatemos nesta Casa, o honrado Se· 
narlor a favot• e eu contra. 

0 8R. MORAES BARROS-Mas não ]Hl razão 
alguma p:n•a se negar ~~ audiencia ela Com
missão rle Legislação o .Justiça, tanto mnis 
quanto umo. d!Ls razões do ·veto é n. inconsti· 
tucionu.lidade do projecto. 

Pa1•eco ao orador absolutamente razo~vcl 
ser ouvitla a Commbsilo de Legislaçiio c Jus· 
tiça, autor(L do projecto, o que tlelle so oc
cupou por muitas vezes o anno passado, li1· 
zondoas corrigendas que julgavanecessarins. 

O SR. Jo1o CORI>EJRO- Não me lembrava 
diSSO, 

Ninguem mais pedindo a palavra., encer· 
ra·so a discu-são. 

Pus to a votos, e r·ejeita~o o requet•imento, 
Continúa a discu:ssiiu do veto, 

O Sr. 1\lornes Barros-Sr. Pre
sidente, fui. de veras surprehendido pela 
regeiçiio do meu requet•imeut.o; tinha como 
certo que seria approvado. Suppunha que o 
pt•ojecto iria a uma das Com missões da casa 
afim de ser por olla estudado. 

O Senado, em sua alta sabedoria entendeu 
dispensar a audiencia desta Commissão, e 
não me resta outra cousa sinão sujeitar· me 
á deliberação da casa . 

Sou, comtudo, obrigado a vir á. tribuna 
dizer .algumas palavras em elefeza do pro· 
j.;cto, embora não esteja para isso absoluta
,mente preparado, trazendo assim a debate 
idéas descozidas, produzindo desalinhado dis· 
CUI'SO. 

Procurarei, como puder, demonstrar a im
procedencia das razões com as quaes o 
Sr. Vice-Pt•esidente da Republica funda· 
mentou seu vdto. 

Allega a isto que o projecto é inconstitu· 
cional. 

O art. 72 da Constituição, § 2" diz: "todos 
são h;uaes perante a lei;~~o. . 

O § 24 diz: «é garantido o livJ·e exercício 
de qualquer pi'Ofi~são>>. 

Em nome tla igualdade de todos os ci· 
dadtios perante a lei, foi votado o projeccu. 
Mas esta razão, Sr. Presidente, e ele todo o 
ponto improcedente por provar demais. 

Si ao regular o projecto um dos contractos 
~u.is ~ommu~s na vida d? cidadão o pro· 
.1ecto vwla u. Igu~tltlade do ctdadiio perante a 
lei, forçoso é concluir que qualquer !~ire-
gulando qualquer contracto viola t:Lmbom o 
principio cardeal da Constitui~üo du Repu· 
IJ!tea. Além da lncunstll.ucionaJidiLdo em quo Jbi 

bo.seado o velo, o projecto u ÍJICI'C[l:Ldo de ou· 
tros '1ufeito.i, como o de nüo cousultar o in· 
tcrcsso publico. 

Ma~ :L conclusão ú nbsurlla. Não ha con
tracto algum da vidu civil que não estl'j:t r~· 
gu!atlo P'Jlo direito ei vil, !:;to t'1 eomcsi;Iho o 
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tão claro que di~pensa toua e qualquer ue- suppon~o que elle assenta no dPsconheci· 
monstraçlio. mento de principies economicos. (Lê): 

os contractos celebrados entre si pelos ci
dadilos, sabem-no torlo~, tem suas d isposi· 
ções regulamentares no corligo civil, no 
direito civil, que são ainda entre nós, as Or· 
denaçües do l~d"o e as leis extravagantes 
promúlgadas depois dessa legislação; si o 

· cont.r·acto é de natureza commet•cial, sun. re
gulameutaçiio está no Codigo Commercial, 
Nunca sejul:.:ou qun os rlispo.,ições do uireito 
civil, reguladora dos contractos entt·e os ci· 
darlãos uttingissem a igualdade que teem 
todos elles perante a lei. 

« E' inconveniente, por• que a lei basea-se 
no rlesconhecimrmt.o dt:" priucipio~ ecr.nomicos. 
-O trab;, lho humano f<•gc 'em1're á regu· 
lamentação, procurando sempr·e pontos onde 
elle possa txercer-se lil'l'emente. 

Nos paizrs em que o trn ballro nüo tom a 
faculd:·.de de escullra, clle sulirnette se á 
rPg-ulam· nt,.çãn; uo~ pa.izes. porém, ~rn que 
exis•e essa faculdn,le, comll no Brnztl, elle 
a and<~narit os ser•vi(·os rel(ularneutares e irá 
manifestar-se onde encontrar a liberd,de. 

Esta conclusão é de manifesta impt•oce· Por esta fórma, a pre~ente lei irá intervir 
dencia. artificialmente na d•stribuição do trahalho, 

O vr!to do Sr. Vice·Presiclente dt1. Repu· all'nstando da agricultur·a e~se elemento pre· 
blica contém proposições sem fundamento cio~o e desviando para outros pontos em qu(l 
argum, sem significação apropriada ou intel· sua acção se,ia menos pr.,ductiva, acat'J·er.ando 
legivel. . assim grandes males ao paiz e á propria agri· 

Mas, si em todas as nações cultas o poder cultura, que com ella se pretende bene
pu lrlico intervem na lbrm11ção dos contractos. ficiar. » 
sem nunca se eoteuder esstt intervenção E' uma inrrepação injusta. 
como regulanrlo a t'órma ou as condi~ões nas O projecto em questão foi recebido com 
quaes os contractos podem Fer acceitos; si certas prevenções, oriunda,li ria legislar;ão 
em todas as nações policiadas nunca se pensou anterior, que regulava a locação do serviço, 
que determinar que taes e taes ~ontractos e do facto de ser o r,eu autor p1•imitivo um 
devem pagar esta ou aquelln quantm, devem lavradm•, o humrlrle ora'lorque tem a honra 
ser feitos por escripturo. publicn ou parti· de dirigir-voe a palavra. Não se o ttndo lido 
cular, fos,e restringir ou ferir a liberd11de foi-se a priori entendendo ser elle a continua· 
individual nas suas mais elevadas mani- çilo das leis anteriores regularloras da lo· 
festações e o livre exercício de to~as as caçiio de se1•viços; apreNentado por um 
profissões; si em parte alguma se observa 111vrador, julgou-se que o projecto tinha por 
e>sa objecção á existencia de lei reguladora fim transformar o locador de servtços em. 
dos contractos, a que se reduzem as con· servo da gleba. 
siderações do veto do Sr, Vice·Presitleute da Esttl. prevenção provinha do desconheci-
Republica 1 mento completo do projecto; nascia rla ca 

Dizer-se que o projecto fere o •§ 24 rlo rencia de leitura delle. Tenho pedido sem
art. 72 da Constituição, que ga1•ante o livre pro que leiam attentamente o projecto para 
exercício de qualquer profissão moral e in concluir-se que, ao envez do pensamento 
tellectual ou industrial, é outro fundamrmto· ge1·al, o projecto faculta plena libertlade ao 
que qualificarei de absurdo em attenção á locador. 
alta autorirlalie por quem foi empregado. O projecto repousa sobre esta base indis· 

Entender-se que essa liberdade de pro- cutivei! emqu11nto houver no Brazil talta ile 
ftssões exclue absolutamente toda e qualquer braços para a lavoul'a, p:Lra o serviço do
lei, significa que nenhuma profissilo póde ser mestice e para qualquer· outro ramo de tru.· 
regulamentada por lei. Não comprehen lo o balho; siio inuteis as leis que visam coa.gir o 
alco.n:e da. proposiçii.o. pres1arlor· lle serviços· ao cumpr·imento do 

Todos os patzes pos>uem leis rr-guladoras contracto. 
d:t lavoura, do commercio, da industria, de Silo inutó1s, porque os patrões estüo sem-
todas as transacções, e nunca se entendeu pre á discJ•rçilo dos colonos e criados. 
cohibirla por essus leis !L libor·dade prolls- Tal é !L falta de braços no Brazil, que os 
sionrrl. amos se sujeitam ás condições impostas pelos 

A liberdade rle profissão consiste cm cadt~ trabalhadores, sejam trabalhador·os da la· 
um escolher livremente n pi'Otlssilo que vom•a ou do ser•vi~•o rlomcstico. 
melhor lhe apmr. e m11is allequad11 r1 sua m- Silo, por•t11nto, as lois a quo já mo referi in· 
dolo. Mas isto wi.o siguiflea que o individuo teir:Lmonto inutcis. 
não esteju suj<lito ús lois rcguladuru~ LlrL o S!t. ,Jo:\o Cotmtww-Entiio ptmt qnc 
prollssilo q uo 11 brrtçou. · r,

1
zcl-ns 1 

Isto ó intelli~oncüt quo uuncn. se deu. 
A scgur1du. J•uzilo do vdro ó ,iulgur o pro· O Stt. 

jccto iuconvonicnte uus interesses publicas, clt~bom. 
MO~tAB8 BARIWS-Mas ningnem i\S 
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E' exactamente o que cst.ou explicando : 
nin"ucm tez lei tcnt.a11rlo constmnger o lo-

n I • cndor de serviços a. pt•cs .al· os ; o pr(\)ecto 
nüo te1·e tal intuito; ello pa.rtiu desta lmsc, 
que disposições no>se "entido são inteira
mente inuteis e antes lo i o pro.)ect!) el:tbo 
ratlo em um espirita inteiramente contrn.
rio n. legislação anterior de 1831, rlo 183i e 
de !SiO. 

Estas legislaçücs sim, eram do arrocho; 
o prestador ele serviços d~L Javour·a que fu· 
gisse ao cumprimento de seu contracto era. 
pl'eso, soifria uma pena c era reconduzido ao 
servko. 

Estalcgislucr;ão produziu ell'eito contrapro
ducente, porr1ue serviu pa1·~' arung8ntur a. 
immigt·açüo ; :~lei de I8i0 em tão rigorosa 
que nem chegou a ser posta em exccuçiio : 
1bi uma dn~; medi1lus mais acertadas do go· 
vorno provisorio revogur tal Jegislaçã.o. 

O projecto niio tem a mini ma intençiTo de 
coagir o -prestador de ser·viços no cumpri
ment.o do contracto, e é t.iio liberal que nem 
ao menos consagra. acção pura este fim : pelo 
projecto, o patrlio ~uc vê o seu serviço 
abandonado pelos colonos niio tom a.c~ão 
nem puramente civil pum obrigar os colo
nos ao cumprimento da obrigação contrahirlu. 

Nem esta acr;ilO é consagl'ada no projecto, 
tiio liberal é dlc! A un!ca acçiio que Jhi cs
talJelecirla alitVOl' do p~triiO não trata s<·não 
de colirar :t uivitla que o colono tenha para 
com ollo depois ,Jc ab:tndomu• o seu serviço. 

A unicn. ncção que o patriio tem Clllltrtt o 
colono pelo proj~ctu é cst:t, e ó acção pura
mente civil, sem cr;ncção alguma, sem mesmo 
umn multa. 

Não ha um sô artigo do projecto commi
mtndo nem ao !lleiios uma pewL de multa; 
consagra apcn11s a acçiT.o puramente civil, 
sLtmmari:t, para o pal.riio cobrat•o que o colo
no lhe esteja :1 dever. 

Entretarlto, ~' lavor do colono e contra o 
p:ttriio, e, tatue-se :L acç:1o cxccu ti v a p:1ra o 
colono h a ver o ~ uc o p:ti.rão esteja a àcver
Jhe. O colono tem ucção execur.ivn con
tr:L o patr·ão, uo passo quo o patrão contra o 
colono sr'> tem acção sum1n:ni<L ; e o Scnatlo 
l':tbc perfeitn.l!lenlo a rliJl',·J•c•nr;n.quo ha nntre 
ii ar.ç:i.o executiva, mui tu mais rapitln, e 
a.' ttmumria,q uo tom termos mui to ma. is com-
plexo:;. . . . . . 

l(cconlweentlo :1. rmpw:sll·tltdarlc, a tncon
vc!lienoia. rio tu: !:r. o q rralqtll>l' mnd.idn r·norci· 
t;ivn, dir·r·t~tant<•JJL•_: t~Ut!l.t·n. u l'qlúuu, o pl'uiccl'.o 
;\i nrl i L a I o Jl tou 11111~1 'rtod ida rnd i roct~L. mo r! i ri~L 
q11o t\ uo·w coutl'a u l'Olnuo, lHas cou!.l'iL o se· 
guntlu pi~LJ';I.o 11 t;c l'üL~0.b(! ao t->uu Sl:l'ViÇD o «.!O
I"uo ~fiO t:r·m: divida.,quto lieou dol'llltdu :J.O sr>rt 
pa. t,J•il,o an tt~ r·iu t'. Si l~;-;tt~ st·~·u nd o paLt·o~i.n a li i e :a, 
~erl 11~ o cu!Oit,,ellu pu lu pr·.rjt•cto liea olwigarlo 
apugar u duiH'u da divitb rpru u ~:ulu11u l.uuha 

-----------------------
pam com o primeiro p:ttrão ; m:Ls :1 seduc
ç~o, a alliciaçlio é diticil de provnr, e assim o 
c:cso r·ams vezes so realinzo.rú. Si o so
gunrlo p11triio se limita a receber o colono 
q uo vao se I !te oll'orecer', então este segundo 
p;Lt.r·ão flcn. responsa v e! simplesmente pela 
divida deste colono para com o primitivo 
patrão. 

E por• ahi fica c'tabolecida;t regra-que é 
direito rio colono abanclon~tl' o serviço do seu 
pa tl'ão desde que pague aqnillo quo lhe estejn 
a uever.T:lo liberal é o projecto que po~ elle 
o contracto de [,,caçiio rto serviços nem ao 
menos é contracto obri;::aturio, pois, tlcstle 
que :t parte prestadora. do servil;o.> tem o di
reito de eximir-se do contracto, de deix;u• 
rle prestar s'JJ'Viços, pagando o que deve, 
semelhante contracto não é obrigutorio ab
sol utnmente. 

E isto é direito reconhecido ao colono pelo 
projecto: o colono tem ~ualquet• desconten
tamento do pu.tr:lo, tem uma queix:t qual
quer, por pequena que soja, entendo que o 
pttrão vizinho retrilme melhor seus snrviços, 
:tl'J'anja o rlinheiro, paga o seu patrão e fic11 
inteimmente livre prra- :tjustar-se com o vi
zinho ou para ir para onde lhe approuver. 

E' estu a disposição capital rlo prqjecto, e 
~ue busca collibir um abu5o que se diL entre 
os nossos lavradores, abrrso sentido no Estado 
do Rio do .JaneiJ•o, no Espírito 8anto, em Mi· 
nas Gerae; e em S. Paulo. 

Assim ó ~ 110 em corto logar de S. Paulo h a 
um Jll.zenfle1ro que é prompto em correrá 
capital o lit engaJar Jamil1as do colonos; ns 
razc!lfleiro,; viziulws c:;peram que esto tr·agn 
uma p'rrção de ntmil Lrs, paru, depois de esta
rem na su:t vi~inhanna, alliciarem,serluzirem, 
tirarem-lhe estes colonos, sem pagar as. de:;
pezas, o tralrallro que o primeiro tove em ir 
buscai-os na cnsa llEJ cmigraçiio da capital. E 
assim em diver:;os loJ!ares. 

E' <·ste abuso que u preciso cohibir, ó este 
abuso quo o pro,jeeto tent.1t reprimir. 

A lilltCL de pr·eeeito Joga! tom dado Jog:lf' a 
~ontlictos muito graves. Dcsrlo que o patrão 
llquo cet'to, fique sr•gur·o tle qu11 o segundo 
p:trriio S(H':.L obrigado 11 pagttr-lhe a d1vida 
torl:t, quanrlu o colono ~uizcr sal! ir, clle· não 
brig:u·iL com u colono,doi X·, 1-o-lw. s~th ir;q tmmln 
vierem empregados do seg-undo p~LI.r[i.o >edu
zirotu os colOilllo SllUS, o! lo deixal·OS·h~L levar, 
porqno cst:'L gru•untido pe!:t lei, mbo quo o 
segnr11ln _pat1·iio so tnl'lm, rt:!~JJonsa.vd 1n~Ja, 
divida. tio euloun, srndtt IJIW rJIJ 1Jl'illlni J'u ''aso 
u u pela divida, ~implc~. " nu ~,;gundu caso, 
fJlliLudu u segunlu pat,J'fLu ma11lh allidar LlS 
euiO!liJ:), )'elo dobro 1!a. d1 vlda .. 

Nü.o 1tn.ver:'1. IH·\pts jHJI' !~ali:~ L dii-!to. enL1•n .. 
t.tnto quu pnt· l'tdt,;!, cle:da. di.-l!ll.nlit;;·i.u. 1:un!lie· 
ro.; t!;1, tllaiut' gt:LI'idado Loru lmvirlo r:uLt'o liL
zuuduil't'::i. 
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Cito um acontecido no .Jnhú, no Estado 1le 
S. Pnuln, em que colonos tlo uma fazentlo., 
ap:nentados com co!onos do outra,munil'am·se 
de carros e carroças par,, ftLzerem a mudança 
de seus paren•os, sem dar· 8tl.l.isf:1çlio ao pa
t.rlio respectivo; o pessoal do pat1•ão resistiu, 
houve um confiicto com armas de togo e 
morreram duas ou tt•es pessoas. Esta lacto 
ter-se-hin. evitado si .i:1 então estivesse om 
vigor a disposição lllludida no projecto. 

Além oisto, senhores, precisamos conside
rar a cousa de mai' alto: a vida 1los brazilei
ros é a vida da lavoUl'a, este p11iz é essencial· 
mente agricola, como diz a chapa, I]Ue, por 
tão repetida, tem cahitlo no· I'itliculo; mas 
ess:t e a grnnde verdade. Sondo o paiz 
essencialmente agrícola, a locaçlio de sm·vi
ços ngric~l~s é o contract? mais !mportante 
da vid>t ctvll deste povo; e o ma1s Importante 
de todos, porque, a excepção da mulher e dos 

·filhos, todo o mais pessoal de nossa casa, de 
nossos trabalhos agricolas, é elllpregatlo por 
meio de cont1•actos. A loca~iío de serviços 
sendo um contracto desta importa.ncia precisu 
de ser regulado, . 

Cumpre que o mundo civilizado não acre
dite que o Brazil carece de uma lei siquer 
re"'ulando o contracto da locação de serviços. 
O que presumirá o munflo civilizado? Acre· 
ditará nat.uralmento, que o que rege a loca
cão de serviços é o arbítrio do p:Ltl'~.o. a via· 
Íenci:L do pat,J•iío, o arbitr-io das au~oridades 
policiaes; porque em muitas localtdade.s de 
que eu r.ent10 noticia, os delegados de policia, 
quando ~1m colono ~b~ndona; a f11zenda do 
seu p>ttrao deix11ndo dtVtfla, !lllO toem escru
pulos em mandar prender o colono, f;tzentlo·o 
volver ao estabelecimento de ondesahiu. 

E' estn o regímen; regímen que desappat·e
cer(t desde que tenhamos let regulando o 
assumpto. . 

Além disso o projecto encer1•a outl'as dispo· 
sições quc,sem terem inaior importancia, pro
videnciam sobre m:tles de menor alcance; esta 
po1• exemplo. Quando acontece hoje liquidar
se n, massa toda do um IU.zendeiro, os colonos 
entmm como credores em pó rio igualdade 
com m1 crenorcs chirographarios do tazcn
tleh·o, sofTI•endo ratc.io nos seus salarios ,; en
tretanto, que na massa llos bens exrste~ 
muitas vozes al"umas 1.000 arrobas de eale 
ou de ll:;sucat•, P<1.r11 eu,ia producçlio elles con
corremrn corn o sou tmhalho. 

Or•a, isto é umn. injust,if):l fbgrante, 
O pl'•',indo, poi~. ]wovitlor;?h pa:1'n. que 

neste cn.so us colonos ton!Jam <•li'Oltll ,t pag,t
mont'o protbrencial sob1•e o prorluct.o rla co
Jheit[L ou tl:l sa.t'rtt p:1ra a qual conc~1rremm 
<'.Oill o seu tl'ahalllo, satmnrlo a'>tm o•sa 
gr·andc injusti~~;t. . 

0 pr•o,jeeto Cl'Óa n.inda. 11illll. 01Ül'n. <l!SjlO· 
siçüo su.LuLar : obriga a todo u 1!1VI'aclor 

St,nnrlo V • I 

quo tiver colonos a seu serviço a fazer uma 
esct•ipturação duplo., isto ú, a escripturaçiio 
no3 livros da faz·Jnda o a oscripturação na 
caderneta do colono, tlc Aorte que nenhuma 
verba possa ser debitada ao colono, sem ser 
lançada nos livros da fazenda o na caderneta 
do colono. 

Dest:1 fórma o colono conhece immecliata
mente a verba, que foi l11nçtvla a seu debito, 
e pódo logo recla.mar. Para que esta escript
uração se,ia valida e ucceita em juizo, é in· 
dispensavel que haja conformidade entre a 
cscripturação foi ta nos livros do lhzcntleiro 
e a operada na cadet•neta dos colonos. Eis 
alli uma garantia da maior importancia. para 
o colono. 

0 SR. B. DE MENDONÇA. SOBRINII0-0 pl'O· 
ject.o só tem um del'ci to; é ser mais Jhvo
ravel ao locado1• do quo ao locatario. 

O Srt. MORAES BAm:os-Mas isso é devido 
á nos~a situaçlio. 

Realmente o projecto J'a vorece os colonos 
em prejuízo tlos patrões ; mtts isso ó o rc· 
conhecimento do tilcto que eu jit expuz. Em· 
quanto no Brazil sentirmos litl ta de brac;os, 
estnremo.> i1 discri]Jr;iio dos colonos. Nós sa· 
hemos que o dinheiro que 11dianta.mcis ao 
colono fica som garantia absolut!L!nent.e ne
nhuma, não temos acção para haver esse 
dinheiro, entretanto, ú tal a JU.lttt de braços 
que os fazendeiros fazem adeantamentos de 
centenas de mil reis para poder ter um lra· 
ballmdor ; d11hi a poucos dias o colono aban· 
dona o serviço e o patrã.n fica com o prQjuizo. 
Totlavia o patrão sujeita-se à e;se prejuízo, 
porque não tem outro l'emerlio, attenta n. 
gr:tnde faltl1 do bruços. o unico remedia p11ra 
um t,al mal ó a immigraçlio ; venham braços, 
tantos quantos bastem pa.ra a nosst\ lavoura 
e pam o serviço domestico. E' nhi qu!l tle· 
vemos procumr o romeLlio, c não em me
dida> coercitivas. 

Pois, Sr. Presidente, níio obstante o pro
jecto ter o deJ'eito de thvorccot• mais o colono 
do que o pttt.rão, ello tem Iut,ado com a. pro
vonçiio de muitns que persuadem-se que ,;e 
pretende rmluzit• o colono~~ oseravo tta gleb~t 
tlo pat.riio·; o foi, ]lOI'ventul'l1, essa. provonr;iio 
n I[IW tlietou o ·octo rlo l!Oill':ulo vico·Prc:;l· 
dento. da Hepulllica, preven<;t'io qtw ou ten!1u 
vist.o partilh:tda por muito~. que SIJm tluvicla. 
nilo vm•iiicl1rltl!l, comn o hom·ml.o SenadOJ• 
pm• Al.1.gü:t::: ~t.en.ha. do conf'o.s~.;al'. que o pl'O· 
.iecto !:cm o dot'cito t!P deixar rbp!·ot0;gillo o 
p:üriio. l{cal monto e :~ssim, m:w nlio pnrlo sot· 
de ouü·~t ii)l'llHt. N~ttkt se consugui1't'L pot· me
ti ida:; coe rei ti vn.s. 

Como dizi:o, n potdo en.pii.:r! 1ln p1•ojnd.n ,-, 
e,;Lo. ltccnnheeenrlo a inconi"C!licnci:t rlo Inn
tlid:ts diroctas contr:~ o colono, o P''"jccto 

:l:,t 
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estn.beleco um r~ merlido. i nc\irect.a contra 
aqrw/]IJ quo J'ecelro <t s.eu SCI'VISO O ~,oJ.ono 
irrrlivirlaào com o primeiro pat.rao. Si sJm
ple>men to o iitzendciro recebo o colo!JO, paga 
apenas a di vida deste ao our.1·o patrao ~mas 
si empreg:t meio~ tortuosos d.e ~edt!cç:to ou 
:Lilici:tmento, entao soifre um:t msigmficante, 
mo.s justa peno.: ftc:t obrigado a pagar o 
dobr·o. · 

Emtlm 81•. Prcsirlentc, o projecto ó tão 
liboml, rlue niio ,ó não tem urna unic:> me· 
di da coe rei ti va .~ontrn o coluna, como nem 
mesmo cons:rgm n obrigatoi·iedad.e do co~
tracto de locn.çf:.o do serviço.;, purque nao 
c~1to.bolece a 1\tVO'!' do patrão acção para olJri· 
gar o colono :1 cumprir o contl'actu. A uni~a 
aco;ão que c,;tabc!cee é a :~cção para o patruo 
cohrtlr a. divida elo colono. Nem sequei' com· 
mina multa alguma pt~ra o colono: elle fico. 
n:t complet:t liberdade cm que tem estado de 
servir :t quem bem quizCI', conforrre o seu 
co.pricho, conlorme 11 su:t vagabundage_m. 
coutiním no pleno direito de fintar o patT·ao, 
abandonando o serviço e indo contractaNe 
com outro. 

Pesso:1.Jmente o colono não incorre em ohri· 
gaçiio efllct~z e sério. de pagar a divida, por
que elle nada possue. Si celebra novo con
tracto, o novo patriio é quem contrahe essa 
obrigação. 

Eis aqui to·lo o enredo oo projecto: as suas 
disposições capitaos. Eu doso.tio 11 qnem quer 
que seja, ~ue descubt•o. nelle disp0si<;iio que 
co~rcte a liberdade do colono. 

O St:. B. nm MI~;o;noNçA SoBRINno-0 projecto 
ó o mais libero.! possivol. 

0 SR. MoRAES BARROS- Por isso eu devo 
esperar do Senado que em sua s:tbedoria não 
julgue procedenta as razões allega•las p[·lo 
Sr. Vice-Presidentc da Renublica em seu 
·velo, porr1ue, como acabo do demonstrar, es~os 
essas razões são rla maior improcedencia. 
A segunda raz:io tez ao pr<0ecto uma accu
st~~•iio injusti:;sima, que nem comportam os 
seus torinos, nem o systema que presidiu á 
sua confecção. 

O SR. NoauEm,~ PAJ~ANAauA-Muito bem. 

d]J !!'õi•,].">J"el~,4~<mtPdcclara que esto.n
rlo !llliito l'CtlllZi<lo o numero do Sr. Sena· 
dores prosent~s e v.1liantailn. n. hora, v~e 
lovant;n.r 11 snssao, flcaitdo ad1:~da a d1scussao 
do vr:w o designa p;mt or·d[;m do rlia da sess5.o 
~egniuto: 

Continnnçiio rl:~ discussão nnica do vdo, do 
Sr. Viee·l'l'esirlcmo d:t Ropublic;L ú. Resoluç:i.o 
do Cnng!'csso Nacinnn.f J'[lg'Uiando as cnnrli
<;vi•:; dos cnnl;rn.ctos rio locnr:~.<J rlc 8rn·viços 
ngl'ir.~nla~; 

2" discussiio dos projectos do Senado: 
N. 70, de 1895, ~ue autoriza o Gove1•no a 

a.rrenrlar u E8tJ·ada de J<'erl'o Central do 
Brazil, segundo as bases que estt~belece ; 

N. 59, ele !896, que autoriza o Gove1•no a 
abrir concurrencia p"ra o anendamento das 
estmdas rle ferro rla União i 

2' discussão da proposição rla Camara tlos 
Deputados, n 1, de 1897, fixando a J'orç<~ 
n:tval pr.t o unno de 1808 i 

Dbcussão do velo do Prefeito do Districto 
Federal á ltesulução do re.pe"tivo Conselho 
Municipal, que reint<'gra no lagar de pro
fessor de musica nas escolas do ~· grito, o 
cidadão Henrique Alves de Mesquita. 

Levan tà-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

Publicação feita por deliberaçfio da Mesa 

CONTESTAÇÃO Ol'l'ERECIDA PEW SENADOR AL
li!EIDA BARRETO ,Í, ELEIÇÃO SENATORIAL A 
QUE SE PROCEDEU NO ES'l'AIJO DA PARAlll'llA, 
NO DIA. 3[) DE DEZEMBRO DE !890. 

A liberdade eleitoral, que deveria ser o 
principt~l attributo do nosso syotemt~ gover· 
nt~meu tal, tem infelizmente desapparecido eles 
ultimas pleitos, de modo tal, que si as duas 
ca>as do congresso Naciunal tldxarem de 
tomar medidas energicas e efllcazes contra o 
:1buso manifesto e reconhecido das autoJ•ida
des locaes, a a l1stenção ele i torai, já sensi vel 
em todo.· a parte, tornar-se-ha ainda lllaior 
até que um ropresentaute d" Nação se apre· 
,ente perante o Congresso Nacional eleito 
nprmas pot• meia duziu t\e votos (!) desprel· 
trgio.ndo-~e assim urn do~ tres supremos po· 
deres em que se bo.seia a Constituição dal~o· 
publica. 

No Estado da Parahyba, a interveução ofll· 
ciul excedeu as raias tlo escandu.lo o no meu 
entender tornou·se até criminosa diante dos 
arts. 13, 25, § 7". 43, § 22, 44 § 2 e 8, 48, 51 
e 55 d:t lei n. 35 de ;;!G de janeiro de 1892, 
além dos arts 2, 5, O e 7 da lei n. ,120 de 7 de 
dozembro de l8UG. 

Espm•ando :ttó i1 ultima hor1t quo as elci· 
çu,·s fe,lm'.tes fossem adiadas, como ne~tn. 
ca'tt foi proposto o discutido, emiJor·:t tttrdc, 
f'ni entretnnto asRi:;tir pcosoalmonto o J.llml;o 
tlo ;{.1 rlc tlezem bro do meu Esta~lo e de liL ro· 
g'l'CSSOi contrJst.lldO por tudo O que vi em lllO· 
nosJH'OZO da. rc:rlidadc n mesmo d11 muro.lüludo 
quo devo scmpi·o Jll'esitlit• 11 lodo:; os :tcto:; 
ufllr;iaos, mn:dmc t,r,tt:llillo-sc rio clc:;m· os 
logblntlol'cs da. Nn.r;ii.o I ' 
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E' facto qnc esse l'esultndo em espr.r:tdo 
dos<lc q~<r•, JK>l' um conluio publico, ii!Pgal oJ 
indrcol'l!so, cs<ava ojusil>do entre o ex-gover
nador· do E:;ta.do e o Inspector da Al!"nndegll 
do mesmo Estado, quo este substitu1rit1 
aquelle, em trocl\ dr1 eleição do prim<úro pam 
membro desta. cl\sa, jáma1s pensei por·em, 
que dc;sse consorcio politico nascesse tantu 
od<o uo partido contrario, sendo illiminntlos 
mui 1os de >cus e!t,ito< es, ameaçmlos uns e 
pre~os outro>, se"ndo ainda negado aos mais 
independente3 o sagrarlo direito do voto, em 
manifesto desJ•espeito :i. Constituição da RH· 
publica, quu sa.hiamente consagrou a repre
sentação das minorias! 

Pelo documr·nto n. I (A Unitio) que é o 
diario otllchl do Estado vê-se ~ue o Governo 
da Parahyba, ate o dia 29 de dezembro, ves· 
pera da eleir;ão, maudou publicar a chapa 
completa para Senador e cinco Deputu:dos, 
sem attendcr a representaçiio do terço; e 
mais n.inrla, >em o menor embaraço, pre\·ine 
no mesmo Dir.rio Official aos seus cOI'religio· 
narios politicas que, no dia da P!eição e nos 
Jogares em que e~ta se devia e1fec1uar esta· 
riam incumbidos da ta1•efa de diotribuir <'ha· 
pas á bocca da urna o inspector do thesouro, 
o delegado de policia, em exercicio, o director 
das Obras Publicas, o Director da In;trucção 
Publica e outros empregados de confiança, 
cujos nomes declina para honra dos mesmos, 
como consta dos documentos 2 e 3 I 

Na. 7' secçilo da Capital, povoaç~o de Santa 
Rita (documento n. 4) um tabellião publico 
certifica. em documento olflcial,que,durante a 
eleição de 30 dezembro passaclo, alguem que 
não tinha assento na Mtsa eleitoral, mas que 
representava o Governo, ao abrir-sua urna e 
depois de feita a contagem das cedulas en· 
contradas, em numero de cento e uma, deter· 
minou, e o Presidente da Mesa obedeceu, que 
só fossem abertas e lidas para a opposiçüo as 
cinco cedulas cujos envolucros eram manu· 
scriptos, sendo as 96 restantes, cujos envolu
cros eram impressos, levadas á conta da cha· 
pa oliicial ! 

E, entretanto, esse canrlidato anima·so a 
ser portador do um diploma de Senador rb 
Republica, rochoiado de actas assim Ji.·:Luda
rlas ! 

N:t parochí:t do S. Miguel do Taipú, muJ!i
cipio do Espírito Santo, os quarenta e 01to 
eleitores que compareceram, mesmo antes da 
hora legal, toram impedidos do vo~ar pelo 
mesr~rio Manuel Placido de Assumpçu.o, como 
consta do docnmento n. 5! 

Na I" socçiio da Al:Lgô;t 1lo Monteiro nü.o 
houve cJciçiio 0111 um nnico colleg-io, senrlo 
lill~us r1s actas A, IJ, C, V c E, que acompa
nham o doe. n. 7, litlsidado pruvudn. cu1u os 
prutustos e <lcchll'tl.l;üus cun:sl:1ntos dos do
cumentos 1<', G o H, nos qu;ws os votantes 

que figuram eo:no pro~"ntes nas J•oqp~ctiv:ls 
:·ctu> •'ed:tmm: uns q11e não votarrun e uu
tros que 1\.lram impedidos de o f11zer! 

O Sena.1lo de1•e considerar quo assim plane
jada e feita a elci<;iio, pelo desemt>a.r:>cO e peh1 
fraude diante dtt ausencia completa 1lo apoio 
p:tra os candidatos nlflr·iaes. ditHcil S•'· torna 11 
obto11ção de documen tr s que só p<!:km Sr!I' 
fornecidos pm• 1·sses mesmos SPrl'eJHnat·ws, 
compnrsns e curnplicr·s do fllesmo cri me; os 
Jll'Oprios taueltiã~s. mesmo de outro8 termos 
visinhos, negam-se a passai' qualqucw certi
iliio po1·que sabem que sobrA elles está sem
pre alç11rlo o cntello da autoridade a que 
cegamente obedecem ! 

Nos documentos present~s á Comtnissiio · 
vei•iflcarlm·a •'o Senado, não l"oJ•um incluidos, 
cotllbrme detcrm i na o art. 43 § 22 da lei 
n. ~5. de 26 tl.e janeiro de 180~, a relação rlos 
votantes rl!rs secções 7", 8" e 10", rlr1 Capital; 
l" de Alagoa.Nova; I•, 2" e 3", de Bananeiras; 
211 e 4"; de Itabayana.; I" e 2" lle Aral''.,I ;u ,; 
4• e 5", do Coité; l" e 2", de Batalhão; Ja,e3uc; 
3" e 4•, de Patos; 1". 2" e 3", de Pombal; un 
2" e 3•, do Brejo do Cruz (onde não houvtJ 
elekão); 1" e 2", de Santa Luzia do Sabugy 
e 'l' de Souza (onde tambem não houve elei
ção e nem sobt•e ella se JiJ.llou no dia 30 de 
dezembro,como consta do documento n. 10). 

Isto tão sómente em relação ás actas apre• 
sentarlas,faltando mais de metade das actas 
do total 1\os collegios, accrescendo que a acta 
da2" secção de S. João de Souza unica remet· 
tida, não póde ser <tpurada por conter en,
trelinhas. 

Nem ao menos procuram disfarçar a 
fraude 1 

Por ultimo, o conselho municipal da Capi
tal, no diu. apuração geral d11 eleição, re· 
cusou todos os protestos que lhe foram feitos 
e que deviam constt~r da acta rcmettlda. 
ao Senado, como determina a lei. 

Loni(O o enfadonho seria enumerar, aqui, 
todos os Yicios deRsa escapdulosa eleição,alem 
do que esse tmbalho vae tel-o, por si mesma, 
a illustre Commbsão Verificadora de Poderes 
do Senado. 

Esse Est11do foi vergonhosamente privado 
do mais sagrado direito conferido pela Cons
tituição da Republica. 

Os documentos que apresento provam ex
hnberantemente que os eleitos do povo para
hybano, neste pleito, não são os quo, como 
t.U.l'S, se npre~cnt:~m ante o Congresso Nacionrtl 
o po1· todos os~es mot.iv0s coutesto :t legall· 
rltL<le da mosma eloi~iio o proponho no Senado 
ífl!C sej11 t>ll:t annullad<L. 

A moralidade· do PodPr Lcgislnl.i vo rc
clalll<L das Commis~ucH Verificadoras ttnltL 
justi<;tt indispens:LVel ú. inte:;t·idado da R~ptl-
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biica c no respeito da Naç:üo pelos podei'PS 
que 11 reprosontam. 

Capital Federnl, IS de abril de 1897.- SE· 
narlor• Josd de Almeida Barreto. 

acta da i" secção deste município da Cnpital, 
na povoação de Sant:\ Rita, e si t•ealmeute 
a>:sististes 11 organização <la mesa eleitoral da 
reterirla secção e a todos os tmbalhos da 
mesma até a tramcripçiio da respectiva acta; 

Souza. 1 rle janeiro de 1897 • 2", n:r atnrmatlva. a que horas toi organizada 
D1•. Venancio-Recebi vo,sa carta de 18 do a predita mesa eleitoral; ::!0, si, terminada a 

mez passado, em que, recommondando·me as chamada. dos eleitores, foram contadas as ce· 
eleições do 30 do mesmo mez, me daes a gi'a· dulns antes da apuração ; 4", qunl o numero 
tissima noticia da proxima chegada ahi rlo dellas, tanto para Deputados, como para Se· 
nosso distincto amigo Sr. Marechal Almeida nndor, o si foram todus abertas o lidas ; 5", 
Barreto. quaes os nomes dos candirlatos contidos nas 

Senti que nuo me tivessois dado certas in· cednlas, que, sendo ~aparadas p11ra um lado, 
strucçõcs e noticias de que eu precisava em deixaram de ser aberttts e lidas e qual o 
relação ao referido pleito... numero dellas: 6", si e~sas cellulas que nüo 

Communico·vos que o partido governista for•am abertas e lidas eram ou não impressas, 
aqui não fez eleição, não organisando mesas tendo os rotulas lambem impressos. 
e nem convocando o eleitorado ! ! . . . Nestes termos-Pede, que na fórma da lei, 

No dia. 30 não se tilllou mesmo em eleição se passe a certidão requerida-E. R. Mercê. 
neste municipio o debalde a opposição pro· Parahyba, 31 de dezembro. de 1896.- (As· 
curou as respectivas mesas... · d ) 

Apezar disto é provavel que 0 referido stgna o, Dr. Prancisc,, Alves de Lima li'ilho. 
partido govomista tenha lavrado actas'f,.J>ns Estavam inutilisadas duas estampilhas de 
e em segredo, mandando publicar na Unir7o 100 reis carla uma. 
f(l'Unde numero de votos para os seus candi· Jorge Cavalcanti de Albuquerque Cllaves, 
datos, como ju tem feito o dito partido em Segundo Tabelliüo do Publico Judicial e notas 
outra~ eleições... do termo da Capital do Estado da Paruhyba 

Sempre a fraude, a falsidade e a men· do Norte, etc. 
th•11 1 Certifica, em virtude do decreto n. 470, de 

Miseria 1 7 de junho de 1890, e de conformidade com os 
Não pensei que o Gama e Mello fosse capaz itens da petiçiio retro do Dr. Francisco Alves 

de autorizar ou tolerar tal procedimento! ! de Lima Filho; quanto ao primeiro item da 
Convem que a Ordem proteste contra a mesma petição, que elfecttvamente foi de

falsa votação que ahi apparecor, declarando si;mado pela autolidade competente para 
que o partido governista, neste municipio, transcrever a acta da eleiçuo para SE~n:ulor 
nuo se reuniu, n1iD votou.,. Deputados Federaes, que teve lagar no dia 

E' esta a verdade. 30 rle dezembro ultimo na Povoação de 
O mesmo em S. João. Santa Ri! a, 7" secçiio deste município da 
Aguardo carta vossa. A opposição soube capital e de facto assistia ti. organisação da 

cumprir o seu devm• o estu firme. mes11 eleitoral da mencionada secção e a 
Disponha do vosso particular amigo alfe- todos os trabalhos della até a transcripção 

t · 1 b · d ( · d JO da respectiva acta: quanto ao segunuo item 
~e~t~s.o e crrat 0 0 rlga o.- Asslgna o) · 'ual- que a dita mesa eleitoral foi o1•ganisada ás. 

10 horas da manhã do mencionado dia 30 ; 
P. s.-Faço esta com p1•essa e não di"O quanto ao terceiro item, que, terminada a 

mai(J por uão confl:u• no correio cujo ageute chamada dos eleitores e feito o recolhimento 
u intimo do A. Mariz. das cedul:ts na urna, foram cont11das as 

Agu11rdo vossas ortluns. - (Assignado) 0 cerlulas antes d11 :tpuraoiio, sendo sepamtlns 
mu~mo. as que tinham o rotulo pnra Senador, e das 

que tinham o rotulo pam Deputados; quanto 
lllm. Sr. 'fabellião Publico Jorge Cavai- ao qmtrto item, que, vei•itlcam·se haver 101 

canLi tle Albuquerque Clw.vos. cedulas com 0 rotulo pl1rttSenado!' e 101 par:t 
Dr. Fmncisco Alves Lim:t !•'ilho, na quali· Deputados, notantlo cu, taiJelliií.o, IJ ue um ci

dade de procurador do Dr. José Antonio Maritt da.tliio. que não era mesario e que se achava 
da Cnnha Lima, candidato a um dos Iogares sontado a esquot'lltt rlo pt•osidcnto da mcsn., 
de dcput.:1dos no Congresso Federal,na eleit;~o sopa.rou pam um larlo Dü cedula~ fJUo tinham 
para Deputados o Scnml.ol·cs, procorlitb a :~o rotulos impressos, e para outro .ludo cinco 
tle dozeml•J'O uWmo, iL t,em dos direito~ de cerlulas que tiniram o 1·otulo mnnuscripto, 
seu constituinte, l't•quct• fJUO VO·i tligneis, sendo fJUe sómente tbmm uhe1·tas e lidas n.s 
certificar ao pé desttt o que souiJcr•lcs de sei- cinco que tinham o rotulo manu5cripto, 
onda. propl'ia, so!JJ•e :t nmtcria. rios s••guintcs rleixn.n1lo aquello mesmo cidarltl.o ptua os 
i tum: I" Hl lbste designado ptu•a LI·unsCl'üVl•r a ,J nwsttrios o que 'niio ora preciso -abrir e ler 
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as cedulas com os rotulas impressos para. que protesto do mesmo; nós eleitores, em pleno 
eram torlas dos candidatos do Governo ; uso e goso de nossos direitos civis, vimos 
quanto t\O quinto item quo os nomes dos can- muito respeitosamente pedi!•-vos que digneis 
didatos contidos nas cinco cedulas, que foram acceitar o nosso protesto, . por semelhante 
abertas e lidas, foram os seguintes: coronel abuso e desrespeito ó. lei, declaramos que vo
Joiio Soal'OS Neiva, cinco votos para SenallOl', tamos para Senador no Coronel João Soares 
Dr. José Antonio Maria da Cunha Lima, Neiva e para Deputados nos Drs. José Anto
dnco votos para Deputado, Dr. Antonio nio Mnria da Cunha Limn, Dr. Joaquim do 
.Joaquim do Couto Cartucho, quatro votos Couto Cartaxo e Dr. José Herculano Bezerra 
para Deputado, tenente Joiio 1\a Silva Re· de Lima. · 
tumba, quutro votos para. Deputado, Dr. João Guarabira., 30 de dezembro de 1896. 
Ta vares de Mello Ca valcanti, um voto pa1•a 
Deputado. Dr. Antonio da Trinrla.de Antunes Guarabira.-Niio foi acceito o fiscal. 
M · II · · t D d Como procurador do Dr. José Antonio da 

mra . enriques, um v o o para e puta o; Cunha Lima, candidato ao Jogar de Deputado 
quanto ao sexto item que, conforme .i•\ certi- Federal,nas eleiç.ões de 30 do corrente,nomeio 
fiquei no quarto item houve 96 cedulas que d 
deixaram de ser abertas e lidas ; ao setimo fiscal para as secções da comarca. e Guara
item, finalmente, que ns 9G cedulas, que não bira, ao cidadão Pa.ulino Montenegro Toscano 
foram abertas e lidas, tinham rotulas im· de Brito, damlo-lhe todos os poderes que lhe 
pressas, ignm•a.ndo as cedulas contidas conferem alli na investidura do tal cargo. 
nellas eram ou niio impressas porque não Parahyba, 27 de dezembro de 1896.-Dr. 
foram a.bertas nem lidas, e assim terminou Francisco Alves de Lima e Filho. 
a mesa. a eleição, passando a. lavrar a acta Reconheço verdadeira a firma supra, por 
com a votaçiio que della consta, a qual te1• della inteiro conhecimento. Dou fé. 
acta foi por mim, tabellião, transcripta. em 
meu Uno de notas, do que doure. Pa.rahyba do Norte, 27 de dezembro do 

Parahy\m do Norte, 31 de rtezembro de 1896.-Em testemunho ria verdade, o ta-
1896. _Em te; tem unho da. verdade, 0 ta- bellião publico, Jorge Cavalcanti de Albu· 
belliii.o publico, Jorge Cavalcante de Albu. guerque Chavls, 
quergue Chaves. . Joaquim Ca.nlcanti de Albuqucrque.-Jorge 

E t Cavalcanti de Albuquerque Maranhão.-José 
stavam inu ilisadas tres estampilhas no Leonidas de Araujo Lima Freire.-Elpidio 

valor de 200 reis cada umn. 5$600. Toscano do Rego Brito.-João Levino de 
Illms. Srs. Tabellião e autorida~es judi· Araujo Luna Freire.-Jouquim Cavalcanti 

ciarias da Comarca de Gunrabira-Os abaixo de Albuquerque Maranhão J?illto.-Capitão 
assigna.J.os, cidadãos brazileiros,eleitores qua- João Alves Pereira Lima.-Apollinario José 
Iitlcados da Comarca de Guarabira. Estado do. da Costa.-Firmino Julião dos Santos.-Hyp· 
Pal'llhyba, usando da faculdade ques lhes dá palito Torquato Bezerra.-José Fh•mino de 
a lei eleitoral, sob n. 426 r! e 7 de dezembr·o Souza.-José Rodrigues de Paula.-Ma.noel 
de 1896, de confor·mida1le com o art. 2' da. Antonio Ca.rvalho.-Manoel Rodrigues de 
mesma lei que diz que, nos !~atados onde a Paula.-Manoel Luiz de Albuquerque.-An
presente legislatura ou conselhos fo1•em re- tonio Eval'isto da Costa,-Antonio Henrique 
novnrlos os conselhos ou intendencias muni- Pinheiro.- Antonio Gomides Bezerra.-Ma· 
cipues, em cumprimento de lei, promulgada noel Eluthero Viegas -Fra.ncisco Fernandes 
na vigencia dos respectivos mandatos, redu- Btll'bosa.-Firmino Guedes Bezerra..-Feli
zindo o tempo de duração destes, são unica- ciano Fraziio.-Joa.quim .Gomes de Mello.
mente competentes para. o desempenho de José Rod1•igues da silva.-Jose Joaquim Ba
funcções eleitoraes, inclusive os trabalhos de ptistu.-Malaquias José de Oliveira.-Manoel 
apuração e expedi~[o de diplomas, na eleição Fermindes Barbo~a.-Manoel Fernandes Bal'· 
designada para 30 de dezembro deste anno, bosa. Filho,-Mnnoel Chaves da. Si!vu.-Manoel 
os membros dos conselhos ou intontlencias Joaquim da Silva.-Paciflco Huria Flores.
substituidos cm votos; considerando que a Tn1•gino Emydio do Miranrla.-Elias Enlalio 
mesma lei nullitlca nos Estados alludirlos, o .José Mnria.- Pra.ncisco Gomes Pereira da 
alistamento eleitoral, organ isado sob a. inter- Silva. -Francisco Tenor i o dos Sa.ntos,-llra.n
vençiio dos novos conselhos, e que niio foi cisco Pedr•o Pores de Maria.-Joiio Alves do 
obsel'VIlda. a lei neste sentido, sendo ató ó. UI· Nnscimonto.-José Maria Xavier rle Freitos. 
tim!L hora entregues uiplomns de eleitores ns- -Josli Francisco Gonçnlves.-Justimo Ben· 
signados pelo presiclnnto ll.Ctnnl do conselho, jamin do Andmclo.-Manool Xavier Pinheiro, 
viga rio Walfreclo SotLl'Os dos Sttntos Lon.l, o -Aiitonio ,Josó d11 Silvn.-Fl'l1nl;.lin Gomes de 
pot· ter o mesmo, como supposto presi1lonte Mello.-Joiio Bento do Monte.-Joiio Gomes 
dn mesa i Ilegal rccusa1lu o Jlscal, Pu.nlino do Mello.-.Joaquim Diony,,io 1\:tpoilo C!IInOI'O .. 
Montcgro Toscano de Brito, assim como o -Josli Francisco Gou~'al ves, -Josú Fclix tlt~o · 
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Silvn.-1\fnnoel de Moura. Ma.lha.ir. -Ma· 
noel Enthero Pcreil•a.-MartiniJOs .Tosé da 
Si I v:t . .....:rargino José das Neves Sobrinho.
Joiio Gonçalves Côrte -Joilo FIJ!ix do H.ego.
.Jose Snlustino de Souza.-Jo>éGuilherme da 
Cunha.-Antonio Francisco Ferreira Maia.
Joartuirn Jooó Alves.-Joilo Fetipp·• da Silv:t.
Julio Mendes Corrêa Dantas.-José F;·anktin de 
OtiveiJ·a.-Joíio CanrUdo rle i\Iello Rezende.
Gaudencio Cabral de Olivoirn.-Bento Bene· 
dieta dn Silva.-Antonio Duntas da ~ilva..
Benvindo Rolindo Forr·eira de Maias.-~n
tonio Carneiro de Amorirn.-Antonio Tibur
cio da Costa.-Antonio Barros da Silva.
.Toaquim Rodrigues da Roclwt.-José do Car
mo de Oliveira.-Francisco Lniz de Albuquer
que.-Fmncisco José dos Sa.ntos.-Antonio 
Gomes Barbosa Junior. -Avelino Soares de 
Almeida.-Afi'onso Benjamin de Alrneida.
Antonio Herculano de Almeida. -Abilio Cle
mentina de Arruda.-Antonio Tavares 1le 
Miranda Filho.-Antonio Simplicio Leite de 
Souza.-Antonio Pereira t!e Souza Ramos. 
-Bento Pereira de Oliveira. - Bernar.lo 
José Silva. - C"ndido Albuquerque Mon
teiro.-Ciaudino Cavalcanti do Nascimento. 
- Cícero Leal Filho. - Claudino do Rego 
Toscano de Britto. - Estanislau Dantas 
Gatezia.- Enedino Perei1a de Aragilo.
Francisco Jose de Oliveira. -Firmo Car
dozo d:1 Cunha. - Francisco Corrêa de 
Lemos.- Guilhermitw Jose Fernanr!cs.
Galdino Cavalcante rto Nascimento.-Gnldino 
Gonçalves da Cruz Garapa.-Hcnrique Fer· 
relra rle Pontos.-Henrique Gonçalves da 
Cruz Garapa.-José Joaquim da Silva e Be· 
nedicto.-Joiio Baptista Rego.-Joiio Gon· 
çal\·es rle Oliveira Petisco.-Joü:n Baptista 
Alves Pequr•no.-Joaqmrn Lourenço da Silva 
Metlo.-Joilo F1·ancisco de Almeida Gnlvão.
.Tosé Thomttz de Farius.-Joilo de Anrlrad!" 
Pereira.-.Tosé Pereirn de Metto.-Jo:tquim 
Alves rio Lima.-Joiio Vital dos Santlls.
Jose Maria da Silva Coutinlto. -João Ba· 
ptista de Art·uda.-Joiio do Andrade Si1 e So· 
brinho.-José M:rria de Vasconcellos.-Joa
quim dos Snntos Pereira.-.T,só Gonçalves 
da Cruz Garapa.-Jo,é Roell'igues Cnrr•eia 
Lima,-.TIIaquirn Gomes rle ~'ur·ius.-Luiz de 
Fr:tnça O !i • eira. -,\Janoel Tracarn de Rego 
Bnto. - Manoet Gomes de Oliveira. -
Manoel Gomes ria Constetuüo. - Manoel 
Fernandt's do Amar11l. - Manoel Ri beiro 
ela Cunha. - Manoel Armando Miranda 
Lima. -Manoel do Albuquerque Gaviiio.
Nyln Emiliano do Alustun.-J:'edro gparni· 
nondns de Alrnoit!a. -Pedro Pn u ln JorcJiio.
Perlro Colostino Cavnlcu.nto.-Sirniio Bn!'boztl 
de Araujo Silva.-Silvino M<tJ•tills de Olivci
m. -Tei·~ncio Nu nos Pera i J'<t. -Thooto11io 
Hr~zm•r•a d11 Silva.-TaJ·gino Au;:ru,J.o ele FJ•ei· 
tas Pessúa.-Virgitio tlo Pm·oiru Guedes.-

Vicente Gonçalves da Cruz Gat•apa.-Virgi 
tino Bezerra de Farias.-Zeferino Gomes do 
Araujo.-Antonio Barboza de Lirna.-Anto
nio Francisco do Lima ( tl9 eleitores). Reco
nheço as llrmus 1•ctro, vm•dadeiras, por ter 
dellas inteir·o conhecimento. Dou fé. Em fé 
o testernt>ho da verdade M. M. L. Guarabira 
30 de elezernbJ•o de 1895. O T:1bel!ião Publico 
(assignado) Jllaw.el da lltotta Lr.al. Estavam 
collallas e rlevidarnente inutilisadas duas 
estampilhas do Estado da Parn.hyba, no valor 
total de duzentos e vinte reis (Rs. 220.) 

Acta da organi:açrio da mesa eleitm·al da 
2" secç<io do municipio de A/agua do Mon
teiro, do Estado da Pm·ahyiJa do Norte 

Aos 30 dias do mez de dezern bro do anno 
de !896, em o predio em que funcciona a 
escola publica do sexo femenino de.sta villa, 
pelas 10 horaa do dia, prese o te o mesario 
Mariano Bezerra da Silva, membro da mesa 
eleitoral rla 2" secção deste município, pro· 
cedeu este na fórma do art. I • da lei eleitoral 
vigente. em virtude, de níio haverem cornpa· 
recido os outros roem bros designados pelo 
Conselho Municipal, e convidou aos eleitores 
Victor Antunes de Oliveira e Olyntho Rodri
"Uos Vianna elegendo com estes os mesarios, 
José Bazilio de Souza e Jeronrmo Thenorio 
~e Albuquerque, depois do que se proce
deu a eleição para secreta1•io.sendo eleito por 
maioria de votos o cicladü:o Herculano Bar
bosa Monteiro ; tudo rle accordo com o diB· 
posto no citado artigo. Tomando então logar 
no topo da mesa o cidadü:o Mariano Bezerm 
da Silva, corno presidente, designou o mesario 
José Bazilio de ~ouz:1 para examinar os ti tu
los dos eleitores, e o mesario Victor Antunes 
de Oliveira para receber as cerlulas, deixanelo 
de designai' rnesario para fazer a chamada 
dos eleitores, em virtude de a Intendencia 
Munici1·al se haver negado fornocel-o. Pelo 
qu·•, considerando-se organizadit a mesa, 
mandou o presidente l<LVJ'at• estn acta, que 
nssi•'na rom os demais membros. llu, Her
cuii~JO Bal'bosa Monteiro, secrelttrio, 11 escrevi 
e assl"no.-Mariano Bo:e1'1·a. da Situa, pre· 
sidente.-Jeronymo 1'/wnorio de Atbuque1·que, 
mesurio.-Olyntlto Rorlri[JIIas Vianna, me~n· 
r•io.- Victm· AntttiWS de Oli·Dcil·a, mesal'iO.
Josd Ba:ilio de SouJa, rne>ario.- Ilm·cu/ano 
Barbosa lltontcil'o, secretario. 

. ·y-
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Acta da eleiçr7o paj•a Smutdo1• e Deptttados fe

deraes da 2 secçao do município de Alagúa 
do Jlfonteiro, do Estado da Pamhyb1' do 
.N01·te 

Aos 30 dias do mcz de dezembro do n.nno 
de 1805, nesta villa de Alagôa 110 Monteiro, 
cm o predio em que funcciona a escola do 
sexo feminino, ediflcio destinado por acto 110 
governo municipal, onde se achava reunida 
a mesa eleitural, composta. de nccordo com o 
nrt. 1" da lei eleitoral vigente, dos cidarlãos 
1\lat'iano Bezer1•a da Silva, como pt•esirlentc, 
José Bazilio de Souza, Victor Antunes de 
Oliveira, Olyntho Rod1•igues Vianna e .Jero
nymo Thenorio do Albuquerque, como mc
sarirs,commigo Herculano B.trbosa Monteiro. 
como secretario, pelas 10 horaA da manhã o 
rlito presidente tomou n.ssento no topo da 
mesa, collocada no recinto, separa~o por 
uma grade, e os mesarios em volta, e, 
achando-se na dita mesa este livro com o 
de presença dos eleitores, mandados orga
nizar pelo presir1ente respectivo, por se 
haver negado a fornecei-os o conselho mu
nicipal,foi no meio della collucada uma urna 
contendo uma só abertura no tampo, a qual 
aberta perante to~as as pessoas presentes, 
nii.o continha dentro cousa algumn., nem 
tinha outra qualquer abertura, e foi depois 
fechad·•· a c h a v e. 

O presidente declarou que ia se proceder 
n. eleição para um Senador e tres Deputados 
Fed~:~raes, devendo cada eleitor entregar duas 
chapas contendo : a de Senador um sõ nome. 
e a do Depu ta dos tres nomes. Como nu o 
houvesse a lnten!lencia. fornecido nota do 
alistamento eleitoral,os votantes que se acha· 
vam presentes requereram à mesa lhes con· 
cedesse exe1•cerem o direi to de voto, no 
que foram attendidos, e ó. proporçiio que 
cada um comparecia, exllibia o seu titulo, 
depositava suas cedulas n1t urna, assignava 
o livro de presençtL e se retirava paro. fór:t 
tlo recinto r•eservado parn. a mesa. Terrni· 
narlo o recebimento das codultlS, a mesa fez 
lavrar o respectivo tm·mo e assignou o livro 
oncle estavam inscriptos cincoenta o cinco 
eleitores, e p1•ocedeu·so it contagem tlas co· 
rlul:t~ recebidas, que, at.tinginclo ao numero 
de cento e 11ez, sendo cincoent:t e cinco pttl'a 
Deputados· e cincoenta e cinco para Scnu.dor, 
numero coincitleut.e com o dos Aleitares que 
voto.ram, fut•am do novo as cedulas doposi
hdas na urna. 

Passttndo-so it npuro.çi:iodos votos recebidos, 
o cscrut:tdor Victor Antunes do O li •:eira 
tirou da llt'na, uma pot• uma, as corhtllls, 
destlol>t•ou-tts, leu.as, o uoll·llS ao presidente•, 
qno depois tio let-as passou-as pm• sua vez 
aos outros mesrtrlos que as leram cm voz 
alttt, sondo pelos mesarios Joronymo The-

norio de Albuquerque e José Bazilio de Souza 
tomada a a puraçiio dos votos que tocaram 
aos nomes que foram lendo. Apurada n ul
timl1 cedula, o presidente fez escrever em 
res.umo o resu !tudo da eloiçüo, que foi o se
g-mnte: Para Senadol' o coronel Jo~.o SoaJ•es 
Neiva, 55 votos : pttl'a Deputados Federaes, 
Dr. Antonio Joaquim do Couto Cartaxo, 55 
votos ; Tenente Jolio da Silva Retumba, 55 
votos ; Dr. Jose Antonio Maria da Cunha 
Lima, 55 votos. Deste resumo o presit\ente 
dou exemplares a todos os mesarios na fórma 
rla lei, proclamando o resultado da eleiçiio. 

E por nada mais haver a tra.tar deu-se por 
terminado o p1•ocesso eleitoral ás 4 horas da 
tarde, lavrando-se, para constar, esta acta, 
que vae as~ignada por toda. a meso. o elei
tores que o qui~erem. E eu, Het•culano Bttl'
boRa Monteiro, secretario, a escrevi e assigno. 
-1lfariano Be~erj·a da s,z~a, presidente. 
.Jeronymo Thenol•io de Albuquerque. mezario 
Olyntllo Rodrigues Vianna. mezario.-Victor 
Antunes de Oliveira. mezarlo.- José Bazilio 
de Souza, mezario.-Herculano Barbosa 
l\Iontriro. seeretario. 

Não ten<lo o conselho municipal fomeciclo 
livro pal'a assignatura él.os eleitores que se 
a.ehnm Pl'esentes para a elel,)tiO de Senador 
e Deputados F'e let•aes, a mesl eleitúrol desta 
segunda secção mandou orgrm'zar este para 
o dieta fim, intlo este rubrictt'lo pelo presi
dente da mes·t referida. Em :lo de dezembro 
de 1895.-Mariuno B. da Silva, presi
dente, Como Pl'imeiro votnnte.--Marinno B. 
d:1 Sitva.-João llirmino ele Paiva.-FJ•an
cisco Xavier Pinheiro.-João Lourenço 1la 
Costn.-Pedro Vieira dos Santos.-Delphino 
Dua.rte Mendes de Andrade.-Firmino Jorge 
de Paiva.-Manoel Francisco Ba1•bos:1.-An
tonio Germano Ferreira.-Theodol'O d:t Cos· 
ta Vill11.r.-Jorge Bezerra dos Snntos.
F'rancisco Christoviio do Nascimento. -Joiio 
Baptista de Espindolu .-Antonio do Carmo 
Araujo.-João Francisco Xttvier .-Antonio 
Bezerra Leite.-Francisco Rotlrigues de Lima 
-.Antonio Francisco do Nascimcnto.-Petlro 
Joaquim tle Vasconcello~.~severino Bezerra 
Loite.-Francisco Lemos do Sacro.mento.
AntonioMencles de Andrtttlc.-Andr·é rle Souza 
QUO.l'llSma.-Romualdo Mondes do An<lr:u1e. 
-Josú Felix Ardonhas.-Jo:·ge .Joaquim da 
Silva.-Manoel Teixeil•a de Vasconcollos.
Antonio Pedro da Silva. - Jos<i Teixoim do 
Vasconcellos. - Mnnoel Pereir·n. Leal. - Ce
cilia Simi'io do Nn;cimento. -.Joaquim Alves 
Poreira.-Joaquim Por>Jirn. Lenl. -Antonio 
Carlos de Souztt.-Libern.to .loso do souzn..
Paulino Lu mos tlos Santos.-José Nunes de 
Olil'eiJ'Jt,- Foliciltno Fr:tncisco Chaves.
Antonio Fencirtt ~Iointt.-J,,só Viveiro Fcr
roit•a Bttrbosa . ...: .losó Bezet'l'lt Loitc.-Josó 
ltodrigucs Feitos11. -Joaquim ,!lollriguos 
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Feitosn. - Be1·nn.rdo Poroira Lordonho.
Manoel Simõ0s do Nascimento.-José Bazilio 
,]o Souzit.- .Jeronymo Thenorio de Allm
querq ur.. - Olyntho Rodrigues Vianna.
JI.~rculn.no Barbor>a Monteiro. - Victol' An· 
tunes de Oliveira. - Mari:tno Bezerm da. 
Silva. -Pedro Bezerra da Silveira Leal.- Fe
lix Alves Feitosa. - Juaquim Branquinho 
]leitosa de Carvalho. - PedrJ Ferreira. de 
Carvalho Filho. 

Te1•mo de ance1'1'amanto 

Aos trinta dias <lo mez de dezembro do 
anno do mil oitocentos o noventa e seis, em 
o pre<lio cm que l'ancciona a escola dQ sexo 
feminino desta vill~t, onde se acha reunida a 
respectiva mest~ eleitornl para os trabalhos 
da eleição de um Senador o tres Deputados 
federnes, tencJo.so tm•mina•lo o recebimento 
das cedulas. verificou a mesn. acharem-se in
sr.riptos neste livro os nomes de cincoenta e 
cinco P.leitores que votamm. E para constar 
se lavt•ou este termo em S<'guida i\. ultimn. as· 
signatura que é do eleitor Perlro Forroira de 
Car·valho Bran~uinho, o q uni Vito assignado 
por todos os membros da rnosn., Eu, Herculano 
Bat•llosa Monteiro, secretario, o escr·evi o as
signo. 

lil<wiano Bezcl'ra da Silva,prcsiclento, -Jc. 
1'0ri!J>no 7'/ienol·io da Albnquel'que, mesí\rio.
OI!Jiltlw RorltifJucs Vianna, mesat•io.- Yiclor 
.1ntuncs da Olivei1·a, mesario.- Josd Bazilio 
rle Souza, mesario.-Jkrcutano BarboscHllon
tciro, secretario. 

Villn de Alagôa do Monteiro, do Estado da 
Patahybn., em 30 de tle~embro de 18U6. 

Cidadãos- Eu, Felix Alves Feitosa, em 
nome do eleito1•nrlo da I" secção deste muni
cipio, ilscal ria meza eleitoral rl1t secção refe
ritln., cotno consta do documento n. 1, ten<lo 
cornlH!'ecirlo hoje ú. hora re:.;ulamonta.t• no pre
dio 0111 f]Ue tuncciona o Concelho Municipal, 
l11gar <J,,stinatlo pura se proceder em l" sec
çiió ú eleiçilo de Senadur o Dcputn.dos Fe· 
deJ•aes, e como niio comparecesse nenhum 
dos membros da mesil alltlllidu, deixando 
JrOr isso, do votarem nlli os eloitures que se 
aelw,vum presentas, venho perante vós pro· 
testar corttra quaesquer documentos que 
llt'ovem eleição J'oit~ hoje na ~tlltluitl:t socr;iio, 
pois que, itléru do .Jn expost.o, accrescc, como 
óO vê do documento n. :!, 1m verem lwntcm, 
2D do corrente, organt~n<lo !'t'itudulentunwn Ce 
as :tctn.s c Jl:IJICÍS concerncnt.ns :'1 rleir;ilO rr'
J'o. ida, cuju tlocumonl.u me Júi ofl'urocillo pelo 
r\igno nw.~ario dil i" sccçfi.o .Joaquim Hmn
rtuinllo ForJ•oiJ•a r1e Carvnlho, CJIW, h111igmulo 
uu so lllo haver illnqucado sua. /Joa fú, pro· 

------·----------· 
tende assim salvaguardar-se do quaesquer 
responsabilidades. 

Saude c fmternidadc.- Aos lllms. Cida
dãos Presidentes e MemLros da Juntfl. .Apu
radora deste Districto Eleitoral.-Feli:>:> Alves 
Feitusa, 

Cidadãos Presidente e Mem bras da. I\ lesa 
Eleitoral da I" Secção do i" districto do 
Município de Alngôa do Monteiro- Nós 
abaixo assignados, eleitores neste distri~to, 
de accordo com o regulamento eleitoral vi
gente, nomeamos o cid:tdiio Felix Alves Fei· 
tosa para o Jogar de fiscal dessa secção na. 
eleição q uo ali i se procede hoje para sena
dor e Deputados forJerues. 

Sande e Fm.ternidade. 
Villa de Al11gôu do Monteiro, 30 de de· 

zembro de J8UG,- llfanoet Ped1·o de< Silva. 
- Josd Nunes de 0tiDei1'a,- Paulino .Ramos 
dos Sa11tos-Francitco Loure11ço do .Sac1·a
mento.-Pcd1·o Vieira dos San/os.- Pertro 
Joaquim de l'ascouccllos. " 

Villu de Alugôa do Monteiro do EstUdo rht 
Purahybu do Norte, em 30 de dezelllbro de 
1895. 

Cirladiio-Eu, abaixo assignado, .Joaquim 
Branquinho Ferreira do Carvalho, rnesario 
da 1" sccçiio eleitoral do município ele Alagufl. 
do Monteiro, decli1l'O, a bem ela verdade, que 
fui liontem, 29 do corrente, convid<tdo pe1o 
secretario da i" secçiio, Manoel Cordeiro ue 
Lima, para assig11ar as actas, e mais do
curmntos concernentes ú eleiçilo par11 Sena
narlor e Deputados Jlederaer; marcadll par:t 
!Joj''• 30 de dezernbro de 1895. lnquirinl!O co.u 
ao Sr. Dr. José Joaquim das Neves, que a!ti 
se achava presente, si n:lo era irregula.l' o 
assig11ar-se taes documentos de vespera, o si 
dahi niio viria alguma nullillado, respondeu 
ello que não, que a clei~iio tllt 1·' secçiio eru 
feitt~ tt bico de pennt~, e completamente illll
dido na boa te, assignei hontom, :29 do cor
rente me~, as actas dtt eleição, assim corno 
tam bem vi os outros as~ig-nados nas actas da 
refilrida eloi~'iiO. 

Sa.U<le e fraternidade.-Joaquim llrrmg11i1ilw 
Ferui1·r< de Canut!w.-11.0 cidadiio Felix Al
ves Feitos•t. muito dig-no tiscul da 1·• ~ecçiio 
do municipio do Alugôfl. do Monteiro. 

Como procurullot• do Dr .• Josó Antonio Mn.· 
ria dit Cunha Lima, candidato uo Jogar de 
Deputaria Fcder11l, para a eleição de :>o do 
corrente, nomeio fiscal nus ser,t;üos de Pedr·a 
1lo Fogo, município do EspiPito Sant.o, n.o ci
dn.dfio .Joilo Gomoti rle Mello Rilngol, tlaudo
llie t<:Hlus os pud.nres (jtto lho cout'oro 11 lei 
Jl\1 illvestidUi':t do tal Cil!'/);0. 

P:mthyuu, 28 d.o <lezern IJr·o <lo l8DG.-Dr. 
P1·wwisco ilt~as de Simucs Ji'Uho. 
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Reconheço verdadeira a lettra o fi1•ma SI!· 
pra e por ser do proprio, doufé.-Itambé, 29 
de dezembro de 18013. 

Em testemunho da verdade.- Tabelliiio 
pu biico, Jo<!o Bal'bOs<t rlo Souza. 

JJeclataptio 

Nós abaixo assignados, eleitores desta pa
rochiu. de S. Miguel do Taipu, do município 
do E~pirito ~anto,d:L secçilo de Pc1lras de !<og-o, 
reunidos na 'cosa rlesignada pelo Gover·no 
para a eloiçilo de hoje pam um Sena1lor e 
cinco Deputados federaes, declaramos que 
tendo comparecido a hora legal o mesario 
Manoel Placido' de Assumpção, este declarou 
pt'ranle o eleitorado abaixo assignado que 
não havia eltüção por ter passado a hora da 
lei, sendo que nós eleitores acha vamos na re
ferida secr;ão desde as 8 horas do dia, 
com o capitão .Joiio Gomes de Mello Rangel, 
fiscal legalmente constituído pelo candidato 
federal da opposiçiio Dr. Jpsé ,\ntonio de 
Mm•io. Cunha Lima. 

E sendo o nosso fim na referida eleição 
votar para Senador fiJtl.m•al no coronel Joüo 
Soares Neiva e Deputados federaes D1•s. 
Autonio Joaquim do Couto Ca1•taxo, José An· 
tonio MaJ•ia da Cunha Lima e tenente Joilo 
<la Silva Retumba,recorr·emos na fórma1la lei, 
protestando cnn tra o acto íllegal du me, a. 
perante o tabelliüo publico desta villa,cidadilo 
Manoel Dultra. Fhtlho de Vasconcellos. que 
se negou a ncceital·o por se1• pessoa do Go
verno. 

Assim, recorremos ao tabelliüo publico de 
rtnmbé. do Estado de Pet•nambuco, e este de
chtrou que nüo se prestava vi~to estar fun
ccionanrlo n11 eleiçiio daquella cidade. E não 
tendo outro ta bel! ião ou escrivão a quem se 
recorrer, resolvemos fazer a presente decla
racfio, quevae assignada pelo fiscal_e todos os 
eleitores. · 

Sala do. sPcçüo designada pelo Gove1•no 
nestit villa •'e Pedras de Fogo, em :JO do de· 
zembro ile 1896.- Jollo Gomes de Jlfello Ran
gel, fiscal.- !~leitores: F,·ancisco Freire de 
~lndrade.-111 anoel Joaquim da Roclw Pm·
nmnúttr.o.-Jo<Ta Otavio dtt Silveira.-Jaaquim 
Fm·nandes rle Oliveim, -Pedro Beocrra de 
Oti~cira.-Antnrdo Tlwalonio Ferreira Lima, 
-A rogo do eleitor Antonio Vwgas dos Santos, 
pol' n[o poder escrevor, ilnlania Theolonio 
Fcrl'cira Lima.- llra:;iliano Bra::ilci1·o Alle
mtTa.- José Gumaldo de <1lbuquvtfJIW. -Fran· 
cisco Nunes Jlfachadú,-Lui:; Fcr>·eira drt Sit·oa 
-.fo.<t.i Vit/at de Vcgo.ml.- Josd Antonio da 
Silt"t 1'm·>·cs.- JDt7o 1'/ieotonio de Alú~tqllC1'
qt<e.- Seoc1•íano Gomt!s de 0/it•oiJ'll Jlletlo.
.fotTo F/'ancisco ri<~ <liltlr(J(/1!.- .lwTo Ped1·o do 
Medeiros Jlfv/ta,- Manoct Atcxtolllre dO!' 

Sumttlo V. [ 

Sanlos.- A rogo rle Ricardo Barbalho da 
Silva, por não poder escrever, Ma110el Ale· 
xand>·e dos Sanlos,-Jasd F1·cire de Jndrade 
Guinumies .- Francisco Bernardo de Paiva. 
-llfanoel Anlanio de Andrade.-Jortquim Ro· 
drigues Chaves.-.1ntonio Fl·ancisco de 1\n· 
drade,- Jlfanael Pedro Monleita .-Henrique 
Jasd Pe1·eira.-Ftancisco Cm·rêa da Silt:oim, 
-.4nlonio llenrique ela· Nobl·e,fJa.-,lntonia da 
Christo de Albuquerque Filha.- Fmncisco 
Dulm Fiallto rla Vasconcettos .- Oclaviano 
Emyodia rle Oliocim. -FI'ancisca Josd de Oli
veira.,-Joao de lJetts Forreira Lima.- Anta· 
nio Ignacio Terra.-Perlro Cateslína Noúreaa. 
-Manoel ,irltanio·Be.:el'i'a de Olioeira.-Jo,ro 
de Souza To,;c·3.-lrfanoel Rodrigues de Lima. 
-Anronio Josri rla Silva Tor1·es.- Jlfanoet .fe· 
rMl>Jmo d1~ Otiveim Filha.- JOtTo Gomes rle · 
Jlioilo TOI'1'Cs.-Joao F1•ei1·e rle Andmde So· 
~rinfto.-.Tosrf rla Sitca 1'or~·es F<llw.- Afanael 
de Brito Vilai·.-ltfanoel P1·ima da Fonseca, 
-Joaq>tim 1Ju1ra F'iallto de Vasconeellas, (Ao 
todo 48 eleitoree.) 

Reconheçn verdadeiras as firmas o lettras 
supm. por ter das mesmas pleno conhe
cimento, excepto as firrnas Joiio de Deus 
Ferreira. Lima, Antonio. de Chl'isto de Albu
querque. Manoel de Brito Vilar e Luiz Fer
reim da Silva, que reconheço por semelhança 
de lettra igual, e dou fó. 

Capital do Estado <la Parahyba do Norto, 
31 de dezembro de 1896.- Em testemunho 
da verolade, o tabellião publico, Jaroe Cavai· 
canli de Albuguei'IJIIC Chaves. 

Na qunlídado de fiscal do candidato Dr. 
José Antonio Maria. da Cunha Lima protesto 
pelo facto <lo ter se procedido a eleição nesta 
povoação de Mulungú antes dns 6 horas da 
manhã e sem saber-se em que erliflcio funcci
onava n mesa, si e;:sa íbi ou ni.ío eleita como 
manda alei, tendo comparecido os eleitores 
Daniel .Justiniano de Araujo, Antonio Jero
nymo rio Brito Rangel e Herculano Caval
canti 1le Amorim e outros no casa do, Sr. 
Jo;lo Gonçalves da Silva Côrte, que se dizia 
secretario da Mesa. eleitoral, para saber-se 
em que editlcio se procedia a eleiçiio, respon
deu este q uo essa eleição jti f,jra feita o que 
neste togar sô so fazia o CJ ue eU e quizcsse. 
Em vis tu, pois, do act.o criminoso que se pra· 
ticou com o fim rle evitar só que os eleitores 
autonomistas pudessem sufi'rugnr os seus can· 
didatos conspurcando-se assim tiio vilmente 
os nossos dil•eitos, protesto declarando ao 
mesmo tempt) que nesta povoaç:io niio ~e 
procedeu oleiçiio alguma, sendo, portanto, 
Jill~n. toda o qualquer a.ctlt que so npre
t'ontar· ou ilocumonlo quo qucmtm mostrar 
l.ct• siilo foit:L tult:loiçiio; nu. qu:Liid:llle, pois, 
de tlsc:ll nornca1lo pelo candidado DI'. Josu 
Anl;onio Mttda da UunlllL Lim:t, J'ar,•o o pr:e. 

:.n 
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sento protesto para os devidos effeitos. Mu· 
lun"Ú. :30 1le dezembro 1le 189ô.-.Tosd Fran
cisc~ das Chagas. Como test.emun hns : Carlos 
Augusto de Almeida e Albuquerque, .José 
Henrique 11.e Mendonça e Francisco Geraldo 
Monteiro. 

Declaro que apresentando este p1•otesto ao 
Sr .. Joiio Gonçalves 1la Silva Côrte, que se 
dizia secretario 1le uma me~a eleitoral nesta 
povoação. este declarou perante ns testemu · 
nha.s abaixo a~signarlas que nad:t tinlm com 
isso e que não acceitava protesto algum. 
Em seguida procuramos o Sr. tenente-coronel 
Manoel Onofre Marinho, que se rlizia presi
dente da mesma mesa; este por sua vez de
clarou que a eleição .iU. e>tav:t fPit:t e que n:Lo 

·aceitava protesto nlgum. Mulungú. 30 de 
dezembro de ISOG, ús 9 horas da manhã.
Jo.<d F1·ancisco dlts Chagas. Como testemu
nhas : Daniel Justinin.no de Araujo, Remigio 
de Franç:t Coelho, Antonio 1le Azevedo Mn ía. 
Reconheço serem verdadeiras as assignaturas 
supr:~ c ser n. lettra :t propri:t 1los mesmos, 
pois della tenho pleno conhecimento e dou 
!'e. Capital da Parahybn., 12 de j;tneiro 1le 
1897. Em testemunho juro ser verdade.-
0 ta bel! ião publico, Jorge Cavatcrmti de ·AZ· 
buq1w1·qua Oltaves. 

O art. 9" da lei vigente mand:t que depois de 
nssignado o encerramento 1\o livro de assig-
naturas a mesa entregue aos fiscaes boletins 
assignarlos por ella, declarando o numero de 
eleitores que tivet•em comparecido e votado. 

Assim. pois, na qu11lidade de fiscal 1lo can
didato Dt• • • José Antonio M:tria da Cunha 
Lima, venho exigir que me seja entregue 
immetliu.tarnente o respectivo boletim, visto 
que me foi declarado pelo Sr .. João Gonçalves 
da S!lva Côrte j;i, so ter e1fectuado a eleição 
nesta. povoa~·ão. 

Mulungú, :30 de dezembro de 1896.- .Tosd 
FmH cisco das Oha!Jas. 

D~claro que este requerimento foi n.presen
tallo ao Sr. tenente-coronel Manoel Onol'r·e 
Marinho, na presen~a das testemunhu.s abai
xo nssignndas, que dechtrou .itt te1• a eleiçii.o 
sido Joila e por isso nii.u o accoitava. 

Mulungú, :30 1le dPzembro ria 189G. ú.s 8 
horas dtt manhii .. -.Tosd F'l-rwcisco dru Chaga-'. 
-Como testemunhas. Carlos Augu,to de Al
meid:t e Albuquerque, Va.ldemil·o ue Albu
querque Momenegro e Manoel 1le Almeid:J. 
Lima. 

Reconheço ver1l11dciras n.s loth·as dn.s assi
g-nrLtllf'a.s Sll!•ra. o scrorn a~ llll',,lll:tS rlo pi'G
prio ptllt htl rios mesmo; rv:<ignantns o pulo 
qun t.mlto plnno CLliiltCCÍIIIC\Ili.U dOU !(,, 

Citpil.al dn. Par:LitybrL <lo Norl.o, 12 do ,ja
neiro do 18Ui. Em tostem unho 1lrt vm•dt\i.le. 

-0 tabelliiío publico, .Tm·ge Cavalcanti de 
AllmqtWl'qttc Ch.a ~es. 

Os abn.ixo n.ssignatlos, nü,o podenrlo como 
eleitores suffrago.rem os seus canrlidatos por 
não ter sido formaria a mesa eleitornl nesta 
5" secção, e além disso reconhecendo que s~ 
phantosiou uma eleit;ão que não houve, 
como é publico e noto rio. Não podenrlo os 
mesmos abaixo assignados e mais eleitores 
cumprirem a ultima p:trte do art. 7" da 
lei ultimnmente sanccionada por rlist11r :1 
scc~rro mais proxima de:;ta povoação cinco 
leguas, não havendo nesta localidade ta
bellião, negando-se a autoridade, sub1iele· 
gari o 1leste districto,a receber os nossos votos, 
resolveram reunirem-se no escriptorio com
mercial do cidadão Valderniro Montenegro, 
para f:tzerem a declaração de seus votos como 
determina a lei, tendo em tempo o fiscal no
me:tdo pelo candidato Dr. Jose Antonio Maria 
da Cunhrt Lima. feito o devido protesto, para 
que possa, não só o mesmo protesto como 
esta declaração ter os devidos etreitos. 

Mulung-ú, 30 de dezembro de 189<3.
Jose FNmcisco das Chagas .-J"slino Caval
cante de Souoa.-Save1·ino de Castro Regis 
Franco.-Antonio ae Aocvedo Maia.-Antonio 
.Tcronymo da B1·ito Rangel. 

Reconheço verdadeiras as lettras dos assi
gn~tturas retro, por ser do proprio punho dos 
mesmos assignantes e pelo conhecimento que 
tenho das mesmas dou fé. 

Capital da Parn.hyba, 12 de janeiro 1le 1897. 
Em testemunho juro ser verrlarle.-0 tabel
liiio publico, Jorge Cavalcanti de .1Zb~tque1·qua 
Chaves. 

No dia 29 1le dezembro do 189(), achando-se 
reunirlo.s alguns eleitores do partido autono
mista na casa do Sr. tAnonte Valdemiro Mon
tenegro, ficou resolvirlo que no dia seg·uinte 
10sse uma commissüo ;aber• do St•. Joiio Gon
çnJvcs Silva Crlrto, que dizia-se ser o secre
tario da mes11 eleito1·al, pr1rn saber do mesmo 
em que odificio se ia proceder a eleição o n. 
que homs começn.ria a chama•la, visto não 
terem sirlo feitas !ttl> aquell:t data as devidas 
communicações ao eleitorado. quor p~la im· 
prensa, quer por oditaes officiaes amxados, 
uu por outro qualquer meio. 

Roceiav:t-se t'ltl!IJcm quo o Sr. João Gon
~·al ves Silva Côrte tivesse a aurlttcia do pro
ceder como em outrns occasiõcs, arranjando 
do um:t maneim pouco rligntt actas de elei
qlíos q uo nunciL se Jlzoram no,tu. povo:tc;,ii.o, 
com su1•prem de muito': elo seus eorroligio
mu•itH qurJ sú tinham conhccinwnto de t1tns 
rwto; qnartdo llto Ol'lllll esta~ aprosontltrlas 
pu.t'/1. ns:;igna.rem, como ó puh:ico o notorio. 
H<mrlo, Jllll'Ü1uto, nome:Lilos o; abaixo :tssi
gnllllus paro. om cümmis:;lio n.pi'Osento.rmo-nos 
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·ás 6 horas do dia 30 deste me~ na residoncia 
do referido Sr. João Gonçalves, o inqni
rindo-se do mesmo qnal a casa destinada para 
s~ f:tzor a oloiq:io, respondeu: «A eleição 
j;i. está feita e muito bem feita. Neste logat• 
só se faz o que ou quero. » 

Immediatamente procuramos o St•. tenente
coronel Onofc·e Marinho, que dizin-se ser o 
presidente da . mesa eleitoral, e a elle fizemos 
a mesma indagação, tendo como resposta o 
seg~inte: «A eleição .ii estú. feita e nada 
mats tenho que ver e attender. » 

Afirmamos set• verdade o que aqui uecla· 
ramos e .i urnmos, si preciso Jbt·, além de sa· 
bet•mos que nesta povoação não lia quem 
ignore que tal eleição não se fez c que não 
só os Srs .. Jo:1o Gonçalves dn. Silva, tenente
coronel Onofre Marinho e o Sr•. subdelegado 
deste districto cliziam publicamente que a 
eleição tinha sido feita. 

Mulungú, :30 de setembro de 1806, ás 7 
horas da manhã. 

Como testemunhas: Daniel Justiniano de 
A1·aujo.-.1.ntonio Jeronymo de B1·ito Rangel. 
-Herculano Cavalcante de Amorim. 

Reconheço ,·erdndeirns as assig-naturas P.o 
Daniel Justiniano de Araujo, Antonio .;t:t·o· 
nymo de Brito Rangel, Herculano Cavalcante 
de Amorim, pot· ter pleno conhecimento 
dou fé. 

Capital <la Parahyba do Norte, 12 de ja
neiro de 1897. 

Em testemunho juro ser• verdade.- O ta
bellião publico, Jorge Cavalcanti de Albu
querque Chaves. 

Os abaixo assignados declaram que dão os 
seus votos nos seguintes candidatos: Para 
Senador, coronel João ~oares Neiva; pa.ra 
Deputarlos, os Drs .. Jose Antonio Maria. da 
Cunha Lima, Antonio :Joaquim do Couto C:u·
taxo e José Herculano Bezerra Lima.-As· 
signados: Carlos Augusto de Almeida o Al
buquerque.-Antonio deAzeveclo Maia.-.Tose 
Henrique de Mendouça.-Francisco GH!'aldo 
Moutoir,,,-,To~é Joaquim das Mereiris.-Da· 
niel Justiniano de Araujo -Antonio Jmo
nymo de Bt•ito Rang•l.- 1-lc'rcul:cno Caval
cante do Amol'im .-Paulo Fil•mino dos SHn
tos.-M:tnoel Mari:1 Figueiredo Filho.- .José 
.Tonquim de Su.nt'Anna.-Avelino Machado 
da S1lveirn.-.Toaquim Olympio da Co&ta.
Remigio !la Fmn~a Coelho.-Puul1no de A. 
M:tt.tos. - Mnno"l Sil vi :c no llus Merctlô.
Fmncisco Pinlteir·o do Nascimento. -.Toso 
Jgrmeio Antonio Pimental.- .Jusó Dionysio 
Coollw.-.Josci Geraldo do Sou~:~.-.ln~ó Fmn
cisco elas Clwg-as - .TO:to de AuciJ·ndo Mi
l'HtHla SJ!vaclo.·-S1lviano Lucio elo Azevedo 
MaiiL.-Firmino M:\l'tins do Morues Limu.-

.José Pereira Damasceno. -Sevcrir.no de Cas
tro Rejoz Franco.-Justino Ca'v<tleante rle 
Souza.-Antonio Faustino de Macedo.-.Jcião 
Felippe de Santiago.-Jeronymo de Brito 
RangeL-José Machado da Sil va.-José Luiz 
de Barros.-Valdevino de Albuquerque Mon-
tenegro. (34 votos.) · 

!{econheço verdadeiras todas as firmas e 
lettras das assignuturas supra e por ter 
das mesmas, pleno conhecimento dou fé. 

Capital da Parahyba do N01•te, 12 de ja· 
neiro de 1897. 

Em testemunho. juro ser verclaae.-0 ta
bellião publico, Jorge Cavalcanli de Albu
querque Chaves. 

Povoaçüo de' Pipi!'ituba, aos 30 dias do moz 
ue dezembro de 1896, nós abaixo assig-nados, 
eleitores q ualillcados pertencentes ó. 4" sec
ção ela mesma povoação do termo e comarca 
de Gu:~rnbira, declaramos que por não se 
achar organizada a mesa eleitoral que devia, 
como manda a lei, funccior:ar hoje, das 9 112 
ás 6 horas, e por verificar-se que as autori
dades competentes não providenciaram sobre 
estn. irregularidade, prova.ndo isto por achar
se fechada a casa de n. 2, ou de rle via func
cionar os trabalhos eleitoraes,e poi' :wgd.l'Pm
se as autoridades competentes desta sec\'ão 
a acceitar nosso protesto, nós eleitores, cicla
dãos brazileiros em pleno goso de nossos cli· 
reitos civis, vimos por este meio protes
tar contra semelhante abuso e desrespeito 
à lei, e que todos nós reunidos à rua do 
Commercio, desta povoa.Qão, às 2 horas do 
dia 30 do dezembro de 1896, na casa. 
n. 12, nós abaixo assignados reunidos de
claramos que votamos para Senador no co
ronel João Soares Neiva e p:tm Deputados 
nos Drs. José Antonio Ma.ria. da Cunha Lima, 
Joaquim do Couto Cartaxo. o José Her
culano Bezerra de Lima,e recorremos ás au· 
toridades mais proximas afim do tomarem in· 
te iro conhecimento deste protrsto. Pipirituba, 
30 de dczembt'O de 1896.-.Josti Viei.rn de Mello. 
-.Jose Antonto Rtbecro Vianna.-JoãoPeixoto 
Velloso Ribeiro.- Viriato Ancel[)10 Pereira 
de Lima.-Ãntonio Luiz Pereira do Sucemt. 
-Herculano Americo Pereira do Souza . ...,. 
Tlteotonio Moizinho de Pontes - Alexnndre 
M• izinlw do Pontes.-Pedro Gnmes de AI· 
cuntara.-Antonio do Mell, Vasconcellos.
M:Lnoel da Costa Esplnola.- Clamliano Joa
quim da Costll.- Francisco Cluuuiano de 
Mcllo.-E:,:idio Gon\•nlves de Mello.- José 
GonçaJ,·es do Mello.-Antonio JusiÍ ele Souza. 
-Joüo F:wsr.ino do Soma.-Antonio Pedi'O do 
.\ lcnnt:1ra. -Manuel Gomos J<austmo. -JoJ•ge 
:,tureim d:t Cosca Pcroim.-Vicente M:Lll1'icio 
do hmtos.-Henriqne Fot•rr-im ele Pontes.
l~.u bens .J urge Aloxaudria.-An tun i o Soa.r·es da. 
Silva. ~Ia noel A Jcxantlre dos San tos. -.1 osó Cy-
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Jll'innodn Si.lva.-Jldcn fonso Am:tdod' A Ioxnn
dt•itt.-Lindolpho Americo Poreir·n do Souz[t. 
-Jo;i.o Mat·in. Pereim de Souza.-.José l•'errnz 
de Olivoil':t.- Ge~;uino Percil•:t dn. Silvn.. -
.JoGo Lopes Pessoa do. Silva.-Bcrn[lrdino 
Corrên de Araujo.-Mnnoel<le Muritt J\1;,Jhei
ros.-Latlislilo Barbos•t de.Mello.- José Ma
rinhos do Figueiredo.- Genuino .José Fer
rcirtt.-.IO[lquim Mm•inho de Figueirerlo.
Antonio Jacob r! c Pontes.- Alox:tndro Jacob 
de Ponres.-FJ·anco BoJ·gc,. de Sallcs.- Mlt· 
noel Borges d&. Costa.- Pe<lro Cordeiro Bar· 
bosn.-.Josó Henrique Pn.ulino.-LinoFerrcim 
dn Costn .. -Miguel Archn:njo do Lima Goudi· 
nho.- .José Antonio do Salles. - Nicolno 
Vieim Je Mcllo.-Er·minio tlo Souza Camarii.o. 
-Frn.nciseo LamenhJL Carl o;.- Bento Gomes 
do Nascimcnl.o.-MI\noel Mauricio d11 Costa. 
-Tourinho l~ibeiro da Costa.-Manoel Gomes 
do Nas:oimento.-Venoziano do Soüzn. Vianno.. 
-Frnnrisco Pedro Barhosa de Mello.-Manoel 
Candido Pereira de Lucena. -Justiniano 
Barbosa de Mollo.-Trajnno Gomes e Silva.
Belizin PoreirtL 1le Mello.-Antonio Pereira. 
de Androcle.-I·Im•menegildo do Andrade Pi· 
mentel.-Gervazio Mauricio tht Costtt.-Ju
vencio Mauricio da Costa.-FmncitiCO An
tonio tle Souza.. - 111cnerrlino Antonio de 
Soma.-Luiz Gonçalves de Mello.-Candido 
Comtantino Bezerra Va.lle.-Leonardo Be
zerra Lim11.-.Josó Lomenço do Almeida.
Paulo Francisco do Nascimento. - Vicente 
Feneira Torres.-.Jose !•'el!ippe Santiago.
Antonio Tcllcs de Miranrla Silva. - Fe· 
linto M:turicio de Pontes.-Munoel Francisco 
de Mu!lo.-Pedro Gonçalves do Mello. (i7 
votos.) 

Eu, cscri vão de paz, tomo por termo JlOr 
se1· n.presntudo pelos cidadãos acima meneio· 
nadados c por ser verdade menciono no ar
chi vo deste cartorio atim tio tt qualquer 
telllpo ser provarla sua ve1·dn.<1e. Dou fé. 
Cirl;:dc de Guurabyra, 30 ue dezembro tle 
1890.-0 escrivão do paz, Francisco Nunes 
PaJ•ail·a. 

Reconheço verrludeir11. a firma supra, e por 
1leli:L ter pleno conhecimonl.o, dou t'é. C:tpi· 
tal dtt Pumhybn.. 12 de iaueii'O de 1897.
Em testam unho juro ser vcrdu.ilo. o t:Lbollião 
publico Jo,·oa Ca~alcanli de Atuuqt<al'qlla Cha· 
v as. 

21 11 SESSÃO EM 4 DE ,JUNJJO DE 1807 

(Prcsidcncia rio Sr. Jl!m>oei 1'ictol"irw) 

Ao moi o ·rlin. aht·o·~c n :-:c~s~ü.n, Psl.ando pl'op 
S(m trs os Sr;;. S(!ltadorus MtHWI'i do Queiroz. 
.1. C:üuuda, .Josó HenHLr<lu, .Junquim Sal'· 

menta, Justo Chermont, Cruz, Po<lro Velho' 
A!Yttro Machado, Abdon Milanr•z, Almeida 
Bttl'!'cto, Gnnça!ve> FCI'l'Oirn, .Joaquim Pel'
nttmbuco, E. de Mewlonça Sobrinho, Rogo 
Mollo, Leite e Oit.icica. Rosa .Junior, Sevel'ino 
Vieira, Virg-ilio Damnsio, Eugenio Amorim, 
Doming-os Vicente, Porciuncula, I>. Wan
don!,nlk, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, 
Pauh1 Sour.11., Morae;; Barros, Leopoldo de 
Bu1hue~. Joaquim de Souzll, Aquilino do 
Am;u•ttl, V1cento Machado, Estov«s Junior. 
G. Richttrd. Pinheiro Machado, Julio Frota o 
!{amiro Burcollos (35). 

E' lirla, posta em discussii.o e sem debate 
approvadaa acta da ;essiio anterior. 

Comparecem tlurante a sessilo mais os 
Srs. SenadorES l•'mncisco Machado, Mano~! 
Hamta .. Noguoira P11ranaguá, Pires Ferreira, 
llos11 c Silvtt, A. Azeredo e Generoso 
Ponce (7). 

Doix11m de comparecer com causa Jlarti
cipllda os SI'S. Raulino Horn, Benedicto Leite, 
Gomes de Castro, Leandro Maciel, Lopes Tro
viio, Fcl'f!itndo Lobo e Caiado ; e sem ella, os 
Srs. Joiio Cor·deil'O, ·Alminio ,\ffonso, Ruy 
Barbosa, Quintino Bocayuv11, Thomaz Del· 
tino e Artlmr Abreu (13). 

O S1•, 1° Secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Don3 officios tlo I o Secretario da Cam~n·a 
dos Doputatl"s, tle 2 elo cnrrente, enviando, 
paru os doviclos effoitos, um exemplar de 
cada um rlos autogJ•aphos devolvidos áque!la 
C;unara, das Rcsoluçõe; Sllnccionados, do Con
gresso Nacional autorizando a abertura do 
credito de 88:215$80G pura pagamento das 
1lespezas com paións de pai v ora, na ilha do 
Doqueir:lo, e ll1Jtrcanllo a datn. de 30 de de· 
zen,bro uc 180li para as eleições federaes de 
Senatlorcs c Deputadoo, no triennio de 1807 11 
18!!0.-lntoirado G archivem·se os autogr!t· 
phos. 

O ISJ.•. •J:• Secrot:u·io lê e viío a 
imprimir pnr:L entmrom na 01·dem dos traba· 
Lhos os segt\in tcs 

PARIWEilES 

N. B3 -1807 

A CommissiT.o de .Jusl.i(:n. o Legislação ox
aniinou attenl.11mcul.o as mzões quo detormi· 
unmm o Presidente <ln. l{opnbli"IL 11. neglll' 
~tuJc<;ão 110 projecto tlo loi, truns!erintlo para 
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os dominios <los Estado~ d9 M11tto G1•osso e 
ceará. varias proprios nacionaes, nelles situa
dos. 

A Commissão pensa que são l'olevnntes os 
motivos de não sancção, t11nto mais quanto o 
Poder Executivo declara que ngtml'dlL infor• 
mações solicitadas pelo Ministcrio da Fazenda 
nos demais Ministerios sobre os rn•oprios na· 
cionaes a car:;'O dos mesn10s, :>fim de verill
car si são uecessarios ou não U. União os 
respectivos ser viços, 

Sal11 das Commissües, 4 dejunbo de 1897.
Gonçalves 0/utvcs, relator. - J, Joaquim de 
Sou::.a. 

N. 34- !897 

A Commissão de Justiça e Legis!açito ex
aminou o:> fundamentos em que firmou-se 
o Prefeito do Districto Perleral par11 suspen
der a exet:ução da conces>ã.o feita pelo Cot•
selho Mun icip~tl ao ~::ngenheiro Antonio de 
Carva!bo Paes de Andrade e .Dr. Franci,co 
Simões Corrêa, afim de que, por si ou por 
emp1•eza. que orga.niz:wem, possam estabele 
cer, segundo o systema mais apm·Jeiçoado, 
estações de fol'ça bydraulica do alta pressão 
por meio do accumuladores, utilizando-se elas 
aguas que mais lhes convierem, especial
mente do sub-,olo, sem prejuizo das 11esti· 
nadas no abastecimento publico. Po1lerão os 
concessionarias pnr11 esse fim encan:tl·a~ pelas 
ruas, largos, praças e cáes desla cidade, 
«assentando os respectivos apparelhos p:tra 
todos os fins.» 

Entre as clausulas desta conce>são figuram 
a da duraçã.o del!:t por 50 annos e 11 autc.ri
zaçi1o concedida ao Prefeito para estabelecer 
impostos destinados a execuçã.o dos trabalhos 
concernentes U. concessão, rese1•vando-se o 
Conselho para taxai-os opportunamente. 

A Commissiio entende que o veto opposto 
pelo Prefeito resalv11 pre~eitos da Consti
tuição e leis foderaes infringidas pelo Con· 
selho nessa concessão. 

Com o.ll'eito, o Conselho Municipal crêa cm 
favor dos concessionarias vo':'da·1oiro privilo· 
g-io, siniío odinso monopolio, roncedondo-lhes, 
excepcão feita das aguas destinarias ao abas
tecimênto publico, todus .as m:tis existentes 
1111 superllcio o su b·solo, no Districto Federal. 
com tal latitude é inconveniente e inconsti
tucional semolhanto conccs:oão. Um mn.ior 
11ha,tecimrmto de agua ncsl:t C:tpital que 
torne noccss:trin. :t ut.iliznção de agnas actual
monto nlio destinadas a esse lirn, trab:Liho.'• do 
outra ordem J'eclum:tdos por oxigPn~ias do 
hygieno publica u onl;ms, o quo ent.retn.nto 
dependam elo ibl'ças hydranlica:.;, ficam snbut·· 
1liu:td11H u ossu euncessiio, excluiclos da con· 
curre!ldtt u :ttó tht :~tlmiuistm~ii.o tlu IJ!'oprio 

Conselho, si quizor realiznl-os por ajustes 
;eu. Além disto, o monopolio de producçã.o 
de f'Ol'!ias hydmu!icas imperlo que novas In
dustrias, que de!las precisem, possam estabe· 
leccl-as; neste pn.rticular elimina-se a ini~ 
ciati va de outros njustes do trabalho, isto é, 
des11ppnrece a liberdade de inclust:·ia que a 
Constit.uiçiio garante como direito fundlt· 
mentoL 

O Conselho, no proposito ele afastar da con
cessão o caracter rlo privilegio, cleclnra que 
os dh·eitos de tcrceir<'S não serã.o prejudica· 
dos, como si pr•ivilcgios possam prejudicar 
r.lireitos a•lquiridos. 

Concet!ido com (I mais generosa e imprevi
dente amplitmlo, destituído de um plano co~ 
nhccit!o, o privilegio se mantém em tal gene· 
ralit!ade que ni1u é tlado determim1r·lba os 
ell'eitos, violando-se dest'arte as normas gc~ 
raes de direito que impoem restricções aos 
privilegias. limitando-os pam serem legíti
mos as necessirlndes conhecidos que elles se 
propoem n sntist'nzer no interesse publico. 

Demais, 11 conce~siio, segundo as su;~s clau
sulas, é um perfeito ~te to jurídico que crêa 
direitos e obrigações recipmco.s entre o go
ver•no municipal e os concessionarias, as duas 
partes se obt·i~am n dar ou lltzer prestaç•1es 
reciprocns, estabelece-se entre ellns um vin~ 
cu lo jurídico que caracteriza a conce,siio em 
contracto synallo.gmatico. Entretanto, ella 
tem, inqucs&ionavelmente, va!Ol' super•ior 
a I :000$, e por conseguinte não podi11 
,er feito. sem concu!:'rencia publica, nos pre
cisos termos do art. :19 da lei n, 85. 

Estn. lei é aind.a infringida no seu ltl't. IG, 
com n autori1ação que o Con~elho concede 
ao Prefeito elo estn.bc!ecer impostos, o que 
constitue uma delcogaçiio de attl'ibuiçiio que 
lhe é p1•ivativ11. Nada importa a condição de 
que os impostos seri1o opportunameute taxlt· 
dos pelo Conselho, pois el!es ent1•am como 
clausula do contmto e a deter•minnção ulte
rior das respecti v:ts t:n:as, 11rmando os con~ 
cessiormrios do mais uma vantagem, não 
li1z 1\esapparecer n deleguçã.o condemnatla 
pelo rol'erir.lo art .!6. 

Assim, peas:t :t Commissii.o que deve ser 
npprovac!o pelo Senado o ·veto do Preleito, 
nnnull;mrlo-so a concessã.o . ...:.. S:tla das Com
missüo.'J; cm -1 de junlto do lSU1.-Gonçai-Dus 
ClwDes, rel:ttor.-J. Joaqttim de Sou:a. 

O :Sa·. lL0i1te e Oit.ieiea - S!', 
Pl'c·;it.!cnte, ou vi lwntcm com :m!'prc~:J. n 
mais !'ormal uccusnçiio, li:-it:t pelo lwnrado 
Sonar\ur pot• S. Paulo, uo Governo, quan<lo 
S. Ex. pt·oton<l<.)U ju:;tiflcar o dec:·etu ex
pcrlido pulo mesmo l;ovm·no, p:tr':t rc~uJu. 
JliCUI;:t:;àu tio IU't, G., t!:t lei 11, 177 A, !]liO 
du11 regulumeuto Ú~ omissries tlo dci.JciltUrus. 
S. 1~-.:. tlu.>cuht·iu u UoVOl'llU, ueiXtlllUU it 
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----·------------
mostra todos os tmmites po1· que lmvia pns
S<trlo e,<se dt'cr·PtO, 

S. Ex. declarou que responrlr'i'irt !iR ll.l'g'11i· 
çü(•S t•or mim ft,il;ts. Engunou-.;e. S. Ex. 
vein dizer uo SPnado qua.Ps liJmrn os inter
e;ses ~ue ditaram essP. rlecJ•eto, o modo por 
que e li e foi are h itectudo, o I ongo pe1•ior!o de 
g-estar,ão que teve; e até nos t.rouxe c·or11o 
Jacto coJ•rcct.o a ~ituar,,rw humilhante a que o 
Gover·no ticon reduzrdo, pela interposiQtiO lle 
uma potencia estr·n.ngeira no .. onw.ercio in
:::Jez, fazendo sent.ir !tO Governo a nr·ces,;i
dad!l de tratar sem demora dos interesses 
inglezes e resolvei-os do melJJOl' modo, acau
telando-os. 

O honrado Senador por S. Paulo teceu 
verdadeira teia de aranha em redor do de· 
creto; confesso que liqnei triste. r\esalentado, 
quando ouvi s. .Ex. narrar factos, que eu 
suppunha não se terem passado, e que mais 
conlirmaram os buatos que me che:raram ao,; 
ouvi<los, relativamente a esta transacção. 

0 SR. M<•RAilS BARROS-Agora já V. Ex. 
acredita nos boatos 1 

0 SR. LEITE E 0ITIC!CA-Pelas pala Vl'US riç 
V. Ex. Foi o honrado Senador quem rleu 
razão ás narra9ões, ás noticias que me 
tinham chegado e cu duvidara. S. Ex. 
cheg-ou ao ponto de dizer que era correcto, 
equitativo, justo, legal, rJue o Governo rlo 
Brazil J'ecebesse teleg!'ammas, digamos fran· 
camente, de um credor nosso, ad vertindo·o 
da obrigação que assistia ao Governo de ele· 
fender os interesses dos patrícios do mesmo 
credor. 

anonymas garantiam o direito do terN ri. i~· 
cordantc de Jic•n·a salvo absolutamente de 
qu:Liqu.·r nccorrlo, qunnt.o a ab,orp,,iio •!o 
c~tpital pelo credor representante dos dous 
terç,os. 

E' clitro ; niío é necessario nem paralo
gismo, como S. Ex. disse, nem argucia de 
philuso!Jhi:L, piira resolver o Jacto. Si as !ris 
anteriures gaJ·rtnti:<sem ~to cr"dor dos rlous 
t<>J'Ç"JS o rtirci!.O de, ]lúr um accordo feito 
entre os credores rlos dous terços, impor a. 
obrigação da acccitaç,fi.o ao terceiro terço, 
não havia ne,·essidalie de um decreto. Mns 
como a lei das sociedades anonyrnas não dava 
direito a que dons terços dos cr·edores pre
J'ur·encia~s reunidos pudessem impor n sua 
vontade ao terco disco1·dante, purque estes 
como credores privilegmdos de dom mio hypo· 
thecario ficavam livres de accionar a com
panhia, ou a sua successora, exigindo o pa· 
gamento total da sua divida, o decreto foi 
concebido nessa occasiito. 

O honrado Senador disse que o decreto foi 
concebido, mas não declinou o nome do pro· 
genitor. 

O decreto foi preparado e 
Sr. Rodrigues Alves, que 
pasta, porq uo o repelli u. 

submettido ao 
o guardou na 

0 SR. JOA!mi CATUNDA - Por quem foi 
feito ~ 

0 SR. LEITE E ÜITIOICA- S. Ex. O disse 
hontem ; to i feito .•. 

0 SR. MOilAES BARROS - AS inform:tÇões 
que eu trouxe para o Senado foram-me íbr
uecidas exactamente pelo Sr. Rodrigues 
Alves. 

0 SR. LEITE E ÜITICICA - Pe~'O ao honrado 
Sen:ulor que me não poupe com os seus 
apartes. 

0 S!t, MüllAES BAn.ROS - Eu sei ouvir. 

O honrado Senador fallou em nome do Go· 
verno. Parece, c não tome S. Ex. a mal as 
minhas pa!11vras, parece ter sido incumbido 
dessa tar•ela, porque tmuxe até o original 
rle um discm•so do um dos actuaes minis· 
t.ros; discurso proferido nesta Casa e não i n
cluido nos Annaes do Senado, quanclo esse 
Ministro era Senador. O Sn. LE11'E E OITICICA- Eu não levarei 

O Sa. MnnAgs BARRos-Fui pessoalmente a paixão do debato ao ponto de dizer que 
perlir-lhe 0 •liscurso. S. Ex. não sabe cumprir o seu dever. 

0 Si~. LEITE B Ü!1'lC!CA-Dosprczemo.o as 0 S!t, MORAES BARllOS- 0 que CU disse 
amphybologias de que::;. Ex. usou; diga- foi que V· Ex. não se sabe ouvir. 
mos as cousas corpo ollas se passaram; e eu O Sit. LBJTE E ÜJTICICA- Peço, porém, ao 
~into·me autorizado a fazei-o agora, cm hom•ado Senador não se apaixono, ao pontu 
vi~tn das ü•ancas dec!ara<}Üos adduzidas por de esquecer' as palavras que proleriu ; pois, 
i>. Ex. no ::lenado, solJro o longo poriodo de S. Ex. hontem já se não lembrou do modo 
gestação do decreto, 1111 sua pittoresca i ma· por que rlevia Ji.tllar, c tl'ouxc no Senado :\s 
gem. rcvelar;ões, que cu :1gora estou tmduzindo. 

Sr. Presidente, o Banco da Hepublica rlo S. Ex. disso lwntem quo o clecreto havia 
Bt•az1! ora crcrlor d.e divm·~ns compaullia~. o sido cunce!Jido pm' imposiçüo do n.!l.o com· 
ti n lmsua Carteira sobrecn r regada cun.1 onormt' ,. mOJ•cio, tendo :t J'I'Cnte o l3!tnco <lt~ Rnpu bl icn. 
massa de i.itulos p!·clot·onciae~. o que o nlltulido <lccrcto lbi levado ao sr. Ro· 
. Nfio sabia qu:tl o mudo do t·e,olvm· tal cr.is", tlr·iglli'H A!VI's, que con.;orvou lt:t Sut\ pasta o 

SI abso!'VOlltlo o cnp1tal d('stus comp~tnilms,,m~cunlw. 
siso tol'f!nndo scnl!oralJsoluto tlellas,p"rque as Eu int.erproto estas palnvras, rlizcndo a 
disposiçuos do I Pi~ unteriures sobro sociodmlcs vm·dmlo eomo e lia se diz Ji'>rn. deste rocin l.o. 
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O SR. MORA1~3 B,mnos- Eu não disse que 
elle guartilJU nu. pa,tu. o rascunho. 

0 SR. LEITE E 0!1'1C!CA - Posso Verificar 
no d1scursu de V, Ex. 

O SR. MonAE~ BAHROS - Não senhor ; 
passou-o ao seu successor. 

0 SR. LEITE E O!TJCICA -Eu ten}JO O di
reito de intPrpret:.r este Jacto que se deu lm 
muito ; deu-se quu.nrlo o Banco da R(•pu
blita pr<·tendia absorver todos os bens •lo 
Lloyd Brazileiro. h a. m:>iii de seis meze~. ainda 
no tempo do Sr RodriguPs Alves, que, lendo 
o ret<Jrirlo de.,reto, verificou não estar de 
accordo com a lei, e o guardou. 

Esta e a verdade, S. Ex. tinl1a toda com
potencia pm•a publicar o decretu, se achasse 
que não contraria Vlt a lei anterior. Deixemos, 
porém, isto de parte . 

0 SR. MOHAES BARHOS - 0 rascunho pri· 
mitivo foi muito retocado. 

O SR. LmTE 1~ O!TICICA -0 decreto esteve 
na pasta do Min1stro da Fazenda. ja concebi
do e em gestação,como disse o honrado sena· 
dor. 

Interessante tudo isto, Sr. PJ•esidente! 
Achamlo·se o decreto aind.a em segredo na 

pasta do Mmistro,niio o tendo o Gove!'llo ex
pediào,é realmente curioso que uma socieda
de anonyma houvesse celebrado accorrlo. 
obedecendo as medidas que o mesmo decreto 
consigna. e sem se 3.z•redat• de urna só das 
suas disposições. que frrnm postas em prati
ca, pela uirectorin da companhia Leopoldina. 

Fez-se um a(~cordo com os credores ingle
zes, accordo reduzido ó. proposta. 

o SR. MoRAES Rumo> - De conf01•midade 
com as disposições do art. 5" da lei. 

0 SR. LEIT~ E ÜIT!CICA- Si fui de confor
midade, então não era necessaJ'io o decreto. 
O nobre Senado!' vae te!' a resposta. 

A directoria da companhil~ Leopolrli
na acceitou uma propost11 do~ credores. 
Levou-a p!•imeiramento aos obrigacionis
tJIS, e depois aos accionisüts. Apuraram-se os 
dous terços de ambos os lados, c levo u-so a 
proposttt uo tribunal competente, para a ho
mologação. 

O S1:, Mul:.u·:s B.uwos - Turlo na Jürma 
do :trt. 5" da lei. 

O SI:. Lmr11 B OtTICTC.\- O tribunal, po
rem, J'epelliu o acr.ordo,por ser coutJ•ut•io a 
lei. 

E' poi~; o triliUIHLl e nii.o cu rtnOIIl responde 
:w honrado Sen:tdol'. 

O Tt•ihunn.l compotnnto p!lrfl, applicaJ' .a 
lei, int.Prprt!tnudn-a, <lecl~trou ti. cumpltllhl,l 
e~l.n.t• olla Ji'•rn. dn. lei dn.R weiedudes ano· 
nylmts, não Jl'HI<•ndo por e~w 1110Li vo rccoher 
o accurdo. 

Em meio rle tudo isto, porém, ha V<lrio., in· 
CJdentes cheios r~e in1ereose. 

O Governo, violando a. lei votar'a pelo Con
l!resso Naci<•nal, entrou em uccror('o com o 
Banco ua. Republica; recebeu tltulos de com
panhias; e-permil.ta o nob1c ::'enn.dur 1110 
diga, sem que tenh:t o intuito do oJrendrl-o, 
mas S. Ex. e que me obriga a estas declum
çf~<·s-chegou ao ponto de coutractar com o 
Banco da l{e!JUblica l'Cl'eber titulos por valor 
SU!JCI'IOr a sua C<•tO.<;ÜO nu. pl'UÇti.,'ObJ'Í,Ui111-
dO·SC a. no caso do Govemo ven(ler esses ti
tulas por mais, rostituir o excusso ao l:!anco; 
e IJa bypothsoe de vender por meno,, ter o 
Banco o direito de preferencia, para os com
prar por menos. 

Fez· se o accor•'O e o Governo tornou-se 
possuidor de títulos de diversas companhias, 
contm expre.sa di•posi~•ão da lei, que só lhe 
dava aut01·izu.çiio para receber bens e proprie
dades necessarias ao serviço dtt Republica. 
Ora, ninguem uiró. que titulos do compa
nhias, sem cotação na praça, são bens neces
sar·ws ao servir,•o da Republica. 

Tornanno-1e accionista, como outro qual
quer, o Governo tinha de submetter-se a lei, 
aos tl'ibunae$, como os outros accionistas, 
cheganuo a esta posição, que não constitue, 
propriamente, t'uncção do Governo. 

Outro incidente, ainda mais interessante. 
O Gover•no, contra todas as disposições dftlei, 
celebr'i•U accordo com os autores da proposta, 
para receber o pagamento da di vida da. Com
panhia, não em dinheiro, mas em debentures 
da nova companhia. 

Disse-se isto não só nos ,iornacs, como tam· 
bem 0:1 assemblea geral. unnunciando-se por 
toda a parte. Todos sabem que o Governo 
recebeu ;C 700.000 de uma companhia, que 
ainda havia de ~e constLtuil' depois da liqui
da~lio da Leopoldina. 

0 SR. MORAES BARROS-Então já Ó prohi· 
bido um credor entender-se com outro'/ 

O Slt, Lm1'1•1 11 0!1'ICJCA-Não, mas o que é 
pJ.•ohibirlo é o Governo brazileiro entrar em 
accordo com e.redore.; ontrangeiros, paral'e-
ceber• esta di vida. . 

0 Sit, MORAIIS BAUUOS - Jur.isprudencia 
nova! . . 

O SI~. LI·JITJoJ B Otl'JCICA- .Jurisprudencilt 
nova ó admittir que qualquer indi vi(luo se 
ap1•esente na praça o encont.l'e um Governo 
que celebro contra~tos com clle, om contm
posiçiio tln. loi, ~uo veda ao Governo ser deben
t.uri~J;:I de qualquer companhüt, tuuto mais 
quo OôSit compauhia C!'l1 dependente do um 
JnLuro do., tribllnues. futuro que ninguom 
s1tbo como sorú. gm•,tntitlo. 

Mn:> vamos adeuntc. 
O Oovot·no contr:wtara com os autores 11:\ 

pr<Jpost:t, rupresentuntes dos crctlores in~ 
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glezcs, si ollos nbsor.vessem o acervo da Com
J.lUnhitL Leopoldina, si se tm•nassem creclore8 
dcs;;o, companhia., possuidora, corno disse o 
nobre Senador, de ~.000 e tantos kilometros 
do viu-ferroa., atravessando tres !los mais im
portantes Est:tdos, a tr•oca do seu papel, 
recebido como si dinheiro fosse; isto é, o 
Govet·no se julgou muito ·garantido, porque 
os credores inglezes lhe garantiam os seus 
títulos, e111 troca th divid:L. 

Qual niio t'oi, porém, Sr. Presidente a 
minllu sur~r·eza, quando o deci•oto foi expe~ 
d11lo, sanccwnantlo, com o regulamento todos 
OS !1-l'tigos anteriormente feitDS pela COrnpa
nhw., de accordo com os credores innolezes ! 
Mais tare! e li nos .iurnaes que a interferenciiL 
estrangeira se deu, e, o que é mais "l':J.Ve 
por intermedio do um11 firma muito impor~ 
tante da nossa praça.. 

O Sn. Mon.A!'S BAJmos- E' mera. malici11 
de V. Ex. Depois disto, a questão foi a1Tecta nos tri

bunues, e eu, não por interesse ele ndvoc,cin. 
niio tenho nenhum, embora o nobre Senador 
por S. Paulo sorria, mas 11 vm·rlado e esta, 
garante-lh'a um homem de bem, 

0 Sr.. MoRAES BARROS- Não estou contes
tando V. Ex. 

O SR. Lt~!Tl~ B ÜITICICh-... como dizia, não 
por interesse de ndvocacia, mns por méro pa· 
triotismo, por ver o modo por que esses cre
dores fraudulentos- e outr·a cousa não SitO, 
porque eu ti v e em mão as escripturas o pu
bliquei-as,-iam absorver uma companhia, a 
troco de papel pintado ... 

0 SR. MORABS BA!mos-Não tm•ei O pt•oce
climento que V. Ex. teve para commigo 
h ontem, quando eu li o discur.;;o do Sr. Amaro 
Cavalcanti. Nilo commetterei a falta de cor
tozia de fJ.Ue usou V. Ex. para cornmigo. 

O Sn. LEIT~ E OITicic.~- Sem interesse 
algum pat•ticular, como ia dizendo, a.preõen
tei-me pern.nte o tribunal, valendo-me de 
titulas de um parente meu muito proximo, 
titulo~ contiados ii. minha gutmla,o oppuz-rne, 
com a minha assignaturn. o com a pnblica
çiio de totlos os docume11tos, a que a fraude 
se verificasse e aquelles homens pudessern 
liquidar a companhia., não sendo credore~ 
legítimos, Bill vando-lhe o seu credito á custa 
rlo credito nacional, do acervo do uma com· 
panhia como a Leopolrlitta. 

O tribunal negou a liquida<;üo forçada. 
Nesse ínterim, chegou-me u.os ouvidos n 

noticia de que a directoria da Leopoldina 
garantia C]Ue se fat•ia o accorclo, pois tal era a 
vont.a<lo do Govel'llo. 

O Sn.. LmrE E On·rcrc.~·- Siio factos ... 
\) Sn. LEITE E 0ITICICA-Siio OS factos que 

estou apresentando ao Sanado; sabia da. inter
f'erencia estrangeira, suppuz anter•iormente 
que ~e tratasse de intervençã.o rliplomatica 
mais tarde, porém, o honraJo Senador• con: 
tessou q ne realmente a interlerencia se dera 
por intermedio de Um homem que e llOSôO 
credor. Não passa disto. 

0 S!L MüRAES BARROS-Niio confessei nada 
reteri-me ao telegramma publíCitdo na Ga:vi~ 
de Noticias. 

0 SIL LEITE E 01TIC!CA-Mas e O honrado 
SenadO!', é o Governo quem tem cornpetencia. 
pn.~·a reconhecer dos erros da justiça do meu 
pa1z?! 

Desde quando um credor estrangeil'O on 
qualquer potencia teve o direito de advertira 
ao Governo aa sua obrigação, lembrar-lhe 
seus devere~. impor-lhe a interforencia em 
questões, a1l'ectas ao~ tribunaes, que a.illr
m:J.m o car•acter de um povo livr~. que se di~ 
rige por si, e quo não tem necessidades das 
ob~ervaçücs de um governo estrnn"eiro 
quanto mais do um simples credor, agent~ 
n''sso que ganlia dinheiro em t•etribuição aos 
seus Se!'VÍÇOS ? 

0 SR. MORAES B.\RHOS-!:;to Ó méra decla
mrtç~O. 

O Stt. LE!1'E B OrTICICA-Engana·sc v Ex · 
não é declarnaçiio, é p:1triotismo. é zel~ pel~ 
dignidade nacional, que sinto ver ne"u.da da 
tribuna po1' um Senarlor da Republ~c1t ttio 
intimamonto ligado ao Govomo do meu puiz. Não liguei maior import:mcia ao f:tcto por 

f!W' cont:w:t com a ,justíç11 rlo trilmnal. 
Poôteriormento cllcgou ao meu conheci

mento outm noticia, que ta.mbem pouco mo 
]lt'llOCCUpOU, 

Hnn v o q 1111111 <li s~e~so que o nog-ocio in. 
(:J.zcr-sc ag-orn., por ter intcl'l'eJ·cnci" estrun
goirn.. 

Niio, Sr. PJ•esidcnto, semelhante n1Tl·onta 
vale mais do que 11 negaçiio do nosso crddi to· 
porque, ó foJ•çtt coniiJss:tl-o, o nosso pn.iz cst~ 
escravisado aos ingle;.es, não tendo o Go
vcPno a nemlss:Lri:L torça pn.m, l'opelliJ• us im-
pnt·ti n enciar>. · 

Su ppu~ quizesscm umo,lt·ontaJ•-me, falln.n• 
do·me um int.erferoncin. tliploma.r.ica, rm quos
t~"' 1ln. Lcupoldina.; ma~. como eompl'Chendo 
h~m que :o tliplonliwi:~. nn.rla tem que vor eom 
iL questão, ~tul'l'i-mo, continuando u. achUJ' 
gl'a~:L nos buatus. 

Ainda hnje <Lili1UllCÍI1tn O~ jorn:tes quo, l':u•a 
ser cUlll[ll'idr• a olomcntar rli,:posiçilo tlo re
gulamento 1lo; porto; !'oi mister que o mi
ni:-;trn in~lez lornlwasso (~llOJ'g'icamcnte :'!.~ 
cotnp11nhitts tnerc:Lnt.es que nfto dovi:Lm os 
vapores varal' :t l>al'l'a, :t cu.i:L ontrad11 htt 
duas 1\Jt•Lule~u.s quo Hiiu su Jl~er:1m l'o~1Jeil.aJ', 
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UM SR. SrmAnon-E' uma triste verdade. 
A energia é só com os meninos da Escoli1 
Mil i ta r. ( llrt ClJlW'Ics elo 8:·. Moracs Bt!1'1'0S c 
outros senho1·cs.) 

0 SI(. LEITE g 0JTJCICA-V. Ex. porlia. de· 
fender o facto si n n•lvertencia do ministro 
inglez fosse precedilht rle decltwação escripta 
de que as nossa,g fortalezas metteriam a pique 
o primeiro n:tvio inglez que varasse a barra. 
mas o Governo Brazileiro calou-se e deixa o 
ministro inglez g"vernn.r dentro rle no~sa c.•sa, 
estando seus navios sujeitos ás leis do nosso 
porto. 

O SR. MoRAES BAmws-Então V Ex. cen
sura aquillo que é da oxclusiva compcten· 
ci:t do govcm0 ingloz ~ 

o SR. LEITr~ F. OITICICA-V. Ex, justific:t a 
iniciativtt ilo governo inglez nesta questão 
do mesmo modo po1· que entende ter elle o 
direito de lembrar uo Governo as noosas obri
gações. (ilpm·tes.) 

I-lu. mo.is, Sr. Presitleutc. O anno passado 
houve dtras companhia~ inglezas rlo eôtradas 
de terra riquissimns, que estão <la.niln renda 
liquidu. tt ponto de nã~ saberem o que fazer 
à.o dinhoiro, e t11nto e elle que chega pal'a 
.-rr•atificações aos accionistas e ainda pur:1 gra· 
titicar:ões e:!:traordinnrias, como ho. poucos 
diu.s Íi em um:t correspondenci:t ingleza. 

O prazo destas companhias, cujos bens 
deviam reverter pat•a o governo como bens 
mcionnes, terminou, mns foi prorogado PI•!' 
90 anno3 sem a menot• objceQão. 

Ainda Ira poucos dias o Lonrlon Bra::ilian 
Bank requereu ao Governo prorogaçilo de 
pr•ttzo partL f'tlnccionar ~o Brazrl, pr>~so que 
só termina v a cm jane1ro de 1900, e sem a 
n10n01' explicação, sem a minim11 exigencia o 
Governo prorogou·lhe este pt•azo por 20 annos 
a contar de janeiro de 1!)00, obrigando-o 
ttpenas a reger·se pela lei de 1862. 

Arrora. os cre<loros inglozes viriio tomar 
con t~t da Loopoid um, c os credores nucionaes 
que se oppôem que pt•ovcrn com documen· 
tos não serem logit,imas estes creilores,quu ha 
um:~ f!'aude na oxigencia destes creditas, e 
terão LI e decidi r nos tribur1aes. 

Sr. Presidente, o Sr. honmdo Senudor 
qucixou·"e IIOrrt•)Jll tio que o intm·rompera. 

Me<:-: corno nií.o o interrompsr? Como sopi~n. 
u. indig-naçfi.o qtw mo cau»:t vêr o mou putz 
lturnilh:l'lo por esta fórmu, o o Governo 
submettenà.o·so :i.s ortlens e imposições de um 
homem qn!l t:dvcz pt•eci~c do um cm;n•os
timo ! 

O SJ~. 1\lonAg~ BAI~lw.-:-Me~'il . .lccln.lllaç:io 
o ~1:. Ll~!'rc; 1·: Ül'l'!CIU.\.-N:"io ó tlccl:Linaçi\o; 

a vcril:cd,, ó q•.te o paiz o.~t:'t, solfrondo com· 
pleta tlosot·ioutuçilo por uttusa. desto fucto e 

y l 

de outros e que os inglezes riem·se da nossu 
miscria, impondo· nos o cambio. 

O Sr.. Esl'EVES .TUNJOR-Corrau hontem que 
tinha subido a oito. 

o SR. LimE E OIT!ClCA-0 honrado Senn.
dor procurou justitlcur o _decreto com argu
mentos que eu dcsccnhect em um homem 
liJrmado em direito. 

o SR. ~IoRAEB Rmrws-Assirn como ou me 
admirei de ter V. Ex. à.ado iuóa do não 
haver lido o regulamento. 

o SR. LgiTE ~~ OmciC.\.-Que cu hei de 
dizer 1 

O honrado SenaLlOl' hontem confessou 
achar-se lla oito annnos a.lastado do lôro, 
não desta Capital, mas de S. P<LU!o, onde 
não se passam os gra.ndes Jactos das socie
dades anonymas corno nesta Capital. 

Ha oito :tnnos a!l sociednrles anonymas nií.o 
se tinham desenvolvido n115te paiz ; n. lei do 
1891 é quo deu desenvol vimeuto às sociedaLles 
anonymas ue;ta Capital. Encontro neste lacto 
a explicação do que disso o horn·ado Senallor. 

s. Ex. pa.t';1 comcç1Ll' pelo ponto ma. is i 11· 
teressantc f8z logo questão da p:llt<vm Y.I.LLDA 
da lei de 1801 e clisse: a p;davra valirlrt qu~r 
dizer obrigatoria. 

Ora, não preciso en trm• em uma prclecçiio 
de direito t:ommercial, para. mosr.rar que 
S. Ex. não tem razão. 

Aqui estú. a lei que diz no art. ·i5, cujo 
texto leio. 

O Sr.. MoRo\. lêS B.umos-V. Ex. leia o 
art. 5", que trata especialmente de erectores 
hypothccarios. 

0 St~. LE!l'E 1~ 0t'I'!CICA-Lerei. De todo o 
mo lo, os portadores tle rlcúcntw·es vão ti. com
panhia o recebem tudo qtH\llto o seu titulo 
l'CS!I, 

0 SR. MORAgs BARIWS-Omlo fica O titulo 5" 
do art. •13 ?_ 

O SI(, LlmE g Orr!CJC,\.-Sr. Presidente, 
pehts le.is das socic.dades anonymus só ha uma 
liquiduç:ão par:t ns companhias insolvaveis; ó 
a concordata permittida e homolog:ula pelo 
juiz. 

Ultimamente a lei nilo pet·mWiu que as 
soc'ed:vles :tnonymas tlzessem accortlo som 
auclionci:1 do juiz, por liquidar,,ilo lbrçacla. Só 
depois de rlecretado isto <i, que os accionbtas 
podiam entrar om , a~corclo co~t os seus cr~· 
rloros e lcvn.l·o a ,Jntzo. Estn. e a •.lil.rrna ~~
tuttr;üo tl:v; souiedndes anonytttns. 

.Artni cstú o dcct·ow ele ·1 de ,iullto, o r• J,,i 
falia n"sl.:t p!1ltwrn. vu!id!l. 

O SI~. MortAES BAtli:OS -Pam Sel' va.lida, 
isto ô, oiJrig"tttoritt ... 
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o SR. LEr·rm E Ü!'J'ICIC,I.-Não sustente some· 
Jllante heresia., m,,u collegtl, que impo1•ta em 
um erro de direito commercial. 

O St~. LEITE E OrTICICA-Estou citando ju~
tamente 11 lei qllO mo autoriza aargumenta.r 
pot• ost:1 fórma. v. Ex. ó Jegislu.dot· com as 
maiorias do Sena.do e rl:1 Camara dos Depu· 
tados, com a sancçiio do Sr. Presillente da Re· 
publica; sósinho não o é ainda. 

0 Sr~. MonA. RS BARROS dá um apo.rte. 
O Si~. LimE E OITICICA-E os obr·igacio· 

nist:~s que süo sin::io credores hypothecarios'l 
O SR. MoRA.ES Rl.nRos-Nunca eu disse 

que a obrigatoricLhde em pam todos. 
O S!l.. Lm·rm E Onrcrcc~.-nepois de extineta 

a a'SOciaçiio anonyma por cama de. insolva
bilidade no. fí.\l'In:\ (tO ai•t,igo da let, que de· 
clam a (lissolucão da sociedade no caso de 
insolvabilidade; os obrigacioni~tas teem 1ie 
tomn.r conta elo ncorvo co;no seu. Nc>te caso, 
a lei permittill tilsse possível um accordo 
ontr(' os credore,. Este accordo foi ampliado 
pelo art .. 5" da lei. que diz quo. resol.vid" por 
dons terç.os dos represou tantes dos trtulos !lo 
divi•las da comparihia, podem elles continuar 
o accordo ou cede t-o'' outra socieilal.le cxis· 
tente ou que venha forrmtr-se. 

Com prebende-se isto. . A ~ociedade anony· 
ma c!esa.ppareceu; os n.cc!ODI8tas que se apre· 
sentam para llquitlal-u. não pod~m chegar a 
accordo com os credores ; nada se pôde 
1ilzer em j11izo. Os credores são nccossnrkt· 
mente do'nos do :wervo e podem entii.o chegar 
a am accm•do. To! é a llypothe>e do :trt. 5" 
da. l<'i, ~ue a.ccre>contmr: no caso de. Jíqui
daçüo. ou tratando-se do resgate dos trt11los, 
unica occaBiii.o om que e permittido o ac
corcto. 

E' este, Sr. Pr<:sidento, o accordo permit· 
tido pela lei . 

Entretanto, o 1lecreto t!iz qae a socierlivle 
anonyma poder:i, ehegar a um accordo com os 
debentarist:J.s, depois de colloca.r-so em estado 
de liquidação. 

Ora, a sociedade :monym:1 não existo m:tis, 
csti1 extincta, dcsappat'l!ceu; como póde 
funccionar para aquellc fim ? 

O Stt. Mon,\ES I!A.I:Ros-A sociedade conti· 
nú:1 sempre pura todos o., eJl'eitos da. liqui· 
daçüo. 

O Sa. MoRAES BARRos- Mns a lei diz o 
contmrio das proposições enunci:J.t!as por 
v. Ex. 

O Sa. LEITF. E OITICICA-Estou :1penas ci
tando. 

Diz a lei que os ct·edoJ•es l'Ppresentan•lo 
dous terços !los creditas podem continuar 
o negocio da companhia., ori:auizat· no':'a, 
cetlel·a a oatra existente, da. r· lhe outra fur· 
ma; nunca, porém, diz o paragrapho na sun 
restrict;üo ou limilt~çiio, a antiga sociedade. 

0 SR. MoRA.ES BARROS- V. Ex. attend:1 
ao que tenho dito : a.té tm•n:J.r·se deilnitiVtl a 
liquidaçüo, a sociedade anonyma continú;t. 

0 S!l, LEITE E 0ITICJC,I-Si el!a estit tliS· 
solvida pela. sentença. quo turnou a liquid3.
çào definitiva., como e passive! que, sendo 
estn. decisão um despacho, venha um decr·eto 
rio Governo dizendo que a sociedade ;;nonyrna 
em estado de liquidação poderá cbeg:1r a 
accord.o com os se as c:et.lores? 

0 Sr:. MORA.ES BARROs-Porque ella existe 
até o ultimo termo da liquida.ção. 

O SR. LmTE E OITIOJCA-Mcnos depois que 
a liquic!açüo se tornou delinitrva. 

O SR. MoruEs BARRos - E' o caso do fal
lido, oavido até o ultimo termo da fu.llencia. 

0 Sa. LEITE E Ü!l'ICICA.- V. Ex. fitlla no 
negociante íiülido. Pois eutiio este, depois de 
uetinittva :1 liquidaçüo, tendo entr-a.do em 
concorda.ta por ab:J.ndono do negocio <tos cre
dores, a.iuda. é ouvido '! 

O Sr\. MoRAES BARRos dá outro aparte. 
O S1t. L!UTE E On•rctcA-Mns, V. Ex. con

funde a. lei de tilllencia com a Joi da.s socíc
d:J.clos anonymas, que teem dous decretos diJ'
forontes, que se regem por uisposiçúes di ver
sus! 

O SR. Llll'l'N E OtTICJCA-Onile achou V.Ex· 
isto? 

0 Nn. MüRAES ll.mnos-Na lei. 
O SI~. LEI'l'l•: 11 OrrJciCA-Estú. engnna.do. 

A lei Joi !llltit.i~simo prcvillettte, a ponto do 
nii.o permittit• so pudesse reviver o. associa· 
~:iio. Os credores, torn:wdo·so dono,; do aco!'Vu 
no caso CJilO :~lo i allmitl.iu, poderüo cedcl·O a. 
out.m soeie1lmlo existc:nt" ou d:tr·lho outra 
1i)rmtt tiquell:t ~ue se cxtini(Uiu; lMS nunc:1 
contimmr a ant.ign. sociudutl" 111\lll pernutne· 
cm•en1 os antignR aecionistns, 

Sr. Presidente, a lei das leis das sociedades 
anonymas niio permitte outro estado pam 
consider:u··se uma companhia ~tnonyma e in
s~J~avei ~iniio o dn liq!Jidação. Esta ínsolvn .• 
btlrdude e declarada pelos tJ'lUUUaes, depOIS 
de exarnidados os Jitctos nlle~auos ; e um juiz 
quom l:wra esta senter,ç:a, e nüo o. clircctoriu. 
1\a suciod:tde; não são m:1iori:ts tle nsseml.tlé:t 
gm·al. 

O :O:Jt. illnnAJ\,.; llAitt:t~:> tlit Ulil :cparl.0, 

O Sn. MoJ:AES BAI~ttos- Então uma com
p:tnhia nüo pódo rocnnhccor-sc i uso! v:wel. 

0 St\. Lmi1'iü N 0ITICIGA-A iusolvn.lrilirl:ttlo 
St) pt'rdo ser roconhcoitla pelo ,iuiz. 
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O Sn. Mo!~AES BARr..os-NiLo o.poiudo. 
O Sr... Lmm E OITICIC.\-Diga-mo V. Ex., 

Sr. Presidente, si e necesso.rio que esteJa 
1htiganrlo o s~nado com ested olementrrs de 
Direi to ComnwrcinJ sobre sociedades anony· 
maR't. 

Supponho.·so o co.s~ do. Companhia Leopol
dino.. Um:t assomblr:t goro.! declara o. com
panhia insolvavel; a directOi'itt rrquer a 
sentença do juiz; mas este tem competencia 
para examinar o mtso e verificar si a deli be· 
ração tomada reuniu todos os requisitos, 
i>to é, si a companhia deve ser liquidada, si 
tem ou não elementos de vida, e reconlie· 
cen•lo que ella tem esses elementos, e póde 
ser reorganizadn., declarar que elln. nüo está 
insol va.vel como a.ssegura a sua rlirectm•ia, 
promover a. sua. reorganização, conce1•tar-se 
com os seus crerlores, etc. 

Foi contra esta determinação da lei que se 
quiz fazer prevaleeer o accrorlo do 2/:l com 
outro 2/3 dos credores. . 

Oi•a, pergunto, os tribunnes podem rleter-se 
perante esse docreto do Govei·no, de 22 de 
maio, quando existe a lei das sociedades ano
nymas, reforçada pela lei n. 177 A, que a 
não revogou, como o nob1•o Senador quer, 
pot·que usou da palavra valirla! E o hom•ado 
Senador sabe melhor do que eu, porque é le
gislador mais antigo e é mnis velho no.s lides 
do rôro, a força do pt•incipio inconcuootl .do 
direito: as leis ;ó se revogam por disposições 
expressas. 

No ar•t. 5" da lei não ha uma só palnvr:t 
qr.e se reflt•a :'t revogação de artigos dn. lei 
<hs sociedades anonymas; ella regula apenas 
os artigos da lei das sociedade.; an(Jnymas, 
proc.um tornar· illl~is ~lar~ o se.n~ido da lei, o 
sentidO que preside as thsposiçoes; mas em 
nenhuma disposição da lei n. 177 se lê que a 
lei ilas sociedades anonymas seju revogado. 
em qualquer ponto. 

Como é possível que, pela interpretaç~.o 
dada agora pelu Governo, ou por outra, <htda 
pelos intm•essados que fot•am conhecer no 
seio do Governo <L g·0staçüo desse decreto, na 
phrase rio lionmdo Senador, apalavra-va
lidn.-tenhn. forç:r. para revogar artigos do lei 
dns sociedades ::~nonymos, croando uma situa· 
~ão em que o juiz ó posto no lat!o. 

O Srt. MO!tAl~S BA!Utos-0 art. 5'' ó tlispo
siçiio exprossa .c terminante, ql:lo revoga dis
posições antertores cm contrariO, t9da 3: <!_is
posiçiio novo. do lei revoga os dtspostçues 
anteriores em contrario. 

o Sit. LEI'i'i~ B OJTICICA-Aindll. mais: o !'C· 
"Ulnmento L!isprio ;obro obt•igaciouistas, quet• 
ilizm•, crcrlores privilogiarlos: si 'üo credores 
pri vilegiu.dos, si ellos ó q~o furm:tm aecordo, 
nunca, rnns Ullll'!a, o :tcc"r,lo du; dous lerr:u~ 
poderit obrigar o tcr1;JJ t•o;,;lrwlo, porque, :;t 

são credores privilegiados, e si o accordo é 
enr.rc ct•edores privilegiar\os um sô credor 
de;t~.s que soja tem seropt•c o se11 direito ga
t•nnt.Ido para recebe!' todo o valor de seu 
titulo. 

0 SR. MoRAllS BARROS - V. Ex. nü.o póde 
amr•mar isto deante do a1•t. 5'' d<t loi ; isto 
vae de encontro as disposições do ar C. 5". 

O Sr... Lili TE ll OITICICA - Nós conhecemos, 
Sr. Presidente. um !'acto int··re;sunte que se 
rleu nesta Capital com o palacio Fritrurgo, o 
pala cio do Cattete tJoje. 

0 SR. MORAES BARROS -Exactamente para 
obrigar este terço dissidente foi promulgado 
o art. 5". 

0 SR. LEIT!l E ÜITICICA -Onde V. Ex. viu 
isto ? 

0 SR. MORABS BARROS- No art. 5", 
0 SR. LEITE B 0ITICICA- Contra si dizem 

os tr·i bunaes e diz o proprio Banco da Re· 
publica, que não poude liquidar o masso 
enorme de títulos que tinha em Cartei1•a. por 
este meio. 

0 SR. MORAES BARROS -V, Ex é que não 
quer enxergar o art. 5•. 

O SR. LrnrTE E OiricrcA- Não sou eu quem 
diz isto ; são os t6bunaes. 

0 SR. MORAES BARROS- Não temos uo.da 
com os tribunaes ... 

0 SR. LEITE E 0ITICICA- Não temos nacla 
com os tribunaes! ~ o Gover•no tambem não 
tem ?! V. Ex. disse bontem que o Governo, 
quando tivesse de expeli r um regulamento, 
precisava de examinar qual o modo por qu·:r 
os tribunaes o julg.,vam; é exacto, o Governo 
tem ob1•igaçiLo disto, porque os t1•lbunaes são 
os que o.pplic11m n. lei, e o Governo não tem o 
direito de contrariar os accm•díLos tios tri
bull:tes, revogar disposições de lei anteriores 
já francamente applicndas por elles de moclo 
certo e positivo. 

Ora, sr ... Presidente, ::~h i está o gt•ande til'· 
gumento tlo honrado Senador. S. Ex. enten· 
rleu hontem que a concordata ou accordo os· 
cripto; a~signarlo pelos ooriga.cionistns em 
suas ca•,as, tinha o mesmo valor que as cole· 
bres reuniües de socierlades anonyrnas, que 
nós sabemo; como se lilzem. Conhece essas 
reuniões quem lida no Jüro desta Capital, e 
acompanho. a vida daa socieclades anonymns. 
Quem n.ssi~te ás assembléas gern.es rio accio· 
ni.,tas, sabe cl:t phmse que costumam empre
g;n• pot· :1hi-O accionisla e burro de cn
bi·esto, vao por oud~ o mand:tm mts :.ssem
bléas g-ei'UCS. O art. 5'' da lei, prcvenrlo ost:1 
particularidade, n~.o accoit.ou o o.ccordo entre 
olirigncionist.as siniio pO!' oscripl;o e nssig-mulo 
pot• todos elle3. 
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o honrado Senador diz que o Governo t~m 
autorizaçfio pnra, violando este artigo rl;t 
.lei n.brir mais um caso em que se p!Jde for· 
m;r um :Lccordo, isto é, em uma renn iiio 
com um presidente c com secretarias~ c~um 
de que absolutamente o art. 5" nno íal111 
nem cogi t11. 

O Sa. MoaAES ·B.umos - V. Ex. leu o 
art. 9". 

O SR. LEITE g OITICICA-Para que? 
O Sa. MORAES B.\RHas-E' necessn.rio ler, 

porque é ~xactamrmte o a1•tigo que l'Oi\'A o. 
hypothese, a deliberação toma<ln. em asselll· 
bléa geral, é assignada peb mesa e pelos por
tadores de obrigações. 

O Sa. LJCITE E OITICICA-Mas onde osti no 
art. 5·• da lei, u autorização para que a as· 
sembléa tomo esttt deliberaçilo? 

0 SR, MORA E> BAltROS - Pouco importa. 
que seja assembléa gorai, rlesde que esteja 
assignada ... 

O Srt. LmTN J•: OrTrcrc.\- Pouco importa! 
Com um n.rgument:ulOI' dest:1 força absoluta· 
mente não se póde discutir. 

0 Slt. MoR.\.:S 13.\RRO:l- Com V. Ex. Ó 
que ni1o se póde discutir, porque quando 
quer não vê lei diante de si. 

como creio, queira o actun.l, cumprir n lei, 
~:tt.iRlllzer os seus compJ•omi~sos e arrancar o 
paiz da sitlllt<;ão rlesn.sti'Osissima em que se 
rlebatP, r leve sempre procurar evitar accusa
çúes ,instas e base11•.las em tactos. 

0 Sr~. Mor.Ms BARROS~-aNilo póde tem· 
accus:1ções manifestamente improcedeu· 
tcs, como são agorn. ns de V. Ex. 

O Srt. LmTF. E OITICICA-Nlio é V. Ex. o 
juiz, nem tallei p11ra oer julgudo por V. Ex. 
':\:trroi estes factos p11ra que possam chegar 
aos ou vidas do Governo e elle tome cautela 
com o modo por que a situaçã.o tinanceirn. 
vae sendo guiada, afim de evitar os desns· 
tres imminentes para n minha P<1tri:~. Ni1o 
é de hoje que tb.llo por esta. fórma. Tenho 
ha muito tempo clamado desta tribuna, e 
até mesmo da tribuna da Camaru dos Srs. 
Do pu tados pelas consequencin.s que vão tendo 
factos a que o Governo tem ligac!o poue<L im· 
porlancin., o que se succedem tarlos os dias, 
chegando ao desastre que estamos a. vêr, e 
que só cegos nito vcom. 

Pergunto ao honrado Senador que orien
t.açã.o financeira tem o Governo '! Pergunto 
ao honrado Senador para onde vamos '! Per
gunto ao honrado Senador si ó passivei vivel' 
a vitl:t q uo o Governo v ao levando, CO· 
nlwclda de todos, porque so sabe que os ren· 
das l!o.ixam, e n. despesa augmenta, que ni1o 
ha recUI'sos para onde appell:u•, que o cre· 
dito está estremecido o niio temos onde ir 
buscar meios pam melhorar a situaçiio. 

0 SR, MORAES BARROs-O re~ulamento de 
22 de maio veiu, porventura, aggr•avar a si· 
l.uação financeil•a ? 

O SI~. Ü~ITE E OITICICA-Veiu uggrn.var, 
O SR. MoRAES BARRos-Em uma reunião, porque abriu uma po1·ta á fraude, fazendo 

sondo o termo assignado. · · com que o capital· não tenha contlança em 

O SR. LEI1'E m 0!1'ICICA-Quando <ligo:-o 
o.rt. 5'' da lei só pm•mitte UJna hy:pothese 
pl1ra o accordo dos obl'igaciou is tas, e é que o 
accordo seja 8Xcript.o e assignado pol' cadn. 
um delles-, V. Ex. responde:-Ponco im· 
port:I. que o. lei d1ga isto, porque to.mbem se 
póde fazer om assemiJléa gorai ou em um:t 
rounião! 

O S1t. LEITm E OrricrcA-Mas a lei não um paiz onde se ageitam leis para favorecer 
fo.lla em termo, e sim no proprio accordo situaçües destes ou daquAlle:~. porque se vc
assignado por elles. rificou que o Govel'no ,julga-se com campo· 

o Slt. 1\IORAES B\mrws-0 termo e o tenCÍI1 par:\ violar alei, a titulo do ~xpedir 
accordo. regulttmontos, l'r.tudando a lei, ageitando-a, 

[Ls suas necessidades ou á convenioncia de 
O Sit LEITm E 0I1'1CICA.-0 tm•mo da deli· momento daquellr.s que lhe sopram no ouvitlo 

boraçilo em o.ssemblóa gemi não e o mesmo n. solu<;ão de uma si tuaç,ão que precisam de 
que accordo assiguado por todos. resolver. 

O SR. 1\loitAES llAltiWs-lsto agora é que ó Isto nuncn. alimentou credito, nem elevou 
rJUCstão de lww cttJII'ina. o Governo, pelo conLl'tlrio,isto lwmi11111 n Na· 

O Sit. Lim·I~ ll 0I1'ICICA-St•. Prosideuto, çlio, Jaz pm·der o C!'cdito, e concorre pul'u o 
V. Ex. mo n.rll'erte que u hot•u do expediente nosso dcscretlito. 
está terminada; vou coue!Hir. DeseJo, Sr. Presidente, que o Governo tomo 

Queria dizer :Lu !Iourutlo Sena,lor que niT.o l.ento 11estes fados, que desta tl'ibunu, como 
OXJHlllha o nororuo a J'Opli••n.s como as que :unigo leiL[, lhe mostro sm·om llC"-OSsidn.dcs 
Jlie e:ituu d:u11lo õt:iU!'ôL. Ul'g'Cntm;, palpitu.ni.es. 

O Slt. MoltAJCS ll.\ltlws-0 Govorno n"·.o O 1-:It. MoiHIGS B.\ltltus-Qm'm di<\ istu do 
r"eoi:\ de replicas tiiu impi•ocedcnlcs... 

1 

Governo pódc sm· :nnigo dolle '! 
o SJt. LI·:I'I'IG g On•JcicA-Dovc t.or, porque O Sit. LIGI'J'l·: I·: 0I'I'ICICA-Sim, sou amigo 

um governo conscio de seus actos o qtiO quo1', do Govoruo. Não sou duquollcs amigos que 
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tcem um IIm unico : dizer-tlmen a tudo 
quanto o Governo Jaz, e sou homem des
pido de pretenções politicas, Iibert:tdo de 
convenicncias de momento ; posso erguer 
minha cabeça, sem precisar de f,Lvores do 
Governo, e por isto tonho a necessaria alti· 
vez para lho dizer a verdade, em boro. seja o 
meu amigo, como dil·o·hia a meu inimigo, e 
digo a verdade principalmente eorno amigo, 

Eis o que proclamo tlesta tribun:1 p:Lra que 
o Governo saiba que ainda lm quem lhe diga 
a pura verdade, emi•Ol'a lhe garanta es-. 
tar prompto individualmente a dar-lhe os 
meios neces~arios para tirar-nos Ütl !ituação 
desastrosa a que chegamos. 

Tenho concluido. 

O Sr. !Presidente dccl:na estar 
finda a hora do expediente e que se vao pa3· 
sar á ordem do dia. 

O Sr. 'Vicente l\lachado ob· 
tendo a palavra pela ordem, requer p1·oro 
gação da hora do expediente por 15 minutos. 

Posto a l'otos, é app1•ovado o requerimento. 

O Sr•. Vicente Machado -Peço 
a palavra. 

O Sr. Pt•esidenle- Tem a palavra 
o nobr•e Senador. 

O Sr·. ''icente l'Uacluulo pede 
que não o u.ccuso o Sr. Presidente, não o 
accuso tambem o Senado ue fazer pal'lamen· 
tarismo. 

Desde hontem que entr•a em duvida. si 
deve continuar a manter o logu.t• de membr,) 
de uma da~ Commissões do Senado ; e ti por 
isso que apresenttt a Mesa a renuncia ou 1:. de· 
missão do cargo de membro da Commissiio de 
Constituição, Poderes e Diplomacia. 

ALGUNS Srts. SENADORES--Porque! 
O Sa. VrcENTg MMILI.DO-' Niio estranhe o 

Senado estaresoluç·ão. Oz acontecimentos que 
teern·se desuobrado no nosso scenario poli· 
tico justillct~m porJilitn.mento a apresentação 
deste requerimento do demissilo. 

Quaesqum• que sejam as circumstancias, a 
que possam conduzir• o paiz os fi1c!os que 
tristemente so de,enrolctm na actualtdatle, o 
q uo ti incontesta vel, o que resta fôt•n. de toda 
ct duvida, é que a ConstitUi(liio do 2•1 do le
veJ•eiro foi duramente golpo:1cla. (N•To apoia· 
dos,) 

Vin-se hontcm na Cumnm elos Doptltttdos 
:1 iutervew,,ií.o diroeta, qua~i pos~Olll. do. l'l'O· 
sitlcnl.o dnltopnblica(wio apoiarl•1s c ''Jl'''"'los) 
ttOH lhctos tlu. eleivüo t.l:t MO> li t.ln mesma Ca· 
lllll!'ll, (N1To apoiados,) 

Em ado continuo todos os membros[do 
Partido Republicano Fede1·al, que guardavam 
solidarierhde com o preclaro chel\3 do mesmo 
particlo, rosignaram os lagares que occupa
vam nas respectivas Commissões. 

0 Sn..SEVERINO VIEIR.I.-Entilo est:wam fa
zendo o po.rlamentarismo que elles conrle
mnavam. 

0 SR. VICENTE MACII,\.00 - Fizeram parla
menti! rismo, é verdatlc, ma" este parlamen
tarismo por quem 1bi iniciado? 

Guarda severo da Constituição e elas leis, 
devia manter-se em altura inteil•amento 
livre de suggestões dessa ordem o .primeiro 
ma"istrado !111 Naçilo, o Presidente da Repu
blic'à e foi elle quem primeiro iniciou o regi
meu elo parlamentarismo (n<io apoiados), im· 
pondo á Carnara a eleição ele um presirlente, 
imiscuindo-se directamente na eleição domes· 
mo presielente. (Nao apoiados.) 

E' um facto que está inteiramente incon
testado, é um facto que não merece du
vida. 

0 Sr... SEVERINO VIEIRA-E' um facto que 
V, Ex. niio prova. 

0 SR, VICENTE MACHADo-E' facto que até 
a intervenção dos Srs. Governadores de Es· 
tado foi chamaila para a questão da eleição 
de hontern do P1•esiden te da Camara. 

E' incontestado o tacto de haver-se collo· 
cado deante do proprio chefe do partido, em 
uma questão da economia exclusiva da Ca
rnara a autoridade do Presidente d11 Repu
blica,' intervindo nesta eleição. 

Todo o mundo sabe, não ti novidade 
nenhumtL, a a!Hrmação que faz de que está 
em anta,.onismo formal com este Governo, 
não de h~je, de muito tempo; e hoje apenas 
sente a inteira. satisfa•;iio de encontrar-se 
:tcompanhado pOl' todo o Pat•tido Republicano 
Federal nestas illéag, que ha dons annos aqui 
l!a externado. 

o SR. SEvgmNo VmmA-Por totlos, niio, 
pm•dilo (apoiados). Eu não lhe dei autorização 
para f11llar por mim, que ainda sou republi
c:J.no federal. 

0 SR. VICENT!a MACHADO-E' um facto que 
aint.l:t depende de prova, si nquelles que dis· 
~entiram do Partido llepubliC!tDO Fe•leral por 
uma questiT.o dessas, questão que foi collocada 
no pé da manutenção da Constituição que es· 
tu.beleceu a republica presidencial, e outros 
que est1tbPlecm·u.m o parl:tmentarismo, pódem 
continll!lr debaixo elo. mesma bttndoir<L. 

O Slt. Sl~vmmNo VmmA-1<;' uma questão 
que Jm de sor ttpreciitdu. opportunamonle. 

O St\. H.os,\ 1·: Slf,YA-Síio /iuttasias. 
o Slt. V!Cl·:N'l'l~ MACUAuo - l<ttnt:lzi:t, 

diz S. Ex., mm; o facto ostó. ahi nú e 
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ct•ú, t!csallando o exame tle to•ios e causando 
até }Jrossiio no espírito publico. 

0 Stt. RosA E SII,VA- Não lm de colhei' o 
derivativo. 

0 SR. VICE:'ITI~ MACHADO -Para que O de· 
rivativo? Precisa que se lhe dê explicação de 
umrt plu·ase tã.o vaga. e mesmo incompi•ehen
stvel: 11lio póde entendei-a, e desPj>Lva 
que puzesssem todos os pontos nos ii il!Lrrt 
o/l'erecer resposta. Nessa generalidrule pede 
permissão pam rleclarrLl' quo não póde abso
lutamente acomprmhar o seu interruptor, 
porque luta até curn rt dilliculdade de com
prchendel-o. 

O Sn. RosA. E Sn.vA- A questão não l'oi 
de parlamentarismo ou não parlamentiL· 
r1smo; V, Ex. bem o sabe ; collocal-a ne>te 
te!'reno, é querer derivai-a. 

0 Sr, VICENTE ilfACII.\DO - Sabe-se bem, 
que todo' os membros do Partido Republi
cano Federal, que se eollocaram nessa ques· 
tão em antagonismo com o Presidente da Re
blica, julgaram-se obrigados a resignar os 
Jogares que tinham. Realmente não subsiste 
no Brazil o regímen par!:tmentar; as COul
missões e os membros da Mesa do uma o dr. 
outra Casa do Congresso siio delegados da 
con tln nça do mesmo Congresso e não da con
llança do Governo. 

UM SR. SENADOR - Logo, V. Ex. não tem 
que pedi r demissão. 

0 SR. VICE:>;TE MACIIADO -Mas o que 
é facto é que consumou-se a eleção do 
Presidente da C:.mara debaixo deste 
ponto de vista.-a intervenção directa do Po 
der• Execrttivo nos actos do Congresso. (Mio 
apoiados.) Es>a intel'Vonção, que se deu hon· 
tem na Cam;n•.t póde dur-se amanhã no Se
nado. 

0 SR. ANTONIO AZE!tEDO - Mas vamos 
evitai-a aqui. 

0 SI~. VICENTE MACIIADO- E deve-se evi
tai-a. 

0 SR. ANTONIO AZllltEJH\ -Deixemos que O 
parlamentarismo entre lit. 

0 Srt. VICilmll: MACI!ADO-E' pot• is"o, que, 
entrando em duvida sobre o til.cto, entendeu 
que tlevin apresenta!• a su11 demissão do cargn 
que occupa m1 ntencionada Commissi'Lo. 

E' solir!:trio com o chet'c do Partitlo Repu
blicJLno Podem!, e solidaria com todo> aquellos 
quu estf'o em opposição a este Govemo e que 
cOJJJbateJn dt•lntixo d11 bttndeira rlcste partido, 
e nil.o pruci~11jmtitlcar csLa uttit,urle; !JJL t\c 
Jit~el-o r;cmp1•e quo tivm· !JCCt!:;,;i•lado do vir 
;'L Lt·ibuna em todos os actos sobro que !Jnjrt 
de '""' · ·-so l'lll rc.laçüo all Govcl'llo. ' 

O Sr. Prc!ilidente - O requeri
mento do honrado Senador é verbal, não 
som·e discussilo. 

Antes, porém, de submettel·o á votaciio, 
devo declarar ao Senado que, no tet•reno em 
que S. E". collocou o seu pedido de demis
silo, a. Presid~ncia não póde subrnettel·o a 
votos. (.-lpoirulos.) 

0 Sn. SEVERI:-10 VIElllA - Muito bem ! 
Isto e collerencia. 

0 SR. PRESIDENTE - Guo.rda fiel da Con· 
stitui\'iio e do Regimento, eu não ac
ceitarei a. eumplicidado de quo !quer abuso 
que tenha por fim a introrlucç:Io rle prat.icBs 
parlamentares no nosso regímen. (Jpoiarlos.) 

0 SR. ALMEIDA BARltETO - Isto decidiU·Se 
ultimamente. 

O SR. PRES!DE:-lTI~ -O nobre Senwlor, 
entr~tanto, tem o direito rle recorrer para 
o Senado da deliboraçiio que a. Mesa tomou 
e que manterá a.tri que elle se p1·onuncie. 

As suggestües ou opiniões rlo Poder• Ex
ecutivo só pót!em ser transmittidas por men· 
su gens. (Muitos apoia dos.) 

A escoltla das Commissões é da livre ex
pontaneidade do Senado. 

0 SR. SEVERINO VJEJR,\ dii um 11parte. 
O Sn. PuESIDENTE -Peço ao honrado Se· 

nadot• que attenda it Mesa. 
As eleições do Senado são de livr•e expon· 

taneidude desta corporação e ele sua inteira 
confiança. (Apoiados.) 

O regímen não admitte nem a suggestão 
nem a infiuencilL estranha. 

Por isso nõ.o poderei collocar o pedido de 
demissão do honrado Senador, no terreno em 
qUtl S. Ex. o collocou. O honrado Senador 
tem, entretanto, o direito do recorrer· da de· 
liberação da Mesa. pat•a a lleliberação do Se
natlo, si assim o entender. 

O Sa•. Vicente !\(achado (pela 
m·dem) declara que apresentou o seu pe· 
di r lo de demissão, h li wnrlo desde logo soli· 
citado tlo Sr. Prosidente e da Cas11 que não o 
accusass,~m de estar fazendo p:trli1menta
rismo. Levantou no seio do uma. das Casas 
do Congresso uma questão q no llon tem se 
vent.ilou na outru. AcatJL e respeita a deli
beruçi'Lo da Mesa. 

OSrt. Simmr:;-o VIEillA-Y. Ex. ostl1 
fa~ondo politica. 

O St~. Vtct·:Nn: MACIIADO- Porguutrt como 
esUt fa.zc!lflo P"litic;, ? Pois é lltzer· politimL 
ehnmar :'L di8cussiio, cm um doR ramos do 
Con~t·csso, um facto fJUll preocc11pr~ a NIL\'ltO 
intcit•a r Como está th.~erulo polit,tc<.L, petlinllo 
u Senado que so lllrLrtilb;t,o cm rolar;fin a 
um t'rLcLo, que ,ir'1, !ovou :1 Cn.mnl'a. rL soll't•et• 

' .. _~ 
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a intervenção intlebita do Presidente da Re· 
publica! (muitos nao apoiados). 

Nilo está fazendo politica. Se fazem poli· 
tica os que estão em opposíção ao Governo, 
tambem Jazem politica os que se reunom em 
torno da a utorh\ude. (Nao apoiados o contesW· 
çües.) 

O S•·· P••eliiidente - V. Ex. não 
pódc continuar nesse terreno. 

0 SI{, VICmN1'tr. MACHADl>- A resolução do. 
Meso., segundo Joijã deelarado, está sujeita 
ao voto do Senado, se po.J'a elle o.ppellar a 
pessoa que solicita a dispensa. Como dissB, 
acata e respeita o. resolução rlo. Mesa, mas 
uem desacato, nem desrespeito, póde ser 
consider11do o facto de perlir que se sujeite 
ao voto do Seno.do o seu pedido de exone· 
ração. 

O Sr. P~·e~ident.e -Vou consul· 
tar o Sen11do sobre o !'<~curso inte1•posto pelo 
honrado Senador pelo Paraná do. deliberação 
1la Mesa de não submettcr a votação o seu 
per! ido pelos motivos ja expostos. 

Os Senhores que approvam o procedimento 
da Meso. queiram levantar·se. 

O Senado resolve pela approvação do pro· 
ceclimento da Meso.. 

ORDEM DO DIA 

VI~'l'O DO Sr~. VICJ~·PRl~SIDl~:-\TI~ DA Ul~PUBLICA 
Á Ri<1EOLUC!;tQ DO CONGRESSO NACIONAL 
!WLA'rl\' A 1 LOCAÇÃO DN SJ.]t\VI~:Os AG!UCO!,AS 

Continua em discussão unica, com o pare· 
cer favoravel da Commissão ne Constitui~ão, 
Podores e Diplomncia, o veto do Sr·. Vice
Presidcnte da Republica iL resolução do Con· 
grosso Nacional. regulando as condições dos 
corltl'act.os de locação ele set•viços o.gricolas. 
-Vicente llfac/u((]O.- lJ. de Mcnrionçtt Sóbri· 
nho, -.R, Bc!?'cc/tos.- ,l[o!'acs Barros, Pro
sidonto. 

O ~r. Vicen.le ~llacht\dco dcclnra 
que pot• viJ•tudo cln ausoncia do illustt·o re
httor rl.o par.:wm· oll'erecido sobre o 1leto . 
oppo:--to pelo Porler EX<>.cut.ivo ao prqject.o do 
lei.. ~uo regula !L locaçiio de sm•vigos, 
occup:wit a tribnn:t; c rlestloJI't prometle ao 
Senutlo quo lm de ser o ma.is breve ]JO;sivel 
nas ronsidcrnções q tze em i ttil·it, robatcndo 
aq uolla~ que fomm llon tem :tq ui ex tornada~ 
pelo lwnr:t•lo Senador por S. l'aulo. 

A Comuzissiio tle Cunstituir;iio, Poderes e 
Diplonmcia, examinando as razões do '"elo 
oppo::~tu no ullUtlido projecto do lei, conJbr· 

270 

mou-so perreitamente com essas razões ; e 
ne,se 'entido deu o seu parecer. 

De facto, a locação fle servi~·os para ga. 
rantia mesmo da libardade de tt•ab:tlho, deve 
estar sob a acçiio do direito comm um. 

Isto é um lb.cto qu8 nüo carece de i(l'll.ndo 
domonstrar;ão, para coll1er no animo de todos 
que se interessam pelas cousas da Patria. 

Regulamentar o trabalho, oppôr d isposi· 
çõe' vexatoriaa. ao mesmo tmbalho, é nnni
quilal·o, n.nuiquillando a,;sim uma foute do 
producção e de vida nacional. 

A e,to. l'azão do ~eto opposlo pelo Poder 
Ex•ecuti v o accrescerão outras de ordem 
consr.itucional. 

o are. 72, § 2", di1 ConstitLtiçi'io da Repu
blica, estabelece a igualflade de todos perante 
a lei. 

O que poderia aconselho.r 11 eliminação 
nest11 disposição salutar, desta dispo~içüo 
essencial do texto constitucional ~ 

Nada, e nem venham aquelles que defen
dem a p11ssagem elo project.o .!cclo.rar que clle 
t•fpr·eseuta uma necessidade de ordem pu· 
blica, po.ra salvar o trabalho das garro.s 
daquillo quo elles consick~rum anarchi:t. 
Nilo ; o tt•abalho não carece do ser• regula· 
mentarlo. 

A loco.ção de serviços não c:nece de outms 
disposições, além das da lei cummurn. 

Por is,o a Commissiio <'slú de perfeito 
n.ccrmlo com as razões do veto opposto pelo 
Poder Executivo • 
. Nessas razões encont\•a-se o seguinte tl•echo· 
que o orador lê e q uc considera o. eonsubstan
daqiio de to !os os mo ti vos de ordem pnblica 
que dictararn o 1lcto analysado. 

Largamente deba.tido 1oi esto. questão na 
sessiio passo.cln; nella intervieram divor·sos 
Senadores, tendo afinal venci< lo o substitutivo 
11presentado ptlla Gommissão do Legislação e 
.Justiça, ao projecto do hom·atlo Senador po1• 
S. Paulo. 

Esse substitutivo veio, l' .. •alment.e, elimi· 
nar extraoz·dinarios inconvenientes do pro
jecto vrimi li v o; o.indlt assim. porém, nii.o Sll· 
tisl:1z lls necessitlut!es de legislaçiio rela ti v a 
ai> USSUI!lpf.O. 

Nada mais lhe cumpre clizer• sobro a quos· 
tiio.Apcnu~ par:t que nao Stl dissesse quo o pil.· 
t·ecer da Cnmmissão !lo Pnt\eres, que aqui 
tbi incroparlo não J'om tlolt!lluitlo poz· al;(um 
• los membros ctessa. Comllliss[in, ú que so uti
lizou tllt palavra. O Senado, poz·em, coulwr.c, 
du sobejo a materia. e 1t simples lcituz•a do 
projecto, OI'lt_ :;njeito, o:~ virLnt.l" <1o '?<!lo, lt 
nov:~ discussao o votl.lça.o, lho bnst:tra p:\l':t 
poder d:u· o sou voto com intuil'O conlteei· 
monto tio canstt. 

o s~·. :n. de l'ô!.[cc~dou~,a l'õ;o
bl•inho-Sr. Pro;>itlonl.u, tlepnis d:t lumi· 
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nosn. uiscussü:o havida nest:J. Cus:~. nn. sessiio A :~egunda mziio do wto, que se funda. no 
pnssr~ch, n. rcspoito de locaçiio de seJ•vi\'os § 21 do a.rt. 72, tambem :t considcJ•a inteira.· 
ag!•ica!as, e r\epois ainda. rlo iJJ'ílllilnte dis- mente injusta. 
curso proferido hontem pelo nobre Senador O § 24 diz que a Constituiçiio garante o 
por S, Pn.ulo, ácerca do veto opposto ao Ui!i'C CJ:eraicio de qualque1' pmflss<io inlc/le
mcsmo projecto, entendo que a miulut pre- cttwZ, mm·at c índuslrial. Ora, pergunto cu : 
sença m1 tribuna e n.bsolutamenle desnoces· onrte estit ainda <t inconstitucion:t!idade do 
sm•ia., porque niio posso tl'azer ao debate es· pr.>jccto neste ponto? /\caso é ellc coercitivo 
clarecimcntos novos, que venham lutbilitar o para aque!les que querem dedicar-:;c it pro· 
Senado :1 dar o seu voto. li;são agrícola 'I 

Entretanto, a vinda do nobre relator da Não, o exercício da profissão agrieola cou-
Cornmi~>siio ú, tribuna obr•iga-me a usar tint'm a ~er inteiramente llvre; o projectocs
tambem da palavra para clar· breve t•esposta tabelece apenas bases regulacloras tlos con
a s,. Ex. nós pontos om que taxou 0 projecto Lractos agrícolas. 
rle mconstiluc1onal e contrario aos princípios Por conseguinte, as razões ext.ernad<ts no 
dtt scioncia economica. · veto siio iiio ruteis, tão subtis, que nü:o podem 

c:tla.r no meu espírito, "·ponto cte recusar a 
O pl'ojecto que ~;e discuto envolve materia minha approvaçiio ao projecto. 

assaz importante, e ó r·ec!nmo.rlo por todos os 
Estados, onde 0 serviço agrico!a se n.clla in- O Sa. MoRAES BARROs-Em toda a parte 
teirameutc desorgn.nizo.do. os contmclos são regulamentados. 

As principn.es accusaçües feitas M pro,jecto 0 SR. B • DE MENDONÇA SODRINHO -
sii.o do ordem tal, que nii.o podem absoluta· Umn. dlls razões do velo funda-se cm que o 
monte calai' no espírito daque!Jes que, corno projecto ct·êa parrt os locadores c locatarios 
cu, representante de urn E.'>taclo agrícola, de serviços agrícolas um regímen processu:tl 
vecm e;;se ser•viç,0 completamente desor·ga- e penal de excepção. 
lliz:tdo. Pergunto eu, p~rém. ao Senarlo: em todas 

O parccet• da Comrníssilo é trio laconico, us rehlç,ões da vida não vemos uos o logisla
i.iio simples, que mostra a fem razilo elo no- dor regulando os contractos feitos pel:ts pal'
brr, rclatm·, quan1lo impugnou 0 projecto, tes? Po1·que l'azii:o, pois, tratn.ndo-so rio con
ltclmndo razo11vel e equita.tivo 0 ,cto. t!'acto do serviços agrícolas, nlío havemos d.o 

ter uma lei especial, que regulo essas rc-
Entretnnto, oX<tmínomos esse parecer e Jaç,ões ?. · 

es.,e velo. Não so n.l.aque o projecto, dizendo-se que 
Qn:\(]s silo as ra~ilcs cm qnc clles so fun- .outras leis que sobl'e o assumpto temos tirlo, 

rhm? Diz o ·eelo que o projecto é inconstitu- teem sido iucxequivci.;. 
·Cionnl; que baseia-se no desconhecimento rle E' pl'eciso !llio ter basl.ante conhecimento 
princípios economicos; que nito attende aos rias Mssobro Jocaçiio de servi~os,pllr:J.aventar 
reclamos do ser v iço :tgricola ; que vae de uma propci.>ioilo desttl ori!em. 
encontro a esso mesmo serviço, u.f'ugentandu As leis de 13 rle :;etembro do 1830, ll de 
os t;m.balhador·es d;ts rliversas lttzendas e outubro de 1837 o 15 rle marco rlo 1870, tor· 
ol.Jrigttmlo-os a pl'Ocnrai·novos meios de vid:t. naram-se inexequivois porque eram tão ve. 

Por minl111 parte nilo encontro a menor xat.orias pn.ra os locadores de serviços, quo 
ra~ii~ do ser no ~cto. e;rcs nito queri:tm ttbsolut:tmcnto sujeitar-se 

Sobre a questão da iuconstitucionalitladr, ús condições do contr:tcto. E' esta a razão 
já. hont.em se espraiou sutllcieutemente o hon- por· que, atei hoje, nilo ~ó o5 immig!':1ntes 
rado Senador por S. Paulo. como o:~ nacionaes, tecm evitr~rlo !:1zer• cOI.I· 

Examin:tr!do os clous paraliraphos do art. 72, tmctos com os bvro.dores. 
nm q u~ o velo se t'nndou, vejo que o § Z" Estn me:;rna l'll~ão, porem, que se allcg-:; 
rletermtmt que todos os cirlarMox S<1o iyaacs contm o projecto, ó conlmpl'Oduccnte, <J 
p<!rmlle a Zei. Qual é, pnrém, a inconstitucio· aind~t vum Iufluir mttis par:t rtue nós rlotc•rno:; 
nttlídade rlo pro,iocto neste ponto? Oifondc; o p:tiz com uma lei complet:t ,gobrc loca~'ito 
eJ!e a igu:tld:ule dos cidntlti.os 1 Não. de serviços. 

No projecto, é Jilcí! o:mmiuar•, não l!o. pre· A agriculturrt, entre nós, :tch:t-se complc-
ferencirt pru·r1 uns. em prr·jtlizo. de outros; l.anlellte d"sorgn.uizada. O J:wr·ur.lor· níio eonta 
niío lta pl'ivilcgio do ch~ses. ttb,,olntarnento com nquellcs fJUO se ach:Hn 

O p1•o,iucto regu!amcnt:t avcn:ts a locnçuo junto tt •i pa.c·:t us<livorsos ;;urvtço., :tgr·wolas; 
rlc scc•viç:os r1ue Jú. e;;t:L mgtllament~da nas e um:t rlu~; r:tzües Jll'iucipnr:a <li, to,,-, fJUII o:4 
();·r/c;lar,Jt.·s r/o Rt..•ino, pa.l'iL tudu8 aquuJlcs lavt•adOJ'''·3 wí.o c:~Lii.o haljilitador~ pur uma 
qrte so dcHlical'cm no S''''VÍ<,\O ngrieulii; pur· !ui r::>p~>ci:tl, a t:;,Zf"I' r·oriCI':cdos como aqtwllns 
tn 11 to ost;11 huso elo ·oclu é irtl.oirnmento l'tds;r,, q rw q uerom rlecliear·se :'t agJ•wu!l;um. Dnh i a;.; 
vieiostt o nito tem a IUOnor· razão liO ~ur. consr,queucirts quo :1 ftllt:1 rlo lllllil. !ui i.<>m 

,, 
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trazirlo, o que roram n.pontarlas lrontem ]relo de sorte que hoje o quo se di ontre nr'rs ri o 
nobre Sena.dor por S. P:mlo. seg-uinte: não temos lois sobre locnç5.o do 

Confiictos diversos teem se darlo enlm f:t· serviços, e dahi a necessidade •le votarmos 
zenrleiros e trabalhadores d:•s fazendas, por- uma lei corno esta, afim do que os fazendeiros 
que· e~tes na sua generalidade querem só- n tl';tbaliJ:u'ores vejam garantidas as suas re
m ente usufruir os proventos d'aquclles; tra· laç1les. 
balhndores lu\ que trJmam aqui adiantamen- Um rlos m:dores defeito~; deste projecto, 
tos e amanhã querem r·etirar-se da~ fazendas corno dis;e em aparto ao nobre Senador por 
sem darem qualquer satisfação aos proprio- S. Paulo, é garantir mais os locadores do que 
brios. os loca ta rios de ser•vi,,os. 

Or:t, nós legislar! ores tcnrlo i~to em atten- ·Sem duvida ri este um defeito que tem· o 
ção, vendo que o trabt~lhado:· agricola foge projecto, mas dol'eito que não rleve absolnta
do serviço, desorganizando·o, devemos dotar merilc influir para que o Senado, que não 
o paiz com uma lei de loctv;ão de ser•vi,,os, quer escravisar o trabalhador, deixe rle coo
que venha minorar este mal que vae aggm- col'ret• com o setr:voto. afim de que o projecto 
va.ndo considera.velmente a Jarour•a em todo se convert:t em lei, visto como as razões que 
o paiz. se ap1•esontam contra ello são justamente 

O 1leio diz ainda que a regulamentnçi'Lo de aquellas que sorvi mm de base para que as 
todo o ~m·viço trn z como b~se a sua desorga· lers de locação de ~crviços antigas nilo tossem 
nização. comp\et.~mente exequiveis. 

Semelhante razão não pirde ser considerada Sei que diversos Senarlores so mnnifesta-
proceriente. Então a regulamentação rie um ram aqui abertamente contm este projecto, 
serviço pódc afugentar d.el\e o trabalhador? mostrando que ello vinhll reviver as antigas 
Não absoluta.mentr. A l'CJgu/amentaçiio do O>·dcnaçüas rlo Reino, que contem disposiçõe; 
serviço ugricola. crêtl direitPS e deveres não que não se confm•mam com a no;sa civiliUJ.
só pa.ra os IocadoJ•es como pam os locatarios, ção e com as nossas relações sociaes. 
vem garantir os contractos feitos, e carl<l. vez E' verdade que a Ordenaçrio do Reino 
mais assegurar a sorte dos locadores e loca- nesta parte é um:t lei excepcional, lei quo 
tarios de serviços. não podo continuar a vigorar· hoje, mas esta 

Portanto, esta raziio allegacla no 1Jeto niio parte do projecto, que se refere ás Ordenaçüos 
póde servir· de b~tse para nós approvarmos o rio Reino, foi completamente septLrada. do pro-
m·esmo velo. jccto. 

Sr. Presidente, a Commissiio rle Consti- o sa. MoaAgs BARROS_ Naausencia de 
tuição. Poderes e Diplomacia, acoitou intei· lei ri a qne continúa 11 vigorar. 
ramente as razões do veto, mas o nobro re-
lator· d:t Commissiin, que Rcab:L de fallar sobr•e O SR. B. DN MgNoONÇA SonRINno - Mas 
o assumptr>, niio teve u. bondade de no> rles- uma vez ~ue e;to pr~jecto não seja conver
envolver esoas razões, do modo que J>odes- t.rdo em lei, u. lei quo nos resta hoje, como 
sernos cl!Pgar iL couvicr;ão do que siio real- lJcm diz o nobre Senador por S. Paulo, ri 
mente equitativas e merecem a nossa appro- rea.\meulo a das 01·denaçrTes do Reino. 
vação. · 0 SR. MOHAH:S BARROS-Apoiado, 

Uma das razões allogadas aqui contra este 0 SR. B. MgNoONÇA SonmNno _Si os no-
projecto. que tem a in telicidarle r! e não ter bres Senadores acham que as di;Jlosicües d:1 
sirlo bustrtute ostudado, de morlo .a poder ex- - · 1 d 
tomar-se sobre rl!e um .l'uizo fundado, ó nue lei vigente n:Lo sat.istirzem us c isposiçücs a 

., actua\ida•lo, porque silo muito ril,(orosas, e 
;;sta lei vae aproveitar somente ao Estado de 11 üllas n:io so ctuercrão subordinar os colonos 
S. Paulo. que p:Lr:111qui vierem. entiio mais uma. razão 

Ora, nós sabemos que não ó somente 0 milit:1 paru. que este projecto se converta 
Estado tio S. Pttu\o, rnas os Estados tio Rio cm lei. 
rlc Janeil'o. gspirito Santo, Minas e outros 
qnc precisam ter uma lei rio Ioc:tç·IT.o rle ser- Fnzenrlo estas considerações nii.o tonho em 
vir:os. visti1 sinão dizer que o projecto de locaçíio 

E nas Al:t"oas. Pernambuco e outros Es- do serviços não é mataria de poucn. impor
tado do nort.~. Pmuoru. a c01·rente imrnigr·a- t.u.nci:L, a~J cuntr'a.rio, ó us,;umpto d11 maxim:t 
toria nfto cstoJ'a desenvolvidt\ para lá, nin- relllVUilCtn., porque na actualir!ado :t ngrwul
guem dirá com rar.ilo que us propriotrtrioos tum deve rner•ccor o nosso maior rlesvello, j!L 
não precisurn tarnbem ttssegural' as ~uns re- que nii.o contamo; mnis com o elemento ser· 

d vil, rn:ts com o elemento livro, do que !tojo htções com us trab:tlha ores. . ~ 
Jlntro nós uão h a uma. lei que possa. gn.- lll'"c"amo. · . 

mntil' t:tl tr•:lir:dlro; ns Ieh quo ae:d.rei .rlo 0,: nc;>hrcs S"nnrlorn:~ rlr•vcm 1.cr" mn, vrsta 
~it.nr• Ji:lrumrevog·:ulas poJo Po•ler l't'OI'iroono, \quo 11 laltrt do. nu~ a ler d"sta or·dom o unm 
[UO nurJIWII:t occasiiio tin\r:L poricr· pttr:L iHso, ntltrL extmortlumrm, que acarret11 mwrmes 

:-:ionadn V, I :li 



ANNAES DO SENADO 

pre.inizos :'1. lavoura e traz completo desanimo 
aos :tgr•icul tores. · 

Ass1m. considerando quo as r,1zii1•s do Dcto 
não são valiosas, mas inteiramente futeis, 
v'sto como o Vice·Presidente dii Hepnblica 
foi procumr um al'tigos da Constituição b:LHI 
pnm o sou veto, f]Uando taes al'tigos absolu· 
tamonte não podem ampiirill·o, pet,lO ao Se· 
nado quo, ostwlanrlo rndhor o.te projecto. 
profira snhro alie um voto conscioncroso e 

· justo, considerando que na actualirl:tdo não 
lltl fe1·viço nenhum flUO devtt met'I1COI' mais n 
sua atlew;iio do que o sor1•iço ng1·ieola, que 
so acha completamente r\esorganisado. 

O meu Estado, exceptuada. uma pe~uena 
parte que se ent.rega :'t cr•o:tção, ó inteir·a. 
menta agr•icol:t. Nos seus diversos centros 
agricola.s é opinião 1\os lavra.·lores ser neces· 
sario regulamentar o serviço agricola, por·que 
do contrario a :1gricu1tma ficará intcir:tmente 
11 n i qui! ada. 

Foi attendendo a que o meu Estaria como 
qunsi todos os Estudus do norte e sul da 
Republica desejam que o 'crviç<o ngricola 
srjttregularnentado, quo resolvi tomar parte 
l&e>ta u iscus,ão, nito sú pr.r;t reBponder ao 
nobre Senador pelo Parami, que acabou 1le 
manifesta.r-sc, como tambem para :;alientar 
que. representante do norte, desejo que tal 
projecto se converta em lei, sendo rejeitado o 
~do do Poder Executivo. (Muito bem; muito 
vem.) 

O Sr. R:uniro .D:u·ccllos pensa 
que não estavam despqjados de razilo ai· 
guns rnemll!'os da Constitui11Ül, quando pu· 
gna.varn pelo grande principio da. legislaç:lo 
separada. e acreditavaw Jlrrncmente quo elle 
representava a mais solida gttrantia da orga 
nização federa ti v:t. 

Esta observa1,<ão llw é inspirada pela pre· 
sente discussão. 'l'J•ata-sA de uma questão 
interessahte para o Congr,'sso e para o pai~. 
pois que. ella en1•olve em seu seio J'aetos que 
atl'ectam a ordem cconomica e que consti· 
tucrn :1 base da riqueztt pnblic,t. Pai' outro 
lado, o assumpto entendo com questüe~ fun· 
do.mentaes de di roi to cousag1':u\o u:t Const.i· 
tuicão e cuja violnç<iio imp01·ta em posler· 
gaç:io l'unest:L dn lei or::;:tnic;t da Republica. 

Entra, como sempre, sereno c Cil!mo no 
de!Ja.te, especialmente porque :L riqueza. do 
Esl.ado quu rcpresonta niio 1\opcnde absolu· 
ta.mento dos pr•eceitos ostuluidos no projecto. 
Srj:L em rela~ão á industrin. agrícola, ~rj1L 
soh o ponto de vista d:t intlustria. pastoril, o 
Rio C:rn.nde do Sul póde JlHIWtr!eccr• i~ento 
dus pr·ctoudi.los b1molll!io,.; quo, pnrvcului'!1, 
contenlw. o pi't<jecto, i.ãu cullS•>Iitlnllns r•oplltlt 
o ur:tdur as roltt<;t1c:.; n.Jii exbtenLes cutr11 
lo«utl"l'Ps 11 loc:ll.u.!'ius, um gcr•td r<m totlus us 
n:;~urnptos a quo u pt'u.ie~<!.O su roture. 

Entretanto, como representantes de outJ•os 
Estado.- queixam·se 1\e que Jenece·lhes a. la· 
vom•:t por fitlta de lei reguladora do serviço 
agicola., cumpre analy,ar o que se propõe 
adualmentc á r\iscus>ílo. 

O oradot• pensa. que para reerg-uer a la
voura. outro é o recurso e este consiste no 
pareellamento da terra .. Tá tem visto exemplo 
de um tal facto em seu proprio Estado. Nem 
sor:\. per efi'eito de lei que se chegará are
sultado benc·flco,mns pela propria propriedade 
da. vi<la. nacional. Analy:;anuo as razões do 
vdlo c ad" ptando·as ao molde constitucional, 
especialmente no ttrt. 72 da Constitui~ão, 
ob>erva. que o projecto f·!re o grande p1·incipio 
de i!lu:tldaue proc!ama<lo pela lei organic<t 
bradloira. 

Lendo u art. 2" do projecto mostra o con
strangimento pessoal, deterrnin11•lo por um 
juiz, em relaça.o :L tal ou tal cidadão qua tlca 
obri~ado a trabalhar por tempo determinado 
e com salario estipulado por urna autori- . 
da de. 

Repug1,a-lhe estabelecer para uma classe 
especial uma lei nestes casos, tão vexatoria, 
E' preciso não procurar· se distinguir e menos 
estabelecer classes; é preciso que não haj11 
duns leis de contractos. Todo o serviço é 
igualmente no!Jre deante da lei e portanto 
deve ter iguaes garantias. 

Entende o orador tornar-se preciso u mu. 
cautela enor•me qmtndo tratar-se de questões 
da. importnncia da que se trata. Não é um 
socialista, entretanto prcoccupa-se muitas 
vezes com esta luta. que ~e está estabele
cendo no velho mundo e que ha de, no fu
turo, transporttw-se para o novo mundo, 
entr·e o capital e o trabttlho. 

E' .preciso que se evite esta ·Jut.a. entre nós 
e nã.o procuremos fol'car tL mão em beneficio 
dos que possuem o capitu.l, desamparando os 
interesses 1laquelles que su teem como unico 
capital os seus braço&. 

Approvar o projecto em debate se1·i. o 
maior deserviço ao Bmzil. O projecto vence· 
dor ser:'1. pu bliCI\do em grantle escala com os 
mais J•udcs commenta.rios, distribuído por 
torl:~ Europa. em propaganda contra u. imrni
grar;ílo par·a o Bl'lL~il. 

lliz-se que o pt•ojecto vem impedir u nlli
cia.mento de tralmlhtulorcs entre l'nzendeiros, 
mas n ltrojecto niio o p<:ulc impedi!', o ulliciu.
rnento ha <lu 1laJ•-sc emquauto houver quem 
fJUQ}t'11 paga.r mais, quem qm•ira ter monos 
luc!'o e, queira melhor remuuemr o tra· 
bullw. 

O alticiumento \m do dar-se urnquanto o 
mesmo progredi!'; as lois, os reguhtrnent.os 
qutl se toerÍl feito não podem sm· applicados 
purquo "Cl'iarn leis suJI'uadoras 1lo pi'Ogres:-o 
hnm:tuo, pl'Og'l'Csso que se• l:tz á enst:L d11 cuu· 
cttrrencil1 em totlos os sentidos; é a graml<! 

·-- J 
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lei dilo concurrencia que o dete1•mina, o toda 
lei que q uizer intervir neste sentido sera 
lettra morta, nunca set•á applicada. 

Votou e combateu o projecto quando elle 
foi discutirlo no Senado ; comb:tte·o de novo 
e o seu voto agora ser:i em f<J.vor do vdto. 

O S1•. l\lornes Rat•ros - Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDEc'l'rN-V Ex. não tem mais o 
direito de J'a!L1r outra ver.. 

0 SR. MoRAES BARROS-Mas SOU o autor do 
projecto. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. declarou que 
o autor do projecto e!'a <t Commiss~o de Jus
tiça e Legislação. 

0 Sr .. MORAES BARROS-O autor 1l0 pro· 
jecto fui eu, e o projecto foi adoptado pela 
Com missão. 

0 SR. PRESIDENTI,-Substituido pela Com
missão. 

0 SR. MOitANS BARROS - Não, senhor; en· 
tendamo-nos. 

O S1•. Presidente - Mantenho a decisão 
da Mesa: V. Ex. não tem o direito de fallar 
mais, por disposição regimental. 

0 SR. MORANS BARROS- E' sabi1l0 que SOU 
o autor do projecto primitivo, que foi acceito 
em to. las as suas tlisposições pela Commissão 
de Justiça e Legislar;ão. 

0 SR. ANTONIO AzERI~DO -Mas O que est:i. 
em discussão não ó o pt•ojecto, é o vdto. 

0 SR. MORAgs BARROS-Mns V. Ex. aind& 
não ó o Presidente da CtJ.sa, para dizer-me o 
que é que e;tá em rliscussã.o. 

0 SR. ANTONIO Ar.ERJmo-Mas SOU tão bom 
Senador• como V. Ex.; estou no direito de dar 
os a. partes que me convierem. 

0 Sn. MORAES BARl!OS-Lembro a V. Ex. 
~r. Presidente, que sou o autor do projecto 
primitivo ... 

0 S11. Pll!lSIDJo:NTE- A Mesa jit decidiu. 
V. Ex. vê que por disposição regimental niio 
pó'e f~lar mais do uma vez, e j1'1, lutou duas 
veze! ; a I" requerendo o adiamento, e 11 2" 
liscutindo o vdto. 

O Sit. MoJt,u:s BAimos-Falei pela. ortlom a 
r.rimeira vez. 

O SR. PRI·:,;JDL·:N'J'Io:- Mns por.leu o. •liroitn 
dt litlhtr desde que ttpresontou o rnqmll'i
mmt.o •l.e a•litLmento. Só por long•tnimidade 
po•mitti que V. Ex. fallasso segundu vez. 

0 Su. MORAI•:s BAI\IWS- 130!11. Qucr•o fJUO 
tlqte consignndo o sL•gninto: sou o tiLÜOI' •lo 
]ll'O,cct.o pJ•imitivo, cujiL~ Llisposiçüc.'l lomm 
tod!ll acceiLus pl'ltt Cnnunissão !lo .lusti<;ll c 

Leg-islação, com excepção do uma unica; e, 
nestas condições, sou privado de faliU' duns 
vozes. 

Ninguem mais pedindo a palavr•a, encer
ra se a !liscussão. 

Annunciada a votaçã.o e verificando-se não 
haver numero pa1·a vot1tr·so, procede-se á 
rhamnda dos Srs. Sen11dor•es que comparece
cam i sessiio (43) c deixam de l'espon•ler os 
Srs .. Joaquim Sa1•mento, que communicou á 
Mesa o motivo por que se ret.irava e Justo 
C:hermont, Abdon Milo.nez, Almeida BarJ•eto, 
Gonçalves Ferreil·a. Rosa e Si! v a, Lui te e Oi
ticica, Rosa .lunior, Virgílio D:Lmasio. Euge· 
nio Amorim, Domingos Vicente E. Waoden
kolk, Estevr~s .Junior e G. Richard. que não 
fizeram communicação alguma i Mesa. ( 14.) 

Fica adiada a votação do ·~dto. 

Afi.llENDAl\IEN1'0 DA ESTRADA DE FER!W CEN· 
TRAL DO BRAZIL 

Entra em 2" discussão o art. 1" do projecto 
rlo SenULio, n. 70, de 1895, que autoriza o Go· 
ver•no a arrendar· a. Estrada de Ferro Central 
do Brazil, segundo as bases !JUO estabelece. 

O Sr. P••esidente diz que já estando 
regulada a materia. do projecto, incluiu este 
na ordem do dia, afim de ser exclui do da sy
nopse. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Seguem-se em tliscussiío, que se encerra sem 
debate, os a1·ts. 2" a'!". 

Fica adiada a votação do projecto pa1• falta 
de q'tal'lfm, 

CONCURRENC!A PARA O AltRENDAMENTO DAS 
ESTRAD.\S DE FERRO D,\ UNIÃO 

Entra em 2" discussfio o art. l" do projecto 
do Senado n. 50, de 189G, que autoriza o Go· 
vet•no a abvir concurrencia pllra o arrenda
mento das Estradas (\e ferro da União. 

o Sa·. Presidente diz que com re· 
laçiio a este projecto, !llt·se o mesmo que com 
o anter·ior. 

Ninguem pedindo a pahtvra, encerra-se a 
discussão. 

Seguem·so em c\iscus~ão, que se encerra sem 
dcha.to, os :trts. 211 a. •1('. 

Ficu. m\iltdiL a t!iscu~siio •lo projecto por 
falttl de qum·um. 

o SL·. Prc,..icl.nnl:e diz que seguin· 
do·õe 1111 ortlom do 1IÍIL o. Lliscnssüo •lo ma· 
I.Ci'ÍII imporlJtute-11 llxaçílo dtt l'ot•ç:; uavul
o n.ch:tntlo·co mUlto redm.i<.lo o ntiiiiOJ'O •los 

" ' 



. ' 
l, 

• ~ I 

284 ANNAES DO SENADO 

Srs. SenruJorcs presentes, vrw levanlur n. ses. 
são o designa para ordem tlo dia drt sessão se
guinte: 

Vntnçüo em discussão nnica do vdto do St•, 
Vico-Presidcnto d:t !lepublica ú. resolução do 
Congresso Nacionol, regul:m<lo as condições 
dos contt·actos de locação tio serviços agri
coJas; 

Votação em 2" discuss~o tlos projectos do 
Senado: 

N. 70, rle 1803, que antol'izo. o Governo :t 
arrendar· a Estrada do Fet•ro Centrrü do Br:t
zil, segundo as bases que estabelece; 

N.-50, tle 1895, que :cutoriza o Govet•no n. 
abril concurrcncia para o :trrendttmento das 
estradas de ferro da União; 

2" tliscussüo da proposiçiTo <ht C11.mam <los 
Deputados, n. I, ele !897, fixando a lorç'a 
DttVItl pam O ILUDO tle 18U8; 

Discussão unica do vdto do Prelbito <lo Dis· 
tricto Fedem! it Resolução do Con:;elho l\lu
nicipal, que reintegm no lug:tl' de professor 
de musica nas escolas Jo 2" grúo o Sr. Hen
rique AI ves de Mesquita; 

Id'llm do o:dto do Prefeito do Distt•icto Fe
tlerra it resolução do respectivo Conselho Mu· 
nicipnt, relativa ás companhias estrangeiras 
~e que tratam os decretos n. 92, tle 16 de 
JUnho de !89•1 e n. !3D rle lO de maio de 1895 
c dispensando-as 1le todos e quae5quer im· 
postos que nüo sejnm os ile 5 e i "f, ; 

Idem tlo veto do Prefeito do Districto Fe·1e
ral it resolução tio respectivo Conselho Mn· 
nicipal, relativa it libet·dade de matadour·os ; 

ltlem tio ·rdlo do Prel'tlito do Districto Fede· 
ral it resolução 1lo respectiv" conselho Mn· 
nicipnl, J'elativa it v1md:t rlo pão em cesto; 

ltlom do vdto <lo Pt•ofcil:n do Distl'ict.o Fede
ral ú. resolução do respectivo Comelho Mn
nicipnl t'elativa à consr.rucção de n111 porto 
de tlesumbarquc om Sepct.ilm. 

Levanta-se a sessão ás 3 homs da ta.rdc. 

(P1·esirlcrwia do 81·, Mi111oel Yictm·ino) 

Ao meio·dia, abro-se a se5siio, cst11ndo pre
scnt••s os St•s. Senadores llf:tnool 1.!0 Queit·oz, 
Jonkim Cn.tuniln, Jo~e B••l'!W.t'do, .Joaquim 
SIL!'Itlllttl.o, R" ui i no Hot•u, FJ'IIl!dscu Madmdt>, 
Mauool H" t•:tf.a. .lu;; tu CI ttll'llt o ui;, IIP l!tltl i do 
Leitn, No~Uúll'rt Pnl'ttn:q.ptú., Pires FeJ'.l'OÍI'tL, 
Cruz, i'c1h•o Velho, 1\.lv:tro Mucilado, AiJrlon 

"lillnez, Almeidtt Barreto, Gonçalves Ferrei
ra, Rosn. o Silva, Joaquim Pernambuco, B. 
de Mendonça Sobl'inlto, Rego Mello, 
Leito o Oiticica, Rosa .lunior, Ruy Barbosa, 
Severino Vieira, Eugenio Amor•im, Domingos 
Vicente, Porcinncula. Thomaz D~lfino, 
Eduardo Wandenkolk. Feliciano Penna, Gon
ç:tlves Chaves, Paula Souza, Moraes Barros, 
Leopoldo de Bulhües, Genm•oso Ponce, Aqui
lino do Amaral, Vicente M;tchado, Gust.tvo 
Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota e 
R11111iro Barcellos (44). 

Deixam de com parecer, com causa parti
cipada, os Srs. Gomes de Castro, Leandro 
Macicl. Virgilio Damazio, Lopes Trovão, Fm• .. 
nando Lobo e Caiado ; e sem ella, os Srs. João 
Cordeiro. Almino Alfonso, Quintino Bocltyuva, 
Arthur Abreu e Esteves Junior (II). 

E' lida, posta em ttiscussiio e sem debaie 
approvada a acta ila sessão anterior. 

O Sr. 1" Secrct:u•io dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Oll':cio do governador do Estatlo do Cearit, 
de 22 de maio ultimo, communicando, em 
resposta, que designou o dia lfl de agosto do 
corrente anno para. se proceder nuquello 
Estar! o ú eleição de um Ren:tdor ao Congresso 
Nacional, para preenchimento da vaga resul
tante da sutt renuncia.-lnteirado. 

Outro do governador tlo Estado de Pernam
buco, de 29 do maio ultimo, remettendo um 
exomplat• impresso da Mensagem que, a 6 de 
m:u••;o ultimo, dirig-iu ao Congresso Legisla
tivo daquelle Estado.-Agradcça-se e archi· 
ve-se. · 

O St•, :~o l§c(~rct::n•io, servindo de 
2", lê e vae a impt•imir par11 entrar n:t ordem 
!los t1·abalhos o seguinte: 

l'AlUlCER 

N. 35- 1807 

A Commissíio tle Justiço. c Legislaçilo ex
u.minou o projecto n. 2 do cori'Onte anno, 
tLpl'O>cntado ao Senado por cinco Srs. Sena
dores. Este projecto altera. tlisposiçüos dit !e. 
orgauica do Uistl'icto Fetloml, do :W de so
tcrnbro do !802, :tmpliaud<> os c:tsos cm qtP 
<! f:wnlt:ulo ao P:·ctnito I'Ctiu· tts lciH tl l'CSJ· 
ill<,,·,cs do Cunsl'ilio Mn1ticipnl o lli':ct•imim 
1'm dl!ltH c" l.c•goritts m:tt!' netos. rmra o Jlm.le 
llr:uat• 1t compctonciu -ou do !>onudo ou tlo 
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proprio Conselho, no conhccimcn Lo rlefi ni ti v o 
dos mesmos actos. 
Comprehendem-~c nu primeira categoria as 

leis e resoluções contrarias i Constituküo da 
Republica, ás leis fetleraes, à lei organica 
mtuücipal ; e nu segundn as que offendorn os 
interesses do Districto Federal ou violam 
leis ou regulamentos muuicipaos. 

Essa dualidade de competencias oberlece a 
um principio fundamental-social politico, ra
ziio por que u Com missão conside:an. doutrinn. 
capital do projecto, logica, conveniente e con
stitucionnl. 

De feito, o regímen do pro.iecto consagra 11 
acçiio nutonomica q tlo a. Constit.uiçilo confe
riu á adm ln istt•açii.o local do Distr·icto [?ede
ra!, e ainda que nito tão ampla como a dos 
municipios dos Est~r\os, toda. via lhe ficou as· 
segurada no art. G7 do nosso estatuto poli
tico, liberdarle para. a gestão dos interesses 
locaes, liberdade que não lhe podia ser no 
gada, sob pena. de não constituir a. admini;
tra.çiio local do Districto Federal um ele· 
menta distincto e basico na nossa organ isa.
'çiio politica e de converter-se em uma ~ecciio 
subalterna,' privada rle ~mtoridade. do Poder 
!?edm·al, a cuja tul;c!a estiver conflatla. 

Nilo é este o pens:mJento que presidiu a or
g-anisaçiio do Districto Federal no que diz 
respeito á administração dos ::eus interes,es 
peculiMes. 

A inspecção que a lei organica deste rlis
t.ricto commetto ao Senado não deve ir alóm 
dos actos que, ultrapctssando a esphera pro
pria do município, a!fectam os interesses de 
ordem superior, da competencht da União ou 
llos Estados. Nào é uma tutela, mas ncccssa· 
ria inspecção estabelecida em b~m do equili· 
brio das instituições. 

Os actos que regul:wisam a vida local in
cumbem á responsabilic.lade daquelles a quem 
mais intimamente interessam. Do contrario 
nada significaria a intm•venção do voto po· 

. pular no appal'elho municipal rlesta grande 
cidade; semelha11te creaçiio repugnaria ao 
espírito politico da Constituição republicana, 
eliminado o sclf governe,wnt, inseparavel 
das administrações municipaes, 'ob o regi
meu dil li bordade. 

A Jualidado de competencias que o projecto 
crêa, é, port~111to, logica, con voniente o con
stitucionul. 

Entretanto, acceitando o pcns:tmento capi· 
tal llo projecto. a Cornmiss:in pr.ns:t ~ne n ~~m 
wxto 1101'e .let• J•oruntlido. 

A:;;irn que, o projecto conlilr·c ao Prd'cito a 
];ICU!tlatlO lcgislMÍ\ 11 u;t Si\IIC<;ii.O dliS lois e 1'0• 
soluções muuicipacs, lll[l.S :t lei organic:t do 
Districto Fedortttnfw concedo ao Prel'oito ~e-

mellw,nte faculdade, rlá-lhe sómente o direito 
do suspender a execução desses actos, sub
r,nottendo-os a decisii.o definitiva do Senado : 
e uma. inspecção e não cooperação legislativa, 
que, sem desconhecimento do espil'ito demo
cratico das instituir,,ões, não podia ser con• 
findo a urn ageute do Poder Executivo Fe
deral. 

A Commis~ilo acceita, po1• lho parecer for
çado corolarto daadministraç:Io municipal, o 
novo.ca;o 1!0 ·"clo,creado pelo projecto:--quando 
a~ le1s ~ resoluç:ões municipaos forem contra
rtas aosmteresses do município e addiciona, 
baseando-se em rnzões intuitivas, um outro 
ca>o:- o de serem offensi vas dos direitos 
dos outros municipios ou dos Estarlos · jui"a 
porem, escu~ado o caso especial consi',n;d~ 
no pro,jecl.o, de violarem os actos ema~ados 
do Conselho a lei or•ganica do Districto Fe
dem!, pois que, sendo federal essa lei, acha-se 
inclui da na tlisposir.,üo generica-leis tederaes 
- cuja offensa autorisa o ·velo. 

A ~ommissilo elimina o caso do ·ceio quando 
as let~ e resoluç,ões municipaes cout.rariam 
as lets c reguln.mcntos da municipalirlatle. 

~l.antida com essa genoralidade, que aliús o 
proJecto extractou da lei n. 85 se1•ia in
constitucional e subversiva seme'lhunte dis
posiçito, pois importaria negar uo Conselllo 
a faculdade de ourogar ou dero"al' os actos 
!egislativos por elle decr•etadoS, quàndo os 
mtercsses do municipio reclamassem a sua 
revogação ou alteraçfío. 

Não póde ser esse o pensamento da loi 
n. 85 ; certamente estão e:~:cluidos de tal 
disposição os actos legislativos que ~e cara
ctcrJsam ~or preceito geral de interesse pu
bltco ; n:to se comprehentlem, por conse
gumte, nesse rlispositiYO senão os actos pu
ramente de administração que, de conformi
dade: com a lei orgnnica, exerce o Conselho 
tenc.lo po1• norma uma Jei ou ro"ulamonto e 
t t ' o • 
aes uc os, pm• 1sso que são contt•arios ás 

norm•ts preestabelecidas devem ser comtem
plailos entre aquelles que oJJ\mdem os in
teresses <lo Municipio, rc"ulados por essa.s 
lois o regul11montos violadt'?s. 
E~. relaçiio a eRtes actos, si drwol vidas pelo 

Prete1to ao Conselho MuniciJlal para sobre 
ellcs pi·onunciur-so docisi vamento, o pro
.iecto reclanm para 11 approva~ilo delles 
dons tm•,,,os rlos votos rlos membros do 
Consellro, quanrlo cm hypotheso analog11, 
tmtando-se do intoressos da maior valia 
pot•q ue <li7.om l'Cilpeito ,·,, e o mm Ll rJ.Irfío 111'11· 
zikrt•a., a Cunsl.ituiç:1o só exige <lous ter· 
ç<JS do., mcrn.lwos pro:;en t.os do Con:;rcsRo NtL
donnl par;J. ;;c approvarcrn pelos dénrs mrnos 
<lo Congrc~so u.s lois não sanccionudus pelo 
Execlttivo. 

•, 

;I 
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A. ssim, a Com missão julga do ver sub.>tituir 'l de minhtt parte opposta.s n affirmntivtts di1 
0 projecto n. 2 pelo seguinte, fJUe tem a pu•te •lo S. Ex. e não rle polemica .iur1dica.. 
honrà de a.p:·esent11r• ao Senado: · S. Ex. attr·ibuio a promulgnção do regn. 

lamento de 22 de maio ultimo a P!'IISSão 
Prw.mcro exercida pelo _estrangeiro sob1·e o nosso Go~ 

N. 4-1805 

O Congresso Nacional decreta : 

vcrno, pressao manifestada em um telo
grammn p11blica.do na Gazeta de Noticias e 
por S. Ex. tra.nscripto em seu primeil•o dis~ 
curso ; mas ob.,crva.r•ei que este telegramma. 

Art. 1. • O Prefeito suspenderá ns leis e 
resoluções do Conselho Municipal do Distdcto 
Federal, oppondo~lhes veto, sempre .que ~s 
jul"il.l' ínconstítucíonaes, contrarias as le1s 
fed~raes. aos direitos dos outros municípios 
ou rios Estados, ou aos interesses do mesmo 
districto. 

foi pnblicadtJ na Gozel(t de Noticias rle 29 de 
maio. ao passo que o ;·e::;ulamento foi oxpe
dirlo a 22 de maio, portanto, 11111enos ·que nflo 
se queira sustentar que ha hyputheses em 
que a c;tusa venha depois do elfoito, em que 
a prossilo tenha effeito retroactivo, não se 
pôde crêr que um :wto pr•aticado a 29 de maio 
s~>ja a causa de um outro pratica.do 11 22 de 
maio. § I . " Quando o veto for oppo;;to as leis e 

resoluçõAs por ~erem inconstitucionaes, con
trarias :i.s leis federaes ou ao direito dos ou. 
tros municípios ou dos Estados, o Prefeito 
submetterá os actos suspensos ao conheci
mento do Senado Federal, dando por escripto 
as mzões do veto. O Senado decidira defini· 
tivamente si essas leis ou resoluções devem 
se1• ou não executados. 

§ 2. • No caso de suspensão de ex~cução 
poi• serem contrarias aos interesses do pis
tl'icto Federal, o Prefetto as devo! vera ao 
Conselho Municipal com as razões que moti~ 
varam a suspensão. Si o. Conselho as appro. 
var por dous terços de votos dos membros 
presentes, os netos suspensos, tlcar:i. annut
Ju,tlo o veto e o Prefeito os executará. 

§ 3." As deliberações do C:onselbo, tendo 
pm• o~ject.o actos ndmini.?lrativos ~ubordi. 
dinadoc a no!•mas estatu1das em Ie1s ou !'C· 
guiamentos municipnes, que as viola1·em, se 
consideram contrarios aos interesses do Dis· 
tricto Federal. 

Art. 2." Fica revoga.do o :u•t. 20 tia lei 
n. 85, de 20 de setembro de 1892. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S:>.la dns Commissões, em 4 de JUnho de 
18\17.- Fernando Lobo.- Gonçalves Cha~es, 
relator. - J. Joaquim de Souza. 

Disse mais S. Ex. que o hom•atlo Dr•. Ro
drigues Alves, quanrlo Ministr•o da Fazend:t, 
recebeu o pr•ojecto !lo regula.mento, não o 
acceitou o atirou-o para o Ia.do. S. Ex. dizia 
isto depois de mo ouvir affirmar• que fora 
o me>mo Dt'. Rodrigues Alvc3 quem havia 
incumbido 11 alguem a ta.refa de escrever o 
rascunho do projecto. 

0 SR. LEITE E 0ITIC!OA dci. Ulll aparte, 
O SR. MoaAES BARr:os-V. Ex. está. ati! r~ 

mando cuusa que não sabe, estit fazemlo alllr
mativas a esmo, como foi a esmo est11 affir. 
mat.iva tle que o Sr. Dr. Rodrigues Alves re-
jeitou o projecto de regulamento. . 

0 SR. LEITE 0ITIC!CA-Não O publicou, 
guardou-o na pasta. 

.o Sa. MonAEs BA~tROs-Não tinha que pu
bhcaJ•, porque er•a stmples rnscunho; lbi ello 
quem encommendou o rascunho do regula~ 
mento. 

O SR. LEI1'E E 0ITJCICA -0 m:1l é este : 
neste paiz os tlecretos estão se l'nzendo pot• 
encomrnendas. Eu não respo!lfleroi a V. Ex. 
com apm•tes. 

0 SR. MOHAI~S BARROS-SÓ assim pu1le~ 
rornos discutir com alguma regulm•itlade. 

0 SR. LEl'l'E N O!l'!C!CA-Bem ; não daJ'Oi 
apartes. 

0 Slt. MORAE:S BAHRO.>-Além tiO Cll!Uprir 
seu del'"er, agro.tleçu-llro isto como Jil.vor. 

OSa·. 1\:lloi•aeto~ Baa·r·o~>.-Sr. Pro~ 
sidente, não e para respondm· a tudo quanto 
l!ontem aqui disse o honrallo Senador por 
Al:~~ôas que peço a p;tlavra, porque se ti
veesse este intuito, dt1d:t a ftwilicla.de, a boa. 
vont:~o<le, com que S. Ex. vom sempr~ a 
tribuna, nós entmríamos mn um-dize tu, 
direi eu-interminavol, som proveito ttlgum 
p111':t a c~usn publica. 

O Stt. LEITE OITICICA-V. Ex. teme 11 dis
cussiio. Nilo Jcz isto hontem, pois me inter· 
rompeu const.iillternente. 

N;lo, S1•. IJ!"esident.e, pedi a p:1la.vrn. apenas 
p:tl'i1 faUJI' hl'OVBS, iiÍIIrliL que ÍlllpOI'LiLIJte~ 
rcctitic:IÇÜI!,; :~ ttlgumas atllt•nmti v as tle S. Ex., 
matm·i:t mn is do l'c~ctos do que de tloutrin:l 
do dil'flil.o, uutteriu. tlo ~implos l~llirumti v:ts 

0 S ll. MüRII.ES BARROS- V, Ex. mo dcs
afton pa.ra tla.r·lhe apo.rt.es. 

0 SR. LEITE E Ü!'l'ICICA-E' dil•oito meu dl11' 
:lpii.J'tus: V. Ex. n;io os quet•, niio os dll!'ei. 

O SR. i\loR,\I•:s HAtuws-E' dever tlo V. Ex. 
níio interrornper·llle quantlu estou discutin•lo, 
o aJ,':m tlisso ou agt•atle~o como favor. 

• 
• 

I 
I 
• 
i • 
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• 
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O SR. LEITE: E ÜITICICA-Sim, senhor; não e assim ficam mais ho.bilit(l.dos para doliborar 
darei apn.r-tes. com Cillthecirnento de co.u:m. 

O SR. MoRAF.s BARRO:'- S. Ex. affil'mou 
que o Dr. Rodrigues .11 vos rejeitou o pro
jecto de rascunho do rcgulamooto, depois ri e 
me ouvir allir•mnr qne foi o mosmo Dr·. !lo· 
drigues Alves que incumbia a. tliguem a or· 
gailização deste rascunllo.pOl' tet•-se com pene· 
trado da nece;sidado <le rPgulamcnt:l1' ol\rt.5" 
da lei n. 177 A, 110 15 lle Setembro de 

A su:L assignatw•n nr~ acta drL reuniii.o offe· 
rece, pot•tttnt.o, muito mais garantias de au· 
th<'nt,cidaue, resgunr·da muito mc•lhor os seus 
direitos que uma assignnturn dado. em papel 
avulso. 

1893. 

Isto, que ao juizo do um homem imparcial, 
rlevia ser causa para um elogio ao regula
mento, foi motivo rle grave censur:t por parte 
tl.o honrado Sena•1or por Alagoas. 

. Disse rrH\Is S. E):. que o regulamento niio 
Reconhecendo a proc~dencra. rbs repr:cs~n- respeita o direito de cr·edores, que niio pó· 

tações que nesse sentidO tinha recebrdo do dem estar suj1•itos a urna concor·dr~ta pro
ai to commercio desta praça, S._ Ex. deliberou 1 post:t e dei i berada por portndores d~ 'obriga· 
attender a estas rep1·esantaçocs, o mandou ções, quaeR ol"i"lo os credores ele domínios o os 
preparar o rascunho do regulamento; e;te credores hypothecarios. 
rascunho S. Ex. pas~ou a sou successor .. o Ainda neste ponto S. Ex. niio tem razã.o. 
honr~do D1•. Bcrm1rdmo ~e C:unpos, e Joi E:' injustiçn. que S. Ex. irroga ao regula· 
depo1s de apurad? estudo efioct.ua1lo .P~lo mes· mento, qne não podia commetter contra senso 
mo Dr. Bernn,rdmo r) e Campo;;, Mmtstro da de sujeitar a uma proposta deliberada por 
Fazenna, pelo proprJO Presidente d:1 Repu· obrio-acionista credores do domínio e credo· 
b!ic11, e aind~ com a audiencill. de juriscon- rcs "hy['otl!ec~rios anteriot·es ii emissão de 
sultos de maror competencia, que o mscunho rJebanturcs. 
fui julgado prompto ~ l'oi ~romulgado o reg·u· E' uma injustiça porque o regulamento e 
lamento de 22 de ma1o ultuno. expresso, no art. 3 ', em impôr que o accordo 

Foi a minha afirmativa em um sentido e resultonte, nos termos do decreto, é obriga· 
a atnrmativa do honrado Senador om sentido tor•io para todos os portadores de obrigações: 
contm~io: entre as duns o Senado escolherá parn. todos estes, mas só para estes. 
aquella que lhe merecer mais credito. · Não tem pretenção de obrigar a todos os 

s. Ex. increpou o regula.mento de esta.lJc- credores, e muito menos a credore.; de do· 
Iecer dous modos de manifestarem-se os por- minios e creclores por hypothecas anterio· 
tadores de debantiM'cs quando Jormulam a res. 
sua proposta de concorllata: um por meio do Disse mais S. Ex. que este regulamento 
documento assignarlo por cu1la um desses veio abrir 11 pürta á fraude, signit!co.ndo q11o 
portadores; o outro por meio de uma delibe· o regulamentn impede a allegação, a tlis· 
raç[o tumad:t em assembléa gei':1l dos mes- cussiio dn J'raudo, que porventura possa 
mos credores,de cuja r1e!iberação será Jnvratlo dar-se entre os credot·es que resolveram a 
um termo. proposta de cou~ordata. 

S. Ex. entendo que este segundo modo im, 
porta em violação da disposição exprcgsa e 
termin:tnte do art. 5" da lei regulamentada, 
quo diz:-proposta acceita e assign~da por 
obrigacionista .. 

E' mais uma injustiça,senhores, que eu não 
sei dizer si é rlevida ao facto de S. Ex. niio 
ter 1 ido com bastanteat.tenção o regulamento, 
porque si o tivesse reito teria visto. 

O SR. LI!!I'1:~1 E ÜITICICA-Como não sei ou· 
vir, tambem não sei ler. V. Ex. insi~tio nestt1 censura, mesmo 

depois de en ll~e aponttlr o ar~. 9" ~o regula· 
monto, que extge que das rlelibel'açoes toma· O SR . ..MOP.AES BARROS.-Eu disse que V.Ex. 
das nn. reunião se ln.vre um termo, aasignatlo · t11lvez niio tives'e lido com bastante al.tenr)iio; 
]leio presidente, secretario o po!'tad_ores do porquo se o ti v esse feito teria visto os artigos 
obi'iga,:ües, sondo as firma; t'oconheCJdas por 14. paragrapllo unico, e Jrí,que conteem dispo-
tabclli5.o. siçüc::> dellnitivas a respeito. 

Logo, em o.mbrs os modos ndmittidos pn.rn o Sit' LEITE E Üll'ICICA-!SSO e para eno"l1· 
ser formulada a proposta, lm a nec,)ssit~ade nar beocios. 
do. assignatur·as do port.adot•es de olJrJga· 
ções. 0 SR. MotlAt•:S BAilllOS-Dianto de disposi· 

Para se verificar que o rcgnlumento não ('ÕPS tiin terminantes, como accusu.r o regu· 
enon, basta considerar qnc o segundo mn~o, l:lmonto do tor aborto :1 pnrt:t :'t J'mudo, 
11 do\ibernçiia tomad:1 em uma :\sscmbleu, I[Uil.wlo o regul11mento cxpro>s:unentc auto· 
oJrerceo todas as garanti:\s, porqmnrt.o os por· ri~t\ embargos :'1 concortlata, ant~H da son· 
tndores rle rlebcnlÚ1·cs ,,n,·em ntliscussiio, in · ten<;:t pu:"l\1' em,iulgatll\; tl qrmndo tlim bem 
fbrm:11 n-so com nutro.s intcrofsnt1os m:tis em n.utoris·r n rcsci$"iO doss:1 concordat,n, mesmo 
(li:t com os ne:;ocios da comptlnhia tlcVl!dom, dupois 1lo julg11d11 por scntenr;o. o destn ter 
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passado em julgado ; senrlo a difl'~.rença entre 
um e outro caso quo na primeii•a bypothese 
bastam simples embargos, e: na segunda hy
potbcse é necessaria a acçíio de rescisão ? 

Pois quando 11!ei consagra, para desfazer 
nullidades, fraude, simulaçii.o ou erro, dous 
meios como estes, um tíio expedito, como o 
simples embargo de senten,ça, outro mais 
moroso, mas de result:tdos Igualmente éer· 
tos, isto é, a acção ,Je rescisão depois do pns
sadJ em julgado a sentenoa do homologaçii,o, 
pódo merecer esta lei a increpação de ser uma 
lei protectora de fraude? 

0 Sa, MonAES BAR!tOs-Nilo O entendi. 
O SR. LErrm E OITICICA-Nii.o quero con

tinuar neste dizQ tu, dír•ei eu. 
0 SR. MOltAE'l BARitas-Niio entendi o que 

V. Ex. tlis~e. Estava presente, prestei toda a 
attenção ..• 

Enti\o uma lei que tem disposioõcs destas 
merece a increpação de ser immornl 1 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Niio, PSSa é moral; 
revoga a lei das sociedades anonymas e ad
mitte o embargo antes. emquanto que esta só 
ndmiite o embargo depois. 

O SR. MORAES Rumos-V. Ex. ouviu ler 
est:Ls disposições e nor isso póile dizer se el
las autorizam o embargo :mtcs. 

Nilo ha meio de impedir que cmquanto o 
accordo vai caminhando, o credor viL recla
mando ; uma vez, porém, elfectuado o ac
cordo, então é que o credor embar~:a. 

Em meu modo de entender, tantõ pócle em
bargar antes da sentenç:t de homologação, 
como depois della, contanto que seja no prazo 
do lO dias, antes da sont~nça passada em jul
gado. 

Mas se o credor, por qualquer circumstnn
cia, deixa pass:tl' em julgado a sentença de 
homologar;ão. ainda assim tem o recurso de 
propor a acção. 

Nessa acç.ão elle tem toda a amplitude pilra 
demonstJ•:w a nullidade, a fraude, a simula
ção, o erro. 

Ora, será admissi nl n ppellidal' c1isposições 
destas de immoraes ? 

Si assim é, entã.o níio sei o que é JUOI'ali· 
dade. Si é immoJ•al uma lei que estabelece 
meios francos, decisivos, pa1'a combatei' a 
immoralidade daquelles que se conluiam, 
para prejudicar o terço dissidente, entíio não 
sei o que seja moralidade repito. 

Eram estas, Sr. Presidente, as roetiflcações 
que eu tinha de fa.zer ao discurso do nobre 
:Senador, tlispensando-me de responder a. 
tudo q un.nto S. Ex. úisse, porque outras 
affii'mo.ções, que S. Ex. to~. síio tüo impro
cetlente;; como as quo ucaiJo ele oxamíno.r. 

O SR. LEITE E OJTICICA.-0 Senado ouviu. 
0 SR. MoRAES BARROS ... mas não tive a 

felicidade de entender o quo o nobl'e· Senador 
disse em relação lt Companhia Ingleza. 

O Srt. LE!!E E 0ITIC!OA-Entü.o iL S. Pauln 
Ra.il>cay Company níio foi prorogado o prazo~ 

O Sn. MoRAES BAl~n.os-E' essa a censura 
de v. Ex.? 

0 SR. LEITE E 0ITICICA.-A' Companhia ln· 
gleza, ao London & Bra;ilian Banh nlio foi 
pro rogado o prazo! Quaes fot•am as condições 
impostas para a prol'ogação desse prazo? 

O SR. MoRAES BARRos-Quanto ao Lonclon 
& Braoilian Bank não sei ; mas em relaçíio a 
Companhia Inglcza, sei quo teve prorog<>çíio 
de PI'ttzo por mais 30 a unos. 

O SR. Ln:rTn: E OITICICA-Podia tcl·a, pas
&ando para. bem nacional? Níio, pol'q ue o Go
vel•no nlio pórle dispo!' do patrimonio na~io
nal, e· ella t,inha de passar para o Governo, 
por força rle seu contracto. . . 

0 SR, MORAES BARROs-Está enganado,.· .. 
O SR. LEITE lc OmcrcA-Nesse caso pedirei 

cópia dos contractos. 
0 Srt. MORAES B,~RRos-Só espero que 

V. Ex. me dê tempo para responder· lhe .. Já 
comprohendi qual a sua censura. 

Prorogou·se, é verdade, poi' mais 30 annos 
c prazo,para!!. Companhia Ingleza de S. Paulo 
niio ser_ encampad:1. 

0 Sr. LEITI!: E 0l'!'!CIC.~- Podia fazer-se 
isso? 

O S11. MoRAlld BAmws-Podia. 
0 S!t. LE!'I'E E OI'I'ICICA-Niio podia, }lor

que o Govorno nlio tem autorisação para dis
por dos bens nacionaes. Só o Congresso pode 
conceclel-os, · 

0 O:lt, iiiO!ülcS BARIWS-Peço a V. Ex., Sr. 
Presidente, a fim•za de mantlllr dar· mo a col
lecçii.o do leis de 1~92. 

O Sn. LimE R ÜJTIC!CA d\t um apa.rte. 
O STt- Mol:AE~ B.\llltos-N~.o ouvi o qno 

V .. l•~x. disso sobr•t, n. ln~leza : ten lw,, pol'<lm, 
o nuiJ!'e Senador o, bowltvlc de reputil', que 
l'cSJlOndc!'ei. E' agom ocettsii'io tlo :S. Ex. mo 
d ~r um n.pal'tc. 

.Tá tivo occn.sião de cont:1r esb historia no 
Senado. 

0 Sn.. Lln1'E E 0l'l'!C!CA-Le'!ll. o meu diS· 

A censul'a do noh!'e Sen~tlut' 1i t.iio irnp,·u
procr.dentc o in,iusttl como todns ns q Ut< tu1n 
:1to ngora }H'oduzitlo. 

n S1:. Ll~l'l'IC g Ül'.l'lOIO,I.-Bom, n. provn, ti 
quo estllmos cm situação tluo.nceirtt mn.gni· 
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O Srt. MoRAES B.\lmos-ls~o e outra ques
tão. V11tnos primeiramente doslintlar esta, 
meu collega; teuha pacier.cia do ouvir-me. 

A emp1•eza ia dispendor nisso niio menos 
de tres milhões de !lbr·as stCI·! i nas, 

0 SR. LEITE U: OrTICICA-Pois niio. 
Queria o honrado SenadO I' que a empreza 

ernpregasso ess:t avultada quantia na con
struo~ão de uma nova linha coJ•r.;ndo o risco 

O SR. MoRAES BAmws-Approxirnl1va-se a de, no fim de u.n ou <l<lUS annos, que tanto 
terminação do prazo durante o ~ual a. cs- faltava para a terminação do prazo, ser a 
t1•ada rlc Jerro ingleza de S. Paulo não podia. linha encampa.rla pelo Governo, tendo a Com· 
ser encampada, e então a directoria, sondo pan!1ia tido unicamente o trabalho de con
Ministro tla Viação o Sr. An_tão de Fa.ritt,_ struil-a. sem gozai-a durante algum tempo ao 
reque1•eu ao Governo pr·orogaçao desse prazo. me mos ? 
A pretenção foi int!eforiola, porque o Governo Seria a mtis l'evoltante das injustiças. 
não tinlli\ autorização legal para fazei-o. Nas reuniões dos !'apresentantes de Siio 

Em consequencil!o disto,. o Congresso votou Paulo, que !louve a respeito, tive sempre 
em 1892 uma le1 especial, contendo um 0sta lingua"'em- a Companhia Inglez11 pede 
unico artigo, pela quo.l o Governo ficava au- 30 annos de 

0
pr:tzo; por mim, de boa vontade, 

torizado a entrar em ncgocia\'õcs com a Com- dar·lhe·hia 50 sem exigir-lhe ou impor-lhe 
pnnhia Ingleza, para o fim de duplicar a Ii- sacrificio ou condição algumo., porque este 
nha de Stmtos a Jundia!Jy, o.mp~iando defi· <lireito <le encamptl.ção em nossas mãos é um 
nitivamente o prazo do. encampaçao. direito perigoso, pet•igossisimo, porque pode· 

Diz o decreto n. 126 de 18 de novembro moo por orgulho rle torno.t•-nos possui-
de 1892: dores daquella importante estrada de ferro 

cArt. 1". Fic.t o Poder Exe<iutivo autorizado ter a pretenção de encampo.l-a, . de desllopl'O· 
a entrar cm acçordo com a Compunltia S. pl'ial·a, de toJ•nal-a nossa. 
Paulo Railtoay, limiled, no sentirlo de mo· Isto quando as nossas circumstancias tlnan· 
dificar os contt•uctos existente~. pot!endo am- ceiras, que silo conhecidas de todos, não nos 
pliai' def.niti vamente o prazo <h cncam- permitt.em despozas muito mais necessarias. 
p11r,ão. Deixemos, drzia eu, o capital inglez con· 

Ârt. 2". Rovogam-so as disposições em tinuar a pr.:star-nos o bom serviço que tem 
contraJ•io». prestado ha 30 annos. 

Prazo de enc1mpação não quer dizer que O Sit. LEITE E OITICICA- Hei de <lizer a 
no fim do. prazo ~quella estmda passass~ v. Ex. como os inglezes encararam isso. 
para o dom mio nacwual. Enten_tlo-se que so o Stt. MOR.l\ES BARRoS -Entendo que 
findo esse PI'azo, a estJ•ad<t podu:t ser eucam· rrut~nto maiores capit·<es estrang-eiros v;erem 
parla. Isto não signitlca, corno o nobJ•e Se· para 0 nosso paiz tanto melh01: para nó~.· 
nadar atnrma, aliona.çito dos bens nitcionalls; assim corno entendo que os cap1taes que Ja 
e o proprio prazo irnperHa css:~ preten\'tto da aqui estito empr•egil.dos da_yern oer couset•· 
pt.Lrte do Governo comprant!o a ltnha, dosa· vados. Esses capitaos estao nos prestando 
propriando·a. • . muito bom serviço, e é justo que cuntinuem 

Findo o prazo, a estrnda lllLO po·lw. to!'- a prestai-o. 
nur-so uma proprietladc nacional, porque Si nós niio tomos dinheiro para o que nos 
isso sú so deve realizar no fim de 90 a unos. ó necessrtrio, como quer o honrado Senador• · 

Approximawlo-sc, pois, o PI'ttW da cncam· que ,,1stomos trcs milhões do librail sem a 
par;üo, o Governo prot•ogou-o. men~r necos.;idn.do ? 

O nol!ro Sonarlor plr Alngcin.s consum-o por Quor·m·it qqe imponha-se algum:~ condiçiio 
isso; acho, poróm, que o Govornu merece it compt~niJia lnglez<t 'I 
justamente elogios. Pois essa cond.ição j:\. estti. imposta. 

A roprcscnt:wão paulist•t, quo to'tt se cm· 
ponh11va em vm· estn.bolcci<ttL nova via de O Sr~. Lllt1'E E. On·rcrc.\.- Qmtl é 1 
comrnunicaçito ontre o porto. de Santos o o o Sa. MoRAES BAnnos -E' a nbortura do 
interior do seu E~tado, tomou rutorcsse, cm- uma nova linha ontJ•o Santos e Jundiahy. 
ponho sincot•o em obter conco>são nesse 0 sn. LlliTI~ N OITICICA -Com vantngom 
se~~~~~ ia nnrr;ll' ao lionratlo Snna•lot• tudl1s pnra olles, quo vão nugrnont:tr o seu trnl't•go. 
ns rliiilcultlarles lovanl.atlas na atlmirristrnçilo O Srt. MORANS BAnMs -A condiçiio Cl'tt 
trnn•twta cont1·u esta justa protorwão. rlotar o pa.iz, espccialrncnto o gstatlo tio S:io 

sei ttistn pot• rniwlo, porque tnmoi grunrlo Paulo, com mt~is uma import~nto vi~-f~l'I'Ca, 
1xu·tc1 nosH:L agitaçi"i,o lli11'LL outer este rosul- quo u~.o eustou menoó do lro.> mrlhues do 

1 Jil!raa it Cornptwhin, o que niio <:U:1tou um 
tu'Jt:g-ocittl'lt 0 novor·no corr1 a Cotn]littthia. runl no pttiz, quo vom prustttJ' o trnpo_rt:m· 
Ingloz:1 11 d 11 pi ktt~iío tio sua Jinhtt ou Lt•e tissi mo sorvir;o do il rmcn. m11is II:WOJ' ci'tHO tlo 
SanluH 0 .ruutlittlry. Ll'<lll•i[!Ol'Lo no pOI'tu tlu Sautu::. 

:-:uuad11 V, l :li 
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O SR. LmTJ~ B OrrrcrcA- Hoje ha 1 lsto 
foi um alt.issimo negocio par!> os inglfzc~, 
po,·so garanti l-o. 

0 SR. MORAES BARROS-V. Ex. parece niio 
'ter conhecimento dos prejuízos solfridos pelo 
Estado de S. Paulo em HiOJ, 1802 e 1893, por 
falta de meios de transporte quer _do ~antos 
para o interiOL' do Estado, quor do mtcrwr do 
J<;stado para San tos. 

O SR. LEITE E OITICICA- V. Ex. póde in
formar· me si a. linha. já estó. prompta1 

0 SR. MORAES BARROS-Deixc·me V. Ex. 
terminar e attenderei logo ao pedido. 

O SR. LEITE E OITICICA - Está a linha no 
mesmo estado de out1·'ora. 

0 SR. MORAES BARROs-Este prejuízo im
portou em milhares c milhares de contos de 
mercadorias perdidas nas praias e ruas de 
Santos, porque a Companhia Jngleza, fazendo 
todo o eslbrço possível, esgotando toda a sua 
capacidade rle t!'ansporto, nem assim pôtlo 
clar vusão quer ás cargas de exportação, quer 
as do importação. 

O SR. LEI'l'E E OITrcrcA - Assim lhe con
vinha. 

O SR. MORAES BArmos-Deste por·igo vae 
ficar livre o Estado de S. Paulo ... 

0 Sr~. LEITE E OrriCJCA-Mns hoje niío IJa. 
ma, is crise de transporte. Logo a causa não é 
esta. · 

0 SH, MORAES BAimos - .• , porque está 
contra.ctada. a construcção de uma nova linha. 

Si V. Ex. tem interesso em saber d(l es
tado dos trabalhos dessa linha, posso infor
tun.r ... 

0 SR, LEITE E 0ITICICA- Nonhum. Sei in· 
felizmente que o prazo foi proroga•lo sem 
vantagem pam o Brazil c com todas as van· 
tagens para o.> inglczcs. 

0 SR, MORAES BARllOS-Niio IÍ pequena van· 
ta"CIIl dotar o paiz de um:t import1mtissima 
ostrada de ferro da extr.nsão do 20 leguas, 
som custar um rortl ao paiz. 

Essa obra. foi estuclada com toda a minu· 
ciosidade por engenheiros inglczos, e os tra
balhos destes foram verificados por enge
nheiros brazileiros. 

O contracto est!lbelecia a preferoncia para. 
uma linh11 de tracção ordin11ritt na serra do 
Cubatão, coml.anto que a despeza não exce
desse muito tres milhões de lilJraB. 

No caso do não ser possível famr·so sem 
enormo dlspendio essa linha, ontiio a Com
punhl:t I!Sludaria um outro traçado. Pltra 
uma. linh11 do planos inclinados, actualtncntu 
existentes. 

Esses m;tudos deram o seguinte resultado: 
a. liuh:1 do tmcção ordinaria só na serra im· 
portavrt em tres milhões de libt•as, e vinha 11 
sur uma. linha quasi inteiramente nova entro 
Santos e Jundi:>hy, porque logo no Cuba.tüo 
se seiJaro. da linha actual, com a qual se en
contm novamente nas proximidades de Sü.o 
Paulo. 

o orçamento rlcsta linha só na serra oxce· 
dia a tres milhuos de libras. Então a Campa· 
nhia estudou um novo projecto de planos in
clinarlos que foi ot•çado em um milhão e du· 
zenta> millilJras na serra. 

Celebron·se o contracto pelo qual a Com· 
panhia Jicou obrigada a ab1•ir um11 nova 
linha. com novos planos inclinados. 

Esses estuLlos feitos pelos engenheiros in
glezos foram todos veL•itlcndos pelos enge-
nheiros brazileiros. . 

Soure o estado dos tl•abalhos, posso infor
mara.V.Ex ... 

0 Srr. LEITE E 0ITICICA-Não preciso. 
0 Srr. MORAES BARROs-V. Ex ha pouco 

interL'ogott-me a esse respeito, e eu, por 
acaso, posso info1•mar porctue estive com o 
engenheiro da linha e tive n curiosidade Lle 
pcrgun tar·lhe. 

O Sonndo '>Ô a censll!'a do honrado Senador, 
é tão injusta como as outras feitas por 
S. Ex. 

Esse contmcto vai dotar o p:Liz com uma 
linha ferreJ. do cu,;to do tre> milhues de 
libras, sem que o Brazil despenda um ceitil. 

0 Sa. LEITE E 0ITICICA-Demonstrarei a 
V, Ex. quanto isto cm um ll.nno jó. custou ao 
paiz. 

0 SR. MOMES BARROS-V. Ex. não tom 
l'azão. O contracto p1•imlti vo limitou n dos
lJeZa. 

0 SR, LEITE N 0ITICIC,\-Não sabe acaso 
V. Ex. como são feitos os ot•çamen tos do 
estradas de !erro? 

0 Sll. MORAES BArmos-Sei. 
A disposição do contracto reza o seguinte : 

desde que a renda da estrada, cm dous se· 
mestres consecutivos, excorla a 12 "/ .. será a 
Comp11n!Iin obriga(!a a diminui L' a t11rif<1. 

O Sn. LE!l'E E OITICICA-A renda já ex
cedeu do 12 •j •. Dil-o a prop1•ia assemblea 
go!'al. 

O Sit. MoRAES BA mws-Qu:mdo no pri· 
meiro semestre d.o anuo a r·cnc!a excedia a 
]2 "/ .. , 11 COIIlpllllhia Jhzirt Obt'JIS du COIJSOli· 
uar·:'io o apcl'feiço:tmonfo nn linh1t do motlo 
quÔ no s<~gundo trimc:;tro u. ronda não ex· 
cedia u" 12 "/ .. , o n. Companhia niio incidia nn: 
obrigaçilo do baiXJU' n t:n•ilil. A ost!'n.tlll. rlo 
forro, poróm, do mot" Jll'UPI'io, b11ixou tt 
tarili1. 

~ 
' 

I 
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Hoje a tariftL mni;; bn1·ata para o trans· antcriot•, pelas razões declaradas por V. Ex. 
porto do café ó a d11 Compnnhia lngleza de na Mesa, todavia, julgo do meu clovcr deixar 
S. Paulo que, como disse, oxpontaneamento consignada a minha declaração do que votei 
t!.iminuiu a tarifa. Ainda neste ponto ó injusta contra, exactamente por considerar esta pro· 
a censura do honrado Senudor por Ala- jecto_ prejudicudo pa1• uma lei jit em ex· 
gôns. ecu~ao. 

0 Sn. MOitAES BARROS - Foi neste sentido 
ORDEM DO DIA que todos votitmos, 

VOTAÇÃ:O DE MATERIAS ENCERRADAS 

O Sr.Pretillldentecleclaraque se vae 
procerlerú. votução nominal do vdto do Sr. Vice· 
Presidente da Republica á resolução do Con
gresso Nacional, regulando as condições dos 
contractos do locação de serviços agricolas, 
devendo responder-sim-os Sr8. Senadores 
que votarem pelo. conclusão da Commissü:o de 
Constituiçü:o e Poderes isto é pela manu· 
tenção elo v dto e-nao, os que votarem em 
sentido contra1•io, 

Procede-se á cl!amo.d~ e respondem sim os 
Srs. Joaquim Sarmento, Manoel Baratll, Be· 
nedicto Leito, Cruz, J. Catunda, Pedro 
Velho, Jose Be1•nardo, Alvaro Mncl!ado, 
Abrlon Milanez, Almeida Barreto, Rosa e 
Silva, Joaquim Pernambuco, Rego Meilo, 
Leite e Oiticica, Rosa Junior, Severino 
Vieira, Eugenio Amorim, Manoel do Queir·oz, 
Thomaz Dolllno E. "\Van(lenkoll,, A. Azo
rede, Generoso Ponce, Vicente Machado, G. 
Richard, Raulino Horn, Pinheiro Maclmdo, 
Julio Frota e Ramiro Barcellos (28); e n<1o 
os Sl'S, Justo Chermont, Nogueira Para
nnguit, Gonçalves Ferreira, B. de l\Iendonça 
Sobrinho, Domingos Vicente, POl'ciuncultt 
Feliciano Penna, Paula Souza,Moraes Bctrro>, 
Leopoldo de Buihões, Joaquim (lO Souza, e 
Aquilino do Amaral (12). 

O Sr.Presiden"te declara queovdto 
foi mantido por ter obtido mais de dous terços 
dos votos pre8ontes e que neste sentido vão 
ser feitas as neccssarias communicações: 

Posto a votos, e rejeitado o art. 1' do pro
jecto do Sena•Jo, n. 70, de 1805, que auto· 
l'istt o Governo a arrendar a Estrada de 
Fert•o Central do Br~zil, segundo as bases 
que estabelece ficando prejudicados os demais 
:trtigos. 

Posto a votos é l'êgeitado o ~rt. 1" do pro
jecto rlo Senado n. 5D, do 1896, rJUe autoriza 
o Governo a abrir concurrcncilt put•a o Ul'· 
rerulnmonto rlns estradas do 1\Jrro dtt Uniiio, 
llcatuio prejudicados os demais :n•tigos. 

O Sr. Sevei•ino Vicil•a (pela o1· 
rlam)-Sr. Presidente, apcznr de ter mani
festado o meu voto om relação no projecto 

O Sr. Presidente-A votação foi 
procedida da declaração. 

O Sr. Rosa e Silva (pala o1·dam)
A declnração do honrado Senador, meu dis
tincto amigo, obt•iga-mo a dizer que votei 
contra o projecto porque continuo a conside· 
rar um erro politico e economico o arrenda
meu to das estradas de ferro. 

O Sr, Antonio Azcredo (pala 
o1·dem)-Pedi a palavl'a para declarat• que 
votei contra o projecto por já ter sido appro· 
vadn disposição no mesmo sentido, pelas duas 
Casas do Congresso; votaria, a niio se dar 
isto, em favor delle, hoje, amanhã e sempre, 
por uma questão de principias, 

FORÇA NAVAL PARA O ANNO DE 1898 

Entra em 2" discussão, com o pat•ecer favo· 
ravel da Commissão de Marinha e Guerra, o 
art. I' da proposição da Camara dos Depu· 
tados, n. I, de 1897, tlxando a força naval 
para o anno de 1898, 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
.discussão. 

Seguem-se em discussão, que se encert•a 
sem debate, os arts. 2" e 3", 

E' a proposição ncloptada para passar á 
3·• discussão. 
REINTEGRA.ÇÃ:O DO PROFESSOR HENRIQUE ALVES 

DE MESQUiTA 

Entra em discussilo, com o parecer favo· 
ravel da Commissão de Justiça. e Legislação, o 
veto do Pr•efeito do Districto Federal á roso· 
luçü:o do Consellto Municipal que reintegra 
no lagar de professor do musica d:ts escolas 
do 2" gráo o Sr. Henrique Alves do .Mes
quita. 

0 S1•, Aquilino tio AlllUl'ltl 
nota quo, embot·u. na app11!'oncia se possam 
julg11r procedentes. as razões que teve u. Com
missiio pal'l1 propor ao Senado 11 r~joiçü:o do 
·veto do Pre1ilito Municipal, cumpre-lhe, todu
via, oxplicar o seu voto a respeito. 
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Trn.ta-~e de llill homem qno tem :::r.I!Hle' 
,crviços tto srHt pn iz, ltom·antlt >·O no ex t.ot•iot•, 
com grande e pes~tda (';uni lia, o maestro Hen
rique úo Mesquita. Pt•oiessOI' elo Instituto 
Nacional de Musica e <las escolns do 2" grito, 
municip:1es, ontcn·lcu o actual Prefeito que 
isto era um attontado ó. Constituição, e por
tanto o professai' em quostiio devia sujeitar
se 11 um só emprego e o rlcmitt,iu. 

O Conselho 1\!unicipo.l ententleu, porém, 
~uo ora uma ínjustiQa, e votou um proicdo 
reintegrando o prol'es,or demit.tido. Sujeito i1 
considemçüo do Sr. P1•eft1ito, esr.c vetou " 
rewluçã.o ora em 1\iscussão, e;q uecendo-se 
de que :\in•la se <tcha cm vigor a lei de 
1892 que faz excepções quanto aos car::;os 
que poclcm set' accumulados. Assim ó que, 
quando na Escola Polytechnica houve sus
pensão de diversos lentes, o Govet•no não 
vacillon em nomear professores in ter i
nos para esta escula, profes>ores da Escoltt 
i\filitai', da Escola Naval, etc, Que esla ó 
tambem a tloutrinn. elo proprio Pref~ito Mu
nicipal prov:~-o te1• elle nomeado posterior
mente ao seu veto o maestro Henrique ele 
Mesquita para o mesmo cargo tio qual tinha-o 
demittido. 

Coheronle, rois, com o prop1•io neto do Pro
feito ,·ota contra o voto, sentindo uivcrgir 
dos seu:s collegas. 

Ninguem m:lis pedindo :1 palavra, encerm
~o a di~cussão. 

Post:~ a v.>tos, e approvntla a conclusiio tlo 
parecer, mantenrlo o ,;eto. 

A rosolução vae ser dovol vida ao Prefeito 
com a cornmunicação do occorrido. 

COMP.\NIIlAS ES'l'ltANGE!IlAS DE QUE TRATAM OS 
D'"CilETOS N, 02, D~ l8[H, E N, 139, DE 
1805. 

:\lesmo essas cous:ts mininms, f]ll~ con~ti
luom o assu1111•to <1~1 l<'i municipal não se 
achn.m expostus com pl'eci~ão e cl:trrsa, quel' 
ucstttloi, quot• lliLS ruzõcs do wto, Si V. Ex. 
o o Senado se derem ao trabalho de lanç:w os 
olhos para !I lei e o voto, acharão ainda refo
t•encias a decretos municipaes de 189·1 e 1895. 

Oril, esses decretos não os conhece o Sen:tdo, · 
não sabe a sua rn.zão tio oei', nem o motlo 
eomo l'o!'am eh1borndos. O p:trccea r.la hon
rada commbsi\o acompanha a lei e 11 veto no 
vag-o e mL ob;;curitlur.le. . 

Devo informar ao Senatlo que as disposi
çõ:os vet·,das foram po1• sua y,z sujeitas a 
uov:t disposi\'ão le;.,dslativa, o não ostãoju em 
viguncia. A decisão tlo Sr.nndo ne:-ta oc,·n~i:1o 
não vae rccahil' sobre Hma ~uostão de pt'in
cipios, sobre uma materilt superior, ~uo re
guln o organizo uma série de cus os. E' unn1 
decisão em mataria concreta, de factos, do 
objectos que se premlem uns aos outros na 
execuçii.o. A ma teria em t\iscussi'io é pt•opl'ia
monte <le vida atlministr<ttiva, de vid:l intima 
do mun icipio da Capital Fe<'ce1 a!. 

Nestas condiç,ics, parece-me ~uo um11 à.e· 
cisão do Senar~o ltcaró. som a pplicaçii.o, nüo 
tertí. mzii.o rle ser, quer em pt•inciiJio, quer na 
ordem pratica, nl<o poderU. ser ntil e vanta
josa para a. população tio Rio tle .Ti1neiro, subrc 
cujos intore"scs o s~natlo vela no julgttmento 
dos 11etos. 

Por isso pnreci:1-me mais convcnient.e, op
portuno e regul:1r que o Sonarlo, em voz <lo 
tomtll' ducisiio sob!'e factos minimos que niio 
conhece, sobre m:ttori:1 já pt·cvista om Llispo
sir;<il•s novas, que e.-tiio om vigol', latli;asse o 
veiO o a lei vctnda em um a1l<liurnen to que se~ 
pt•olongassc in<lefiniuamen to. 

Re,1nei1·o, pois, a V. Ex. o adulamonto 
ínclcfluirlo do pnrecer em di,cussão. 

O Stt. PtumD~êN'l'l•l- O honrado Scna<lor 
requer o atliamento pur tempo intleturmi
na.!! o ·~ 

O Sn.. TnOliA7. DtiLl'l~'>O-Sitn, senhor. 

Eutr:t cm tliscussão, com o pn.rec~l' contra
rio tla Commissiio do .rusl.iça e LogislH,,ITo, o 
t•r:to <lo Pl'olàito •lo Díst.t•icto F<•dr·rnl i1 rcso
Jur;i'io tlo Conselho Muuicip:li relativa 118 cnm· 
Jl:\11 h ias ostr~tngril'nS do qno t.mtam ~s <lo
cret.osn. 02, rlo l<i de junho de l8U•l o 11. 1:10, 
do 10 ele maio de 18D3, o dispons~nuo.as de 
todos e quaesqnor impostos que nlio SQjnrn os 
de 5 C! l 0/11• 

O Su .. Pru·:siDI·:~'J'l~ - Então o ~cu rcq uori .. 
monto <lave ser !'oito pot• oscl'iptt>, p<.<l'quo o 
adiu.mottto pol' lotupo índotermirm•!o importtL 
a rojci~üo da mu.teriu, seguutlo a tlispo
si<)iio regim"ntltl. 

E' lido, apoiado o posto em d.iscussl\o, o sc
guinto 

O IS•·· 'I'hom:az Dei Uno- Sr. 
Presidente, não mo <lomorarei muito tempo 
Ilt\ tt•ibuua. para. <lizcl' us mzües que me 
suggercm o veto o o pawcel' <111 honl':~tht 
COIIllll ÍSSiiO' o Sonwlo, cujn lllissiio e /,!iO ali.: L, 
ocCLl ptul'lo-~o u:1s stitts J'u 11e<;i<os logisl:tti v as 
tio tn:Lt,nl'ias d:t muinr rcl••vanda. sunto·~o 
n:Lturali!IOnl.o tli>O'I'I'el'.ÍilO n vo:mdn, tendo dll 
descm· 11 nc.nadas, :L insi;.:nirlcttncins como 
a<J uell<L do 'I uu Lt'tLta n materi:1 disculitln. 

HEQUEitDII•!NTO 

Roqueiro o nui:tmonlo prn· tempo int\etol'
m itmdo do ·~,Jto om tliscuss:io. 

Elll G tlo juuho tlc l~U7 .- 1'/wmllo Ddfillo. 

O t0,2•, nl::~un~•·o Hau·e•.,Jtt~n;.;- SI'. 
!'J•usidonLo, nüo vouho tliticul;it• Jll'upt•inmoulu 
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a ma teria do pat•ccm• cm uLscttss~,o; venho 
á tribuna simplesmente pot• uma questilo do 
ordem. 

Nestas con•liçües estava o Scn;tdo de ,iflindo 
sobre antig:ts !Dt\torias que j;\ tinltlllll ptr<lido 
complobmcnte 11 acLualida<le. ASsim, nem a 
lei, ne1u o uto, nem o parecer, so o.pplicarão 
~~ cous:ts utois, praticas, com vi;<encia, com 
actual i ri ado pa1•a p•JdeJ•em ter acçiio no Dis
tricto Forloral. 

V. gx,, Sr. Presitlcntc, sabe que o Regi· 
menta determino. que a u.pprovar;iio de um 
requerimento de adiamento in•letlnido im
porto. a t•ejriçii,o da. materi11. Ma.s o que é 
QUA nós rejeiro.mos '! Rc;j.,itamos o p:trcce!', 
ou r~jeitamos o veto? gll fico Cill tlnvitl:r S<~
bl'O qual é o resultallo do voto do Semulo. 
E domais, pú:.\o o S:.·nndo, depois de estar em 
ordem do dia esta ma.teritt deixar de tomar 
conl!ecimento tlo veto, qu:mdo é attribuiçii.o 
sua., p~tr·u. qno seja regul:11' o funccionamento 
ult.m•ior rio Conselho Municipal e do Prefeito? 

Pareceu-me, pois, que o unico meio rle ti
J'ar o Sonndo de~lo embaraço era adiat• inde
finidamente quer a lei do Conselho Muni
pai, quer o ·ceto. 

Comtudo, para. ulfastat• qua\f!Uet• questiio 
regimentrtl que no.s toma.sse tempo, niio tenho 
duvi·l:1 crn requerer 11 V. gx, que r~o dig-no 
con•ultar lÍ. Cas:1. subre lli coll3ente n:t rotirúda 
do meu requ.,rintento. O Conselho Municipal tem •lo suiJordi mtr·se 

ao veto, niio Rondo este :1pprovndo pelo Se· 
nado? O Pt·eleito tom de :1bandonar o veto? 
Niio se, i corno esta ma. teria. ha de tlcttr tlelinidlt 

Consulta·!o, o Senado consente 11:1. rotira•la 
do t•equflrimonto. • 

Continua a. discussiio do veto. 

O SR. Tno~IAZ DEr.FrNo-Tudo isto j:i está 
regulado. 

0 SR. RAMIRO RIRCE!!.!.OS- Pelo Senado 
nü.o está; a questão que nos occup11 é o veto, 
que de1·e ser approvado ou rejeitado. 

O Sn. TnoMAZ DEr.FINo-E' um veto antigo, 
sobre cansas ptt~sadas. 

O Sit. RAM!Rf) B.r,.RCE!LLOs-Nilo ha velo so
bre cousas J'umrtts, o veto é sempre sobre 
cousas passa,::~s. 

0 Slt, TIIJMAZ DE!.FI:>;o- Mas ]1!1 cousas 
ltntigtts c cousas mutlernas. 

O SR. itAMtRO B.utcJ~r.r.os-Mas eu não sei 
si ,;;lo antigas ou modernas. O que sei é aue 
est:i sujeito ao voto •lo Senado um veto do 
Prefeito Municipal, e o Senado tom de •leci
dir·, srgundo ;t lei, wbre e'te veto, O l'equo
rimento elo illust,J'O Sonador e para que SBja 
abttndonadrt indefinidamente a materi11; e uu 
desejo s~tbet• qual é o elreito deste ~tbandono. 

O SR. VICENTE MACI!A.Do-E' a rejeição. 
0 SR. RAMIRO BA.I\CELLOS-Mas de que'l 

Rejeiç.:to do pll.J'ecer ou r•ejeição do velo? 

0 SR TUOMAZ DELFINo-De tuuo. 
0 Srt. RAMIRO BARCELr.ns- Por isso digo 

qno ó uma questão do ,ot·dom o que me ~r:t~. 
li tribuna, porque des0JO sabor como hot de 
votal', e qual o elfeito da decisüo !lo Senado. 

0 S~·. 'JI'hOllULZ DeUino-Sr.Pro
sitlcnto, dera nnm explicaçii.o immodiattt ús 
duvidtt~ quo, sobro a 1\lrma do qucstiio regi
me ttal, apresentou o nobre Sena.tlor pelo tu o 
Granlle do Sul. 

Si vim iL tl'ibuna do Senado, foi porque a.loi 
do Conselho Municipal e o veto ro!erom-so a 
ma terias já revogall,ts por leis posterio1•es do 
Consulho,o ucceitll.s polo Pedor Executivo Mu
niciptll. 

Ning-uem mais pedindo a palavra encerra.
>O a obcussi\o. 

Posta 11 votos, é approva.t111 a. conclusão do 
parecer, rejeitando o veto. 

A rosoluç~o vae ser devolvida 110 Prefeito, 
com a. communica.çilo do occort•ido. 

LlllERDADE DE ~I.~TADOUROS 

EtJtra. em discussão, com o ptl!'ecel' cnnt.ra· 
rio da Commissii.o do ,Ju,tiça e Legislaçiio o 
veto do PJ•efei r.o do Di;tricto Fedornl á resolu • 
r;ão do Cunsellto Municipal relativa lÍ. Jibel'· 
tlt11le rio matullouro. 

O Sr. Severino Vlelrn-Sr. Pre
sidente, declaro a V. Ex:. quo, vendo na or
dem do ditt este veto, :1penus tive occa.sião de, 
ligeira monte, !e1• hoje um a.t•tigo da Ga:;eta de 
Notiaias, onde se diz que a lei municipal ve
tada é ttttentatoria de uma outm que autori· 
zou um contt•acto que estó. em plena vigen
cia.. 

E' um:t questão que dependo, pol' assim di
zer·, de exttmo do ti.Lctos, e em vistrt. disto, 
tialvo o esllfm·ecimcnro da Hlustradtt Commis
sii.o ou do honrado Senador rep1•esen tunte tio 
LJistt·i~to Federal, sempt•e versado e conhece
dor destes :tssurnptos, me abalanço a mandar 
nm requerimento pedinllo o adiamento deste 
valo por 48 horas. 

O requerimento é ve1•bnl, e o mantenho, si 
o Senado j ulgal·o digno lia sua. a.pprovttçiio. 

O 19•·. Thomnz Delflno (jJata 
wnct a.uplicaç<io)-Cllltmado quasi que nomi· 
nalmotlLe lÍ. tribuna 11elo S1•. Sen11dor pela 
Balda, devo dizer que estou de pleno uccordo 
com S. gx:. sobre o adiamento desta. discussiio 
por 48 horas, para· que :1 hom'lttla. Commissüo 
o o Benndo possnm tor inteiro o complr:to co
nhecimento da lli11teria, munindo·se do todos 
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os elementos que julgarem necessarios para 
este fim. 

A qucstilo que se vcnti111 é da m11ior c dn. 
mais I'elevante importancia (apoiados) pa.rn. 11 
vidiL dos moradores desta Capitttl, e tudo 
quanto fôr suggcrido para trazer esclareci· 
mentes e luzes sobreellaterá da minha parte 
todo o 11 paio e voto fa voro.v e!. 

Podia, talvez, por mim, dm• informações ao 
honrarlo Senador pela Bahin. e no Senado, mas 
julgo mais convenirnte para mim e para 
todos nós que ns informações pa1•tam de outra. 
fonte que não a pessoal, qual seria a minha. 
neste momento. 

Nestas condições declaro que voto pelo re
querimento apresentado 'pelo honrado Se
•Jarlor pela Bahin.. 

Posto a votos,, é approvado o requerimento 
do Sr. Severino Vieira. 

Fica adiada a discusslío do veto. 

VENDA DE PÃO EM CESTO 

Entra om discussilo, com o parecei' contra
.•io da Commissilo de Justiça e Legislação, o 
veto do Prefeito do DistJ•icto Federal a reso
lução do Conselho MunicipD.l,relativaá venda 
do pã.o em cesto . 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é npprovarla a conclusilo do 
parecer, rejeitando o 1!cto. 

A resolução vne ser devolvida no Prefeito, 
com a communicação do occorrido. 

PORTO DE DESEMDARQUE EM SEPETIBA 

Entra em discussüo, com o parecer favora
vel da Commissuo rle Justiça e Legislação, o 
veto do Pre>feito do Districto Federal ü rcso
luçilo do Conselho Municipal, relativa á con
ltrucção de um porto de tlesembtwq ue om Se
petilJa. 

Ninguem pedindo a palavra, enceJ•ra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvada a concluslío do 
paJ•ecer mau tendo o '!leio. 

A resolução vae ser devolvida ao Prefeito, 
~om a. communicaçilo do occorrido. 

O St•. Pre!i!idcntc rleclarn que cstü 
3sgotada a materin. rla ordem do tli11, e desi· 
~na para a da seguinte sessão : 

TUADALUOS DE COMMISSÕES 

Levanta-se a scssiío ús 2 1/2 horas d'l) 
tarde. 

23• SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE I 807 

Pl"csidencia do Sr. llfanoel Victo1·ino 

Ao meio-dio, ubre-õe a sessilo, estando 
presentes os Srs. Manoel de Queiroz, J. Ca
tunda, José Bernardo, Joaquim S11rmento, 
Rn.ulino Horn, Francisco Machado, Mnnoel 
Barn.ta, Justo Cherm:nt, Benedicto Leite, 
Gomes de Castro, Nogueira Parannguit, Pires . 
Ferreira, CJ•uz, Alvaro Machado, Abdon 
Milnnez, Almeida Barreto, Gonçalves Fer
reira., Rosa e Silva., .Toaquim Pel'nambu.co, 
Re"o Me!Io, Leite e Oiticica, Leandro MaCJel, 
Ros., .Tunior, Ruy Barbosa, Severino Vieir~, 
Virgílio Dn.mazio, Eugenio Amorim, Porm~ 
uncula,' Q. Bocn.yuvn., Feliciano Penna, 
Gonçalves Chaves, Pnuln Souza, Moraes 
Bn.rros, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de 
Souza, Generoso Ponce, Aquilino do Amaral, 
Vicente Macharlo, Esteves Junior, G.Richar<l, 
Pinheiro Macha-lo c Julio Frota (42). 

Deixam de comparecer, com causa partici· 
pada, os Srs. Domingos Vicente, Lopes Tro· 
vão, E. ·wandenkolk, Fernando Lobo e 
Caindo; e sem ella os Sr·s. João Cordeiro, 
Pedro Velho, Alminio Alfonso, B. de Men
donça Sobrinho, Thomaz Daltlno, A. Azoredo, 
Artlmr Abreu e Ramiro Barcellos (13). 

E' lida, ·posta em discussilo e sem debate 
approvnda a acta da sessilo anterior. 

O Sr. \. 0 Secretario dó. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento de Joaquim da Silva Garcez, 
ex-por·teiro do Pedogogium, pedindo a con
cessão do credito necessario pam pagamento 
do n.Iuguel da cas~t em que resirliu, de 12 de 
oul;ubro elo 1895 a 28 de fcvereil•o do corrente 
anuo, até quando esta. J•cpartição esteve do
pendente do Ministerio do lntm•ior, visto nilo 
ter porlido residir na casa quo lho era clcsti
nnrla, por estar esta. occupada no serviço 
publico.-A' Commissilo de Finanças. 

0 SR. 2• SECRETARIO lê e vilo a imprimir 
parn. entrarem IIli OI'dem dos trabalhos os se
guintes 

P.\REO!il!lES 

N. 3G- 1807 

A Commissüo do Justiça. o Legislação oxa· 
minou o projecto rio Son:trlo n. 20, do n.nno 
proximo llnrlo, disponsuntlo-lhe n. attonção 
reclamada pela complexidade e impo1•tancia 
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de sua materia na economia do direito civil' rrancez é a fonte da lei de 2 de setembro, 
pa trio. nesse particular. 

Este projecto dispõe sobro a successíi.o na· Prendem-se, por conseguinte, a e!la, inte-
tural paterna, revogando a lei n. 453, de 2 !'esses os mais respeitaveis e a restauração 
de setembro de 18,17 e restaurando a Ord. rio da Orcl. do L. 4.• T. 92 seria causa de justas 
L. 4" T. 92, menos quanto á distincçiio entre inquietações e de serias perigos p[\ra a. ordem 
nobres e plebeus, consignada na referi~a or- social. 
denaç~o. Verdade é quo essa lei contem lacunas, que 

Não parece á Commissão conveniente a aliás a noss[\jurisprudencia em grande parte 
reforma projectarla; e pelo contrario ella se tem remedindo, mas não é substituindo·a 
lhe afigura subversiva dos momentosos inte- pela orde do livro 4• titulo ()2, que a re
rr~ses que tem por fim regular, atacando a forma aproveitará. 
con.stituição .d~ família, base e germen da Constitue materia importante que ha de 
socJCda~e pohtw~. ser attenrlida no Codigo Civil, que o pun-

_De fetto, a le1 d~ 2 de setembro d~ 18,17 donol' nacional recla.ma instantemente para 
ntLo teve por fim umcamen te harmomsar o honra da nossa. c i vilisacão, 
direito civil escripto ~~ss.a .absoleta ord.en~ç~o Reserve-se, portanto: para 0 Codigo Civil, a. 
POt:tl:lgueza com o. punCJpto dtt constt~mçao reforma. dessa lei tão complexa em suas 
poltttca do lmper!O que proclamou a Igual- rela~ões ' 
dade dos cidadãos perante a lei, extinguindo .' . . . . 
a d!stincção entre nobres e plebeus. . De~a~s, o prOJecto detx~ substst!r n!DO. 

A referida. lei de 2 de setembro resalvou o dtspostçu.o da Ord. do _L. 4 T. 92, relativa 
decoro da familia brazileim admittindo como no filho que !JOme)ll solte!l'O ~ou_vÇ,r de esc~·ava. 
exclusivos e substanciaes, certos meios de sua o~ a]hC!a, E uma mstttmçuo abo.hda a. 
provas, pelas quaes é dado fazer-se 0 reco- es~mvtdao, á qual nenhu!lla referenma ba. 
nhecimento de filiação natural paterna, sendo ~1ster do faze1:-se:. serverli\ .. apenas parare
os filhos simplesmente naturaes. gtstra~ na leg!slaçuo r~pubhcana o .rc.morso 

Esses meios são a escriptura publica e 0 ou !L IIJ!POtencm da socterlade braztletra !la. 
testamento, aos quaes 0 decreto n. !SI, de extmcç~to demorada dessa chaga, mana.nc.tal 
janeiro de 1890, additou a confissão em acto eve~enada., dos male.s que affitgem o Patz. 
authentico e 0 reconhecitnento no acto do Suo. e~tes o~ mot1 vos que aconselham a 
nascimento. Comm_:ssao a n~o recommendar ao Senado a 

A investigação da. paternidade fico 11 ex- adopçao do proJecto n. 20, de 1896. 
cluida por esta nova legislação; o reconhe- Sala das Commissões do Senado, 7 de junho 
cimento da filiação natural paterna e um de !8()7. - Gonçaloes Oltaoes, relator. - J. 
facto que o direito exige seja volunta.rio e Joaquim de Souza. 
ospontaneo. 

Elfecti vament9, o facto da proc1•eação, da 
parte do pne, fora do casamento legal, é 
destituído de certeza, não se revela como a. 
matel'llidade, por signaes rnateriaes ou ma
nifestações irrecusavcis. dando Jognr a ma.
nobrns ou J'rnudulentos ardis, mediante os 
quaes cubiçosos o desbrindos aventureiros, 
recOJ.'l'endo-se da prova tostemunllal, sujeita 
1'1 corrupção mais do qne outra qunlquel', po
dem conseguir o reconhecimento de filiação 
em familias rospeitaveis, levando-lhes a per
turbação e a macula. 

E' além disto um ameaço. contra o decoro 
da mulher, expondo-a. ás conscquencia.s de 
ttma. investigaçiio de filiação deshonrosa, in· 
vestigação que muitas vezes é feita sob o 
influxo do oilio, da vingança, da cobiçn,. 

Este ro<>imen de liberdu1le de prova que o 
Jll'ojccto "protenrlo restaura!', pro1lU7.iu om 
Frnn,,a t:tntos m11les que J\Ji consiilm•rtdo
nm fl:tgnllo tia sociedade, taes os cscando.lo~ 
que orig-inou. _ 

() Cotligo civil fmncez remediou rt tuo an
gnstiosa situo.<,:iio do, fatm\ia, rcstringin.dooH 
moias do prova, unicos ndmissiveis. O Dn'Olto 

N. 37-1897 

A' Commissão do Justiça e Legisla.ção foi 
presente o projecto H. 68, de 1895, determi
n:mdo o que constituo in1i•acção do art. 6!, 
da Lei n. 35, rio 2G rle janeiro 1l•l !8()2, poJ 
parto dos Governo.dores ou Presidentes dos 
Estados, sobre eleições para preenchimento · 
de vagas de Senadores e Deputados. 

·E' de tanta relevancia o dispositivo do pro
jecto no sentido de tornar effectivo o preceito 
constitucional quo, dada a vaga na represen
tação dos Estados por qualquer causa, pres
creve a eleição immedia.tn para preenchi
mento da vnga, disposição que a lei n. 35 de 
1802 regulamenta, quo sua ndopçiio parece 
intlispcnsavel. 

A c!oiçã.o dos Membros do Congresso Na· 
cionnl interessa tão vivamente o jogo dn.s 
instituições que não piulo ficar nlliscrir,üo rle 
GovernHdores· o Prcsi,lontes dos Estados, mn.is 
ou monos solícitos no cumprimento desse pro
coito. 
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Evita nbusos quo o Senado jli. teve cn· 
wjo de protligar sem, entl•etanto, poder re
mediar o mn!. 

São em substancia as razões quo aconse
lham n. Com missão a propor ao Senado a nc
ceitaçií.o do rcfe1·ido projecto. 

Sal11 das Commissilcs, 7 de junho do r897. 
-Gonçai'ccs Chaves, relator.- J, Joaqvim de 
,,ouza. 

ORDEM DO DIA 

Tl~A.BALHOS DE CO~!MISSÕilS 

O Sr. Presidente- Const:tndo a 
•rdem do dia de trn,balhos de Commissõcs, 
:arei a. palavra aos SI's. Senadores que a 
!Ueiram para. assumpto de expediente. 
Pausa.) 

Ninguem pedindo a. palavra., vou levantar 
. sessão, designando para. ordem do dia da 
essão seguinte: 
Discuosão nnica do veto do Sr. Presidente 

:a Republica :'t Resolução do Congresso N:L· 
iona.l que transfere para o dorninio dos Es
ndos de Ma.tto Grosso e Cearli. Ynrios pro
•rios nacionaes nelles situados. 
Continuação da 1liscuss1Lo unica rlo veto ,lo 
refeito do Districto l<'edeml :'1 resoluçiio do 
espectivo Conselho Municipal, relativa á 
iber•dade de matadouros. 
Discussão unica do veto do Prefeito do Dis

ricto Federal a resoluçiio do respectivo Con
•lho Municipal, relativa ii concess[o feita 
o engenheiro Antonio de Curvai h o Pnes de 
.ndrade o Dr. Francisco Simões Corrêa para 
esta..belecimento de estações do for~'a hy-
raul!ca. · 

Levnntn-se a sessão ás 12 horas e 30 minu
)S di!. tarde. 

2G• SESSÃO llM 8 Dll JUNHO Dll 1897 

Presidcncta do 81·. ManocZ Viclarina 

Ao meio·dill abrc·se a sessão, estando pro
•ntes os Srs. Sen11dores: Munoel do Queil•oz, 

C11tunda, .Tosó Bernardo, Joaquim Sur· 
onlo, ltaulino Horn, FJ•ancbco Maclul''o, 
nnoeL Barata, .Justo ClieJ•monL, Hcneilicl.o 
:•i te, Gomes de Ca<tro, Nog-ueira P:ll'lmnguit, 
·uz, .Joüo Cordeiro, Pedro Yollio, Alvttro 
twlmdo, Abilon Milnnez, Almeida Bal'l'eto, 
mçalves Ferreira, Ros!l o Silva, Jouquim 

Pemamlmco, 13. do Mendonça Sobrinho, Rego 
Mello, Leite c Oit.icica., Leandro Mncicl, Rosa. 
.Junior, Ruy Barbosa, Severino Vieira, Vir· 
gilio Damazio, Eugenio Amorim, Domingos 
Vicente, Porciunculu, Q. Bocayuvo., Thomaz 
Deltlno, E. Wandenkoll<, Gonçalves C'mves 
Panla Souza, Moraes Barros, Leopoldo de 
Bulhües, Joaquim de Souza, A. Azeredo, 
Aquilino do Amaral, Vicente Machnil.o, Este· 
ves .TuniOI', G. Richard, Pinheiro Machado, 
Julio Frota e Ramiro Barcellos (47). 

Deixam de comparecer. com causa partici
pada, os Srs. Lopes Trovão, Feliciano Penna, 
Fernando L~bo e Caiarlo; e, sem ella, os Srs. 
Pires Ferreira, Almino Afl'unso, Generoso 
Ponce e Arthur Abreu (8). 

E' lida, posta. em discussão e sem debate 
upprova.da a acta tla sessão anterior. 

O S1•. 1" Secretario dli. conta do 
seguinte 

EX~EDlENTE 

Requerimento 1lo Dr. Manoel·i Goulart de 
Souza, InspectoJ~ de Saude do Porto do Esta
do do Espírito Santo. tJedindo que, para a 
sua aposentadoria, seja computado o tempo 
decorrido do 27 de março do 1872 n fevereiro 
de 1886, em que exercuu o cargo de Inspector 
de Sande Publica.- A' CommissiLo de Fi
nanças. 

Requerimento llos billieiteiros dn Estação 
Central 1la Estrada. do Ferro Centml do 
Bro.zil, em que, allogando ternm sido, por 
engano,.no respectivo Rugulamento, reduzidos 
os seus vencimentús annuaes de. i!: 600$ a 
:3:000$, eng1.1no que se reproduziu na lei ile 
orçamento do actua I exercício, pedem seja o 
mesmo engano desfeito n:L lei rle orçamento 
do futuro exerciciu, mandando-se-lhes pagar• 
os seus vencimentos na ruziio de 3:QOO$ 
nnnuaes, a cont:tr de l de janeiro do corronte 
anno.-A' Commissiio de l<inançns. 

O Sr. ~o Secretario declam que 
niio IH1 pareceres. 

O Sr. P()J•ciuncn.la-·Sr. Prcsitlon te, 
aprendi com o mou illustre mestre e correli· 
gionario,Senatlor pelo Rio de .Janeiro, que ~ó se 
tlovo fallur opportunumente, o tlizer aqui! lo 
qno se quer. · 

E' uma lição provcitosn.; tom n vanlngem 
tio cullocu.r um homem dont.ro dn si pl'Oi•rio, 
tio r<:sgu~trilar• a ~ua peJ'SOJmlidatlB do quanto 
so llle q ueir:1 uttl'iliuil•; !lo rosguartl111' a rc
spun~autlitlailo da~ p:tlavras quo proJoro, o 
d:tquillo quo só com o eou pl'Olll'io nome sub
screvo. fi 
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Ess:t liçito, que tcn h o tom:ulo dtl convi
venci:\ com o meu illuotro mestre, levou-mo 
a ficar silencioso ate o momento actual, sem 
perguntar ao illustre Senador pelo Rio 
Grande do Norte om q uc se fundou para pedir 
o adiamento da discussão da e!eiçüo do 2" 
districto. 

Ag-ora q u~. segundo penso, dá-se a oppor
tunidad'' de vir perguntal' a s. Ex. como 
ha de sahir o Senador reconhecido d:t diffi· 
culdade em que o Senado o collo~ou, pergunto 
a S. Ex. que clestino deve ter o julgamento 
das eleições desse districto do meu Estado 1 

Sei, 81•. Presidente, que em nMlil podia 
isso influir no resultado da eleiçiio do 2" rlis
tricto p:ra o reconhecimento do Scnatlm•, 
que tom a honra de occupar a attenção do 
Senado. Sei, porem, que havia um pe~l'ecer 
firll)ndo pelo Senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro e mais membros da Commissão de 
Po,Je1•es, pcdinrlo que se nnnullassem as e!ei
çues do districto rle Campos, por ter havido 
inte1•venção da força federal no pleito. 

O illustre Senador até o presente niio se 
manifestou; e eu desejava saber se essn ques
tão fica sem solução, continuando o pe~simo 
precedente que se tem est::belecido para casos 
analogos. 

0 Srt. .JosJi BERNARDO-O Senado nada 
tinha com o que se passava na Gamara. 

0 SR. POROIUNCULA-V. Ex. diz quo o 
Sonndo nad:l tinha com o que se passava na 
Camara; Justamente me p,:rcco que a reso· 
luçiio do Senarlo tinha por· fim evitar pre· 
occupações dos julgadores dtl Camnra dos Srs. 
Deputados. E, por m•J parecer isso, ri que 
fiquei silencio~o ate o momento presento. 

Por esta forma prestei 11 homenagem de
vidit ás intenções do honrado Senarlor. 

De certo que não podia intluir <lo qualquer 
modo para a decisão ria Camal'll dos St•s. 
Deputados, senão o julgitmenio que do· 
correse do pleito eleitoml. 

Conformo-mo com a decisão d:t maioria da 
Camara dos Srs. Deputados, pot•que e>s" é o 
uoico recurso que me resta, mas protesto 
contra a injustiça que se attribue ao meu 
Estndo, a resp~ito da eleição do 2" districto 
do Campos. 

E dec:Jaro ~ue esso acatamento mou á opi
nião d11 C11mara dos Sro. Deputados ó parn 
mim tau to mais importante, q uanrlu vi quo, 
grrt('IIS a Deus no Cóo, e, graças, V. Ex. 
na tel'!':t (1·i•o) os meus corrcl:gionarios poli· 
ticos fomm csbull:atlo~ do~ sous Ji:·oitos. 

Aca.to 1~ resoluçi\o tla C:tllll1l'a, tanto mais 
qu!LuJo vejo quo o :.:onera! Glicerio ,iul:,:ou 
que aq 11C1les, 'l uo ai nJa h ontem c mm seu~ 
co!'religionnrios, deixavam do o sor; quo 
uquellos que ainda hontem tinham, na surt 
opinião, a justiça, p11ssal'LIJU a niio tol-a. 

SunnUo Y • I 

l~u. curvando-me reverente diante das 
circumstancias, em ~uo me ncho collocado, 
prosigo na ordem de idéus que pretendo ex
pende!'. 

Sr•. Presidente, devo pedir permissão ao 
Senado para que consinta que eu esclareça a 
situação politica, definindo-a, em relação ao 
Estado elo Rio de Janeiro, em relação no Par
tido Republicano Fluminense. 

Senhores, /J da índole do partido, a que 
estou flli!ldo no meu Estado, o respeito ás 
autoridades constituídas; e temol-o demons
trado constnniemente por factos que são irre
cusaveis. 

Quando so pretendeu ferir a Constituição 
na pessoa do Sr. Marechal Floriano Peixoto, 
nós, o Est::do do Rio de Janeiro, achamo-nos 
na vanguarda dos que com b11teram em p1•o1 
do principio da legalidade. (t!poiados). 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHiJEs-Com V. Ex, 
:i. frente. 

0 SR. PORCIUNCULA - Foram dias crueis, 
dias do amargura, aquelles por que passámos, 
nós os fluminenses, que víamos a população 
da capital do nosso Estauo ser victimada. e 
continua vamos, sob balas, sob as amea.ças do 
morto, defendendo o principio da defeza. dos 
poderes constituídos. 

Porque o lazia.mos, Sr. Presidente 1 Po1•que 
era esse o nos;o dever; porque era isso da 
nossa indole politica; porque nós, tluminen
ses, assim procedendo, náo trat11vamos de 
indagar quem era a pessoa que se achava na 
culminancia do poder, sabi:~mos apenas que 
o depositaria desse poder era atacado e que 
ora nosso rlever resguardal·o contra os ata.
ques daquelles que intentavam derrubai-o. 
E fizemol-o com todo o denodo r1e que era mos 
capazes, combat.'n•lo pela defezn da Consti
tuição e elas leis, ao lado do Marechal Flo
riano Peixoto. 

E e pelo mesmo motivo, pelo respeito à lei, 
que nos colloetimos, após o sou governo, no 
lado do actual Presidente rla Republ:ea.. Era 
u nossa firme convicção que o Partido Repu
blicano Federal não 11odia querer, pela sua 
prop'ria organisuçii:o, cousa que fosse diversn, 
daquillo que a Constituição da Republica, 
quo os pl'incipios republicanos indicam dever 
ser a verdarle republicana; e o ml\iS impor
tante delles era, o não po:lia deixar llo ser, o 
do respeito a todos os poderes const,ituidos da 
N,ção. JMe devia ser o primeiro intuito da
qucllc purtirlo. 

Um:t vez, poróm, Sr·. Pcosirlcnte, que a 
ma:·cha dos acontecimentos foi accentuando 
11 orientação politim1 do um gnrpo ria bons 
republicanos, mus quo so deixttVL\lll subjugar 
pel11 idea do que c!'o. preciso estt~r !'tira da 
lei em nome da sal Vllçilo o dtt consolirlu.cão 
d11 'Republica, o Estndo do Rio do .Janeil'o 

3~ 
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------------·-----------------------------. 
teve o de,prazer de ver que o Pa1•tido Repu
blicano Federal, pela sua suprema direcçíio, 
~ollocava-so muitns vezes no. tenrlencia do 
Jamin !Jrn• fóm da lei. 

ele ordem pn.J'tidaria, mas quo são consirle
rnções elevadas de m·d~m politica, de respeito 
it lei, quo nos guia.m no cn.minho do nosso 
r! o ver. 

O Srt. Jo:í.o CoRDEIRo-Este principio cahiu 
na eleição do Campos, pum onde foram man· 
dad1ts 400 e tantas praças do :policia. do Estado 
do Rio ! 

0 SR. VICENTE MACII.~DO - Nlio apoiado. 
O SR. PoRCIU:\'CULA-0 Estado do Rio de 

Taneit·o viu que da discusslio de um tratado 
~rmad0 com umn. nar,,ão amig-a, os devores 
mtornacionaes mais comosin!Jos foram re· O SR. PoRCIUNCULA.-V. Ex. está illu· 
o.xados, e que o po.l'lamonto solfreu, posso dido. 
lizeJ', n pl'essão do 1'e(e1·cndwn popular, ar· O SR. Jo:í.o CORDEIRo-Não Estou. 
·astado pela opinião radicnl; viu o Poder Le· 0 SR. PORCIUNCULA-.Já declarei que tenho 
~islativo solfrer um nbalo nas suas energias ap!'endido com 0 meu illustre mestl'e, 0 hon-
' na sua indepenrlencia. l 1 

No comoço deste nnno, quanrlo os successos rarln Senac.or pelo meu Estaco, a só dizer 
lesgraçados do sert;1o da Baltia viero.m ferir aqnillo que quero.·· 
•s sentimentos rln população dest:t Capital, O SR. Jo:í.o CoRDEIRo-Eu só sei dizer 
10uve um eclipse rio Poder Executivo. aquillo que sinto. 

0 SR. MORA.ES B,umos-Eclipse da. ciVili· 0 SR, PORCIUNCULA.-,,, e não entro nesta 
açiio bt•azileira! discussão. 
o SR. PoRCIUNCULA-Ett vi 0 Partido Repu- Na confot•midnde, Sr. Presirlente, daquillo 

Jlict~no Federal, com os seus pro-homens, du- que n.cn.lJo de expenrler, t1 situaçiio do part.ido 
t b t t l d b d republicano fluminense ó uma situaçíio ni· 

·n.n e as n.n es Jorns, eixar a an onarlo tida, é uma. situaçiio rloflnida. Nós, tlumi
' Porler Executivo. Vi, vimos l'eJ•ido o prin-
.ipio da pt•opriedade, 0 pt•incipio rla ~a.rnntitt nenses, não esta vamos !Jantem com o Pn.r
la vidn; e torlo;; nós, Partido Republir.ano Fe· tirlo Republicano Federal quo.ndo entendia. 
lera! e Poder Executivo da Nn.çíio, nós todos collocar-so como um poder d11 Nnçiio, acima 
1os vimos na tristíssima contingencia de dos poderes constituidos, e tlinrla hoje não 
,ruzar os braços, até hoje, diante dos factos. est11mos com ag'l'llpi1mento politico algum ; 

estn.mos comnosco mesmo ; o estado rto t{[o 
O SR. VICENTE MACHADO- E' preciw con- de Jo.neiro será umo. individualirlade isolada 

·ssar quo o zelo é muito serotlio.. . pOdo set•, mas hn. de estat• sempt•e dentro d~ 
O SR. SEVERINO VmmA.-Não npoia.do. lei,estaril sempre com aquelles que caminham 

dentro della, daf!uelles que trabalham para 
O SR. MoRAEs BARnos- Antes tarde do que o respeito ii lei, s~ja a garantia do des-

,ue nunca. envolvimento ela Naçiio. 
OS~. PoiWIUNCU~A- E' passive! que seja Tenho dito, ~r. t=:resid_!lnte, t~nto quan!o 

:erod10, mas é a vertlade. bastn. para deflmr.o. s1tuaçtto flummense. N110 
O SR. JoÃo CoJtnEmo-E v. Ex. niio viu tem rn;züo o nobr~ Sena~or pelo C~aJ'IL que

J:tda disto quanrlo a c[lmara rlos Deputados rondo 1mp~tn.r·me 11;tonçoos ~u~. nao t~nh? ; 
,01• occasi~o da. queRtão da. n.rnnistia, foi ata.- nem o nobJo Senador. pelo Patana, attrtbum-
.ada a.tó 11 revolver? do-mo o zelo serórlw, porq~o snbrn~ todos 

. _ aquellos que constituem hoJe a fracçao que 
.. o S.R. PoRCJUNCULA.-l':ltto approvo o nta~utl sustenta o Govel'Jlo, que o Estarlo do Rio de 
etto 11 Camn.ra.; estou sunplesmente me rote- Janeiro assumiu immorliatamentedentro rlessa. 
·indo no facto df\ste anno... funcção uma attitudo de personn.lidarlo poli-

O SR. JoÃo CORDEIRO-Pois este facto é rc- tica ; c não será arrastado ,já mais por esta ou 
rroducção daquclle outro. aquclln. considernçii.o, que nüo soj11 simples

mente do orrlem superior e que o !ove a man· 
O SR •. PoRCIUNCf!I~A- .. · mostJ•an.do qun.l é toros poderes constituirias da Nação • 

. nossa n!rlole po!Jtte:t., a rlos 111:1mmensos, a. (Muito bem . muito bem). 
•ossa atttturle sempre com a let, constttnte- ' 
ncnto com a. lei. 

0 Sn. M.M~InA BAmlgTo-Apoiado. 
o sn·. PnRCIU:\'CULA-Sr·. PJ•rsirlcntr., ILinrlo. 

gol'll. ac1tho rio ver quo, lt•n.tanrlo.~o do umn 
tllrsW.o quo dcg-r•nermJ em quo~t~.o pal'l:t· 
nentar, o Poil.er Executivo achou-so J'orirln 
10 seu pre~tigio, e orn. pw~eiso qno a indn 
una. voz o J(stado do Rio do .Janeiro all!rnmssu 
•orante a Nnçfto que nüo silo considoro.r;üos 

ORDE~I DO DIA 

1'R.\N.'l'IlREXCL~ DE DIV!lRSOS PROP!llOS NA
CIO:-IAES PArlA O DO~!!N!O DOS JlS1'A.DOS DE 
l\IA1rTu~an.OS:::O B CEAH.t 

gnLI't< cm r1 i~cussií.o, com o p:t.rccer fll.VO· 
r:wcl rl1t Conunhsií.o do .Justiça o Legislação, 
o vJto do Sr. ProsiLlento da Republica á Re-

\ . 
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solução rio Congresso Nacional que transfere 
para. o domínio do~ Estlldos de Matto·GroEso 
o Ceará diversos proprios naciomcs nellcs 
si tua.dos. 

Ninguem pedindo a palavra. micm•ra·se a. 
d iscussiio. 

O Sr. Prcsidcnc.c diz que a votação 
ó nominal e quo os Srs. Senadores que vota
rem pel11 conclusão do pm·ocer, mantendo o 
veto, responderão sim o os que votll.rcm 
om sentido eontra.rio-1uio. · 

Procede·se ó. chamaria. c t•espondem-sim 
-Os Srs. Jonquim Sarmento, Benediclo 
Leite, Gomos de Castro. Cruz, João Cm·deil·o, 
J. Catunda, Pedt•o Velho, Jo~ó Bernardo, 
Alvaro Macl!ndo, Abdon Milancz, Almeida 
Barreto, Gonçalves Ferreira., Rosa o Silva, 
Rego Mello, Leite Oiticica, Leandro Maciel, 
Rosa Junior, Ruy Barbosa., Severino Vieim, 
Virgílio Dama.sio, Eugenio Amor•im, Domin· 
gos Vicente, Porciuncula., Manuel dt1 Quei
roz, Quintino Bncayuva.. T!Iomaz Deltino, 
Eduardo Wa.ndenkol!t, Gonçalves Chaves, 
Paula Sousa, Mora.es Barros, Leopoldo ·de 
Bulhõcs, Raulino Horn, Pinheiro Machado, 
Julio Frota c Ramiro Bareellos (35} ; nrio-os 
Srs. Francisno Machado, Mnnod Bn.ratr~, 
.Justo Chermont, A. Azerorlo, Vicente Ma
chado, Esteves Juniol' e G .. Richard (7). 

O Sr. Presidente declara que o 
veto foi mantido, por isso quo obteve mais do 
dous terços dos votos presentes o neste sentido 
vão ser feitas a.s necessarios communicnções. 

Vem a Mesa a. seguinte : 

Declamçtro de voto 

Peço que se consigne na acta quo votei a 
favor elo veto sómente por estar um dos pre· 
dios transferidos occup:tdo em ~erviço rla 
União, não so vol'iilco.ndo, portnnto, a con
dicçiio estabelecida no§ unico do art. G4 dn 
Constituição Federal. 

S. R.-Gomcs de Castro. 

LIBERDADE Dll MATADOUROS 

r·· Continün em rliscus>ão, com o parecer COll· 
traria da Commisfiio de Jmt.içn o Logislaçii.o, 
o veto do Prcl'eito do Districto Federal ú. Re
solução do respectivo Con~olhn Municipal, 
rolativ!ltt liiJerdade elo maLn.douros. 

o s.-. §e-V(>U"iinO> Vü•~ira- Poço 
pormissiio à i\lust.mt!a Commissiio, que. !b!:'
mulou O Sol! pal'OCOl' O]lillt\lHIO pOiit l'li,Jl'l(IU() 
do veto do Pt•oloito, para lltzer a!g'Utlllt' con· 
sidorações a respeito do mesmo p~rocer. 

Adduzindo razões quo pll.recem procedentes 
om rduçã.o r1 uma. apreciaç,ão geral da. na
tureztt do Poder Legisl!IUvo, toda. via não pro· 
curou a. i Ilustrada. commissão dar uma. intet'· 
pretaçi'ío, quo pudesse calnr no meu espirit~ . 
relativamente a.o dispositivo do a.rt. 20 tla.let 
org!lnica. municip!ll. 

Este artigo estabelece o seguinte. (LO,) 
Orn, estas pa.la.vra.s quo o legislador con· 

signou m disposição do nrt. 20 não podem 
deixar do ter grande força e alcance no sen· 
tido de traduzir n vontnt!e do mesmo J~gi3· 
lrttlor. 

O que quiz o legislador qurtndo determinou 
quo 0 Prcl'eito tinha. o direito de veto, quando 
a disposição do acto ou resolução vetada con
trnl•iassc as leis e regula.mentos da munici
palidade? 

Certamente o dispositivo do art. 20 não 
quer dizer que o Conselho Municipal dtt Cu
pita.! Federa.! não tenha. attribuição para. re
vogar as suos leis e regulamentos, mns in· 
contestavelmente deu ao Senado a attri bu ição 
de conhecer si a disposição, que pretendere· 
vogar alei ou regulamento anterior do Con· 
sei h o, estiL no caso de ser pre!'eridn. ó.quella. 
disposição pel11 sua. consentanei1lade com os 
Jll'incipios o mcdid:~~ de policia, e sej~ a be_!ll 
do interesse mun1c1pal; ao contl•arto, nuo 
havia. mzão de ser pnra esta disposição. 

Pt·escim!indo, porém, do ponto do vista, 
solJ o qual a illustrada Commissiio examinou 
a materin, ainda. acho razões muito proce
dentes p:tra votar apoiando o veto do Pro· 
feito, e uma dellas ó sob o ponto de vista da 
hygiene publica, que escapou inteiramente á 
honrada Commissão. 

0 Sa .. TOAQTJIM DE SOUZA- V. Ex, não leu 
o decreto que diz- sujeitando-se as pre
scripções da hygieno. 

O SR. StmmTNo VmmA-Niio basta. que o 
decreto cstab~'!eça. :1 condição de se sujeitarem 
os individuas quo omprehenderem os novos 
matudourcs its prescripções de !Iygieno. • 

o St'. JoAQUIM DE SouzA- Leia o decreto 
que ló. encontraró. isto. 

O Sa. SEVlllliNO VmmA- Os matadouros 
siio conhecidos por todos os hygienistns como 
os estabelecimentos mllis prejudiciaes ó. hy· 
gieno publica, o por esta razão em todos os 
pa.izcs civilisados niio ó permittida aliber
dtulo que se quer outo!'ga.r. 

O SR .. ToAQUlM DE SouzA-OS cnsos do veto 
cstiío dotorminnclos n11lei; agom serem ou 
nli.o con I'Cnientcs ou contl'al'ios aos intcres· 
ses municipacs niio é qucslilo elo que tenho. 
do conhecer o Senado. 

O Sa. StmmrNu VtETltA-Qnol' so trato do 
assoiu dos estu.IJo!ucimentos <lcstinudos ú. ma
tuw;n., quer so tmto do exame o vm•iílcaciio 
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rogado abatido, a hygicno tem uma gl'anrle 
mportancin em rehtvão ao serviço tle matll· 
ouros. 
O Sn. JoAQUDI DE Souz,t-Turlo isto está 

o projecto. 
0 Sn. Br<!NBDIC1'0 LEITE dit um a.parto. 
0 SR. SEVERINO V!i~IRA-Si no matadomo 

e Santa Cruz, o unico rJUC existo, n1e pa
ece, no município, uão ó bem f,Jito o serviço 
o hygiene .. , 
o SR. BENllDICTO LEL1'E- I~so ó outra 
-~usa. 

0 SR. SEVRRI:'o!O VmiRA- ..• a que fi,•aJ'a 
•duzido si Irou ver matadouros por toiltt a 
trte 1 
0 SR. BENEDICTO LlliTE-E' porque O ser· 

•ÇO é mal feito. 
0 SR SEVEHINO VIEJR,I.-Siio outros tantos 
cos de infecção, quo se multiplicam por 
ta importante cidade, cujas condições hy
enicas, aliás, jit siio por demais descuratht,, 
0 SR. JOAQUIM DE SOUZ.\-Nem esse ó O 
ndamcn to rio veto. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Nfio quero saber 
o valo se fundou neste ponto, estou nlldu

ndo isto como rnziio muito proc ·dente qrw 
veto podia invoc•tr para acatar a> suas 
nsidertu;ões. 
Sl'. Prcsidrnte, niio me julg-o competente 
.ra aprofundar mais o exame de.,ta mn· 
ria; porém, julgo qu•J ns observações quo 
nho lig-eiramente adduzitlo, silo sulllciente8 
ra determinarem-me a votar contra o 
recm• da illustratl<t Commis~ilo, 
0 SR LEOPOLDO DE BULl!ÜES- V, Ex, lJÜ.O 
n razfio. 

.:l Sr .• Jl'oa{rnnfn de Souzn
vo, Sr. Presidente, estar satisfeito, e na 
tlidado e~tou. 
>\. •1Juestfio que, como rcl~tor, suscitei nu 
t•ocet' da COJttmissão de .Justiça c Legisla~;ão, 
jeito ao conhecimento do Senado, nfio fui 
H:t questão esteril; o parecer jiL teve a 
11ra de um a·liamento ]JOt' ,18 horaR, para 
e o Senado consillerasse bem o pnrlosse ro· 
ver conveniontemente, sem excesso de su:t 
npetencia, niio direi sem ahuso, porquo o 
tado nfio u capaz de abus tr em cit·ctun
ncia alguma, mn.ximo cm uma CJU"stii.o 

momontusa, como ú a t!c que ora se 
ta. 
!iio foi tllmbem csteril no seio tla Comm is
' quundo ahi aventei pela primeira vuz. 
: a doutritm, mrti'io üXpendidn a resporto, 
a yojo adopttvla polus illustrados mem
s da Commissr1o, meus coturmnliciros, con· 
tiz:ttltt em um pttrecm• u projecto oll'erecidu 

á considernçi'í.o do Senado, subsÜI.utivo ao 
p1·o.kcto apr,·sentndo. pelo honrado Senarlut• 
pelu Paranú, rorereute aos casos· rle veto do 
Proibi to. 

Pensei q11e o ltonmdo >'enarlor pel.l B11hin, 
iniciautlo u drhato,dc•sc-lhe um maior desen
volvimento, ,considertlsso a rrucstfio sob seus 
impot·trtntcs pontos de Yista. Si assim hou 
vessc Joiw,en, por c01·tn, uão po.rel'ia acompa
nhai' S f~x. em todos os detalhr·s, nos bri
lhantes desen volvimrnto~. que naturalmente 
teritt da·lo, de accordo com a sua illustra\'iio, 
com o serr talento,rrue todo.l nós respeitamos. 

O Sr\. Sl'lVERINO Vmnu-Niio apoiado. E' 
bonrlado de V, Ex. 

0 Sr.. JOAQUIM DE SOUZA - Port11nto, 
Sr. Prosichmte, limitar-me-hei ao stricta· 
mente nece>sario, pnra rrue o Son:ulo, na al
tura em que tem sabido sempre se conservar, 
possa· dat· a respeito a sua decisão pt•o ou 
contra, com perfeito conhecimento do 
causa. 

Sinto, entretanto, Sr. Presidente, nfio ver 
o honrado Senador pel<t Bahia dofenclendo a 
melhor cttnstt, de!'enden,lo a doutrina legal e, 
póde-se dizer,- um11 doutrina constitucio
nal. 

A questrr.o, Sr. Presidenta, ó muito im
porlantG: niio pôde e niio tlt•Ve ser tr:r l.ada ou 
comhatidrL aligeimdnmenl.e com ohjrcçries im· 
proce1lon tes. q no ]lttt·e~':J.ll1 adre•le offer •. ·cidas 
sômente pa.t·a lli'ugr.nttLr o p:tl'ccet•, como 
cousa que tem jó, contr!l si o uc~ordo de uma 
rejeição. . 

O Sr~. SEv~RI:'iO Vmm,I.-Pdo menos me 
fel i cito do ter dado a V. Ex. occasii'io de 
explanar a mataria. 

O Sn. • .lOAQut!ll DE SouzA-Nfio, nfio tenho 
tlo Jit.zel' explrtntll;ão, algum11; limitar-mo-hei, 
corno já disse, 110 stl'ir:tu.mento neccs;ario, om 
sustentaç:io do parecer·. 

E' uma quostiln impot•tante,SJ'. Presidente, 
rúpito, porq LtrJ aeha.se em canm 11 nutorir!aile 
do COtJSnlho Mnnicipttl, do Podei' Legislativo 
Municipal; autoridtu\o, que tem sido coarct.tt
da ue uma manei ru. extmorditmria, es
tupenda, por succcssivos vetos do Pro
leito. 

0 SR. SEVEI~INO VrmmA- Menor. nesse 
ponto. 

O Srt, JoAQUI~! ni~ Souz.1.-Li1 chegttrei. 
O Slt. ANTO:'<!IO ,\zEREDo-fmagine· V. Ex. 

si o Conselho Municipa.l niio fosso amigu do 
Prefeito. 

0 Srt • .JOA<lUD! DE SOUZA- Nilo; ha cqui 
v oco da parte do V. Ex.; o neto vetudo nlio 
ó do actual Conselho, amigo do Prefeito. !{o
flt•o-mo ao Conselho pttssaclo, cnjos membros 
J'ornm inimigos do Proloito,on autos, riverttlll 
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em luct.n. com cl!e,mzão por ~ue n. autoridade 
do Cunsellio so viu coarel.uriu, ,];,q null<l ma
neim por Sttcces,ivo.> vdos, uns a pó,.; outro~. 

0 Stt. TIIOMAZ DELl'lNO-Ni'Lo apoiado. 
0 SR. ,JOAQUIM D~ SOUZA-POis bem; pOSW 

mostrar que ni'Lo poucos dcss•JS velns conti
nuas süo sem fundamento que preste. 

0 SR. TJIO~IAZ DEW!NO-Nüo apoiado. 
O SR • .JoAQUD! nm SouzA- Acha V. Ex. 

que nii.o posso mosr.rar ? Que!' q uc o faç<L? 
Vou satisfazer c most.rar que !1:1 ~elos sem 
fun,Jarnento, ~ue parecem chicana,salva a in
tenção •lo Pret'eito, a cujo carn.dcr e honora· 
bilillndc faço a devida jugt,iça, lamentando as 
contingcnci;~s cm qne ~c vira com um Conse
lho inimigo, quo pl'OCUl'aVa Cl'C:lr-lho uifll· 
culdndcs. · 

O veto cntüo p:trcce C]IH) converteu-se em 
oxcopçii.o di!atori:~; quando a medida não ora 
do agra·lo do Prefeito, ou lho pa.recio. ni.o ser 
conwniente, dovolvia uo conhecimento do 
Senado. 

0 Su. SEVERINO Vmm,~- Masjpara tudo 
isso h:1 recurso na. lo i. 

0 SR .. JO,\QUD! nm Sou~A- E' o que vou 
d.izcr; sei tl.isso, e si o honrado Senador per
mitte que conclua o meu pensamento ..• 

O Sn. SEVEIUI\O VmmA- Estou convido 
do que V. Ex. o sabo; ó apenas uma su;::ge;
ti'Lu que liJ.r,,o. 

0 SR. JOAQUIM DE SOU~A - 13<Jm ; nc.ste 
Jlonl.o cst·•!IIOS, poi.;:, de perlilit.o acci,rdo, isto 
é, quanto ao recurso. 

Como •lissc, Sr. PJ•osid.ente, a nutnritlatle 
1lo Consoll10 illunipal, tem sir'o coarct·,dtt de 
uma mr.neira c:;tupcnrla por successivos vetos 
do Pl'el'cito. 

O Stt. TnuMA~ D!li.F!I\O-Nüo apoiado. 
O Stt. .IOAQCDI DI~ Sou~A- N1io pretendia, 

maR, em vist.a rla in:;istencia do homado Se
na.•lor, vntt apres:•ntar a prov:t; c rui.o sendo 
possiYcl ,j:l l'el~m·rm· a. 1.:etos nnt!Wl~, r·ecoJ'l'~l'_ci 
nesses •JUO foram vut:ltlu; ILCJUl, lm tres dtus. 

O Stt. TnoMAZ D!lLt•'li\O-Qun.si todo3 com o 
prtrbcer liworavcl tio V. Ex. 

O Srt .. JOAQUI)I 1m Souz,\-Quasi todos com 
parecer liwom vol ? 

0 Slt. TIIOMAZ Dgl.l1JNO-DO V. Ex. J:i. vê 
que a coacção nüo ó tamanha nssim. 

O Stt .. loAQUJM nm SouzA-Nilo, Sr. Sona
dm· · sií.o ·IJclos ~unsi todos l'Pj<Jitndo~. que niTo 
tiv•,;·nm l•nrecet'l1lhvllt', c ó por is~" quo dig-o 
-J'uudavatli·~O ('III l'!l.i'.t-1( S t.Ul'S, !tllO HliLi:~ [o)B 
vn.t•t•etllll eu111 ex ·ep~·.ii.u dilaLorm; u~los IJI!" 
ui"to toem l':LÚÍ.!I de HPt',em.;n:~ c.•m fjltd unn dovta 
lm• ~ido irtlüi'Jl~)~LU. a jlL'UVCeH<;iLO logal },la!'a n. 
Itltluridudo do Seu•tdo. 

O honrado Senador pelo Dist1•icto Federal 
cont"sta; pnrccc exigi1· ..• 

0 Stt. TIIO)JAZ Dt~U'!NO-Nunco. cxi::d coma 
alguma. do uingucm; quunto mais de V. Ex. 

O SR. JoAQUIM DE SouzA - Muito lho 
agradeço as honrosas referencias, mas tem o 
direito de exigir tudo rle mim. 

Vou mostrar, Sr. Presidente, que mzües 
toem sorvido de fundumcnt.o nos vetos, cingin· 
do-me a css0s tros do ~ue 1111 poucos dias o 
Senado tomou cou!Iecimento. 

O r:onselho Municipal autorizou o Prefeito 
a mandtll' estudar a couveniencia c possibili
,\ude do U111a ponte om Sepetiba. Tempo~ 
depois, o mesmo Consellw, !Jem ou mal, au
torizou a abertura de urn porto em Scpetil!a. 

0 SR. Tllb)!AZ DELF!NO-E;tá ahi, é um 
Con~elho contmrlictorio; mo.nda estudar uma 
obra e depois elle mesmo mandu, fazei-a sem 
estudos. 

O Su. JoAQur~r om SouzA-Essa ó o engano 
em que labora o Prefeito e que é esposado 
pelo honrado Senador, V. Ex. vM ver uma 
1tas razões do ~ato, 

O Conselho fez a concessão paro. a construc
çüo dC\ uma ponto cm Scpetiba. O que diz o 
Prefeito? «Veto esta resolução, porque o Con
selho Municipal já me tinha delegado os po· 
deres pm•a estudur a possibilidade e a con
ven i onci o. de uma pon til ..• 

O ~R. T!!O)J,\Z Dt~LFINo-Foi uma bella 
razfio. 

O Sn. JoAQuilr nm SouzA- ... por conse
quenci•t, o mesn;O Conselho não tinha com
pet.encia para mandar ulJrir um JlOl'tO, para 
determina!' outro servil;o», não porlia lil.zel-o. 

0 SI~. TIIOMAZ DllLF!:-IO-Ni'Lo é assim. 
o SR. JoAQUr~r DJol SouzA-E' o que esta no 

·ucto. 
0 SR. TIIO)!A~ Dt~LI'I,NO-Niio sei si li1 .stit 

as~im, ne~tes to r mos. 
O Stt. JoAQUIM DI~ Souz,\-E' como cstú. ; o 

vou lct']Hil':t que o ltorua•lo Sonndor posso. 
corrigi r q uulq uor erro de aprl'ciaç;io. O Pro
feito eomcça dizendo que a resolução não 
estit no caso t!e ser sanccionada, entendendo 
quo as t'esoluçõcs do Conselho são sujoit11s ou 
dependem de sun. so.ncçilo, q uo.ndo é certo 
que peln lei m·ganic:t 11penas tem 11 facultlado 
du suspemlcr :t oxocuç:1o, oppondo velo, srj
montc !103 tres casos •l.otcrminudos. 

!Jiz o ·oe!o : ... "Jlltrocc-mo ~ ne ton•l•J sido 
l.itl ntLt·ilHti• üu . delogadu :'t P•·eloitura pelo 
Cuus<•lhu ~[unidplll,wio p<Í' 10 ollo ['u~m· llPtiB(t 
(J:O:j!PCiO P!llleO.'IS1.ll1S illl)iVitliiiiOS HOIIl ]>l'evin~ 
111C11to ilorogal' a u.ut.or·iwç~o conforidtl no 
l' relo i to,>' 
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Do sorte que o delegado que tinha ~·ecebitlo 
delegM;:1o, n.n torizrtçiio !lo J->o,Jm• Leg1sltlt1v?, 
entende quo um delegante t11l fica 1111 especw 
sem poder agir, de nli'los at:ulas perante o 
dolegaclo, na dopendoncia des~e, ~~ mc~~os de 
revog:tr proviamento a autor1zaç:10. E uma 
espocie de substabelecimcn!o de poderes sem 
reserva dos mesmos para s1. 

0 SR. SEVERINO ViEIRA- Procuração C!ll 
causa Jli'opria. M11.S V. Ex:. faz-me o ohscq~w 
do dar uma explicação : que tempo medewu 
entre uma e outm resolução do Consellw? 

o Sa. JoAQUDI DE SouzA-A questão do 
tempo não influo. 

O Sr;. SllVELW!O VmmA- Não, perdoe, 
influo muito. 

0 SR. TIIO~!AZ DELFINO-Ahi Ó quo está O 
law anguis in hetbis. 

O S1t. JoAQUDI DE SouzA-Nlio influe om 
cousa al~uma do modo algum ; o Conselho 
pórlo dúr

0 hoj~ ao Prefeito ·autorização para 
estudar a possibilidade e convcnie11cm de 
uma ponte, e no dia seguinte. ~stará . no ~~u 
pleno direito revo~ando cxplic1ta ou unplicl
tamente essa n.utorizaçi:io, o autorizanrlo esse 
serviço ou outro 11a especic. 

u~r SR. Sm:>~ADOL~-Ni:io, sonhar, mostrava 
ter !l.elibero.do som conhecimento do caus,t. 

O SR. JoAQUD! DE SouzA-Pordiio, isso niio 
é i11ducção, não ó consequencht, não é expli· 
cuçiio ; om tratanrlo-so do um Poder Publico, 
!lo Poder Legisl:ttivo, u. quem incumbe prover 
sobro o bem geral do município, nli·• s~ pódo 
presumir isso o mono:> alllrma.r ; sm·ia um'' 
insinuaçiio em cert11 Ol'rlem de f:tctos, n11 
qu11lniio se lançou o Prefeito, aliás muito 
correcto em outras razües, que ex pendeu, de 
ordem legal. 

Entendo dest11 maneira, os nobres Sena
dores on tendem de outra, 11 despeito ths rn.
zües apresentatlus; niio ha outro meio tle 
colfvencer-qui potest capare capiat; tcrti11s 
jttdicet. Vamo3 ver agora outL•as razões do 
1JCIO, 

O Conselho Municipal rlceretou uma lei, e 
mais to.1•ilo decretou outra em sentido con· 
trn.rio. 

Disso o Prefeito, como razão do Dato, quo 
essas duas leis estavam cm completo antago· 
nismo, e quo niio potlia <lar oxecur;ilo n. am· 
bns ! J~, uílo po(lia d1tr <)xectwão a ambag 
IJ0l'r]UC ? 
Di~ cllo, pm·quo a lei ]lustm•ior 11ií,o cuulóm 

~m sou corpo artigo q~o rovol-(110 qualrplm' 
:lisposi,,ão cm CJntrarw, relativumento ao 
:tSSillnpto sobre o qmtl legisla. 

Ora, esta, Sr. Prositlcnto, é raziío pttrn. ftlll· 
t1.amoutal' um 1Jcto? 

O S1t. TnoM.I.Z Dm,Fr:'>lo-Paroee quo sim. 
Sem essa formttla não so púde comprel.Je~Jdet• 
uma lei. 

0 Slt .. JOAQUDI Dl1 SOUZA-O Prefeito escre· 
veu o IJUO precizo,monte acnbo de dizor, ipsis 
ve1·bis. 

E' uma das razões do veto. 
O Slt. THO~LI.Z DELFINO-E V. Ex:. aclla 

essa razi:io sem importn.nr.iu, sem valor 'I 
O Sn.. JOAQUm DI~ Souzo~.-Sem clu v"ida, sem 

importancia e som valor, porque desde que 
tluas leis osliio em completo antagonismo, ó 
claro e muito sabido que a lei posteriol' re
voga a antm·ior, e niio ó necessaria ossa for· 
mula ou clausula-llcam rovogo.dus as dis110· 
siçüos em c;mtrario. 

O honrado Senador pelo Districto Fodoral 
acnba de dizer, e insisto, que esse artigo ó 
essencial na lei. Ora, S. Ex. Iuvle estal' !em· 
brado de que o illustro Senador o juriscon
sulto Sr. Dr. Ubaldino do Amaral, em uma 
de nossas sessões criticou o considerou como 
uma excresoencia, uma inutilid:.~do esse 11.r· 
t.igO" ou formula que o honrado Senador diz 
ser essencial. 

Quando uma lei é contrária á outra, a 
postoJ'ior revoga a. anterior ; é muito sabido, 
e não ó preciso que o legislador o diga. 

O S1~ •. PINrmmo M.I.CILI.Do-Tem razão. 
0 SR. JOAQUni DE SOUZA-E vem agora O 

nobre Senador dizendo: ni:io, este artigo ó 
nccessario, é indispensavel, é essencial em 
toda lei. 

0 SR. T!!O~IAZ DELFINO -PÓI\e ser que O 
Sr. Dr. Ubaldino rlo Am:~ral tonha razão, cu 
me curvo dcante úe sua iilustraçli<!>; mas, eu 
penso n.ssim, 

O SR. JoAQUIM DE Souz.1.-0 illustre jt1ris· 
consulto cJ•iticou muito bem a formula 
-ficam revogadas as tlisposições cm contra
rio; é dispensavel. 

Ago1•a pormitta.-so que a este respeito tam· 
bem eu diga alguma cousa por minha conta. 

Esta formula é desneeess11ria, considerada 
como foi, sabiamente, sob o ponto de vista 
logico-juridico. 

!Ia, poJ•óm, outro ponto de vista sob que, 
no meu entender, deve ou pódo ser conside· 
rad11, o a este chamarei-esLhotieo ; respeita 
1í. magestado da lei q uo, ao inOux:o de uma 
rarmula muito !Jrove, oner:-:ica o incisivtt, 
tJ•ansparooo, J'azontlo :;oiJL'OSllhir a potente 
auLoritlarle elo legisl:ulur quo solemnomonto 
'e intei·põu, pam iutei1·a olllwr:ia da loi, eom 
a oun. for(;tt imp('l'!1"l.iva o inl.im~ttiva, quo 
litlllt niío sómonto ti. mzí:io, mos quo é tam· 
bem de eJ!'uito ao soutimcnto e ó. imaginaçuo, 
imprimindo it lei um cunho do umior rcspci. 
tabilidado. 

• 

I 
•• 
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O Prefeito sentiu a falta; a loi pareceu-lhe 
fria, desanimada e at~ inerte ; teve sua 
razão. 

E por tt•adi~ão, habito, rotina, t•eminiscen· 
cias que duram, ou pot•. qualqu~r outra: c ir· 
cumstancia que nos seJa peculiar, senttmos 
como o Prefeito, qua11do uma lei não termina. 
por estas palavras imponentes-: ficam revo· 
gadas as disposiçücs cm contrarto. 

Nas leis antigos e alvarás póLiem ser vis· 
tas as palavras pomposas e de olreito que 
foram sempre usadas naquello sentillo. 

Até no Judiciaria, nos casos de homologa
ção, o juiz costuma sentenciar nestes termos: 
Julgo por sentença, p~r:t que (o acto) pro
duza torlos os seus efl'eitos, e inle>'Ponlw a 
minha aulo>·idade e d~Cl'elo judicial. 

E, Srs. Sanadores, não é isto o bello na 
sentença, em que o juiz se proclama cheio 
de autoridade, satisfaz o espírito das partes 
e fica elle mesmo muito cheio de si? (Riso.) 

A conclusão, pois, ó que absolutamente não 
h a necessirlado dessa <trtigo quando se trata 
de duas leis antagonicas, não obstante as 
considerações expendillas. 

0 Srt, GONÇ.\TNES CIIAYF.S - V. EX. deve 
· recordar o principio do direito romano <le 
que as leis posteriores revogam as ante-
riores. . 

0 SR. JOAQUIM DE SOUZA- Exi~te outro 
velo, é o valo do pão em cesto. 

0 SR, TUOMAZ DELFINO - E' um velo insi· 
gnitlcanto. 

O SR. JoAQUIM DI~ SouzA - Não pútle sor 
insig-nificante um ·octo sujeito pelo Prefeito á 
decisão do Senado. 

0 SR. Tuo~IAZ DELFINO - AS razões podem 
sor insignificantes. 

O SR. JoAQUIM DE SouzA - Devem ~cr 
razões de peso, funrlamentaes; insigni~cantcs 
é que não podem ser, a!penos de Jallat• a 
deJllrencia a esta corporac,<ao, ~ue tom do co
nhecer e julgar, o tle não ol!Hlr com quem 
falta. 

Sr. Pt•esidente, os apartes mo tem Ievutlo 
a digressões e obrigatlo a olongar-me sem 
querer. 

Quero apenas mostrar que o Prefeito mu
nicipal tem coarctnllú a autol'itlado .do Poder 
Le"islativo Municipal nos successtvos velas 
qu% toem si< lo trazillos uo ~onhe~i.mu!Jto. <lo 
Semtdo basoando·se em mzucs ate lnstgtllll-

' cantos,' com'J se ac:1bn do ou vil> . . 
0 Conwllw e ó PodO!' Lc•gtslattVtl Mlll.ll

cip<tl, tom uutonoutitl, quo ó o c:mwteristlco 
do po:lor; a autot•itlade som autonomllt, pot• 
mais que valha, não ó um pn•lor. . 

O Conselho Municipal votou uma lot ro_p;u· 
!ando os impostos tle intluotl'i~ts o proflssoes, 
estabolecondo umo. taxa do llcençtt pttra ne-

gocios ambulantes. Depois, por uma. resolu· 
~tio, attenrlendo ao berit gnt•al do município' 
entcnucu dever declat•ar que o. entrega lle pão 
cm cesto nü.o o considcrn•la o negocio amhu· 
lanto a quo se refere o§ 2" do art. 27 da 
lei ile II do novembro de 1805 (o noss1 re· 
solução vem o artigo revogando as disposi-
ções em contrario). . 

O que fez o Prefeito? Vetou, por dous fun· 
damcntos: 

O ]lt'imciro é que a resoluçiio om uma ex· 
cepçlio, uma isenção do imposto; para que o 
legislador pudesse isentar certa. e determi· 
nad<t c la, se de nogocios ambulantes, seria no· 
cesstwio quo refundisse alo i, a<loptando outra 
em substituição, o que <lesigno.;se as ex· 
cepções do que uma lei de 21 tlo agosto não 
cogitou (lei elo mesmo conselho). Não é razão. 

0 SR. TJIOMAZ DELFINa-E' razüo de couve· 
niencia atlministrativa. 

O Stt. GoNÇALVES CnAVEs-EntiLo não ó 
constitucional o veto e não devia vir ao Se
nado 

O SR. JoAQum DE SouzA-Razão de conve· 
niencia administmtiva? Mas, si o Conselho 
Municipal reproduzisse a lei, ipsis ve1·úis, in· 
serindo apenas essa excepção, teria desappa
rccido o motivo do ·velo, 

0 SR. BE:-~"EDJCTO LEITE-A resolução era 
um:t interpretação. 

O Srr. .JoA.rlUIM DE Souz,~- E feita. pelo 
pollor competente. 

Vejamos a outra razão do veto. 
No J'ot•o, orttre os advogados, quando um, 

em face 1la lei, faz distincçües que ao outro 
não con v cem, este sahe-se logo com o apho· 
rismo: «0 que a lei .não distingue, n inguem 
pódo distinguir». O illustre mestre Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues, ha de estat• lembra•lo o 
Sonallo. disse·nos aqui: (mas entenda-se bem 
o seu dizer) quo o llever do jurisconsulto é 
precizamonte distinguir o que a lei não dis· 
tinguo.. . · 

O que fez o Prefeito? Applicou aquelle 
aphorismo no legislativo municipal ; de sorte 
que entende o Prefeito que o Poder Legisla
tivo Municipal niio póde, por uma lei sua, 
distinguir o que uma outra lei, tambem sua, 
nrto distingue. São as suas palavras:-Não se 
podendo distinguir onde a lei niio distingue, 
é cln.ro que a resoluçrto do Conselho fere do 
li•ento o m·t. '1" do. lei citada. 

0 St:, GoxçAINES Cn.l. VES-Niio seria logis· 
lador ! 

O SI~. JoAQUDl Dl~ SoU!.A- Srto m11is ou 
mono> deste quihto as razGcs tlo outros velas, 
qno teom si1ln submottidos ú. consiclcra<;ii.o tlo 
Sanado, pttSSitndo tlosapercobitlas ou pot• ac
coitus pelo Senado. 
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0 SR. TIIOMAZ DELFINO - Muitos dos fJUO.CS 
tem sido upprov:1•lo" pelo Senado, com pare· 
cer !itvot·a.vel de V. Ex. 

O Stt. JOAQUIM DE Souz,\-Si assim tem sido, 
como diz, eu me accuso dosse pecca.do, desue 
jt1 disposto a penitenciar:-me, e começo a 
JlCnitcncia, levantando a doutrina que se 
acha. no parecei' em discnssiío, que é a dou· 
trina da lei, que niío pódo ser, nüo devo con· 
tinnar a ser entendida. violando-se a com po
tencia do Conselho. 

g pam este ponto chamo particnlnl'mente 
a attençiío do Senado e tambem a do illustre 
Senador pela Bahia.. 

Sr. Presidente, as resoluções que estiio 
em questão, são dua.s: uma. n. 110, que esta· 
belccou o regímen flo monopolio do mata
douro e da matança e venda da c:trne ver
de ; e outl'a., que é a vetada, esta!Jeleceu a li
berdade de matadouros. 

0 SII. SEVERINO VllllltA- Perdoe· me, niio 
são somente estas duas questões que ostiio 
em jogo. A da liberdade •le matança contra
l'ia toda a legisluçiío municipal sobre hygi· 
ene. 

0 SR.JOAQUIM DE SOUZA-NiiO se contraria 
serviço algum de hygicnne. 

O SR SilVERINO Vmnu-Ahi está o artigo 
20 da lei. 

O Sit. JoAQUIM DI~ SouzA-Parece-mo que 
V. Ex. nüo leu a resolução votada, nem a 
de n. Jl9. 

O SR. SilVEIUNo VmmA-A liberdade de 
rnata•louros pó·le tr·azer como consequencia a 
pr·opagar;ãe de focos de miusmas. 

0 SR. GONÇALVES CUAYEs-Mns o Pr•efeito, 
desde que se p:1tentearem inconvenientes 
desta. natureza, podcrilnegar licença. 

O Sn. SEVEI:INO VmmA-A inspecção sani
taria torna-se mais difTlcil, quanto maior Jbr 
o numero de mata•louro.s. 

OS .. IOAQUDI ma SouzA-O honrarlo Sena
dor pela Ba~ia esti1 muito cquivocudo. 

A rr.soluçao que pcrmi tte conceder licenna 
para m:1tadouros p:1rticularcs niío ó it reso· 
luçiio 119 o !lima resolu~üo vetadtt. 

A re,;oluçao llfl consigna o mononolio do 
matadouro e prohibe que se [[lÇit arnutançd 
fóra do matadouro ele S11nta Cruz, a nilo seo 
em outros matarlouros concedidos :1 requerid 
monto do monopolista. 

0 Sn. SEVERINO VmmA dú. out.I'O aparte. 
O S11. JoA•IUI_"I DI' S"uz.\-Qu•·I: ,o impotlir 

quu o monopolt:;la l.e11llll. u dii'r,téo do ct·ear 
mat11dOUt'O~ por lorla a partu'l (Cu~tlilluwn os 
ll]l!fl'l"".) 

:';r. Presidente, o hont·ado Senn•lor p11la 
llultit~ csl.iL ncsl.o mot11uuto muilu u:;r1ueeido. 

Pela resolução 119 a libcrclade'do lll(lla· 
douro, mediante liceuça, só existe para o mo· 
nopolistt~, que póde cren.r matadouros, quan· 
tos lhe convenhtt, por todu o. pnrte. 

A resolução vetada gonorulizn. a liberdade 
de matadouros, tn.mhem mediante licença. 

Porque é, pois, que os matadouros dos par· 
ticulares podem ser damnosos ó. sautle pu· 
blica, contrariar medidas de hygieno e os 
matadouros do monopolista não? 

Si o Senado tivesse com potencia, a pretexto 
ltO velo, para discuti!· e julgar da conve
nioncin. ou não conveniencia de uma lei mu
nicip:ll, nem assim serit~m procedentes os pon
derações do honrado Senador, com referencia 
á hygiene municipal, porque esta é da ex
clusiva competencia. da municipalidade, con
forme a sua lei organica. 

Pela resolução 119 tem o monopolista n. 
liberdade de matt~douro, -é bo·•; quando se 
genemliza a liberdade, - ri má, é regímen 
anti-hygienico. 

Boa ou mt1, niio tem o Senado competencia 
para conhecer e julgar qual o l'egimen mais 
cotw?nie.nte a bem do município, niío póde 
Immtscun•-se em as>umptos de competencia 
puramente municip:1l. · · 

0 SR. SEVERI:'>IO VIEIRA-E' O caso de se 
cassar tutlo. (H a muitos oul1'os apartes,) 

O Srt. JoAQUJ~r DE SouzA-O Prefeito fui 
tão explicito que até declarou que o exclusii'O 
fundamento do vdlo era Jli1!'a o s~nudo de
cidir si o acto suspenso viola o dec1•eto mu· 
nicipal n. 110. Nem admittiu a possibtlidaclo 
ao Senado (e hou vo-se bom) de conhecer, 
como parece se pr·etendo 1\Lzer, e menos de· 
cidil' sobre conveniencia. (Tro,·am-se aparte.~ 
enlt'c os Sts. Scve1·ino Vieira, Leopoldo de 
Bulhües, Benadicto Leite c outros Srs. Semc
dol·es,) 

Então, estt'1 tudo perdido, níio ha remcdio 
nem de uma fôrma nem tlo outra : sú lamen
tações. 

Cumo di.;.so, Sr·. Prcsidcnto, cst.:~ qucstiio 
do monopulw rlo ntab.douros,por· umo. lei que 
o nobre Sona·lor pel:t Bahin. qner que preva· 
Ieça, e pcltt qual tenho notado e creio que lm 
uma. cert11 symp:ltltiu •... 

O Sa. Sgvt~IUNO Vn:nu- Não quero saber 
de monopolio de matndouros; udmitto o ma
tllrlouro olllcilll, matadout•o Jlscalizado mlttu.-
domo de autol'idade municipal. ' 

.UM St:. SE:>~ADOt:-Mns peln lei Yetnda. ntio 
po•\e ser a.borto mata·louro sem coucossíio do 
l'J•efei Lo. 

O SH. ,]oAt,HIJ!\1 IJIC Souz.\.-g cu111 todas as 
cau.telus l't~l'er•ontt·~ ú liygiell(', au pa.g·1uneuto 
do unpo,tos o ate no [lllijlltllottl.o do~ medi· 
eos ~ ue l.oem dn [ilzm· o examo dtt ctu•ttc. 

E' utllll loi jii'uviuunl.<', eotu tudas a~ "ttlt· 

I 
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tellas ; ó uma lei de liberdade ; não é do 
so rejeitar incurialmente, para que preva
leça a odiosa lei de monopolio, revogada com· 
potentemente. 

O Sa. SEVIlltiNO V mm,~ - Não Cl'eio nesta 
fiscalização, om que os tlscaes são pagos pela 
em preza fiscalizada. (!la muitos apartes.) 

O Sn. JoAQuiM D~I SouzA - Elias entram 
com o dinheiro para os coft•es dn. municipali
dade, o esta paga aos tlscaes ; é outra 
questão. (Ha muitos apartes.) 

Como disse, Sr. Pt•esidente, a questão em 
debate é importante e pótle ser encarada. 
sob rliversos pontos de vista: 

1•, legal-nas relações das autoridades que 
interveem: Conselho Municipal, Prefeito e 
Senado; 

2•, competencia de cada uma destas auto
ridades em relação ó. mataria, si pertence 
esta ó. economia do munici pio ou ó. economia 
de ordem geral ; 

3•, relações jurídicas derivadas de actos de 
exccuçtio, em virtude do decreto n. II O, caso 
que envolve a competencia especial do judi· 
ciario, outra autoridade que intervem; 

4", industrial expresslio a mais synthe· 
tica, pt•estundo-se aos mais largos tlesen· 
Tol vimentos ; 

5o, finalmente, sob o ponto de vista poli· 
tico, eminentemente politico, em uma cir
cu rnstancia dada. 

O illustre Senador pela Baltia entendeu quo 
só devia considera.!' a questlio em relaçlio a 
uma circnmstancia-a. hygiene. 

Ha, entretanto, todos esses aspectos, os 
mais importantes. Todas essas tbesos, entre· 
gues ó. illustraçlio, :i com potencia e ao talento 
do honrado Sanador pela Bahin, que rompeu 
o tlebate, estou certo, receberiam o mais com· 
pleto o brilhante desenvolvirnonto, do muito 
proveito, si nlio para todo o Senado om g-ora!, 
no menos para mim, que muito terin do 
aprender. 

Sr.Presidente, sou todo sentimento, e sinto 
mais uma vez que o honrado Senador pela 
Brthia não tenha. esposado melhor causa, de· 
feudondo a causa. !la democracia, as preroga· 
tivas dos representantes do povo e deixando 
tudo 1le parte ... 

0 SR. SEVERINO V!EmA-Nlio esposei outra 
causa, pois del'ontli a hygiono populur. 

0 SI~. JOAQUIM Dll SOUZA.- , , , proferisse 
dolond.Ol' o Prolllito, o voto e o decreto do mo· 
nopnlio contra a liberdade do matadout•os, 
como foi decretad.a. 

0 SI~, SEVImiNo VmmA - V. Ex. ostú. 
consi,Jorttndo a qucsti(o tlcbttixo do sou ponto 
tle vi;;ta. 

Senado V. I 

0 Sa. JOAQUIM DE SOUZA. - Considero-a de· 
baixo do meu ponto de vista, e tlco muito 
sentido do níio ter V. Ex. se posto ao serviço 
desta causa, tiio nobre, da. verdadeira dou· 
trina legal antes do tudo. 

0 Sa. SEVERINO VIEIRA. - Estou coni O. 
hygieoe publicn. 

O Sa. JoAQUIM DE SouzA - Pois estú. mal. 
Sr.Presidente, das theses que acabei de enun· 
ciar, tomarei apenas o necessario para esta
belecer a questão a resolver. 

A lei orga.nica do município, si é mó., o é 
muito mais, entendida., como tem sido, com 
detrimento ó. autoridade do conselho muni· 
cipal. 

O Conselho Municipal é um Poder Legisla
tivo soberano. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA.- 0 Poder LegiS· 
la.tivo 11 

0 Sa. JOAQUHr DE SOUZA.- Soberano. 
0 Sa. SEVERINO VIEIRA. - Mas esta subor

dinado ás decisões do Senado ! 
0 Sa. JOAQUIM DE SOUZA. - Ló. chegarei j 

V. Ex. niio me deixa fallar. 
0 :iR. SEVERINO V !Em,~ - Desculpe-me, 

mn.s preciso esclarecer-me. 
O Sa. JoAQUIM Dili SouzA- Nlio é assim; 

eu ê que preciso de esclarecimentos. 
Como dizia, o Po·ler Legislativo Municipal 

é um poder soberano, o, si o que dizem os 
publicistns, fundatlos na experiencie. e na 
historia, níio é verdade, isto tl, que é mó. a 
organização em que uma corporação unica. 
concentra em si o Poder Legislativo, a orga
uizaçlio do Districto Federal nessa parte é 
boa. 

Diz o nobre Senador pela Be.hia que o Con· 
selho esta sujeito ás decisões do Senado. De 
accordo; mas IL lei de 1892, e isto é l'undame
to.l, traçou os limites da competencia. do Se· 
nado, em tres casos, unicos sujeitos ó. sua. 
1lecislio. 

o Conselho Municipal, n.gindo em mo.teria. 
de sua competencia, nos limites da lei, niio 
tem absolutamente quem lhe tome contas, 
os seus actos dependem o. penas da formali· 
datlo da promulgnQão; nlio dependem de sanc
ção. O Prefeito não é um representante do 
município, é um delegado ou commissionado 
do Podm• Execntivo da ltepublica, e só tem 
acção para suspende~• a execução. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÜES....:.Em dotormi· 
nados casos. 

O Srt. St~VEIIINO Vn:mA-Polo voto. 
O SR. JoAQUIM nm SouzA-E' uma n.ppelhL· 

çlio tlo oJioito suspensivo, para quo o Sonallo 
decida. 

3U 
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Póde, porém, o Prefeito fazer este a_Ppello 
para o Senado, em todos o~ ca~os? Nao; só 
em casos determinados. O pr1me1ro é quando 
0 acto do Conselho Municipal olfende a Con
stituição; o segundo, quo.nd? olfentle o.s!lei.s 
federo.es, comprehendida. a ler de sua org~nr· 
zação, que é tambem federal ; o terce~r?, 
quando viola leia: e regulamentos da munrcr-
palido.de. . _ 

Eis todo o mxo da questao. 
0 SR. LEOPOLDO DE BUL!IÕES-A intervençãO 

·do Prefeito é excepção. 
0 SR. ,]OAQUH! DE SOUZA-Ora, O veto de 

que se tro.ta não é fundado em violação da 
Constituição ou tle leis federaes; funda·se em 
violação de lei municipal. diz o Prefeito. 

Agora seja-mo permitti,1o perguntar: o 
Conselho, como Poder Legislativo que é,póde 
suspender, interpretar, derogar, abrogar 
suas leis 1 

0 SR. BENEDICTO LEITE-Sem duvido. 
0 Sn, SEVERINO VIEIRA-Desejo que O no· 

bre Senador me encontre o sentido das pala
vras do art. 20. 

O Sn. JoAQUih! DE SoU7A-Deixo is;o a 
car"O de V. Ex , sinílo posso encontl•ar. o . 
( Apm·tas.) 

Que aquello Poder Legislativo tem o di
reito de interpretar, dorogar e abrogar suas 
leis, é sem duvid<l o ponto cardeal na 
questão. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAI,- Cite-me 
V. Ex. alguns casos em que a ultima p1ute 
do art. 20 possa ter applicaçiio. 

0 SR. JOAQUIM Dl!l SOUZA-Deixo, em ab
stracto, esse encargo a. V.Ex. Quanto a mim, 
em concreto, só tenho a affirmar e mostmr 
que, no caso em questão, a resolução vetada 
niio viola a Constituição nem lei alguma, fe
deral ou m unici pai. 

· Devo,entretanto, e é o que passo a. fazer,dar 
o criterio necessario, par•a que V. Ex. me
lhor o a.pplique nos cásos que occorrerem .. 

0 Srt, AQUU,INO DO AMA!\AI,. -Ahi~cstt1 a. 
disposição núa e crúa.. 

0 SR. JOAQUIM DE SOUZA.- Vamos ver O 
que esclarece. 

Na. lei organica de 1892 estão discriminados 
os casos e mataria da. exclusiva competencia 
do Le"islativo Municipal. Conhecido que agia 
nos limites de suas attribuiçiies, sem exceder, 
conhecido fica que _os s9us netos sil~ legitill!os, 
por conseguinte nuo vtola.m sua let _or~aprca, 
nem outra lei federal, nom a Constrtmç,ao, e 
muito menos lei ou regulamento da Mu
n ici palidnde. 

O mesmo ó quando doroga. o:u ab,roga. actos 
seus nuquollus mesmas comltçucs, r~to o, con· 

cernentes ás mater•ius de sua competencia. 
pela lei. 

Está assentado q ne, como Poder Legisli1ti vo, 
tem o Conselho o direito de interpretar, dero
gar e abrogar as suas leis. 

Praticando-o, suo jure utitur, hated flt vis 
vel injw·ia; não viola lei ou regulamento seu; 
ninguem póde intervir nem pedir-lho conta. 

E' precisamente o caso em questão; o Con
selho abrogou, ou, si quizerem, derogou o 
decreto n. l!D, agindo em ma. teria de sua OlC· 
clusi va competencin. · 

Por conseguinte, quando JlO~ert1 clle vio· 
lar a lei~ Quando praticar• qualquer acto, 
ultrapassando os limites da sua competencin, 
fazendo o que não póde. 

UM SR. SENADOR-E' o caso. 
SR. SEVERINO VIEIRA-Por exemplo, quan· 

do a. nova lei ·consulta menos do que a ante
r•ior, o interesse e o bem publico. 

0 SR. GONÇALVES CI!AVIlS- 0 juiz diSSO Ó O 
legislador. · 

0 SR, SEVIRINO VIEIRA-O Senado. 
O SR. JoAQUIM DE SouzA- O honrado Sena· 

dor pela Bahia acha que não basta a organi· 
sação hybr•ida., anomala, da Municipalidade 
do Districto Fe~eral, organisação transplan
tada do outro paiz e adaptada ao nosso, só 
por contemplação do Executivo da Republic~, 
fundada em disconllança do elemento mum
cipal, essa celula que contém o fogo sagrado, 
que é o principio do governo do povo pelo 
povo. 

Como em compensação da má. organisação, 
a lei creou o Conselho Legislativo uno, sobe· 
rano, 

Para previnir•, porém, abusos, erros olfen
sivo::; da Constituição e leis federaes, creou 
tambem o recurso para o Senado por meio do 
1Jeto do Prefeito. 

E como o Conselho não devia já.mnis collo
car-se acima de suas proprias leis, das nor
mas a[Jatlrli por elle prestabelecidas e abusos 
ou erros eram possíveis, creou egual recurso 
do acto do Conselho que as violasse. 

O nobre Senador pela Bahia acaba entl'c· 
ta.nto de dizer que temos o diroito de 
julgar si a lei municipal consulta o interesse 
e o bem publico. 

Si assim é, essa organisação municipal ó 
uma phanta.smagoria; o município ó o Pocler 
Executivo da Republica, é o Prefeito, ó o 
Senado, os re1'resentantos dos Estados l 

O honrado Senarlor• por Matto Grosso estú. 
ancioso po1• descobrir um11 hypotheso, em quo 
o Conselho Municipal, slLllindo dos limit,es do 
suas al.tribui~'ões, pratic;~. um acto quo viola 
lo i municipal. (..!partes.) 

·~ 

--

I 
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A flscalizaç~o. é pa1•a conhecer si a lei do 
Conselho ~umctpal olfende a Constituição ou 
alguma let federal ou municipal. 
. O Senado examina a lei e, si el!a é otren· 

stva 1le qualquer destas leis, approva o 1Jeto, 
(Apartes,) 

O honrado Senador por Matto Grosso re
flectindo um pouco, ha de ver que o c~so é 
outro. 

0 SR. A9UILINO DO AMARAL-O caso que 
V. Ex. esta figurando é de violaÇão da lei 
organica municipal. 

O SR. JOAQUIM DE SouZA.-Digo quo se trata 
de violação de lei municipal ; e é do que se 
oc~uea o veto, e tambem o parecer da Com· 
m1ssao, 

O SR. AQUILINO DO A~rto.RAL - Está V. Ex, 
s~ esforçando tanto para. achar exemplos, e 
nao encontra nenhum para dar, 

O SR. JOAQUIM DE Souza- Não tenho que 
dar exemplos por ora; quero pôr á prova o 
esforço de V. Ex. que atllrma e deve provar 
que a vetada olfende, viola outra lei da mu
nici palida.de. 

O nobre Senador por Matto Grosso é que 
deve inventar exemplos ; a. minha obrigação, 
já ficou dito, é mostrar que o acto em ques· 
tão, real, praticado, não viola lei alguma mu· 
nicipal ; nada tenho com os hypotheticos, 

O SR. AQUILINO Do A~rARAL- v. Ex. é 
q!le está discutindo o caso e encarrega-me 
diSSO I 

0 SR. JoAQUIM DE SOUZA.- Mas V. Ex. é 
qusm nega, fóra da questão, casos que não 
póde figurar, que não póde descobrir. · 

0 SR. AQUir,INO DO AMA.RA.L- Quem nega. 
não prova, é quem a.ffirma.. 

0 SR. JOA.QUm DE SOUZA. - 0 que a.ffirmo 
é que a resolução vetada não viola a de 119, 
e a affirmação em contrario não é minha. 

Negar fóra da questão não impõe affir· 
mação ao ad ver~ario, nem obriga á p1•ova. 
Si o nobre Senador, por mais que excogite, 
não acha um caso em que o Conselho possa 
violar lei municipal, a sua. conclusão boa ou 
má deve ser que não póde haver acto algum 
do ConRelho violando lei municipal. 

Sr.Presidente, os apn.1•tes teem sido tantos, 
pequenos· discursos teem sido enxertactos nas 
observn.ções que estou tendo a honra. de olfe· 
recer ao Senado que, muitas vezes interrom
pido pttra responder, sou forçado a muitas 
repetições, p~tl'a podei' reatar o fio da argu
menbção o nilo parecer muito vacillante. 

0 SR. Tl!OUAZ DELFINO-Niio acontece iSSO 
iL V. Ex., quo é muito seguro de si. 

0 SR. AQUILINO DO AMARAI,- 0 meu fim é 
sómonte escl:Lrocer-me pn,ra dnl' o meu voto 
com conscioncia. 

0 SR., JOAQUI~r DE SOUZA-E' justamente o 
que estou fazendo, e o honrado Senador por 
Matto Grosso, comquanto tenha hoje pensa
mento preconcebido a. este respeito, ha de se 
convencer, hn. de chegn.r á boa doutrina; l!Or· 
Q,uanto o anno passado, nesta mesma Casa, 
t1ve o prazer de estar de perfeito accordo com 
S. Ex. sobre o. doutrino. do parecer. 

O nobre Senn.dor ha. de estar lembrado que 
j~ntos o.pn.rteamos o illustrado Senactor pelo 
P.UJ.uh;r, o Sr. Dr. Coel~o Rodrigues, quando 
d1scut1a um veto de cuJas razões não se mos· 
tr~~: va !ln tão bem inteirado ; e uma das nossas 
ObJecçoes ern. que, admittidas as idéas que 
e!le expandia, chega.r·Se·hia á conclusiio de 
que o Conselho Municipal não poderia revo· 
gar as suas resoluções. 

Oro., si sobre esse ponto esta vamos o anoo 
passado de perfeito accordo , é justo o pro· 
fundo desgosto que tenho hoje de estar em 
desaccordo com o nobre Senll.dor e vice.versa 
sobre a mesma doutrina (Apartes.) 

Sr. Presidente, repito, não tenho obri· 
gação de apresentar quaes são os casos, as 
hypotheses, em que o Conselho Municipal 
póde violar uma lei ou regulamento munici· 
pn.l. Digo que os casos por sua. natureza (cer· 
tamente passiveis) são poucos, raríssimos, 
difficeis (a menos de presuppor tudo cor· 
rompido), que o honrado Senador não achou 
um só para exemplo e pede exemplos. 

Mas por que não acha um só caso para ex· 
amplo, isto dá direito a.o honrado Senador 
para contramarchar e generalizar até consi· 
derar a. revogação de uma lei como acto de 
violação i 

Não i é preciso sujeitar·se a um criterio, a 
um prmcipio ; e o criterio jurídico, para que 
se chegue a boa doutrina. legal, que não tem 
sido observada nesta ma teria, repetirei , à 
sempre que o Poder Legislativo Municipal 
actua. nos limites da sun. competencla, não 
viola lei alguma, qualquer que seja, Consti· 
tuição, leis federaes, leis e regulamentos 
municipaes. 

Sahindo, porém, fóra. desta. competencia., 
legislando em desaccor~ o com a sua lei orga
nica, onde estão descriminadas todas as suas 
attribuições, então sim violará ou Constitui· 
ção ou lei federal, ou lei municipal; mas 
esta ultima sómente na espbera da execução 
poderá ser violad11 pelo Conselho, 

E c11be agora explicar esta ultima. parte, 
que é tambem a ultima parte do art. 20 da. 
lei organicn. de 1892, da qual tanto se pede 
exemplo e explic11ção, 

Ao Conselho compete regular as condições 
de nomea~ão, suspensüo, aposentadorias e 
outras dos empregados de todas as repu.rti
çõos munlcipacs ; regular a instt•ucção pri· 
maria, profissional o artistica ; regulai' o ser· 



308 ANNAES DO SENADO 

Vi\'0 da bygieno municipal, c assim muitos 
outros, 

Ora, regul:tt• ó estabelecer o complexo do 
regms que devem ser• observadas por todos 
o executadas, respectivamente, nos diversos 
ramos de serviço-em tolloB os casos. 

O Conselho, porem, por um acto seu sub
trahe ás regras, prcstabelecidas para todas, 
um caso, por• favorecer a um individuo. o llá 
esta por habilitado, por exemplo, p:tra ser 
nomeado professor ou para outro emprogo, 
para ser reintegrado, para ser aposentado, 
etc.: as regras pt•estabelecülas pat•:t nomc:t· 
çlio, aposentadoria, etc., na lei, que é igmtl 
pat•a todos, deixam de ser execu tarJas, dei
xam 1lo existir só para o caso subtr~thicl.o, 
Jlosto !ora das regras pelo acto do Conselho, 
acto contrario ít lei municipal que ó assim 
violada, 
. Eis ahi como a violação so póde dar só na 
csphera da execução dn lei ; e os ClWS de 
violaçüo podem ser tantos, quantos os abusos 
que se queira praticar e os erros JlOssi veis, 
sempre que o ·acto do Conselho não tenha 
por fundamento, directo, immcdiato, um 
interesso geral. A p~tlavnt - acto - rio 
art. 20 tem mtluralmente rlous senti
dos :-geral, integral-para a Constituição 
c leis federnes ; - especial, difi'erencinl -
para as leis e regulamentos da municipali· 
dado. De não se attender a difi'orenciação 
nasce toda essa confusão que estamos vendo. 

0 SR.. SEVERINO VllliRA-A q uestíio ahi se 
reduz á conveniencia do municipio. (!Ia ott· 
tt·os apa1·tes,) 

0 SR, JOAQUIM DE SoUZA - Deus nos pro. 
servo; si fosso a conveniencia elo municipio .. , 

0 SR, LEOPOLDO DE BULI!ÜES - Assim an· 
nulla-so o Poder Legislativo. 

0 Slt. JOAQUIM DE SOUZA - Annul!a-so 
complctamcnto. 

0 Slt. SEVERINO VmmA - Esse poder está 
sullordinallo it Jlscalizllçüo llo Senado. 

0 S!t. JOAQUIM DE SOUZA-Ni:io ha tal sub
orclinnção. 

o S1~. TI!O)!AZ DEL!'rNo dít um aparto. 
0 Stt, JOAQUIM DJo: SOUZA-E' outra COUSa. 

Si o honrndo Senador pelo Distt•icto Fmler11l 
trata de jw·c constittwndo ..• 

O SR. TnoMAZ DllLI'JNO - Ni:io ; ó do jtwe 
comtitt!lo. 

0 Slt. .IOAQUH! Dll SOUM-... si quer :linda 
mais atrophiar o munieipio Llo D!.~tr•icJo 
}ledeml, uiio bastando quu este Jll nuo 
tculm 11 reg111ia do eleger o Sl'U Pollor 1\x
••cui;ivo ; Ki o holll'itllo Seuador qum• pciot•ar 
c~to cstittlo do cousas, Jlquo certo llo que não 
<.J u.colUJIUHlmrci 11esLo t~nono; cstaroi som-

pro no lltrlo ·do Districto Federal, rla sua 
autonomia, quo desejo vêt• uma roalillado, 

0 SI\, TIIOMAZ DELI'INO-E ahi estarei som
pro com V. Ex. 

0 SR . .JOAQUIM DE SOUZA-Pois póde-se 
julgar conveniente sujeitar o Poder Legis· 
111tivo Municipal, o elemento popular do Dis
tricto Feàeml, ao veto do um delegado do 
Governo? 

Oh! Isto é estrangular o município a que 
V, Ex. tanto deve e de que V. Ex. é uma 
gloria; (Cnt.::c>m·sc apm·tes,) · 

0 SR. PR.EôiDENTE- Attençf'o! Pe~o aos 
!lonmdos Senadores que não interromp1tm o 
orador; assim elle não podera concluit• o seu 
discurso. 

0 SR. ,JOAQUIM DE SOUZA-Sr. Presidente, 
o caso de que se trata, como está bem pa· 
tente no veto do Prefeito, e de violaç5.o de lei 
municip~l, segundo elle diz, não é de viola
ção do lei fed.cral. Ora, segundo o criterio 
que acabei de oxpew\er, vejamos si ha vio· 
l1tçiio da lei municipal. 

De que tmtnm essas duas leis, Sr. Presi· 
dente? O decreto n. I W e a lei vetndtt tratam 
de mllteria de matadouros, matança, venda 
de carne~ verdes. 

O Sn. TnoMAZ DELI' lN O-V. Ex. está no 
eixo d1t questão; a fonte p1•incipal, a parte 
concreta d!t questão é ess1t. 

0 SI\, JOAQUIM ng SOUZA-Creio que jiL 
estou conquistnndo o hom•ado Senador•. 

0 SR., Tno~IAZ DELI'INO-Ha muito tempo; 
Sit be que sou todo seu. 

0 SR. JOAQUIM Dll SOUZA-Obrigado. 
Mas o que cumpre sabor sobre esta ponto 'I 

Estll materia iL competencia do quem está 
sujeita? E' ou uão e de economin MunicipaH 
Pertence on não :1 tmtoridado da Municipali
dnde? Esta ou nüo sujeita a ella? 

O SR. GoNçALVBS Cm.vgs-Por quem é 
regulada o deve ser? 

O Sn. ,JOAQUIM DE SomA- Por quem devo 
SCJ' t•eguluda? A resposa não púde ser siniio 
afi!rmativtt. E' da exclusiva attribuição do 
Poder Municipal; sem pro o l'oi desde a lei de 
1828. 

0 Sn. SF.vER.!NO VmmA-0 que 'I 
O SR. JoAQUIM DB SouzA-Attribuição sobro 

matadouros, abastecimeuto 1lo carnes, etc. 
0 SR. SllVl~I\INO VIEIRA -Não ha duvida. 
0 Stt. ,JOAQUIM lJ!!l SOUZA-Pois bem, é lla 

competenlda do Podor Lo:.:islativo Municipal 
tudo que l'ospeitu. a ll11Ltaliuuros, a rnatu.uçn, 
aiJa:;J.o..:imontoB llu carnos, etc. O quo lez o 
Conscl!Jo 'I O Conselho expedindo o docroto 
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110 agiu ou não nos limites de suas o.ttri- o cot\igo de posturas que garanto a liberdade 
buiçúes ~ tle matadouros. 

0 SR. SEVERINO VIEmA- Agiu, mas a sua 
compe tencia é subordinada á fiscalização do 
Senado. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULUÕES - Quod pro• 
bandum. 

O Srt. JoAQUIM DE SouzA. - E' uma inno. 
vaçiio, contra o. qual eu protesto. 

0 SR. GONÇALVES CI!A VES dá Um aparte. 
0 SR. SEVERINO VIEmA - Pela theoria de 

V. Ex, si o Conselho Muni c i pai decret~sse 

um matadouro no largo de S. Francisco do 
Paula, niio havia remedi o contm isso, porque 
o Prefeito não podio. vetar. 

0 SR. PRESIDENTE - Quem estti. com a pa· 
lavra é o Sr. Joaquim de Souza. 

O SR. JoAQUIM DE SouzA - E' suppor 
alJsurdo ; outros seriam os remodios, outro o 
correctivo no. cspecie. Não ha, porto.nto, du
vida a respeito. O Conselho Municipal está 
no exercício legitimo do suo.s attribuições 
inauferiveis, legislando sobre mat11douros. 
Legislou sobre matadouros, etc., creando 
o regi men do monopolio (decreto n. II O) sem 
que, em gero.!, sahisse da csphero. dns suas 
attribuições. 

Por out1•o decreto,o vetado,revoga uquelle e 
restabelece o regímen da libertlade de mata
douro. Si vetado deveose ser um desses de
cretos, certamente que não é o da Iibertlade, 
o ultimo que foi vetado. 

Vetado devia ter sido esse decreto n. 119, 
que, violando a lei organica, entrega sem con
currencia um contracto de monopolio, que 
faz mais mal de que bem, q uo tem sido o 
duende no município, a. um individuo nomi· 
nalmento indicado, entramlo na esphera do 
Executivo. 

Essa violnção dupla da lei organica, si for 
approvado o veto do Prefeito, transitará no 
Senado, como approvada, nesse rlecrcto I HJ, 
lei pessoal que o Conselho l'OVOga, e entre
t:mto faz· se esforço por manter em nome do 
interesse publico. 

Accresce que o decreto n. 110 ó contrario 
ao Codigo de Posturas que permttite licenciar 
mato.tlouros particulares ; é o proprio Pro
leito que declara, que a resolução, por ello 
vetada agora, ó dispensava!, porque permitt•J 
o mosmo que o Codigo de Posturas .. 

Om, se oro. uma IoidiE[lensavol, níio httvio. 
razíio, po.rn. rtuc fosso votada. Si os tá do 
o.ccordo com o co1ligo de posturas munici· 
p>tes niT.o p01Hn. sm• vct:ula.. 

E no te-so que ostn mzíio SOI'Vil'iiL JH'CciBIL· 
monto, o ó nutis u1rm, para quo ro,so vctatlo 
o decreto n. Illl, por ostttr em dosaccordo com 

0 S!t. LEOPOLDO DE BULliÕES - Revogada 
agom ~ 

O SR. JoAQUI~I DE Souza.-Revogada agora,. 
de novo, si fot• o veto approvado pelo Senado. 

O Prefeito diz: : «Accresce que a deli
beJ•ação niio sanccionada parece dispensa vel, 
pois o codigo de posturas, secçi'io 1", tit. 4•, 
§ I" jú. pe1•mittia licenciar matadouros parti
culares». 

Em vista desta disposição do codigo, citado 
pelo P1•efeito, e verifiquei, o honrado Senador 
pelo. Bahia niio póde dei xal' de rejeitai' o veto, 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-Não me cinjo ÍLS 
razões do Preteito. 

o SR .. ToAQUIM DE SouzA-O Prefeito mesmo 
não põe em duvida que a mataria e de com· 
petencia do Conselho Municipal. E' ponto, 
liquido. 

Ora, si é liquida a competencia do Conselho, 
liquitlo tambem é que não estú, su,ieito, subor· 
dinado {L iuspecçiio do poder algum quo 
venha ou r1ueira rlizer-lhe o que é ou não 
mais conveniente ao município. 

O decreto n. 119 estabeleceu o monopolio, 
excepçfio odiosa; o decreto vetado, estabeleceu 
a concur·rencia de matadouros, em nome da 
liberdade, de confot•midade até com o seu 
codigo de posturas. 

Contra este decreto ultimo é que se levanta. 
o veto do Pre[eito ! 

Niio tem fundamento algum o veto do Pre· 
feito,quando diz que o decreto vetado viola o 
1lec1'eto n. II O. 

Vetado, repetirei sempre, devia ter sido o 
decreto n. 119, e não o foi, por exceder 
dos limites da competenci>L do Conselho, em 
algun,; pontos, além de ser uma lei em oppo
siçiio ao codigo de postura, que permittia a 
liberdo.tle de matadouro. 

0 SR. THOMAZ DELF!NO-E a propria lei Or· 
ganica. 

o Stt .. ToAQUI~IDE Souz,~-Si o Conselho Mu· 
nicipal fez ame1>.rle honomble, não se confor· 
manrlo com aq uolle decreto, cheio de vícios, 
como o honrado Senatlor pelo Districto Fe· 
dera! muito nobre e lealmente acabn de re
conhecer, como é que. o Senado ha do o.ppro
vm• o veto do Prefeito~ 

PaJ•ccc·me, SJ•. Pt•esiden'te, que o assumpto 
ó tiio olaro,r1uo bem poclia prosoindil• de f11llar 
11 respeito o rlar-lho tamanho dcsonvolvi
mento, desnocm;st~rio no Sonuclo. 

O nobre Sonrttlor pela Br~hia insisto cm 
umas objecçõos que mo parecem de todo im
procctlontos. 

Uitll1 ri quo o Senado tom clit•oito t!o immis· 
ctlit'·oO om ne:::ocios da cconomin municipal, 
quando tmziuos no seu conhecimento, por 
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meio do veto (não lut outro) devendo pronun
ciar-se como entender sobre aquíllo que con
vém ou não ao munici;pio I 

Ora, Sr. Presidente, Isto é inverter, confim· 
clir as competencias ; é fazer o Senado não se 
conservar na altura em que a Constituição o 
ha ,c~llocndo, com as mais importantes attri
bmçoes. 

Na partilha da autoridade, cada represen
tante, singular ou collectivo, tem o seu qui
nhão bem discriminado, e não póde por si 
augmental·O sem usurpar de outro ; a par
cella de autoridade não adjudicada nem a um 
nem a outro, a nenhum pertence; cada qual 
deve conter-se nos limites de sua esphera, 
em seu nucleo restricto ; é o que constitue a 
sua competencia. 

Poderíamos, Sr. Presidente, nós que com
pomos este Senado, considerar a conveniencia. 
de um e de outro regimen 1 poderíamos de· 
terminar qual o mais vantajoso ao Districto 
Federal, si o regimen do monopolio ou o re
gímen da liberdade de matadouro, da liber
dade da matança e da. venda da carne verde 7 

Não compete ao Senado discutir, nem fazer 
declaração alguma; não compete ao Senado 
investigar da conveniencia ou inconveniencia 
destes systemas ; são cousas peculiares ao 
município, pertencem exclusivamente a auto
ridade municipal, que é o Conselho. 

Tudo que acabo de dizer, sem ordem, com 
repetições, devido ás interrupções, subor
dinam-se ás duas primeiras theses que enun
ciei. Tratarei agora da terceira these, que é 
das relações jurídicas derivadas de actos de 
execução, em virtude do decreto n. 119. 

0 Srt. TIIOMAZ DELFINO- Ahi tem muita 
razão V. Ex. 

0 Srt. JoAQUIM DE SOUZA-O decretoU. 119, 
estabelecendo o monopolio. deu origem a um 
contracto que, admitto, foi firmado e existe. 
Pergunto eu: qual a influencia deste con
tracto em relação no Poder Legislativo Muni· 
cipal? E' elle uma lei que o irnpede de agir? 
Que a respeito do serviço de matadouro, ma
tanga e venda de carne ver•de o tem manie
tado completamente? Absolutamente não. 

Sr. Presinente, não h a contracto que possa 
prendei', manietar o Poder Publico e Legis
lativo, que deve sempi'e, attendendo a varia· 
bilidado dos phenomenos eociaes, agir, tendo 
muito em vista o bem geral. Nom mesmo o 
direito de propriedade resiste á utilidade pu· 
blica. 

Contractos entre particulares ha que siío 
1•escindidos sem mutuo aprazimento, e não 
lHt lei que possa forçar a vont11de a con
tinuar o respeitar o contracto. 

0 Sn. TJIOMAZ DE!,l'INO-Apoin.do; pagamlo 
indomu izaçii.o. 

0 Srt. JoAQUIM DE SOUZA-O que acontece 
quando não se qual' d11r cumprimento a um 
contracto, é a outra parte reclamar indemni· 
zação por perdas e damnos, allegando que 
deixou de auferir taes e taes interesses. E 
a questão se resolve com o pagamento de 
perdas e damnos. 

Ora, si existo contracto, em virtude do de
creto n. 119, o decreto vetado estabelecendo a 
liberdade de matadouros que atreitos tem 1 
Implicitamente autoriza. a rescisão do con • 
tracto, revoga o decreto n. 11 9; e á. pnrte 
fica salvo o seu direito, declare·o ou não o le-
gislador. . 

o que so segue dahi? E' que o cont1•actante 
para amparar o seu direito deve dirigir·se ao 
Senado directa ou indirectamente 1 

0 Srt. TliOM.\.Z DELFINO- Ao Poder Judi
ciaria. 

0 Srt. JoAQUIM DE SOUZA - 0 Senado não 
tem competencia. para conhecer das relações 
jurídicas derivadas do contracto.A unica au
torirlade qne intervem no caso é a. judiciaria; 
á qual unicamente deve dirigir·se o contra
tante, si sente-se prejudicado, pedindo in· 
demnização, si po1• um accordo particular 
não chegar a uma conclusão, a um arranjo 
qualquer. 

E que grande novidade é esta, si julgar-se 
rescindido um contracto que estabeleceu o mo
nopolio 1 

No anno passado não votamos a~ui a SUS· 
pensão de multirlão de obras publicas, na 
importancia de millmres de contos de reis, 
não foi rescindido o contra.cto de immigra.ção 
com a Metropolitana? Não se mandou rescindir 
tantos contractos existentes Jlara construc
ções de estradas de ferro, e nao fo1·ão rescin
didos 7 

0 Srt. TIIOMAZ DELI'INO-Qua.nto custa isto 
a União? 

0 SR. JoAQUIU DE SOUZA - Isto é outra 
questão ; a questão é de princípios. 

A existencia desses contractos emba1•açou o 
Poder Legislativo na decretação de suspensão 
das obras ? Não fez elle isto em bem rlas fi. 
na.nçns do paiz, porque a União não podia 
ca1•regar com as despezas, não de um anno, 
como se atrectava, mas as despezas quo estes 
contractos teriam de acarretar em uma serio 
de annos, o que seria um onus fabuloso, o 
enorme para o 'l'hosouro? Foi mais couve· 
niente atalhar, pagando as indomnizaç,Ges, 
que parecem, mas não foram avultadas com 
relação ús obrigações contrahirlas. 

O Srt. TJIO)IAz Dmr,l'INO- Não é o caso do 
Conselho Municipal. 

0 Sn. JOAQUIM DB SOUZA-E' procisamonto 
o que so dil com o Conselho Municipal. 

l 

• 
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0 SR. TIIOMAZ DRLFINO - 0 Conselho Mll· 
nicipal não pMe fazer isto. 

0 Stt. JoAQUUI DE SOUZA-Como?! Qual
quer individuo pócle fazer. 

· Srt. TIIO~lAZ DELFJNO - Em principio, 
pócle, rest11 srtber quaes são as circumstan
cias. (Ha oul1·os apartes), 

0 SR. JOAQUUl DE SOUZA- Quaes' são as 
circumstancias ? 

O SR. Tl!OMAZ DEr, FINO - E' o município 
depauperado. 

0 SR .• JoAQUIM DE SOUZA - Isto é clesloc'lr 
a questão. 

0 Stt. TIIOMAZ DE!,FINO -E' collocal-a cm 
seu verdadeil:'o terreno. 

0 Srt. JoAQUIM DE SoUZA-Logo, é a questão 
da conveniencia. Não é conveniente passar 
de um systema para outro, porque o muni
cípio está. pobre, não tom dinheiro, não póde 
pagai' indemnização. 

Tambem o Prefeito não fica entre a faca e 
a parede, para. executar este decreto, mas 
se assim fosse, o que o Prefeito devia fazer 
era lançar mão de outro recurso. 

O Conselho Municipal hoje ó seu amigo, o 
Conselho anterior não· o era, o Prefeito devia 
dirigir-se ao Conselho, ponderar as cir· 
cumstancias do município, e elle teria 
bastante patriotisn~o para attentar as finan
ças do município. As ponderacões levadas 
ao seu conhecimento, sobre a. conveniencla 
de revogar-se a lei, seriam de prompto atten
didos o o Conselho revogaria a lei e mandaria 
observai' o clecreto n. 119. 

E' este o processo unico e legitimo, e não 
esse expediente de induzir o Senado a entrar 
pela c,>mpatencia alheia, optando pelo re
gímen de monopolio, em risco de não repre
sentar o papel que até aqui nobremente tem 
representado. · 

0 SR. LEOPOLDO DE BULilÕEl-Esta questão 
tlo indemnizações precisa ser discutida •.. 

0 SR. JOAQUI~I DE SOUZA - E será larga
mente discutida. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-As vezes SÜO 
contractos que não entrat•am em 9xecuçüo, 
cujo. execucão foi suspensa. 

0 Srt. JoAQUIM DE SOUZA- Diz bem O hon
rado Senador, mas cu figuro a peior tias hy-
potheses. . 

No anno passado houve mesmo uma 
questão de cunLmcto : o contractante queria 
não sei que vttntngons, o Prefeito não gostava 
muito do tal contracto; o certo é que disse: 
Vmcô, que as armou, que as clesarrne; niio 
conto comigo, nuo conto com auxilio algum, 
pois estou prompto a garantir apon11s o con
tmcto tnl qual csti1. 

Mns o contractante precizava de mais um 
espéquo em favor do contracto que estava. a 
baquear ; não teve remedia, desmoronou-se o 
contracto, rlcsappal'eceu. 

O honrado Senador pela Capital Fecleral 
ficou de trazer informações a eete respeito, 
mas até agora não as exhibiu. 

0 SR. TnoMAZ DELFINO-V. Ex. tem tallado 
tão bem. 

O SR. GoNçALVE3 C!IA.VEs-Pagou·se indem
nização? Fez· se novo contracto 1 

0 SR. JOAQUI~l DE SOUZA.- Não sei; es
perava info1•mações do honrado Senador pelo 
Districto Federal. Quanto a indemnização 
não houve, nem podia haver, porque o con
tractante não poude cumprir o contracto, 
como acabei de dizer. 

Não sei se desappareceu .•• 
0 SR. TUOMAZ DELFINO- Desa.ppareceu. 
0 SR. JOAQUIM DE SOUZA-EXiste outro1 
0 SR. T!IOMAZ DELFINO dá um aparte, 
0 SR. PRESIDENTE-Attençii.o. A discUSSãO 

não pó de continuar assim. 
0 SR. JOAQUIM DE SOUZA- 0 contracto Ó 

lavrado em virtude deste decreto n. 1191 
0 SR. TUO~lAZ DELFINO - Nfío, senhor; é -

anterior ao decreto n. 119. 
0 SR. JOAQUIM DE SOUZA-ES90 anterior é 

que baqueou; e depois desse fez-se outro con
tracto 1 

0 Sa, T!IOMAZ DELFINO-Não lia contracto 
nenhum si não este. 

O Sa. JoAQUIM DE SouzA-Este ó o decreto 
11 O, não ó o contracto. Tão pessoal é o de
creto 119 que até se o chama de contracto. 

Pergunto si em virtude deste decreto ll9 
algum contracto se Ia vrou como monopo
lista. 

0 Sn. Tl!OMAZ DELFINO-Está se decidindo 
perante o Poder Judiciaria esta questão. 

O Sa. JOAQUI~l DE SouzA-Ah! Então não 
ha cont!•acto, não ha cousa alguma; cahiu 
mesmo, como se diz, a sopa no mel, a lei, re· 
vogando o dect•eto 119, revoga em tempo 
optimo. 

ViJ, 'POis, o Senado,. que nenhum mal re· 
sulta ó. municipalidade da adopção da lei ve
tado. pelo Pt•e!eito, e a decisão do Senado 
deve ser, rejeitar o veto do Prefeito, (Nao 
apoiado.) 

Fique isto bom consignado. Esta lei vetada 
nenhum clamno trl'lz para o município; niio 
oxiste contracto 1\lgum ele monopolio elfe
ctuado om virtu1le do pecreto n. 119, o o que 
existe a respeito de monopolio nfío passa de 
protestos de Mpirante aos favores. 
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0 SR. TIIOMAZ DELFINO-Preten(!em a re
alizaçíio da lei n. 119. 

0 SR. JOAQUIM DE SOUZA - Isto é intereS· 
sante. Que pretenrl entes são estes 1 

0 SR. T!IOMAZ DELFINO-Quorom a re::tli· 
zaçíio de uma lei, que so reduz om um con· 
tracto. 

0 SR. JOAQUat DE SOUZA- Perdíio; vamos 
por partes. 

O contracto anterior desappareceu; foi feito 
em virtude de lei anterior. O Conselho Mu· 
nicipal decreta uma outra lei n. 119, auto· 
rizando a fazer contracto, etc. · 

Fez· se contracto 1 Não. 
0 SR. THOMAZ DELFJNO- Assignado niio 

está.. 
0 SR, JOAQUIM DE SOUZA-O contracto não 

está. assignadoi não existe contracto em vir· 
tude do decreto n. ll9i o que existe e appa
rece níio é um contracto assignado, exequi
vel, efficaz, é um bot•riio. 

0 SR. MORAES BARROS - Portanto, não 
existe. 

A doutrina do parecer, porém, níio prova· 
Iecendo desta vez, devo apenas lavrar o meu 
protesto em favor do elemento municipal. 

Para mim é indilfet•eiJto que si estabeleç:t 
a liberdade do matadouro, ou que Iii estabe· 
Ieça e triumphe o mon.opolio das carnes 
vordos, esse monopolio que tem uma longa 
historia com interesaantes episodios desdo os 
tempo~ idos do imperio, e ainda hoje ó uma 
idéa alfagada, querida e salvadora. 

Termino, perlinllo desculpa ao Senado pelo 
precioso tempo que lhe roubei. ( Muito 
bem i muito bem). 

O Sr. Tb.omaz DelOno - Per
gunta ao Sr. Presidente, se não acha que a 
hora está. adean tada, e em tal caso pedirá. 
para ficar com a palavra. reservada. 

0 Srt. PRESIDENTE- V. Ex, tem hora e 
meia para fali ar. 

O SR. TJJOMAz DELFINo- Sendo assim, não 
duvirlará abusar da attenção do Senado, 
embora não por muito tempo, para responrlet• 
ao brilhante, calmo o habil discurao, que 
acaba de proferir o nobre Senador pot• Goyaz, 

O SR. JOAQUIM DE SouzA -Portanto, não cujo talento é o orador dos que mais acatam 
existe, confirmam os honra'los Senadot•os por e respeitam nesta Casa. · 
S. Paulo tl pelo Districto Ferleral. Approu v e a S. Ex. ontl•ar em largas con-

0 SR. TIJOMAZ DELFINO- Não digo isto: siderações, relativamente no veto do honrado 
digo que é questão alfecta aos tribunaes; Prefeito do Districto Federal. 
não posso me collocar acima dos tribunaes Sente não poder acompanha!' S. ·Ex. em 
e dizer que existo ou que não existe. Os t~das as suas pond~rnçõ_es, o. qu_e seria mo-: 
concessionarios protestam perante os tri- ti vo da grande Slltisfaçuo, Sigmficando uma 
bunaes. . prova de apreço que S. Ex. lhe' merece; mas 

o SR MORAES BARRos_ Mas a verdade é a maioria nlío lucra com es~a comlucta da s~a 
' 1 · ~ - d v E - parte i nem a assembléa é tao numerosa e tuo 

que, mesmo pe a.m.orm.açao e • x; • nuo mteressada no assumpto •. q ua lhe provoque a 
ha. contracto ass1gnado, portanto, nuo h a demorar-se na tribuna. · 
contracto. Sem querer, pois, seguir S. Ex. nos trilhos 

O SR. JoAQUIM DE SouzA -Sr. Presi por onde dirigiu seus passos, permitta.-Ihe, 
dente, estendi-me mais do que pretendia, e entretanto, o Senado que se refira a certos 
por isso vou terminar. pontos ela oração do nobre Senador, que, 

O veto, pelo que tenho observado, Ecrã ap- aliús, níio se prendem sempre directamente 
provado ; mas a luz que nascer desta dis· com a ma teria. 
cussiio ha de clarear o caminho ; os vetos não Censurou o nobre Senadot• o uso dos vetos 
serão tão amiudados, nem o assumpto tão por parte do honrado Pret'eito. 
discurado. Ora, sabe-se que o regiman presidencial 

solfro elas consequencias da sua naturez<t 
Emittindo o parecer adoptado pelos maus institucional. 

collegas de Commissiio, não tive em vista os porlet•es quasi que, por assim dizet', 
si não os princípios, para que vingue a. dou- niio so conhecem i são desunidos uns dos 
trina legal. outrog, 

Quanto aos interesses, porventura onvol· Os lttços entro os legislativos e execuLivos, 
vidos neste projecto, si síio interesses do mu- quer fcdorn.es, quer estadonos, quor munici
nicipio, !10 municipio compete exclusivamente pnes, siio fr·ouxos. 
decidir i si interOS$OS outros, interesses do O meio elo intervir o executivo na organi· 
syndicatos que tcem em vista o monopolio suçiio das leis a beneficio do publico em gora!, 
da cm•ne verde ou rt espcculnçíio com a li· consisto na npprovaçiio das leis ou nn sus
bordade de matadouros, com esses interesses pon~ão d9llas pelos vetos. 
absolutamente nada tenho, e igualmente o Nas corporações municipues ua AmeJ•icu 
Senado nada tom. do Norte, ondo estes gow,'IIOS síio muiLm1 
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vezes Inquietos ; siio governos em que o 
elemento popular, muitas vezes mal encn
minharlo, se precipita, fazendo com que a 
legislação não seJa a mais consen1anea com 
os interesses da collectividade ; os vetos si'ío 
communs. 

Nesses governos, os escriptores, que so de
dicam ao estudo do direito publico ameri
cano, acham altamente conveniente a appli
cação amiudada dos ·cetos. Um dos ultimas 
presidentes da Republica Americana subiu 
a esse alto posto, tendo como um dos seus 
titulas de benemerencia a facilidade com que 
tJetava leis municipaes. 

Por conseguinte, em vez de censUI'<ir, era 
antes pnrn. esper·nr que o nobr·e Senador np· 
plaudisse a conducta do honrado Prefeito do 
Districto Federal, conductn que traz van· 
tngem para a. ordem administrativa e que é 
de grande conveniencia publica. 

Quanto ás competenci"s legislativas, sobre 
as quaes o nobre Senador se demorou, com 
tanta cópia de razões, não resta a o OI•arlor 
senão npplaudir de todo o coração o que 
S. Ex. disse. Na verdade, acompetencia lc· 
gislativa no alto gráu, na extensão que S.Ex. 
lho dá, é a que deseja e .applaude. Si neste 
ponto S. Ex. é democrat.a,encontra no orador 
um democrata, velando pelos legitimes in· 
teresses populares; de accordo com os prin· 
cipios democraticos emanados dn. soberania. 

Entretanto, protesta contra a ex p1•essüo do 
nobre Sena~or, quando disse que até agora o 
Senado tem encampado os vetos do !'refeito. 
S. Ex. reparou em si propi•io, achando que 
a expressão-encampado-não era justa, o 
declarou que fora um lapso. Accoita a rectifi· 
cação; mas S. Ex. disse ainda que, daqui cm 
rlennte, não esttt disposto a contribuir para a 
approvação desses vàtos, o que dtt a. percebe!' 
que, até agora, o tem feito com uma certa 
transigencin de sua opinião. 

0 SR. JOAQUIM DE SOUZA dá um aparte. 
O SR. Tuo~rAz DmLFINo-Em todo o caso 

espera que o nobt•e Senador não transija com 
os verdadeiros principias e se colloque ao 
Indo de todos nós aqui no Senado, para ac· 
ceitar ou rejeita!' os vetos, que na verdade 
mereçam sei' npprovados ou rejeitados. 

Antes de S. Ex.· occupar a tribuna, fallou 
o nobre Senador pola Bnhia, o Sr. Severino 
Vieira. Ora, antes que nlguem, fullando sobre 
o nssumpto, faça qualquer increpnção ex· 
cossiva ou demasiada sobre fuctos n.dminis· 

. t1•ativos da C:1pital FedeJ•nl, precisa dizo1• que 
as condições da matança do gado, na cnpitnl, 
doixnm muito a desej~tr. 

O actual matadouro ó urn velho odillcio, 
om más condições de cdillcnçtio n urcllil.octnr:~., 
gasto pelo tempo, em mú. situação, por estar 
om uma baixa e sem agua sufllcionte. Além 

Sonndo V I 

disso o Governo Federal, durante a. revolta, 
J•etirou daquelle estabelecimento uma ma
china que desenvolvia força electrica para 
fornecer Juz ; ele maneira que o estabeleci
mento, que funccion:~.vn de dia e de noute, 
agora só pó ele aproveitar as horas do sol. 
Dahi resulta que o serviço não pórle &er 
feito com toda regularidade e vantagem para 
a população. 

Os vetos são de tres especies; uma lei mu
nicipal vetada ou ofi'ende a Constituição, ou 
as leis federaes ou as leis e regulamentos mu· 
nicipaos. 

Entende o nobre Senador por Goyaz que 
ninguem se póde oppôr a que o Conselho Mu
nicipal, dentro dos limites de suas attri
buições, reforme as suas leis. 

O orador quer ser absolutamente franco e 
sincero na~ suas pnlavras,e (!eve dizer que,no. 
verdade, o vdto não deveritt poder ser lan· 
çado porque uma lei municipal viola 
as leis o regulamentos Iocaes. O que, po
rém. e facto e que, quando uma lei municipal 
e violu(la, isto é, revogada. por ontm lei 
municipal, esta ultima lei, pelo a1•t. 20 da. 
lei organicn do Districto Federal, póde sofi'rer 
o veto, 

Violar neste caso tem o valor jurídico de re
vogari o Prefeito póde vetar essa lei, e o Se· 
nado e o juiz das conveniencias que essa lei 
tem para a vida do Districto Federal. 

Isto reconhece de boa Jli que exist~. e é, 
parece lhe, a verdudeirn. interpretação do 
a1•&. 20; ent1•etanto é dos que acreditam 
que isto constitue utnst. situação injus
ta, inconveniente para a Municipalidade 
do Districto Federal, que vale tanto como Es~ 
tados do Brazil, porque tem tant:J. população, 
tanta riqueza, tanta intelligencia como qual
quer dos Estados deste grn.n•le puiz. 

0 Sa. JoAQUIM DE SOUZA-Revogar não é 
violar, 

O Sa. TnoMAZ DmLFINO declara que é par· 
tida.rio da livre concurrencia po1• tmla a 
parto; pensa que em theoria nada se 'deve 
oppor á livre troca e permuta que o desejavel 
seria o livre cambio em toda ô. sua plenitude, 

Entretanto observa que m1 pratica seme· 
!!Jante principio levaria até no absurdo de 
ficarem algumas nações inteiramente sub· 
jugadas, priv:vlas de virla economic:t e politica, 
si por acaso· velhas nações ricos, per Iili ta
mente apparelhadns p;u•a ·a luta, podessem 
impunemente t11zcr concurroncin. a nações 
fracas, e que ensaiam os primeiros passos . 

Doix:ulllo este terreno elevado, a que o 
assurnpto niio convida, pensa que o melhor 
systoma do o.bastocimento do carne verdo !'1 
Capital Fc(loml seria nquolle que pudesse 
f:1zer qualquer dos listados do Brazil como os 
paizes vizinhos, ontro.rom om franca con-

,,o 
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curroncia e facilitarem ao puiJlico escolher o 
genero que melhor lhe parecesse. 

Entretanto ainda aqui se póde dizer que 
uma certa protecção dos poderes publicas 
eeria conveniente para um paiz como o 
Brazil, vindo da monat'chia., do uma admi
nistração centrnlisada-e foi este o seu maior 
mal-, que trouxe tolhidas todas as suas 
fontes de riquc•za e prospe1•idade material. 

Entrando propriamente na matoria., dirá 
que o homado Prefeito do Districto Federal, ao 
assumir o poder em 1895, encontrou dous 
contractos disputando a execução para o for
necimento de carne verde tÍ. população; um, 
Jeito em vil•tude de concurrencia. com Barros 
e Barreto em 1892: e outro, feito cm virtude 
do decreto n. 119 de HJ de novembro de 
1894. 

O honrado Prefeito se:Jtiu-se coacto, sem 
saber por onde se decidir. . 

Viu-se embaraçado com Barros e B:lrreto, 
porque em 1892, não tendo esta firma podido 
cumprir o seu contracto, havia allegado para 
isto motivos superiores que impediram estfl. 
execuçüo. 

O Prefeito de então deu o contracto de 
Barros e Barreto como rescindido, indo 
Ba1•ros e Barreto pt•otestar perante os tri· 
bunaes. 

A 19 de novembro de 1894 o Conselho Mu· 
nicipal, julgando rescindido o contracto com 
Barros e Barreto, autorisou o Prefeito a 
entregar a matança a M. Gomes de Oli
veira. 

Quando o Sr. Dr. Werneck assumiu o 
poder, encontrou, como jo\. disso, os dons 
concessionarias Barros o Barreto e Manoel 
Gomes de Oliveira, reclamando o fornecimento 
do carne á população. 

O Poder Jurlicifl.rio tirou o honrallo Pro
feito do embara'ço de dous contract.os simul· 
tancos so\Jl'e a mesma ma.teria e julgou va
lido e bom o do Barros c Barreto, que con
tinuou, pois. 

Até certo tempo este contracto foi cum
prido, mas pelfl.s condições do merca·lo cnm
bial, por outras varias, Ba.rros e Barreto 
vieram declarar que não podiam cumprir o 
contrado, e renunciaram a elle. 

A Municipalidade cercou-se do todas as 
garantias para com Barros e B11rretu,o achou· 
se om frente do Mnnoel Gomes do Oliveira, 
l'eclamando agora sózinho. 

Este tinha pelo § 7" do sou contracto de 
dar a guran tia de 100: 000:!;000, 

«§ 7." O contmctunte 6 obrigado a garantir 
o contracto com nma flançn do 100:000$, cm 
mowlu corrente, npolices do governo geral ou 
prerlios, logo no neto da ussignaturu do con
tracto.» 

O Prefeito o:nt~rior ao Dr. Wornekc, o 
üigno coronel V11!lndaros, chamfl.rfl., omqufl.ntn 

era julgado rescindido o contracto de Barros 
o Bat•reto, Munoel Gomes de Oliveira para 
assignar o seu, e começara-se o processo de 
especialisnçüo da fiança. . 

Esta ospecialisaçilo, nii.o concordou com e!la 
a Preftlitura. Manoel Gomes de Oliveir<t foi 
ao Poder Judiciaria o obteve julgamento fa· 
v ora vel á sua ospecialbação. 

A ultima parte do pt•ocesso da aprosentaçiío 
da fiança correu já. na administraçüo do 
Dr. Werneck. 

O contracto em que se traduzia a concessiío 
n. 119 de 19 de novembro de 1894, teve, por 
assim dizel', comoç::l de execução, faltando· 
lhe uma unica condiçito para se julgar l'eito 
e acabado. 

o honrado Senador pot' Goyaz diz que, 
embora estando o contr<tcto lavrado, pórlo 
cessar, porque as partes contractantes nií.o 
silo forcadas a manter-se nas clausulns delles, 
podem rompei-as, sujeitand,l·Se ás conse
quencias. Disse-o na tribuna e já o tinha dito 
no seu parecer. 

Creio que o honrado Senador tem razão em 
principio, e nüo lhe fu~o contestações neste 
sentiuo. Para exemplificar valeu-se o nobre 
Senador do caso do Congresso a.utorisanuo, 
com vantagens evidentes, o anno passado, o 
Executivo a resc'.ndir contractos. 

Paridade nos caws e q no nilo h a. 
Todos sabem que a vida financeira do Dis

tl'icto Federal por uma serio de circumstan· 
cias que de longe datam, não ó folgada, e o 
Districto não está em condições de pagar in
demn isações. 

Nilo se vê conveniencia que o Conselho Mu • 
nicipal mande que um contracto mais ou 
menos terminado seja rescindido, tendo a Mu· 
nicipalidade de pagar indomnisação 

Quanto á. pat•te do legislativo municipal, é 
tudo quanto ha. de mais anarchico, e de mais 
irregular que um corpo legi~lativo funccione, 
como uma verdadeira machina, cujo movi
meu to ó feito por di versas rodas, engrena· 
gens e correias, deitando decretos a torto e 
a direito. 

0 SR. JULIO FROTA-Então ba contracto OU 
quasi contracto? 

0 Sa, TIIOl!AZ 0ELl'lNO-Não pódo dizer, 
superpondo-se ao Po<lor Judiciario, quo existe 
um contrato; não póde afflrmal-o porque se
ria assumir, com a sna. pequem e humilrlo 
indivillualidarle, grande responsabilidade. 
Diante do ,iul~·ado judiciaria todos so tem de 
cul'vnr, ontrctllnto, dir·it quo Manoel Go· 
mes do Oliveira Jll'Otestfl. junto d<t Munici· 
pai idade actualmente pelo prejuízo <lo 20 con
tos do reiS diotriOS, CJUO CSt<L tendo, O protesta 
om virtude dosl<l disposiçito do § 7" do sou 
contracto. 

··~ ... 
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Este p~rog1·~pho jó. o leu n~ su~ Rrimeir~ par
te, agora o completo.: E' ob1•igado, etc., e o. 
manter um stock no município federal, ou 
em suas immedi~ções, superior a tres mil 
cabeças de gado, salvo nos casos provistos, 
etc. 

O orador declara que Pl'ometteu o. si pro
Pl'io ser breve, responder sómente ao dis
curso longo do honmdo Sen11dor por Goyaz 
na parte que mais o.pplicação directo., posi
tiva e immeni11ta podasse ter para a solução 
da questão. Crê ter dito bastante para mos
trar quo.es são os seus intuitos e quae> são 
sobretudo os interesses do Districto Federal. 
Por si o.tnrma de novo que é fervoroso adopto 
do principio da livre concurrencia em tudo; 
entende que o melhor regímen é o da liber
dade, que a liberdade sana, corrige todos os 
rno.les; mas, nas condições actuacs da :Muni· 
cipalido.de, acredito. que uma lei como esta, 
que estabelecesse a livre' matança, quando 
occorrom condições que de quo.lqner modo es
tabelecem a existencio. elfecti va, effico.z e 
real, de um contracto, póde · trazer grandes 
perturbaçües, granrles desvantagens para o. 
vida economica da Municipalidade (la Capital 
Federal. (llfilito bem, muita bem.) 

O Sr. Presidente declara que, 
estando adeantada a hora e muito reduzido 
onumero dos Srs. Senadores, presentes fica 
adiada a discussão do veta e designa para 
ordem do dia da sessão seguinte: 

3" discussão da proposição da Camaro. dos 
Deputados, n. 1, de 1897, fixando a força 
naval para o anno de 1898 ; 

2' discussão do projecto do Senado, n. 2, 
de 1897, regulando os casos em que o Prefeito 
suspenderá. as leis e resoluções do Conselho 
Municipal do Distr.icto Fecleral, oppondo-lhes 
'Veto ; 

Continuação da discussão unica do voto do 
Prefeito do Districto Federal á resolução elo 
Conselho Municipal relativa á liberdade íle 
matadouro ; 

Discussão unica do veto do Prereito do Dis
tricto Federal ó. resolução do Conselho Mu
nicipal relativa a concessão feita aos enge
nheiros Antonio de Carvalho Paes de Andrade 
e Dt•. Ft•nncisco Simões corrêa, para o estabe· 
lecimonto do estações do força hydraulica. 

Levant!l·sc a sessão ns 3 1/2 horas da 
t!lrde, 

2511 SESSÃO EM 9 DE JUNIIO DE 1807 

Presidencia do Sr. Manoel Victarino 

Ao meio dia, abre-se a sessão, estando pre· 
sentes os Srs. Senadores: Manoel de Queiroz, 
J. Co.tunda, Jose Bernardo, Joaquim Sar
mento, Rnulino Horn, Francisco Machado, 
Manoel Barata, Justo Chermont, Benedicto 
Leite, Gomes de Castro, Nogueira Paranaguó., 
Pires Ferreira, Cruz, João Cordeiro, Pedro 
Velho, Alvaro Machado, Abdon Milanez, 
Almeida Barreto, Gonçalves Ferreira, Rosa e 
Silva, Joaquim Pernambuco, Rego Mello, 
Leite e Oiticica, Rosa Junior, Ruy Barbosa, 
Severino Vieira, Virgílio Damazio, Eugenio 
Amorim, Dommgos Vicente, Porciuncula, 
Q. Bocayuva, Thomaz Delfina, E. Wanden
kolk, Feliciano Penna, Pauto. Souza, Moraes 
Barros, Leopoldo de Bulhões, Joaquim de 
Souza, A~uilino do Amaro.!, Vicente Machado 
Esteves Junior, G. Richard, Pinheiro Ma
chado, Julio Frota e Ramiro Barcellos (46). 

Deixam de compat•ecer, com causa partici· 
padn, os Srs. B. de Mendonça Sobrinho, Rosa 
Junior, Lopes Trovão, Fernando Lobo e 
Caiado ; e, sem ella, os Srs. Alminio Alfonso, 
A. Azeredo, Generoso Ponce e Arthur 
Abreu (9), 

E' lida, posto. em discussão e sem debate 
approvado. o. acta da sessão anterior. 

O !!ii•·· I' Secretario dá. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do Ministerio da Justiça e Negocias 
Intoriores, de 8 do co1•rente mez, remettendo 
o. mensagem com que o Sr. Presidente da 
Republica sujeita á approvnção do Senado 
Federal a nomeação do Dr. Anrlré Cavalcuntl 
de Albuquerque, plll'a o Jogar de juiz do 
Supremo T1•ibunal Feclcral.- A' Com missão 
de Justiça e Legislaçiio. 

O Sr. ~· Seeretnrio !ô c vne n 
imprimíi· para entrar na ordem dos tralialbos 
ao sguinta 

PAUECER 

N. 38-1897 

A' Commissiio do Consti tuiçiío, Po:loros e 
Diplomacia foram prosontos os papeis rola· 
tlvos it olciçüo que teve lognr no Estado do 
SoJ•gipc, !\ :Jo rlo dozambro do aJ)no proximo 
findo, par!\ o prooncltimonlo llll vaga do nm 
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senador JlClo mesmo Estado, peln renovação 
do terço do Senado Fedem!, 

Dous diplomas for·nm apresentados ;\ com
missão: um expedido ao coronel Manoel 
Prescilinno de Oliveira Valladão e outro ex· 
pedido no Dr. Josó Luiz Coelho e Campos. 

O primeiro desses diplomas expedido pela 
junta composta dos cidodlios Alfredo de Si· 
queira Monte, como presidente, l~olix Diniz 
Barreto, como secretario, Francisco José Ro· 
drigues, Claudinno Francisco do Nascimento, 
Julio da Fonseca Pinto, Constantiuo .Jose da 
Si! v a e Francisco Carlos Mnniz, como mem· 
bras, dá o seguinte result;ulo: 

Coronel Manoel Presciliano de 
Oliveirn. Vnlladão........... G. 143 votos 

Dr·. José Luiz Coelho e Campos. 73 » 
Coronel Antonio Alves lle GOU· 

veia Lima . . , .............. . 28 )) 
Padre Antonio Leonnrlo da Sil-

veira Dantns ......... ..... . 2 )) 

Dr. Martinho tJeznr de Oliveira Garccz, 
Dr. Gemininno Brnzil 1lc Oliveira Góes, Dr. 
Antonio Martins Fontes e corouol Simeão 
Telles de Menezes, um vulo cada um. 

O outro diploma expedido por junta apura
dora composta dos cidadãos Alfredo Franco, 
como presidente, Laurentino do Amaral Car· 
neiro, como secretario, e Codulit•io .Jardim 
Fontes, José Olegnrio de Souz11, J alio Telizola 
Zucares, Manoel José Forreim, Agostinho 
Marcelino da Lapa e .José de Oliveira Costa, 
como membros, apurou o seg·uinto: 

Dr •. José Luiz Coelho e Campos 4. 43,1 votos 
Coronel Oliveira Vallarliio...... 4 I » 
Dr .. Tesé Dias Maynnt•t......... 14 :o 
Dr. José Lourenço de Magalhães 6 » 
Dr. Gumet·sintlo do Amujo 

Bessa ....................... 4 » 
Commendador Antonio Gomes 

de Carvalho .. , .. ........... , ,.. 

A' Secretaria tio Senado foram enviada~ 
duas ordens de nctns. setHlo 71 de eleições, 
que se realizaram do accordo coma lei n.35, 
de 26 de janeiro de 189~. nos municípios ela 
Aracnjú,Lnrangeira,Aquida bn n,I tnbninnin!Ia, 
s.Christovam,Porto d11 Folh11 (3" e 4" secções), 
Propriú, Simão Dias, Villa Nova, Arauá, lUa· 
chão (I" Eec~iio), Cnpolla, Mttroim, Jtapornn
ga, Lagarto (2" Sr'c~ão), Itn!Jaiana, Jlstnncia, 
.lopnratn!Ja, Gnrnnó,Boqnono (I" secçiio),Nossa 
Senhora dns Dare,; (I" sccçito), Stuito Amnro, 
S. Paulo, Soccorro, Pncatu1Ja, Espirita Snnto, 
Divina Pastora, Sel'iPry, o l~inchnoio ( 1" o 2" 
socçuos), o G8 das Mesas uo,scs mesmos rnn
nicipios m·,:;nnisntlns 1lo nec,n•do cont n loi 
n. 42G, do 7 do dP7.(>llliwo do IR\J(i ; oondo qno 
do Rinchuulo voio nnLhortlicn do uma secção 
(unic~t). 

A apuraçilo dessas duns ordens do nuthen-
ticas deu o seguinte t'osulta<lo: . 

(71) autheuticus de Mesas orgnnisadns sob 
o regímen exclusivo da lei n. 35.) 
Coronel Oliveira Vnlladiio •.. ,. 6,501 votos 
Dr. Coelho o Campos.......... 72 » 
Diversos...................... 38 » 

(58 authen1icas do Mesas organisndas de 
uccordo com a lei n. 426.) 
Dr. Coelho e Campos ........ , 4.317 votos 
Coronel O !i v eira Valladíio. . . . . 43 » 
Diversos., ..... ,.............. 26 » 

Do exposto verifica-se que houve no Estado 
de Sm•gipe duplicata de eleição para a escolha 
de um Senador; uma feita de accordo com as 
disposições da lei n. 35, de 26 de janeiro de 
1802, c outra obedecendo ás morlitlcações 
leitns nessa mesma lei peia lei n. 426, de 7 de 
dezembro do anno passado. 

Assim, teve a Commissíio de verificar como 
preliminar si a lei n. 42G do 7 de dezembro 
podia ser executada no Estado de Sergipe, de 
nccordo com as disposições do decreto n. 572, 
de 12 de julho de 1890. 

DiSJlÕe o nrt. I" n. 2 do citado decr•eto que 
as le1 c decretos do Governo Fe1leral obrigam 
na comarca dn Capital tle cnda Estado, no 
terceiro dia depois da reproducçíio na sua 
lbllia ofllcial, e cm todas outras comarcas, no 
terceiro din depois da publicação feita pelo 
uiz de direito em audiencin, ou na falt11, lindo 
o prnzo de tres •lias da publicação na folha 
otllcial, augmentados tantos dias quantos 30 
kilometros mediarem ent1•e a Capital e a 
séde da Comarca. 

A lei n. 426, de 7 de dezembro do anuo pas· 
sado, foi publicado na Capital Feder•al, no 
Dia1·io Official, n 9 de dezembro do mesmo 
nnno, de modo que sua obrigatorieda1le na 
Capital da União começou a vigora!• a 12 do 
mesmo mez de dezembro. Transmittida que 
rosse pai' tclogrllmma para os diversos Esta
dos, no mesmo dia O e publicada nes jor•naes 
oillciaes respectivos no dia 10, começaria elln 
n tct• vigor, uns Capitnes dos Estados no dia 
13 do dezembro. 

Um:t ccr·tidilo junta por um dos candidatos 
(Coronol Valladfio) e passad:t pelo l\!inister•io 
do Interior, attestlt que a lei n. 4~G snnccio· 
nndn a 7 de dezembro, foi nes>a. mesma data 
trn mmitt.irla telcgraphicamcntc aos Gover
nadores dos Estudos. Neste cnso, a lei um:t 
vez publicada, na Citpitnl de cada Estado no 
i\ ia H, come,nria 11 ter in teim vigoncia no 
dilt II do dezembro. 

Do accortlo com o art. 2" do Decreto n. 572, 
de I~ de jullto •lo 1800, o Governo cm casos 
urgentes púdo n.ulnrisnr a transmissíio do 
texto 1la lei ou Decr"cto inserido 110 Dim·io 
Official, por via tolcgrniJhicn ou tolophonica, 
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e ordenar a sua execuçito, findo o praso ria 
publicação local.» Somente .depois de publi: 
cada no Diario O(ficial pod1a o texto da le1 
ser transmittido telegraphicamente para os 
Estados para o elfei to de ter execu,:ão ; e sem 
que fosso preenchida ossa exigenciU: do art .2" 
do referido Decreto, poder· se-111o. dar o 
abmrdo de entrar em vigor uma lei qual
qual' nos Estados, antes quo suas dispostções 
se torn3-ssem obt•igatorias na. Capital da 
União. 

Não tendo a lei n. 4~6 estabelecillo ou de
terminado prazo pu.ra sua execução, o qu.e 
aliás só poderia ser maior do que o determi
nado no art. l" ns. I, 2 e 3, do Decr·eto_57~. 
o realizadas as hypothe~s da t_ransm~ssuo 
telrgmphica c da publicar;ao local umnedJata, 
sómente no dia 13 de dezembro, entrava ella 
em pleno vigor.. . 

Nem na Capital da União, pois, nem nas 
Capit.acs dos Es,tados, p~deria a lei n. ~26 
obri"at' quanto a furmaçao de Mesas elelto
mes~ porquanto pela lei n. :35 de 20 d~ j!L
neiro de 1892, tendo dfl procedct··se a elm<;ao 
de membros da representação nacional, para 
a terceira. legislatura, a 30 de dezembro, no 
tlia 10 do mesmo mez, de v iam ser ol•ganisll:
das as mesas elcitoraes para a mesma elet
ção. 

A lei n. 420 não revogou nem alterou os 
prazos fixados pela lei n. 35,de 26 de janeir.o 
de 1802, para a formação das mesas, e evi
dentemente estas só pocleriam ser fm•madas 
de accordo com as suas disposições, si tivesse 
clla ob1•iooatoriedatle antes da formação das 
mesas q~e deviam presidir aos trabalhos 
eleitoracs. 

Assim, é a Commissão de opinião que ns 
eleições que se realizaram per~nte ,n_!esas r:;
":J.nizadas de accordo com a !01 n. ~~. do ~6 
de janeiro de 1892, sem attendm• o disposto 
no art. 2 .. " da. lei n. -120, •le 7 de dezembro 
•lo 18913, são as unicas validas, Vlsto quo m;ta 
ultima lei não estava em oxecuçao o quando 
esta se deu, uilo podia ella rett:oagir ?-Dn!Jl· 
!ando actos praticados por let em mtmro 
vigot'. . 

Entrando no estudo dos trabolhos eletto
l'D.cs e das cópias authenticas _romettidas, a 
Commissão verificou tot• corrido o proces~o 
eleitoral com toda a l'oooularidndo o sem VI
cios que poclossem u.cnr~etar nu! !idade. 

Occorre ainda á Commissüo inrorm:J.l' ao 
Senado que o diplom!lo expediflo . 0;0 coronel 
Vttlladão, o foi peia junta que.~gtttmam?n.t0" 
exerceu as l'uncções d11 npuraçao e prcstdtc!a 
pelo presidente do ultimo conselho, CUJa 
mandato havia terminado, de accordo c9m a 
lo i n, 42.7, ja então em perlbitt; oxocuçtw._ 

Disto JiJi oxhibicht 11 prov11 u. Commtssao 
por cor•tirlão ituthontic!L do conselho muntct
po.l do Araettjú, dando tt acto. geral da a pu-

ração <los membros qu.o _ compunha!Jl o refe
ri• lo conselho e da clotçao de prestdente do 
mesmo. 

Por todos estes motivos é 11 Commissão de 
parecer: 

1 ", que sejam o.pprovadns as eleições que 
tiveram lagar, a 30 de dezembro do anno pas
sado, nos diversos municípios do Estado de 
Sergipe, para o pre:mchimento de uma vaga 
no Senarlo Federal, e realizadas de accordo 
com a lo i n, 35 ele 26 de janeiro do 1892 ; 

2", que seja reconhecido e proclamado Se
nador dit Republica pelo Estado de Sergipe, 
o coronel Manoel Presciliano de Oliveira Val~ 
ladão. 

Sala das Com missões, 9 de junho de 1897.
Vicente Macltado.-Q, Bocayuva.-Abdon Mi
lane::. 

O §r. Leite e OUioiea : diz que 
tt morte acaba do arrebatar á representação 
do Esto.do •las AI:J.gôas, na Camara dos Srs. 
Deputados, um dos seus mais prestimosos 
membros. 

A vida publica do D1•. 1'heophilo dos Santos 
vem rle longa data. Advogado distincto na 
cida· ·e que lhe foi ber.;o, a politica monar
chica manrlou-o como Presidente de mais de 
uma Provincia 

o novo regímen encontl·ou-o como comb:1~ 
tente nas lides llOliticas, e o seu Estarlo, re
conhecenclo-lhe a nobreza do cru•acter, as ele
va• las qualidades como homem particular e 
homem publtco, elegeu-o como representante 
á Constituinte Republicana. 

ColltlbOl'ando comnosc na Constituição de 
24 do fevet•eiro, tol'llou-se nosso collega. pres-
timoso, e amigodedicado. . 

UBimamente, o seu Estado entendeu man· 
dal-o de novo corno representante á Camaro. 
dos Deputados, mas logo no inicio da sessão, 
a morte colheu-o de surpresa roubando 
assim ao serviço da patt•ia e á collaboração 
com os sous correligionarios e amigos. 

Pede, pois, o oradot', em nome do Estado 
las Alaguas que tem a honra de representar, 

se consulte o Senado se per mi tte que na acta. 
d:J. sessão de hoje sejo. inserido um voto de 
pezar• pelo falleciment~ do prestimoso ci· 
dadüo. 

Posto u votos é 11pprovado o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

FORQA NAVAL PAltA 1898 

Entra om 311 tliscnssão a proposiçíio da. Ca
mara dúS Deputado>, n. l, de 18!!7, flxanclo n. 
força naval para o anuo do 1898. 
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Ninguem petlindo a palavra, 
discussão, 

encerra-se a fedcraes, aos direitos dos outros municipio8 
ou dos Estados, ou aos interesses do mesmo 
districto.» Posta a votos, é approvada e, sondo adop· 

t~da, vae ser submettidn il sancçüo presiden· 
cial. 

CASOS DE VETO DO !'REFEITO DO DISTRICTO 
!o'EDE!l.AL 

E11tra em 2" discussão. com o substitutivo 
olferecido pela Commissão de Justiça e Legls· 
I aciío, o art. 1 o do pro,jecto do Senado n. 2, de 
1886, regul11ndo os casos em que o Prefeito 
suspenderá as leis e resol nções do Conselho 
Municipal, oppondo-lhes 1lcto, 

O Sr. Severino Vieira- Tenho 
minhas razões a oppor. quer• ao projecto do 
nobre Senador pelo Parnná, quer ao substitu· 
tivo o.presentallo pela iliustrada Commissiio. 

Pelo dispositivo tanto de um como de outro 
desses projectos, fica a nrbi trio completo do 
Prefeito submetter a lei do Cons~lho Municipal 
votada a clecisíio do Senado Federal. 

0 SR.. GOMES DE CASTllO-Basta que niío diga 
que é contraria a Constituição. 

0 Sn.. SEVE!l.I:SO V mm.\ - Ba~h simples· 
mente que, em vez de dar a materia como 
sendo inteiramente contraria i Constituição, 
el!e ailegue que veta o projecto municipal 
pela razíio de se oppot' aos interesses do Dis
tricto Fedem!. 

0 Sr. GoNÇALVES CUAVES - Como obstar 
isto~ 

0 Stt. SEVER.INO VrEmA.-E' deixnr que to· 
dos os vetos venham ao conhecimento do Se-
m&. . 

O Sa. GoNçALAES CnAvEs-lsto é tutelin. 
0 SR, SEVERINO VIEIRA - Esta doutrina• 

niio só ó a unica que olfercce os meios de ser 
evitado. o abuso do Prefeito (nao apoiados), 
como amda está do nccordo com a opinião d ,. 
quolles que niio parlem conceder i organisnçüo 
do Districto Federal os poderes amnlos quo 
toem. em geral, os municípios nos Estados. 
(1'rocam-se muitos apm·tes ent1·e as Sts. Gomes 
de Cast1·o , Gonçalves Chaves e Vicente Ma
cltculo . • ) 

Mas a tutella 11 que se r•eferem os nobres 
Senadores estnv•~ no animo, no espirita, e na 
indole do logisludor que 11ecretou a lei orga
nlca do Município; ó de necessidade no Muni· 
cipio, onde o Governo da União tem sua sóde. 

o nrt. 1 o do projecto, estabelece o se
guiu to : 

«Art. 1.' O Pt•eJ'cito suspenderá as leis o 
rosoluçõos do Consolho Munrcipt\l1lo Diskicto 
Foderul, oppondo·Ihes veto. sem pro q uo a8 
j ulgctr inconstitllcionaes, contrarias ús leis 

Admittiria semelhante dispositivo como ex· 
p!icação do nrt. 20 da lei que trata de raso· 
luções que violentem as leis o regulamentos 
do mesmo Dis tricto Federal. 

Or•a., como o Poder Legislativo, autor da 
lei, tem sempre a attribuição de revogai-a, 
esta olfens&. pelo mesmo poder creador da lei 
n uma l~i ante~ior por_ elle ~eit~ não me pa· 
rece mm to cabr vel. Nao ser111. rsso m~is do 
que umo. revogação; e a interpretação que 
procurei achar para as palavras do art. 20, 
tbi exactamente a idéa expressa no final do 
dispositivo do art. I o, isto é: o PreMto tem o 
direito de vetar as I'esoluções do Conselho 
Municipal quando ellas forem contrarias aos 
interesses do Di stricto Federal. 

Nesta parte acceltaria este dispositivo como 
declaração do art. 20 da lei organica Munici
pal; mas somente o art. 1'. o § 1° deste ar
tigo diz: 

«§ J,o Quando o 1leto for opposto ás leis e 
resoluções, por serem inconstitucionaes, coo· 
trarias ús leis federaes ou ao direito dos ou· 
tros municípios ou dos Estados, o Prefeito 
submetterá os actos suspensos ao conheci
mento elo Senado Federal, dando por escripto 
as razões do 1leto. O Senado decidiri definiti
vamente si essas leis ou resoluções devem 
sm• ou niio executadas.» 

A co11t1·ario sensu, quando o Prefeito de· 
clarar nas l'azões do 1leto.,. 

O Sn.. GoNÇALVES CJIAVES-Este argumento 
a contrario sensu niio é seguro. 

OSn.. SE:VEIUNO VIEmA.-, .. que a I'esolu
ção vetada contraria os inter•esses·do Distri· 
cto Federal, o 1leto não sera submettido ao 
conhecimento do Senado. Mas, como o Pre· 
feito póde dar abusivamente estas razões som 
mencionar que a resolução vetada ti contraria 
i Constituição ou os outrm casos, está. ao 
alcance do Prefeito fazei' com que o 1leto niio 
chegue ao conhecimento do Senado. 

O Sn.. GoNçALVES CuAvEs- V. Ex. argu
menta com abusos passiveis. 

0 Sn.. SEVEt\lNO VIEIIl.A-E esta lei previu 
taes abusos; e a de V. Ex. os prevê. 

Qual, pois, a vantagem 'I Não vejo a utili· 
1lade de se admittirem taes disposições ex· 
cluindo a decisão do Senado de vetos e~ al· 
guns casos limitaclos. Para que esta exclusão 
si della póde rosultnr o abuso que acabo d~ 
!1Ssignalar 1 

Acho tilo clar•a esta inconveniencia esta 
lacuna nos dous projectos, ora submott'idos ó. 
discussiio, que, salvo melhor oscllll'ecimento 
rtue me seja dn.do pela illustmda Commissüo 
limito-me tt doclamr quo voto contra o 'pro~ 
jecto. (illtfilo bem). 

.. • 
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O Sr. Gon'!;~alves Chaves-Ha
bituado a respeitai' a opinião s~mpre ci•ite
riosa e autorizada do honrado J•epresentante 
da Bahia, sente achar-se em divergencia com 
S. Ex., principalmente porque S. Ex., sempre 
explicito nos motivos que externa sobr•e qual: 
que!' assumpto quo occupe sua attenção, 
S. Ex., reflectido e que tem o habito do apro· 
fundar as mate1·ias submettidas a seu exame, 
na discussão deste projecto passou rapida· 
mente, nllegando fundamentos que o orador 
pede permissão para declarar de todo o ponto 
irrelevantes. 

Não foi combatido o pensamento c~ pita! do 
projecto, que é o mesmo do substitutivo; 
s, Ex. insiste pela permaneJ:cia do regímen 
estabelecido pelo art. 20 da lei org~nica do 
Districto Federal, esquecendo-se de que este 
artigo reclama, ha muito, revisão por parte 
do Poder Legislativo. 
· Os SRS. VICENTE MACIIADO E SEVEIUNO VI

EIRA dão apartes. 
0 SR. GONÇALVES CHAVES-Não SÓ a inter

pretação dada a este artigo, que tem ser•vido 
de fundamento a vetos de Prefeito Municipal 
que se nã l baseiam no espírito da lei. .• 

0 SR. GOMliS DE CASTRO-O que Ó logico Ó 
revogar a lei toda, como attentoria da auto· 
nomia municipal. 

O Su. GoNçALVES CrrA.vEs-E' justo; o Sr. 
Senador pelo Maranhão 6 logico, e raclical, 
equipara o Districto Feueral aos municípios 
dos !Marias; não duvida o omdor• acampa· 
nhar as. Ex. Não se tt·atando, porem, de 
uma reforma radical, procurando-se imitar o 
regímen municipal do districto da Columbia, 
nos Estados Unidos da America, e a acção do 
Poder Executivo Municipal em dada parte na 
constituição e administração local desse dis· 
trioto; entendeu o orador que, a não haver 
fundamental refo1•ma de toda a organização 
municipal, o projecto niio poderia ir alóm do 
que foi. 

Com cffeito, o Districto Federal não gosa 
da mesma ttutonomia conferida pela Consti
tuiciio de 21 de fevereiro aos municípios dos 
Estarlos, Entretanto, o art. IJ7 da Constituição 
dá-lhe autonomia por feita, salvo no que póde 
ferir interesses de ordem estadual ou de 
ordem publica; dit·lhe a autonomia precisa 
pn.I•:t a gestilo dos negocias relativos t\ admi
nistração local. 

Continuado, diz o orador haver uma corta 
rostricçüo ou cerccnmonto no desenvolvimento 
logico do principio sobre que assenta a auto
nomia municipal elo Distl'icto Federal. 

Era necessario p:tra chegar a todas os con
se~uencias logicas desse principio, que o Con
gros~o. na lei or:.(onica municipa.l, houvesse 
crcrttlo o Poder ;J!;xocntivo Municipal, como 

fez com o Poder Legislativo Municipal, era. 
mister que o Poder Executivo Municipal re
sultasse do V(JtO popular. En \retanto, quando 
se discutiu essa lei, pronunciaram-se no Con· 
grosso Nacional duas correntes; uma pu
gnando pela autonomia completa do muni• 
cipio na organização dos seus poderes, Legis· 
lativo e Executivo; outra, restring-indo essa 
autonomia, e dando no Poder• Executivo 
origem não eleitoral, tornando-o um funccio· 
nario dependente da. nomeação do Presidente 
da Republica. 

Entretanto, contínúa o orador, semelhante 
origem, como bem ponderou o honrado Se· 
nadar, retira: do Prefeito do Districto Federal 
toda. a competencia, que lhe possa O/.! vir como 
ramo do Poder Legislativo. 

A' vista. do que se dó. não só na organização 
politica da. União, como na dos Estados e na. 
dos municípios; o Poder Executivo do Di>· 
tricto Federal não dispOe do di rei to de sancção, 
por• isso que não tem a or•igem igual it. do 
Corpo Legisla ti v o Municipal. O 1leto, por con
sequencia, que a lei organica concedeu ao 
Prefeito não ó um neto de cooperação legisla· 
tiva, é simplesmente um acto de inspecção, a. 
bem do equilibrio das instituições. 

Era necessario um correctivo,dada a auto
nomia municipal para a gestão da adminis
tração local ao Poder Legislativo respectivo; 
era nocessnrio que os interesses geraes rla. 
União, dos Estados, e dos outros municípios, 
isto é, que o desenvolvimento harmonico das 
instituições republicanas, tivesse uma auto
ridade, um representante, quo podasse 
obviar aos inconvenientes, aos males, aos 
erros praticados pelo poder municipal. 

Eis,diz o orador, o que significa o veto, que 
a lei organica conferia ao Prefeito Municipal, 
Não e uma tutella, ó apenas uma inspecção 
necessaria, para evitar abusos, que, por•ven· 
tura., possa commetter o poder municipal, 
invadindo esphera de interesses que lhe siio 
superiores, e pertencem ou ó. Uniüo, ou aos 
Estados. 

O veto não tem outro efl'eito sinão o re
curso para. o poder, que foi escolhido como 
centro conservador das instituições, para o 
poder politico, que é o Senado, cuja in te!'· 
vonçiio na opinião do.ora.dor•,nttenta a inspi· 
ração que p1•esidio a esta org:misação muni· 
cipal, não pódo ir além dv. defesa desses inte· 
resses, niio pódo ingerir-se no que ó de inte· 
resse puramente municipal. · 

Assim, .o projecto torna 11 lei OI'ganica mu
nicipal como elltt foi estabelecida; nestas 
condições. ha. a parto que pertence aos po
deres da.· União, que agem no sentido do 
1lescnvolvimento harmonico tias instituições, 
impedindo os excessos do podor municipal; e 
hu,uo mesmo tempo,a lurguoztt, a amplitude, 
a autonomia que o. Con~tituiçilo reconhece 
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no poder municipal, na administração dos 
sens intel'esses. 

Dahi, a convenicncia, diz o orador•, dessa 
dualidade do competencia. Toda a. vez que 
nos actos do Conselho Municipal, que não 
tem contrastes, quo é o poder activo, que é o 
poder iniciador, ha excesso desse poder, a.f
fectando os interesses que ficam além da 
acção que lhe é permit.tirlrr., esses interesses 
devem ser fiscalizados por um poder nacio· 
JJal. Toda. a. vez, por consequencia., que o Con
selho Municipal deliberar ferindo 03 inter· 
esses com os direitos dos outros municípios, 
tlos Estados, ou interes>es superiores d>r 
União, o Senado está como sentinella vigi· 
!ante, e como poder conservador centml das 
instituições, para a.nn ullar. 

Compl•ehende·se que esta mesma. faculda.rle 
não póde ser conferida ao Senado, tratan
do-se dos intc1·e~ses pummente locaes. 

O orador prefere as dictaduras ou tyra.n
nias francas, sincem,;, inspiradas, falsa.mento 
embora, no bem publico, ás meias liberdades 
sophismadas, Jidsearla.s pelos esta.clistns, ou 
pelos pocleres publicas. 

E' deprimente p:tra o caracter nacional. e 
seus eJfeitos praticas silo regularmente mais 
perniciosos do que os actos ft•ancos dos go· 
vernos absolutos. 

Deprime o caracter nacional illudir-se a. 
opinião publica, dando·lhe esta inst.ituir;ão, 
com a.pparencias de libor·dade, quando é ma· 
nietacla por meios indirectos. 

E' o que acontece agora. 
Tra.zot• ao Senado todos 03 actos do Conse

lho Municipal, embom se circunscrevam iL 
esphern. da acção pm•amente local, a esphera. 
do sei( governcmcnt, inseparavel das a.dmi· 
nistrações Iocaes, sob o regimen da liberdade 
é impo!sivel. 

0 SR, SEVERINO VIEIRA - Essa. hypothese 
não se verit!ca.. 

0 Srt. GONÇALVES CHAVES- Observa que 
o Sena<lo não tem tutclla.; ó tão inclependente 
e soberano, agindo nos negocias naciono.es, 
como o Conselho Municipal é soberano agindo 
sobre os negocias puramente municipaos. 

O SR. SEVEltrNo VmmA.- A argumentação 
de V. Fx. pecca pela. !Jase. 

O SR. GoNçAr,vFs Cn!.vlls- Diz que lhe 
parece que a argumentação do honrado Se
nador pela. Bahia. é que pccc:J. pela. base. 

O honrado Senador é lugico, mas é porque 
se colloca. em um ponto de vista radic1tl. Sem 
cluvi<la. •llle a nnomuli11 do Pt•efeito acceitai' 
<LS deliberações do Conselho Municipal, 
f!UIIndo el!11s tum por objocto interesses pum
monto rnunicip:ws, rosnlta. da orgn.nisução 
<tuo a. lei n. 85 rleu ao município do Di~tricto 
l~orloml. 

O honrado Senador verificará que esta fa· 
culdarle concedirla no Prefeito, para suspen· 
der a execução do actos do Conselho Muni
cipal, em ultima a.nulyse, traz o reconheci
mento rla autol•idade soberana do mesmo Con
selho. Uma voz suspensos esses actos pelo 
Poder Executivo, que não dispõe dR. sa.ncção, 
mas que tem a. vigilancia, porque é o Poder 
Executivo Municipal, embora. a. sua origem 
seja outra., tem por fim essa. suspensão serem 
e;ses actos submettidos á reconsideração do 
Conselho. 

O ConsPlho resolve, então, e, si por dous 
terços mantem a deliberação, o acto ou actos 
~;ão considerados legislativos, e o Prefeito é · 
obrigado a. dar-lhes execução. 

ASsim, ficam per.C,itamente descJ•iminados 
os interesses, que podem achar·se envolvidos 
na a.rlministração do Conselho Municipal, e 
que ficam sob a inspecção rlo Senado, e os 
interesses, puramente de administração local, 
que pertencem ao Conselho Municipal, sobe
rano na. gestão desses interesses. 

O nobre Senador firrnou-se,principalmente, 
em um ponto, que o orador lhe pede para 
não considerar procedente. 

Disse o honra•lo Senador pela Bailio. que os 
vetos do Prefeito, em todas as circumstancias, 
devem ir no Senado, para, realmente, se co
nhecer si a ma.teria ó paramento local, ou si 
deve ser submetti<la ao exame e decisão do 
Senado. 

O SR. SllvEmNo VJEIRA dó. um aparte. 
0 SR, GONÇALVES C:HA. VES declara que, a 

prevalecer esse principio, fica completamente 
annulladn. a autonomia. municipal. 

0 SR. J. CATUNDA-Não apoiado. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Não apoiado. 

Alrim disso, não se trata. de um município 
a.utonomo. 

0 SR. GONÇALVES CUA.VES continuando, 
roga ao honrado Seoa.dm• pela. Bahia a. fineza 
de ler o artigo da Constituição. Não se argu
menta com abusos possíveis dos poderes pu· 
blicos. 

Nestas condições, o Potler Legislativo, o Ex· 
ccutivo, o Jut!iciario abusam. O orador per
gunt:l qua.es silo os meios de evitar isto. 

Negar-lhes as faou!durles legitimas, natu
raes, logicas, que t!evem provir do direito, 
conferido pela. constituição, pru•a a. gestão dos 
interesses ci rcumscriptos na. respccti v a es- . 
phem de a.ttribuições ~ 

Pr•oseguiodo, o orador diz que poder al
gum ó absolutamente independente, no sen
tido tlo podei' abusar. 

Si o Podor Le:.;i~lal.ivo abusa, si nilo ha. 
rcsponsnbilirludo individual, Ioga.!, ha ares
pons[\bilidado da opinilto publica que, nos 
paizos representativos, tom muis força e ó 

··~ 
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mais e!Hcaz do que a prop1•ia responsabilidatlc 
criminal. 

0 Slt. J. CATUNDA-Criminal1 
O SR. GoNçALVES CnAVEs continuanrlo, in

siste na sua a!H1•mação, e diz que, além rlisso, 
ha em 'todo o caso o col'l'ectivo do Poder Ju. 
diciario, que declara inconstitucional o de· 
creto oll"ensivo da Constituição , decreto 
oriundo do Poder Legislflti vo. 

O Pode1• Executivo tem tambem a sua 
responsabilidade perante a opiniiio, e a res
ponsabilidade criminal ; o Poder Municipal 
tambem compartilha desta dualidade de res
ponsabilidade da opinião e a l'esponsabilidade 
criminal. 

Porto.nto, não se póde peiar a acção auto
noma dos poderes publicas, qualquer que seja 
a esphera a que elles pertençam, pela simples 
perspectiva de possíveis abusos. 

No sentir do orarlor, f,lram estas as ob
jecções formuladas pelo nobre Senador pela 
Bahia, e pelos aplll•tes do nobre Senadol' pelo 
Maranhão, com cujns idéas o orador estaria 
de accordo, si se tratasse de revogar toda a 
lei e dar uma nova organização ao Conselho 
Municipal. 

E declama S. Ex. se lhe parecer conve· 
niente organizar projecto neste sentido, póde 
desde jli. cont~tr corn o apoio, embora. fraco do 
orador, pal'tida.rio convicto da. expansão da 
liberdade; no seu modo de vel" que os corre
ctivos ela liberdade estão na acção e pratica 
d<t propria liberdade. 

0 SR .• lOAKlM CATUNDA.:...Da policia.. 
O SR. GoNÇALVE' CuAVES- Na da Policia 

está o CeariL. (Rcsos.) 

0 Sn. MORAES BARROS - A poiaclo, nilo na 
da Policia. 

o sr~. G<•NÇALVES CnAVllS- o Ceara é que 
devia tor policia, ha muitos annos. 

O orador declara. que deixar~ na. aprecia· 
ção da modiflcnçii.n qúe a Commissilo Jez ao 
projecto apre;;entado por cinco illnstres So
naciores, porque clla nlio foi clebaticla .. O 
substitutivo,como se vê da sualettra, acce1tn 
o principio J'Llndamental do projecto e ape~a.s 
classifica diversamente as duas categorws, 
em que elle di vide as resoluções do Conse
lho. 

O orndor faz ver que não se 1•etirarli. cl_a 
tribuna sem ponderar ao Senado a convem
enci:L que ha em definir-se claramente o quer 
no nrt. 20, rla lei n. 85. se devo entender por 
netos q uo violnm leis e regulamentos da mu
nil'i p:tlidado. 

N1i0 so JlÓIIo consicleral' esses netos c~mo 
n.c:tos lrgtHl11tivos; o o Senado tem so v1sto 
aqui vexado por 1llllit infinidade do vetos lll· 
J'uudatlos. Aind11 Jwntem, uru !lltt:>~mdo cul· 

Suundo Y. l 

lega de Commissão do orador ventilou larga; 
mente a queRtilo, a proposito de um veto su. 
jeito á apreciaçilo da Casa. 

Os Prefeitos, ordinariamente, consideram 
ver! ado no Conselho pr·aticar qua!.1uer acto, 
tomar uma resolução, que importe a revo· 
g-ação rle um acto legislativo. Mas, isto é 
simplesmente absurdo, seria negar ao Poder 
Legislativo a facnldndo legislativa de alterar 
ou revogar os netos que houvesse decretado. 
Por conseguinte, quando a lei trata de actos 
emnnados do Conselho Municipal, contrarias 
li.s leis e aos regulamentos, estrs actos não 
podem ser sinão os puramente de adminis· 
traçiio, porque o Conselho tem HLCuldades 
administrativas, as qunes devem ser prati· 
cadas conforme as nórmas estabelecirlas em 
leis e regulamentos preexistentes. E' neste 
sentido, que o projecto consigna um artigo 
esclarecendo, determinando e. lJOr assim 
dizer, definindo o pensamento do legislador, 
quando dispôz que seriam r.asos de veto os 
actos do Conselho Municip1l contrarias ás 
JaiR e regulamentos municipaes. 

O ot•arlor conclue dizendo que pensa. não 
ter sido impugnado o sub,tituti vo, que a 
Commissão teve a honra de apresentar ao 
Senado. 

A Commissão, não e preciso dizer, accei
tarli. de muito bom grado qualquer correcção 
que a sabedoria do Senado entender tlever 
dat• ao projecto. 

Entretanto, a Commissão estll ainda con· 
vencida de que o Senarlo hem procederia 
ncceitando o substitutivo tal qual foi apre
sentado. 

O Sr. Ramiro BaJ.'Cellos de· 
clara que, até este momento, está resolvido a 
votur contru o projecto da Commissão ... 

O SR. Gol\'ÇALVES CI!AVES-Entilo, vae até 
ao fim. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS ... -e Vne ex· 
plicar no Senudo os motivos do seu voto. 

Acredita quo o prqjecto, retocnntlo a lei. 
que se ch:um-Lei Orgunica do Municipio
vem ainda augmentnr a desorgauisação pro· 
dnzida quanto ao pensamento da lei consti· 
tucionul. da lei fundamental. 
. Sabe-se que este município se denominava 
-0 Município Neutro-e era considerado 
verdadeiramente um municipio. A lei re· 
cente trnnsformou-o em Dístricto Federal. 

O SR. GoNçALVEs CuAvgs- com um go
verno municipal. A Constituição nssim o diz 
-Governo Municipal. 

0 SR. RAMIRO BARCICI,LOS- No al't. 77, 
1iLllu-se ele aclministrn~•üo municipal. 

0 S!t. GONÇALVES CHAVES-Sem duviua; iJ O 
quo estit. 
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o Sn.. RAMIRO BAncm,r,os-Mas, n~ cousas 
precisam de ter a :mulugJC:t. CLH:sl.ituimm·se 
os ]:stados, <l os Estrvlos se compoem de !llU· 
nicipios. Estes municípios so regulam pelo 
que ftlt• determim1do nas rcspecti v as cousti· 
tUições estadoaes; aqui tumbl'm loi cre:tdo por 
ess11 lei orgunica um ver<ladeiro município 
como os outros, mas est.o IntllliCi]Jio por que 
se regula~ quaes sào as rehu;õcs dolle com os 
outros mais~ o que ropre>cnta elle na uni· 
do.de nacional. neste grande conj uncLo, que 
se c!Htma-patritt bra~ileira ~ Niio é um Es
tado propriamente, niio é propt•iauumtc um 
município, nem póde sel-o com todas as rega· 
lias dos municípios .•• 

0 Stt. LEOPOLDO DE BULl!ÕE:s-Apoiado. 
O Sn.. llAMIRO BAtlCELLos- ..• porque aqui 

estit a c~J.pital do Governo Geral da Uniiio, e 
o Governo Geml da Uniiio niio púde ilcar, 
como Um illustrado Deputado po1' Pe!'l1am· 
buco, como !nana nos ares (lUso), ello precisa 
ter (1. sua setle o autoridade na sua cirlade. 

O que foi creatlo pela lei organica, entre
tanto, 1oi um~J. sé1·io indefinida. de conflictos 
paro. hoje, para ~J.manhã e para todo o sempre 
Ora, o orador relembra que Hão concordou, 
que voton contra a lei organica alludida. 

o Sn.. GoNÇALVC:S CHAVEs-Então, e teiró 
antigo. 

O Sn.. RA)IIRO BARCELLos-Em tal caso, nfío 
póde concordar com e,;ses retoques á mesm!J. 
lei, porque acha quo quttilto !oi fuiLo rela· 
tivamente ao Districto Federal esti1 errado. 

E não precim appellar p!1.l'a Jactos, atlm de 
fol•necer demonstrar;iio l•O>itiv!J. de quo a ad. 
ministl•ação do DisLl'icto Federal tem estado
si e possível dizer, ainrla !J.baixo da pessim:l 
administração do tempo do município ncuti·o 
do ImPerio. 

0 SR. TIIOMAZ DELF!I'IO-Nito apoiado , é 
uma injustiça que, sem raziio, V. Ex. lilz á 
:~dmini~tr~J.çiio do Districto Federal. 

0 SR. RAMI!W BA RCELLOS- Pede pm•missiio 
ao iJ[ustre roprcsent~J.nte do Districto Federal, 
para pi·osegmr. 

Conlessa que passou a sm1 meninice, 
nest~J. cidade ; era cstud~J.nte, e pode dar tes
temunho, si a su!J. memorht ni(o é fmc!J., de 
que se observa prol'und!J. decatlonci:t no que 
toco. a. serviços de hygiene publica d:t cidade. 

O Srt. 'fuonrAz DEI,t•'II'IO - Nüo apoio.do ; ó 
que V. Ex. nii.o tem momor·i;~o 

O SR. l~AMuw BAnc~eLLos - Cil.r1riL Jactos. 
O Sn. TIIOliA7. DICLl•'JNO- Nilo citn. 1'1teto>, 

nen1 tommomor·ia; Jur. u.ponas uum injusti~,a. 
clurnaros:1. 

0 Slt. HMIIlW BARCELLOS - Referit'·"ü-it 
no ~orvi~o do. limpeza publico.. 

No seu tampo, no tempo em que era aqui 
ostu<lau te, c, cumo todos sabem, os osturl:lntCs 
<!lll geral são urn pouco nactivagus (riso), 
teve occasião do observar ocularmente, de 
muitas noites passnr por cst11 cidade o ver 
vurrendo·se as suas ruas: lmvia um corpo do 
varredores das ruas da cidade ; em geral, as 
ruas naquellc tempo amanheciam limpo.s. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULllÕES - E' CX!J.cto, 
O Sn. Tnol!Az DEI,E!No- Hoje, V. Ex. não 

ó mais noctívago c por isso niio o vê. 
O Srt. RAlll!W BAt\CELtos - Niio é, porque 

mesmo ostiL alé um pouco mais velho que o 
illustrc Senador ; jú, passou esse tem!JO. 

0 Srt. GoNÇA!.NES CHAVES- Logo, niio 
póde dat• testemunho neste sentido - si as 
cousas viio mo.l. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Mo.s, sahindo 
de manhii, ordinari~J.menw não encontro us 
ruas varr·idas, como naquelle tempo. 

Si se trat:1 do serviço propriamente sani
tario, naquelle tempo lembra-se que havi!J. 
bo3p1taes de isohtmento para os casos do 
epidemi~J. na citlade que o serviço de hygiene 
eru um pouco rnnis tlscalisaclo. 

O SR. TnoMAz Dl~LFINo-Não apoiado. 
0 St:. RA~Illlü BARCELLOS -Hoje, encontra· 

se em todos os bo,irros e por toda a partu Je· 
bre amurella, casos tlo vuriol:1, molestius opi· 
dcmicas. 

0 SR. TI!OMAZ DELFINO- Nunca houve tito 
boa administraçoiio corno hoje. 

0 Sa. RA~!lRO BARCELLOS - Si se tt•!J.ta de 
agua, é a mesma coma: acha que se tom de· 
cal! ido extraordinariamente. 

O SR. Tuo~rAz DELFINO - Niio é culpa d!J. 
admimstraçüo municipal. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Niio quet• dizer 
que seja culpa da administmçiio municipal, 
quer dizer, sim, que !1. culpu é d!J. org<ulizu
çoüo d~J.d!J. ao Districto Feder·al. 

0 SR. GONÇALVES Cl!AVES-:A culp!J. é mm
bem rla administraçiio. 

0 Srt. RAMIRO BARC!CLWS- Si se trata do 
policiamento, ou que outr'ora via em c~J.u!J. 
esr1 ui na de cuilu. rua dous urbanos, como en· 
tão se chanmvam, niio vejo hoje nos pontos 
lunginquos desta cidade um soldado durante 
o d!lL. 

0 SR. TITOMAZ DE!,FINO- Nada tem O Dis• 
trietu Federal com u. polici:t, que estti, euke· 
guo t't União. 

0 ::ilt. lL\~lllW BARCilLLOS - Niio est.it. E' 
um ~crv iço Ji.nto conj u ncl.itmou te. 

0 Srt. TIIOMAZ DELF!NO-Apenas de paga• 
monto, mus niio nu oxccuçüo. 
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O Sa. R,\,.rmo BAncmLr,os-Resultado de~, Ertt esta cirl:Hle,it osso tompo e por virtllllo 
não haver logica n11 orguniza.çiio. Ou a orga- do acto mhlicionul. o Municipio Neutro. Não 
niza<;ão estó. errada. (tiJlOiados.) cnnstituitt uma cellula, umu. unido.de muni

O SR. E. WANDEr-;I\OLK-Não ha adminis· cipn.l; era. uma administm~ão nn. constante 
traçi1o. dupendoncw. o nr1 tu~e!la ausorvente o Esma· 

gaúo!'a do Govcr•no bera!. 
0 SR. GONÇALVES CUA.VES E OU1'ROS Sr.s. 0 ll!inistm•io do lmpcrio intct•vinlw. con• 

SENADORES-Apomdo. tinuamentc nos. menores e mais insignitl· 
O Sa. Tuoli!AZ DEL~'III'o-Ha a melhor ad- cantes detalhes d·r. administraçi:io do !Uo do 

ministt•açi:io passivei. · Janeiro .... (:lpm·tes.) 
. , . · jó. directamente nos serviço> locaes a seu 

O .sr •. RAMIRO BARCELLos-:-~e. constdera o car"O j[t nos autos da municipalidade. " 
destmo das rendas do Muntctpro, nota que o ' _ . . 
naquelle tempo ni:io chegava talvez ;1 quarta . Absolutam.ente mo h~v1a governo mum· 
p:wte da renda o que e!'a destinado ao !'une· ctpalnesta CHiado; um snnul_acro, uma appa· 
cionalismo, quando hoje se vel'ifica que uma t·encta dclle, uma. delegaça.o do Governo 
graude parte da renda, em proporção muito Geral. . . . . _ . 
maior do que naquolle tempo, e d~stinada ao c_omo, pots, perante as mstLtutçues erguulas 
funccionalismo, que não produz mais do que a lo de Novembro, p~ranto o con~racto fe-
produzia. então deml de 24 de Fevermro, se póde dtzer que o 

' • _ govcr·no municipal estabelecido pela mo· 
O Sa. THo~rAz DELFINO - Suo ac~usaçoes narchia era mais automono do que o esta· 

vagas, sem base, sem prova, e attrada.s a tuido pelo regímen republicano ~ Isto é uma 
esmo. herezia. . 

O S1~. RAMIRO BA!l.CELLOS pede que apre· Existem na Republica quatro entidades 
sente 03 algarismos para mostrar que isto politicas, que 'ii.o: a Uniii.o, o Estado e o Mu
não é a verdade, e ó atirado a esmo. nicipio; e ha ainda entidade singular, que sél' 

Portanto, Sr. Presidente. acho que 0 Dis· se encontra nas republicas l'~derativas, na 
t.ricto Federal devia estar mais preso tL auto- America do Norte, no Mexico, no Brazil, que 

d é o Districto Federal. 
ridade o Governo da Republica. (Apoiados; O Districto Fedem! niio se reo"'O pelas dis· 
t1·ocam·se apa,·tes.) · 

posições que regulam os Eõtados, rege-se po1• 
Eis os motivos pelos qu:<os vota. contra o um conjuncto rle disposições, consoantes a 

projecto, e>pera.udo que o decorrer do tempo. su:t e~pecittl n11tureza, que sii.o as que fazem 
trazendo convicçDes ao e>pirito do Congresso dclle :1 quarta cntid~úe politica. 
e rias autorirlades que dfio a. or·ganiznçi1r> ao Niio ó ello igual aos municipios dos Es· 
Districto Federal, apresentem uma I'Clorm11 tados, nii.o ó tão pouco iguo.l aos Estados, 
mais consentane t com o regímen federa ti v o porque para esta ultima. condição lhe tilltam 
que a Constituição estabeleceu. as delegaçücs da soberania, no sentido expres· 

samente politico. 
O S1•. 'l'hom.:1z Deatino-Con- Não é licito considerar,como parece ao hon· 

fesso. que sente-:;e vord11rleiramente acanltarlo mil o Senador pelo Rio Gr•antlo do Sul, o 
po1•a.nto o Senado, tendo de referir·sc aimla. a Districto Jicdoral uma entidade directamente 
negocios da Capital Federal. subordinada ao governo centrnl, quando elle 

A multillão do a~sumptos locaes para que tcfl1 repJ·csentaçi1o politica, quando tem Depu· 
o Senado 6 chamado a occup tr-se constan· tados, quando tom Senadoros, estes ultimos 
temente, desviantlo·o, por assim rlizeJ', das representantes do;; Estados. Um tal conceito 
suas elevadas funcçücs legislativas, com- ofl'ende directamente it Constituiçi:io Fe
pelle·o a importunar esta alta. corporação deml·. 
(nao apoiados), arrastu.nrlo para um terreno Parece que nesscl ataques constantes it 
estt•eito, porventura mesquinho, as suas co- nutonornin do Districto Federal ha um resto 
gitaçces mais dignas e :tlevanta.das. · tio supcrstiçiio e fctichismo mona.rchico>, 

Mas que lilzet· si ó o ot·atlor representante como tu.mbem reminiscencius das odiosidades 
desta dcsgmçuda o mo.lfadarltt cidade rlo Rio contr:t a. institui<;ii.o oxtincb .. 
de Janeiro si não protestar, pelo menos, pro-
testar quando olla ó atu.cada, aggredit1u. Fazem lembrar taos ataques a permanencia 
(Ha wn apa•·to). nos :tetas do parla.montarismo mona.rchico. 

Acret1ita. q11e ó par;~ I;L,;tiutut• o quo ~e A~sim tamLem. a Otlio'.:idado d:~ opiuiiio ua.s 
passa. ainda no regi meu. J'ctlomLi \'u, depois }JL'oviucias eontm o centro, de ondu pttrtia o 
que so operou o granrlwso tnOVItneutu de inltuxo au:tliluor souru toii<L a viria tio paiz, 
15 110 novembro o;::s:Ls s:ll!datlcs pela. situ:\ção l'ont.iut'm nos ataques contra a Ca.pital tla. 
drt cidade no tempo d:t monurcltiu, situar;ão Uniiio, quo era u antiga cupittll do Brazil 
triste o do relmixtuncnto. monarcluw, · 
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A monarchirt contrrtlisava em si todas as 
for~as, tudo quanto se p ,rlia J'azor na vida 
politica e administrativa della dependia. 

Hoje, que as provincius se libertaram do 
jugo secular, nilo h a mais razilo para que os 
Estados m!lntenham este se.ntimonr.o de ant.i
pnthia a Capital l?edernl, nlvo do otlios in· 
justos, do accuo:l.çõos e rle aggressões que não 
se justificam. 

Washington se constituiu. O Rio do .Janeiro 
é uma cirlttrlo t'eitn. pelo tempo, nm>t lenta e 
nat.ural aggregaçiio rle molecultts de popultt· 
ção, de logos, de visinhos. 

Pelo rogim~n dtt Constituiçiio brazileira, o 
Rio de Janeiro, tem governo municipal, 
art. 67, mas tambem posme vida politica, 
tem Deputados, tem Senadores. 

Ó SR. ll MI IRO BARCELLOS - Estli .V. Ex. 
completamente engttnarlo. o que no;; leva a 
fali ar neijtas q uestüe~ do Districto Fodeml é. 
ao contr:tJ•io, um sentimento de amo1• ; é zelo 
pelos interesses desta cidade, que é nossa, 
que é da Uniíio. 

0 ~R. TIIO!.!AZ DELFI:-<0 - (continuando) 
acredita que llw niio tiJ.Ilece razü.o ptu·a attri· 
lmir esse espil•ito de injustiça, que se mani
festa ainda contra a cida•le rlo Rio de Janeiro 
ao odio a centralisação da monarchia. orlio 
que chegou, nos ultimes tempos do pass:vlo 
regímen, lembram-se todos s••m duvida, nos 
pronunciamentos de separntismo, tão lortes 
em S. Paulo e no Parti.. 

Nunca poderá Washington aspirai' o tr.r 
vida politica; a isto se oppõe a Constituição 
Americana e imperativamente. 

Diz Carlier, referin,lo-se á capitttl da fede· 
ra,:ão Americana do Nor•te, que quando em 
todas as c i danes 1laq uelle p11ir., os ne~ocios 
publicas p•·eoccupnm os espirit.os, se deb:Ltem 
na praça publica. os cidadãos de Washin
p'ton. são cidadãos adormecidos, sleeping 
c•tizens. 

E' notorio que as gmndes cidadrs da Ame· 
~ica do Norte têm uma organisação local 
muito mais nutonoma., muito mais indepen
dente e soberrtna do que a nossa. Chicago, 
S. Luiz, BJ•ooklin. e muitas outras têm seus 
poderes legislativos ... 

0 SR. RA)fiRO BARCELLos-Mas não dirú O 
mesmo de Washington. 

0 SR. TIIOMAZ DELFINO - Tratarei de 
Washington. 

Chicago, S, Luiz, Brooklin. Nova-York 
e outras g-l'andes cidnrles, têm seus poderes 
legislativos e executivos independentes, sa
bidos directamente do voto e da vontade po
poulai', c si se pol'CO!'I'€1' todo aqurlle pniz 
creio nilo se encontmrá um:t gran•le cidade 
cujo Mayol' não seja nomeado pelo povo. 

Appello d:t minha memoria neste momento 
p:tl'IL o livro conhecido, de Bryce. Ainda 
mais; nqui mosmo no Brn.zil. identico úwto 
se obsm·va n11.s capit.aes rlos Estados. 

Orn.. o que <i cmwenicnr.c ptti'it as cnpit:tes 
dos estar! os, porq uc li:11le ser inconveniente 
para tt capital da Uniii.o 'I 

Cnmpal'ar 11 capital dos Estados Uunidos 
t~a Amot•ica do Norte, Washington, com o 
Rio rio ,JILneil'o ó, deuuixo do posto do vista. 
historico o deb:~ixo •lo ponto de vista da 
Constitui~ão um Cl'l'O. 

S11he-sr. que Washington urro foi uma 
cidade croatl11 romo o !Uo do Janeiro, pelo 
desenvolvi meu to nat.urn.l dn. orlifleaçfio, pelo 
ng-g-t•o:;:aclo ospontaneo dos elemm1tos da po
pula.çiio. 

Esta phra.se basta para accentuar a difi'e· 
rença que existe entre as duas cttpi taes, no 
ponto de vista da preceituação constitu· 
cionnl. 

Sabe-Re que a populução do Rio de Janeiro, 
computáda peia estatística de 1890, em, ap
proximadament.e, 500 mil habitantes, é, no 
juizo rle muitos, mais elevada. 

Washington tem uma populacilo official, 
não commercial e ind.ustri1Ll c:omo o Rio de 
Janeiro, muito menor que a dosta cidade ll 

que não olferece a tendencia extraortlinaria 
a expansão que esta ostenta. 

Em fim, no dia em que foi lançarla a pcdJ•a 
de sua fundação como cidade, o Rio do Ja. 
neiro, recebeu neste mesmo acto seu governo 
local. 

O honrado Senador pelo Rio Grande do Sul, 
desculpe-me, não conhece os ~erviços muni
cipaes cuja criticu Jaz. Si conhecesse, veria 
que não ha na Americu do Sul. no ramo da 
hygiene, serviço ue desinfecção tão bem leito 
e tiio completo como o da Cupitlll rlo Brazil. 

Qmm•lo aqui ost.h·eram os modicos chila
nos, que vieram mL e~qut~l!ra uess11. nu~:iiu, 
Jbram visitar os etlificios do tlesinrectorio o 
declararam ~ue est.uvam mamvilharlos pelo 
quo viram,não tendo encont.mrlo na Europn, 
de onde chegav:tm, nada molhrn·. 

O nobre Senador nü.o con hec:o, o serviç:o rl:t 
instrucç;lo puhlicu. na Ca.pital Federal; si 
conhecesse, havi1t de ver que não ha na Ame
rica do Sul uma instituiç[o que se compare 
ao lnst i tu to Profissional, que se com paro á 
casa de S. José ..• 

0 SR, SEYEI\INO VIEIRA-V. Ex. refere·SC 
:10 custo desses o,tabelecimen tos? 

O S1:. Tuo~Hz DET,PII!NO-Rel'orc·so ao seu 
custo proporcional POS re>ultados que oll'o· 
rccem. 

roi o logislrulor ~uo 1leterminou que corta 
Ul'""' tio~ J~,t11dos Unidos se 1.rn.nsiOI'Illa8se lia 
cttpitul tlit<JUella lcdet·u•;itu, Foi U8Siln quu 

.!ti. tevo occasião tlo dizer, que é possiv(\1 
que o t'unccion:LliSJIIO lllllllicipal suja, maior 
t\u que o ueccsSitrio, M:ts a culpa •listo niio 

J. 
l 
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c:1be á administração actu:1l, que encontrou 
a rlistribniçiio das divisrie . .; arlministrativas 
leit.ns, e os postos confiarlos. 

Ent.ret.nnto, o Sr. Prefeito do Distri~to Fe
deral, uii.o tem concoJ•t·ido para o <Lugmento 
do pess.;al i ao contmrio, tem leito o que 
cstú. ao s n1 alcance pau diminuil·O, dei· 
xando de preencher• muittts vagas, deixando 
de pt•ov;n• muitos ca.rgos. 

Quanto ás despBzn.s. 11iio se pó~ e comparar 
as que fazia a cidarl" rlo Rin Janeiro no tempo 
do imperio com as determinadas pelo serviço 
que a administração republicana tem de 
desempenhar, set•viços muito mais exr.ensns, 
mnito mais hu-:.:os. muito mais co,~>pletos,' 
muito nu1is reg-ulnrrs e muito mais periHtns. 

Estii. longe rle 1lizer, que a cidar.le do Rio 
de ,Janeir·o offArrce um .. xemplo ou mo•te[o 
de serviços municipaes, nem isso era pnssivel 
em umn cidade que tem sua admini"tra.ção 
constantemente atormentada pela interven· 
ção indebita de todos os repre,;entantes dos 
estado:;. 

0 SR. RAMIRO BAECELLOS- E' que 11. Ca
pital d:t União pertence a todo o Bl'llzil. 

0 SR. TJIO)!AZ DELFINO - Tamhem a todo 
o Brazil pertencem as capitaes dos est11rlos. 

0 SR. RAMIRO BAROELLOS- Nii.o ha tal. 
0 SR. THO)!AZ DELFINO- Então a quem 

pertencem? O interesse da União, que justi· 
fica essa intervenção de t.or.los nos negocias 
peculiares do Rio de Janeiro, e o mesmo em 
relaçãn ás capitaes rlos estados, e, levando 
mais longe o argumento, o mesmo em rela· 
ção aos estados. 

occupanrlo a attenção deste com tal materia, 
que particularmente entende com a vida mu
uicipnl. 

No Governo Democrrttico, como o que se 
acha rstu.belecido no Brnzil, a vidn muni
cipal autonoma não pó,Ie ser uma rcalit!ade 
sinão de accorrlo com os preceitos semo
craticos. São ·eJles que o obrkam o orador a 
vit· á tribuna que o compellem n dirigir a 
palavra ao Senado o !1 r .. sponder ag-or·a ao 
honrado Sena.dor• pelo Rio GJ•nn•le r\o Sul. 
Por ot!tt•o lado e ela ro que ora imp,~sivel 
Otivir certos ataque", t<lo violentas cc·usuras, 
arg11içõ··s tão ful'tes ú. administJ•aç:io do 
Distdcto Fedem!. .. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS-EU jti disso que· 
não t'allei da admini~traç,fi.o. 

O Sn. Tno~tA.Z D"LFtNO - ... o se conser
vasse si!PIIcto,o, deixasse passai' apreciações 
tão infundadas sem p!'Otesto, como se fossem 
verdade; incontestaveis. 

O Sn. RA~IIRO llARCELLos-Eu traduzo a 
opinião geral. 

0 SR, TIIO)!A.Z DELF!NO-Não traduz !1 ve• 
dndeii'II opinião i to1·na·se éco da opinião 
apaixonaria e aggres~iva. 

A opinhlo serena. calma, imparcial, sin
cera ~aquell"s que julgam os factos com 
i>enção complet11 de espiriio, esta, por força, 
não está com o illustre Seni1dor, nunc11 es
tará. E. pi1rece "PPOJ•tuno perguntar a S. 
Ex i no Rio Granrle do Sul não se levantam 
contra a administração cstadolll arcusações 
muito mais agudas, muito mais fortes rlo 
que as que se movem aqui á do Districto Fe
deral 'I 

0 SR. RAMIRO BARCELLOs-Encontra, mas 
não é por falta rle limpeza. (dw). 

Nelles pode-se desenvolver um movimento 
altam(•nte perturbador d;t federação i o . es· 
pirito de separação, o preparo da resistencia 
pel<1 f,rça armada, ás disposições legues da 
União, a organ isação de corpos policiaes 
l'ot•tes, disciplinados, bem arm:~dos, nume
rosos i pode um estar.lo oppô1·-se á eleiçiio 
de Senadores Federaes ; póde não prestar 
obediencia ás leis rb Uniiio por 111il motlus. 

O S!L TnoMAZ OELFJNO podo liccnoa para 
l'~Rponrler que não sabe se é por f~tlta de 
limpeza ou por lim]wzu de mais. (Riso). 

O orador, cuntinunando, r.leclara que para 
quo não pareça quo veio tão sómente inter
por um !H'Otesto. s~j:1-lho a:.:Ot'<L concedido 
dizer alg·umas po.lnvrus relativamente ao To r las essas hypotheses .i ustiftcariam, em 

relação aos estados, a int.ei·I'erencia d;t admi
nistl't~ção cent.ml, r.! os rrp1•esentn.ntes r.le todos 
os estados, como se quer fazer puna o Rio do 
Janeiro. 

Nilo desejará o orr.r\or entrar por este 
assumpto, pois, como disse. já elle p1·ende-so 
a uma ordem complexa do considera\'fies de 
caracter geral, capuz de alongar demasiado a 
discussão. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Mns eu me re· 
feri it lei or;;anica, 

o St~. Tno~rAZ DELI'JNO -Por incidente, 
fallon da administrn.çiLO, tliz o ortulor o aclm 
roalmcnto quo so tol'llc incommotlo ao Sonatlo 

pt•ojecto. · 
ós vetos que existem E[o de tres espccies: 

ou a lei ó vet.nda porque oll'ende a consti
tuição i ou porque oll'ende leis l'erlera~s. ou 
porque viola regulamento> e lois muni
ci paes; 

UM SR. SENADOR-Ainda ha outro C~SO. 
O SR. TnoMAZ Ut>LFtNo-Falla actualmente 

com relar_,iio no art. :?0 da lei or~n.nica. 
Peum, cm Lôa!il o lealmento, que a intor

pretaçiio unictt applicavol uo nrt. 20 11!1 >Ua 
ultima p11rte, ,·, quo o veto entende com á 
convenicnc.ia ou inconvenioncitt rle uma. loi. 
Quando o Prol'eit.o julgar que JL lei ó incon-
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,.,,niPntc, vct;t·O. E pon~a ;tSSim, porque se o 
'l"elo é lançado ~ú porque a lei viola as leis ou 
n:;nJ,,mcntos municipnes, o Conselho i'vluni
cipal n~o poderin. renovo r suaB leis, Jmvia elo 
ficar só com as lois que encúntrasso ao assu. 
mir suas funcções: por consequencin, rsta 
violnç·IT.o de que J',I}Ja a lei m·ganica ó relativa 
á rovogoçiTo, :1 alteraçií.o do leis existentes. 

Pcns;t que violm· nestas conrl içõc;;, quer 
dizer alterar, trausfornur, modificar e re
vogar ... 

O Sn. Go:-;çAr.vEs CrrA vF.s-Entií.o, está cer
ccnd:t a faculdade legislativa. 

0 SR. TIIO)!A~ DELFINO-Affirma, de novo, 
que isto é o seu modo do entender a lei, cm 
IJOn. fé. O que queriria,fôra muito divm·so,niio 
desejár:t jamais que semelhante attrihuiçií.o 
houvesse sido confericln ao Sena<lo, claro 
cst:'L... · 

o SR. GONÇALVES criAVF.S- ('orno poder de 
inspocçiio, o porler federal deve ter faculdade 
clo intervir. 

0 SR. TI!Oj!A7. DELFil\'O-Est.e poder de in
!'IIJCCção a que S. Ex. se refere, vlio sn.lJO si 
cle\"O ter raz[o de ser: Tres poderes consti
~.uido~ existem: o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciaria; estes tres poderes ~fio emana
ções di1·~cr.as da soberania. popular. Como é 
cnustituido, entretanto, o Poder .Judiciario? 
E' por eloiçiio popnlrLr? Não; ó de nomea,·IT.o 
elo ~xccut.ivo; úS rnCiubros <lo Supl'Pmo TJ•i
bunal Federal, pot· exemplo, são nomeados 
poJo Poder Executivo, e o elemento popnlttr 
intervem pela mncçüo Jo Serm·!o, 

O SR. GoNçALVI~s CII,~ YEs-V. Ex. trn.t:t ele 
PO<Ier Legisltttivo e vem com Poder• Jucli
ciario! 

O SR. TnOMAZ DEr.FINO nccescent:L que,ar
~umcntiLmlo com o nobt•e Senadm• por Mi nas, 
J'ltl·o tão sómenl.o pam r·enrler hornena6em a 
ma competencia, n seu me ri to, a stm capa
eiclllde, que reconhece muito superiores. 

0 SR. GoXÇALYES CIIA VES- Niio,senhor; não 
tenho nad11 oisto. 

0 SR. TIIOMAZ DELFI:'\0 (conlilluan•lo)-Par 
ncaso o PoderJudiciariu uiio ó tão n.ntonomiro, 
n:i.o é tão independento, uão ~o jnlg-11 t:i.o bem 
J'cpresc,ntaute cl11 sober~tn<:L nacional como o 
Legi:;lativo e o Exocntivo '/ 

O Prefeito ó nomen.uo pelo Pocler llxecutivo, 
axactnmcnte como us membros do Stip1•emo 
'l'ribunul Ferlcr:L!; esta. nómca,riT.o t.ern 11 sane· 
çriT.o do Son:ulo, corno .a das memlwos do Sn· 
Jll'emo Tl'ibunal Feclora.l; ollo tem o julera
Jn(•nto cloterminndn pül' um tribunal O>pr•cinl, 
cxnctarnento como os memhros do Supremo 
Tt•iiJUnal Federal. 

O S1t. GoxçALYE~ CIIAVEs-N:"io quero fllllat• 
ontl':J.vcz; V.Ex. dA Jicoll\'ILpamum ~tpnrto'l 

Acha que V. Ex. nií.o pódo justificar ma 
idéiL cornpn.mndo IL constituiçií.o do Poder .Ju
tlkiario com um pod~r tio nalureza legisla
tiva. como é o Pocler Legislativo Municip11I, 
o Con,elilo Municipn.l; V. Ex. veja a grande 
dilfercn~a .. 

0 SR. TIIOli!AZ DELFIXO-Pecle desculpa, 
mas confessa. que niio póde apprehender bem 
nc8to momento o pensamento <~e S. Ex. Dizia., 
S. Ex. qno o poder qne tem o Prefeito sobre 
os vetos JliiO é de colllthorn.çiio nem i.le tutella, 
mas sim de inspecçiio, e e, repetia S. Ex .. 
pnrque niTo sahc este poder da mesmo. origem 
que o Poder Legi~Jativo, niio sabe do voto po
pular, sahe·danomençiio da Poder Executivo 
Fecler:J.I. 

0 SR. GoNçAT.VRS CnAvEs-Faça V. Ex. a 
analogia como Pocler Executivo da União ou 
dos Estados, que sahem do voto popular•, e 
nüo leve para o Poder Judiciaria. 

O SR. Tno~rAz Dm.Frl\'o-Parece que não 
h a razão no nsscl'to do honrado Senador. 

Pelo facto de ser o. prefeito nomeado pelo 
Presidente da Republica c est11 nomeação 
approvada pelo Senarlo, elle está no mesmo 
caso ele um poder autonorn ico, como 6 o Poder 
Juclicin.rio, pois os membros do Snpremo Tri
Lunal F<?deral são assim investidos elos seus 
elevados mandatos. Si 6 eon ven~üo a no
me~tçiio do Prefeito pelo Presidente da Ropu
blica o n. approvaçiio pelo Senado, muito 
notavel convenção e esta de fazer com que o 
Poder Judiciaria seja emanado do Poder 
Executivo, com sancção do Senado. 

0 SR. GONÇALVES CHAVES-DOU em poucas 
palavras umap<Lrte para determinar a minha 
idea. A sn.ncçiio ó juncção lfgislativa, p6de 
ser cxercicla por um poder de origem eleito
ra.! ; o Poc1.er Execur.ivo é eleito pelo povo, 
tem est11 função rle sancçiio ; o Podor Judi
ciaria ntío tem ori:::em eleitoral, não póde 
exercer uma fnncção legislativa, qual ó a 
sanc~iio. Por isto, digo: niio hn confronto 
passive! do Poder Executivo Municipnl com 
o J'o;Jer Judiciaria. 

0 SR, TI!OMAZ DIILPIII~O- Toda differença 
que encontra o or:t•lor entre a sua opinião e 
a de S. Ex. é dCl•ivucla do um vm·cludeiJ•o mat 
cJIIC11du. O ltonrrulo SenJt~Ol' por Minas cxami· 
na os poclores como pr:deres superiores go
vornn.mon tnos om ~;i, quer srjam m u n ici pncs, 
quer unionaes, fJlleJ' sr,in.m est:ulu:wR; 110 
]lasso qno o ora;Jor abandon:t osto tcl'l'eno 
Jllll'il co!lo·car·se no c:tso especial 1lo Distri
cto J?ecJm•nJ o nus conrli<;riics om quo ó oxcr
ci;lo a~ui o Podet• Exucut.ivo muuicipnl. 

Pm•:tnii.o ropnl.irltl'~Ulll<•ntaç,ii.o, quo so lho 
allgum clam, delituil.:mdo bom a ide11 que 
onccrm, o tendo sido nn.tur11lmonto ji1 propu-
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Jwndicla poJo Senado, c tnmbr.m para termi· 
nar, continun.ril a sua cxposi<;ão. 

Dizia que hn tres naturezas de ••etos: o veto 
em:mndo de olfensn it Conslituiçiio, o veto 
emanado rlo oifensn ás leis fadcrnes, o o veto 
om[].nado de oifen~n :'ts lr.is ou aos regulamen· 
tos municipnes. Do bo:1 fó,ontonde, aindn. que 
não srj:~ es>e o seu idonl, que este ultimo veto 
se ref•ll'e it conveniencia ou incon vcnicncin, 
e quo a loi n. 85, de 20 do setembro de 1892, 
lei oJ•ganica do District.o Federal. conferiu ao 
Prefeito o direito rle vetar, julg1tnclo da con
venioncia ou ínconveniencin.. Entret:tnto; 
n~sim não se tom l(eralmente entendido, e 
a'sim não é que se deve entender, tendo em 
vista os princípios cnrdeaos do regimen. A 
commissiio no seu projecto de lei ampli<t um 
pouco o principio liberal, estabelecenclo as 
seguintes especies de vetos: vetos ás leis que 
oifendem a Constítui<;ão, vetos ás leis que 
oifendem as leis federaes, e vetos que oifen
dem especialmente a lei orga.nic11; tae~ vetos 
elle os julga em clefinitivo. E ·~c tos por íncon· 
veníencia, estatuidos nos dous paragraphos 
§§ 2" e 3". No § 2' trat1-so das disposi<;õc, 
legislativas novas do conselho municipal, e 
quando e>tas olfendem, ao juizo do Prefeito, 
os interesses muuicipacs, elle as veta; e este 
"eto é levado ao conselho municipal. No § 3" 
ns disposições legislativas municipaes, que 
oifenclem as disposiçües legislativas munici
paes já existentes,siir, vetadas e levadas taro
bem ao conselho municipal. 

Declara que acceitll o projecto dtt honrada 
commissii.o como um pa~so, como um pro
grosso para aquíllo que desl1a vêr rcalisado 
um dia, 

O District.o fecleml, para terminar. affirm11 
o orador, não é hoje m:ds n. Cn.pital d11 Repu· 
blica dos Estados Unirtos do Brn.zil; em vista 
do § I" do art. 1" da Constituição, o Dist.ricto 
Fc<lern.l é apenas a capital provisoria t1.os Es
t:trlos Unidos do Brazil: r.. c:tpit:tl cleflnitivl1 
csttL cread11 pela Constituição, existe no pia· 
nalto Central. Por consequenci:t, o governo 
legitimo o cletl11itivo do Rio de Janeiro é o 
governo local, o provisorio ó o governo da 
União. (Muito bem.) 

O Sr. Vicente l\l:1chado ele
clara que so julgava dispenstLliO de proferir 
al:,:umus pu!:tVl'tlS sobro o assnmp·O, desde 
que. acceit:cndo como :1uto1' do projecto pri
mittivo, o substitut;iyo ria Cotnmis,fí.n <lo .Jus· 
tiça e Logisla<,,iío, lbi nllo hl·i!llantemeuto do· 
fontlitlo pclu illu,tt·c rcltttol' <1:L mesm:t Com
ltlissii.o. 

Enl.rotan to, tltrit bro vos con,illoraçües S•Jbro 
o assumpto em •lisn1ssüo. 

Quanrlo t;c~vn ncea.siiio •lll npff'Sl'nL:u ao eo
nliecituonto tlo ~cn:1du o projecto or11 om do· 
btttc, outro nflo foi o sou intuito sinão ro-

mover diiTiculda.rlcs, que já teem apparecirlo 
no Senado, quando este toma conhecimento 
do vetos interpostos pelo Pt·efeito Municipal 
sobre resoluções do Conselho Municipal do 
Distr·icto Federal. 

Lembra-se bem do que n11 occasião em que 
fun•hmentava. ligeiramente o projecto, fez 
sal i entes essas inconvenientes, procur11ndo 
obvial·os com a apresent,,ção do mesmo pro
jecto. 

Durante a !liscussiio do substitutivo, viu 
quo muitos Srs. Senadores, acatando mais ou 
menos as opiniões aqui externlldas, de que o 
projecto vinh:t eonjurar um mal oxisr.ente 
na l<Ji organic11 do município, entendiam, 
com tudo, que a lei, sendo contrari11 ás pro
pJ·ias disposiçúes constitucionaos, e teudo 
outros inconvenientes, niio deveria ser alte
rar!() unicamente no ponto em questão. 

Nilo pensa a<>sim. li:' do numero dos que 
julgam que a lei de 20 de setembro tem 
muitos inconvenientes e muitas lacunas; 
11clm mesmo que ella corcei11 attribuições, 
que devem pert.encer ao Conselho Municipal: 
quo olla elimina em muito~ pontos a auto
nOJni:J. do município; e que a org-anização que 
esta.l,clflcen niio é de certo a m11is conveniente 
aos interesse. do do mesmo município. 

1\las, si não se pó•.! e de prompto t'11zer• a re
forma de totl a a lei, porque repe!lir 11 re
forma de um ponto della, cujn, inconvenien
ci:L já tem sido demonstrad11? O Sen11do sabe 
que ao seu conhecimento têm sido trazirlos 
muitos "e tos oppostos pelo Prefeito :i. resolu
ções do Conselho Municipal ; em todos elles 
vem consignaria, como motivo do veto, a ín
J'mcção rla Constituiçiio ou da lei organica do 
município. 

Ora. a lei organica do município, sabe-o, o 
Semtrlo muito bem, estabelece precisamente 
os casos em que o !:'refeito pó'le oppor veto 
its resoluções do conselho. 

Esses casos e;tão consig·nados no art. 20 da 
lei de 20 de setembro. Fóm dellos, o Senado 
Cllreeo de comp"teneia para intervir nas re
soluçües do Conselho Municipal; lorn. dos li· 
m itcs estllbelecidos nessa lei, niio póde abso
lutawento o Senado manifestar-se, quer ap
provando, quer rejeitando uma resolução do 
Conselho Municipal. 

Re.,:tricta, como ó, a attribuiçiio do Prefeit9 
quanto no veto suspensivo d1LS resoluções elo 
Conscl h o, nos cr.1sos de inconstitucionalidade 
on do inl'racção tl!t lni organic11 ou de leis fe
demos ; quo recurso rcst1LV11 ao represen
tn.nt.o <lo Exc,utivo Municipal, toda a vez 
qtw unm re~oln•;iio uo Conselho attentasse 
euul;m os in tm·e,ses do Dbtricto Foderal1 
N•JIIhtllll abRolut:lmctlt•l. 

O qn,: ;u·ontoco muitas wzos ó qno, sewlo 
vctn.•la. um:t lei roput:t<l:t poJo reprcsont!llJte 
do Executivo Munieip11l como inconveniente 
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aos intere~ses rlo município, o Prefeito t~m 
de ir prccuror estv. ou aquella pecha de lll· 
constitucionalidade, par:L poder votar uma 
resoluçflo, que elle ,iulga contraria oos inte
resses do município. 

Ora, illudidl1 assim 11 restricçiio constante 
da lei, é justo, e razov.vel que o Senudu se 
tramforme 'em arbitro dos interesses do mu· 
nicipio,tomando conhecimento rle leis que não 
otrendem nem 11 Constituição nem a lei orga· 
nic:t do Districto Federal. nem as leis Je· 
dernes, e apenas nttentnm contm os inte
resses do rnunici pio? Não. O quo era neces
sario era que um novo veto fosse crendo, 
da.ndo ao proprio poder municip11l o conhe· 
cimento dos vetos oppostos ás resolUI;ões rlo 
conselho, quando ellas attentassem contra os 
interesees do municipio. Foi o que fez o pro· 
jecto primitivo; é o que faz o projecto substi
tutivo. 

E nem se diga que isto vem crear embl1· 
mços á açi.io do poder municipal, e que isto 
diminue ou elimin11 uma das v.ttribuições do 
Senado. 

Primeiro que tudo, o orador ent1•11 muito 
em duvid11 sobre o facto consignado na lei· 
o1•ganic11 municipal, que creou um11 11ttribui
çiio para o Senado, trazendo ao seu conheci· 
os vetos do Prefeito. lbssem quaes f('ssem os 
motivos. 

Si pe!11 nossa orgunisaçiio politica ó co
nhecido que o podP-r 11 quem compete conhe
cer da constitucionulidade ou inconstitucio· 
n11lidade r las leis ti o Poder .Tudiciario ; e eis 
ahi porque entra em duvidl1, suppondo que 
o Senado não póde, em relação ttleis do Con· 
seJbo Municipal, collocnr·se como arbitro su
premo,só porque est11 attribuição lhe lbi ou· 
torgada, não pel11 Constiuiçiio, mas pela lei 
organica do Districto Ferleral. 

Isto, porém, eol be parn. o e !feito d11 re
gcição do projecto ? Si o projecto crêa um11 
nova especie rlo veto; si elle 11ltera. 11penas 
uma disposição repntarl11 inconveniente de 
uma cort11 parte da lei, quando muitos pontos 
delln carecem de reforma, ti isto motivo p11ra 
n regcição do projecto? Emquanto não fôr 
possivellhzer 11 reJbrmt~ complet11 d11 lei or
gnnica municipal; em quanto não lôr possível 
deferir no Conselho Municipal tod11 a somma 
de poderes, que elle deve ter 011 gestão su· 
prem11 dos negocias municipt~es ; o que é 1'11· 
zoavel é quo se fnç11 aquillo que é 1'11ZOI1vel· 
mente passivei. 

A attríbuiçüo do Senn.do pnm conhecer da 
incontititucionalidatle dtLS r esoluçr"íc~ do Con· 
~olho Municipl11; a competenciu. do Senado 
Jlll1'11 decret11r que rnna lei do Conselho Mu· 
nicipal "ttent:t C'ontm as lei~ federues ou 
contra a lei oganic11 municipal, eom devo 
subsistir, devo continuar, omquunto niio se 
opera n reforma completa, que entregue aos 

eleitos do prorrio município o exercício de 
todas as suas attribuições. 

Mas isto não e nem pór1e se1• motivo p11m 
eliminar est11 nova especie de veto, cread11 
prlo projecto ~m discussão, e que altom 11 
diposi~iio do art. 20 dt~lei n. 85. E' de todo 
o :ponto necessario; tornou-se indiscutível 
essa necessid11de, de que ao conhecimento dos 
representantes directos do Districo Fedra.l, 
sr-,i11 commettida a 11ttribuiçíio de conhecer de 
tudo que dig11 respeito 110s mteresses do 
município. · 

O Sen11do não póde tomar conhecimento 
desses factos; esc11p11 á su11 competencia 
tomar conbedmcnto de vetos; que tenhar11 sido 
oppostos por inconvtniéncil1 do município; 
e no di11 em que elle o fizesse, directa ou in· 
direct11mr·nte, estav11 exllorbitando de suas 
attribuições, cst11v11 commetteudo um atten· 
tado coutra a autonomi:t do município do 
Districto Fcde1•al. 

O or11dor disse-o n principio, e repete-o 
novamente: v.utor do projecto, acceit11 com· 
pletamentc o substitutivo 11presentado pela 
Commissiio. 

Ouvia, entretanto, um 11rgumento, que lhe 
pareceu colher no 11nimo de :tlguns Srs. Se· 
n11nores, e que foi apresentado pelo noure 
Senarlor pel11 Bahia, de que 11 dispo>içilo do 
art. 2' do projecto ora em discussão 11nnullav11 
completamente a attriuuiçüo do Seu11do, por· 
qu11nto, deixando-se ao prefeitn o direito de 
reconhecer du constitucion111idade da loí, 
p11ra envial-11 ao Senado, ou, reconhecendo 
apenas 11 inconvoniencia del111. devolvcl·l1 110 
Conselho, o Preleito, po1• abuso, muit11s vezes 
si esqueceril1 de reconhecer dn inconstitu· 
cionalidatle d11 lei p11r11, julgando-a iuconve- · 
niente aos interesses do municipio,devolvel-a 
ao Conselho. 

Ora, é preciso· convir que não se legisll1 
com abusos, nem a lei e roitl1 para casos c.le 
pe!'Versiio . 

O que deve calar no animo do todos e que 
aquelle, 11 quem estti. incunbid11 11 execu~ão 
da lei, procede com elevado criterio e de 
accordo com a determin11çiio dll mesma 
lei. 

E' bem possivel, é natural, mesmo que o 
Prefeito do Districto Fed<·ntl elimine com
pletamente as ntt1•ibui~ões do Scnauo, ve· 
tando as leis, 11penns por inconvenientes 11os 
interesses do Municipio. O quo perde, porém. 
com isso o Districto Fedel'Ul ? -Nau11, cm
quanto que tnmbem niio lucra o Senado em 
estttr• exercendo umt~ uttribuiçüo, que uiio lho 
COIIIpete, 

El'llm estns as obser•mções que, como 
autor llo projecto, e ncceit11ndo o substitut.ivo 
ll!t Comn11ssiio, se ,iulgou o orndor na abri· 
gaçiio de externnr perante n Sanado. 

....... )r 
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O Sa•. Alvaa•o Machado -
Sr. Presidente, sendo signatario do projecio, 
or11 em •liscu~s:lo, oou forçado a fazer ligei
ras considerações, que traduzn.m do modo 
synthet,ico a minhi1 opiniiio. 

Lendo o brill111nte parecer dn. C0mmissiio 
de Legislaçiio.e Justiça, colhi um argumento 
poderoso, em que nmparo tnmbom lt minh11 
opiniiio, argumento que cu reputo são, ver
dadeiro e perfeitamente u.pplica vel aos dilfe· 
rentes mecanismos do no~so re:.:imen, como 
silo o Estado o o Município; entidades estas 
que, tendo faeuld<tdes e attribuiçõos corre
lactas, sem serem iwlependentes, siio, en· 
tretanto, autonomas, uo exercício de suas 
funcões constitucíonacs. 

Com elfeito. rliz a i Ilustrada Commissiio qu,e 
a lei orgunic!L du Município não confere ao 
Prefeito a cooperação legisl:ttiva da s11ncção. 

PerJeitameute de accordo. 
O que a lei organica do Município conferiu 

ao Prefeito foi simplesmente um dir~ito de 
inspecção dos actos do Conselho Municipal. 
longe de lhe attribuir üma cooperação legis· 
lativa; dizentlo que esta só se poderia dar si 
houvesse desconhecimento completo de at. 
tribuições. 

Pcis bem; assim, penso que não se deve 
eliminar a interferencia do Senado no estudo 
dos vdtos do Prefeito Municipal. 

Acho cabivel esta interfet·encia, nlias am· 
parada pela ConstituiçiJO, que dá competen
cia ao Senado para vel11r· pela applicuçiio das 
leis fcderaes. 

Este meu modo de vér já o externei com 
toda a franqueza. por occas1ão do assignar o 
projecto, ao seu illustre autor, o nobre Se
nador pelo Paraná. 
. Portanto desde que, com franqueza, exter
nei usstm a minha opinião, cabe-me apreson· 
tar agora um substitutivo, que traduza 
perfeitamente o meu modo de pensar. 

Esse substitutivo é o seguinte (LJ) 
Requeiro tambem a V. Ex. St•. Presidente, 

que sej11 consultado o Scntulo wbre se con
sente que st•ja enviada iL Commissão de Lo. 
gislação e Justiça, niio sú o projecto em dis
cussüo, como o substitutivo que acaiJo de 
apresentar. 

O Sr. Pre!llidentc- O nobre Sena
dor fará o seu requerimento }JOr esct•ipto. 

E' lido, apoiado e posto conjunctamente 
em discussão o >eguinto 

SUBSTITUTIVO 

N. 5 - 1807 

O Congresso Ntwional decrota 
Art. 1.0 Quando no "'"to quo o Prefeito do 

Distl'iclo Federal oppuzur ús 1\eôoluçücs •lo 
~onndo V,, I 

Conselho Municipal, ftir n.llegatla a violação 
d.a Constituição e leis federaes, assim como 
do~ direito.; dos outros municípios ou Estados 
e dos interesses tlo município federal, será 
elle submottido ao conhecimento do Senado 
Federal, que procoderit no.; termos do art. 20 
d:~ lei n. 85, de 21 de setembro de 1802. 

Art. z.o Quanrlo, porém, decidir o Senado 
que o veto Jbi opposto ás resoluções do Con
selho Municipal por cüntral'iar os interesses 
do município. então, no mesmo prazo do 
m•t. 21 d<t lei n. 85 de 21 de setembro de 
1892, o Prefe1to a devolverá com as razões 
do veto as mesmo Conselho Municipal, que, 
~e as approvar por dous ter~o~ dos votos elos 
membros do conselho, seruo promulgadas 
pelo mesmo Prefeito. 

Paragrapho unlco. Se o Prefeito, no caso 
tln. a pprovação, por dous terços, por parte 
do Conselho :Municipal, n1lo fizer a promul~ 
~açiio tleutro de cinco dias, o Presidente do 
Conselho n. Jará. 

Art. 3." Revogam·se as disposições em con· 
traria. 

Sala das sessões, em 9 de junho de 1897.
,Uvaro Jrfachado. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto n. 2 de 1897, o 
sub>titutivo e a emenda apresentada voltem 
á Commissão rle Justiça o Legislaç,iio. - Al
varo Machado. 

Fica adiada n discussão do projecto. 

I.InERDADI!l DE MATADOUROS 

Continún. om discussão, com o parecer con
trario da Commissão de ,Justiça e Legisln.ciio, 
o veto do Preleito do Dist.ricto Ferlerttl :'t Re
boluç•lio do respectivo Conselho Municip:tl, 
rehLtiva i1liberdnde de matadouros. 

'• . 
O !!ólr. Aquilino do Amaral 

confessa ter formado de;.de o começo da dis
cussiio a sua opiniiiD, e espemva no correr 
do doiJate f]UC ella se morlificasse, mas o pa
recer no projecto reg-ul11udo os vetos do Pro
Jeito veiu fit•mar n. bUa a.nterior opinião. 

Dcanto do !II't. 20 d11 lei org11nica muni
cipal, o espírito como que enxerg-a, na ui t.ima 
parte um absurdo ou umn medidtt inteim
mente ociosa. Entretanto, dosdo o momento 
em rrue ,,e reflict:1 mais sobre essa disposição 
da lei etu qmsLão chog~tr·se·ú. no resultado 
de quo a lei é· podei t~t, como domunst.m na 
unalyso a que a sujdta. 
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Terminando o orador• a su11 ana\yse, entra 
n:t apreciaçiio do 1lcto om discussão, dcf'on· 
dando-o por rU vm•srts IDrrnas, ató oncamndo-o 
pr:tticn.mento. Assim e que por•;nnta: si a 
municip11lidadc estabelecer como regra ::rernl 
que as casas no perimctro do. Capito.l rlcvem 
só ser construirias com tu.es e tuos dimen
sões, mas depu is da aurliencia do peritos que 
r1evem dar plantas, etc., e mais tarde n. mu
nicipalidade conceder a um individuo, li· 
ccnr;n. para construir• uma crrsa fóra rlnq uellas 
pr•eseripçiies, revoga ou não :1 disposiç'i.o an· 
tcrior? 

A resposta é affirmativa, o e o cnso em 
questão. 

A Intenrlencia Municipal, por lei reg-ular
mente votada e promulgada, pm•que o pre-
1eito nem snnccionou. nem vetou, autorisou o 
prefeito a contractar o serviço rlo abasteci
mento da ca1•ne verrlo. De accordo com os ta 
lei, houve cont1•acto que está de pó c appro
var :tp;ora o parecer da commis~ii.o é p1'aticl1r 
um acto constitucionl11, porque a nossn. Con· 
stituiçilo gamntc que :1s leis não terão em 
nosso paiz effeito retroactivo. 

E demais, provarlo como está que existe 
um contracto perleitamentc leg~tl, l'CI'aga•lo 
pela rejeição do veto não acarreta elle em 
uma in lemnização contra os cofJ·es da muni
ci po.lidn.de. ? 

E' contra isto que orador m:tis se. oppüc e 
lembra, para se1·virde escrupulo, o seu lllado 
de proceder quando no Serrano tratou·se do 
contr~tcto Chapim, VrJtarlo pelo Presidente da 
Republica e ag-om com scntenr;a do Supremo 
Tribunal Federal em seu favor e l1 Fazenda 
Nacional conrlemna a pagar forte il!llemni
zação. 

Nas condições actuars das nnanoas da mu
nicipalidade 13lla não esta prepamdtt para 
inrlemnizaçües. E' melhor que se mn.ntenha o 
monopolio, porque eile tem provodo melhor 
para o publico, do qne preferir, só pulo pom
}JOôa nome de liberrla.dc,o projecto vetado, que 
tem tJ•ozitlo ta.ntr•S vexames ti populaç,iio. 

Vota, pois, pelo veto, certo tle prestar um 
serviço relevante ó. populaçilo desta Capital. 

O Sr. Ramiro Barccllo!ô! -
Sr. Presidente, u. matcria e1n discussão ainda 
tem de ser encarn.da delmixo rle um ponto 
de vista, que nilo foi obsorvmlo ató :tgora. Ha 
uma conf'usiio extJ•aorrlinn.ria aqui, quantlr; 
so trn.tu. de monopolio o de Jibcrtlado rio ma
tança. 

Nem o monopolio, norn n. libm·,Jutlo rle m:t
t:tnç:l tom g-amntido a.t.ó h<\io 11 popula,,fío do 
Rio dn.l!1Wlll'U,l'Clil.tJVtlliHHtto ao J<mH:eimento 
da Clll'IW, porquo llit·sc o so~;uiute pl~eno· 
lliüiJU. 

O que produz a liLrml:tdo llo mn.tn.nr;11 '! 
V:trios individuas entram em compot.onci:t 

de preço; mas esses individuas, que se cltn.· 
mnrn Jnttrcha.ntcs, vendem-na ao povo do Rio 
rle .T:meü·o pelo p1·eço que querem; d~ modo 
qu" recebem o. cu.rne em S. Diogo a 600 reis e 
vendem-na. a 1$200. Este tem sido o gmnrle 
mat do Rio de Ja.neiro ! 

Ora, o contracto a que se referiu o honra.do 
Senador que me precedeu, quiz justo.mento 
toco.J• na Jerida, porque esta. ora a maior diffi· 
culrl:t•le. 

Houve um individuo que se obrigou a con
t.mctal' o fornecimento da ca1•ne a pmço tal 
aos consum i1lore:;. 

Aqui é que estie a differençn.. 
Esse contracto foi o primeiro que aqui se 

fez, para que a carne J'osse garantid:tmente 
lOl'necirlu. por tal preço aos consumidores; de 
maneira que em rigor o possuidor do con
tracto teria ue montar açougues seus, onde a 
carne seria vendida pelo preço do contmcto. 

Ninguem tratou ooassumpto sob este ponto 
rlc vista, que ó essencial. Nunca tinha o po
der municipal conseguido isto, achar um pro
cesso para gar:tntir aos consumidores um 
preço ra.zoavel pela carne. Este contracto foi 
o primeiro q uo se fez nestas condições. E' 
disto que eu estou infot•mado. 

0 SR. AQUIT,JNO DO AMARAr,-E e a ver1lade, 
0 St~. RAMII\0 BARCilLLOS-Portanto, não 

tenho oscrnpulos em approvar o vdto, que 
p;:trante :to consumidor carne a preço mais 
barato que o actual; e nenhum Senador 
poder:í. tnmbem ter escrnpulo, porque o Se
nado e a Camara dos Deputados já tecm 
mnit' inconstitucionalmente posto o pé sobre 
as inrlustl'i:t~ de certos Estados, o que não é 
constitucional, porque todos rlevem estar no 
mesmo pé de igualdiH1e, tem dado entrada 
livre. no Rio de .JaneiJ•o, ao boi e ao trigo do 
Rio da. Prata, diminuindo assim os lucros 
daquelles que sr entregam no paiz ó. indus
tria semelliante. Ent1·etanto, ninguem tem 
protestado. Por que~ Porque trata·se da ali
mentação publica. Nesta que:;tão de alimen
tação pnhlic:t nr\s não podemos absolutamente 
seguir theorias ; e aquillo que a. occasião 
determinar. Eu, por exemplo, como riogran· 
dense, tenho o direito de me queixar. 

O Rio Gra.nde do Sul porleria fornecer 
carne em abundoncio. no Rio de .Janeiro, mas 
tem tido para isso as dilllcul1lnrleR de trans
porto que nilo pe••mittom q no e \lo mande a 
qmtnl.idade necoss:tria. 

Minas, que ó quem lhrneco gado pam o 
IUu !le Jauoiro,invernanrlo ali i ~a<lo do M:ttto 
Gro~so o r3oyaz, n:1o tem :1 qu:111tiuade nocos
s:tri:t pal':t 1\Jl'llClH' tutlu o an no. 

O 81:. LJWJ•or,no m: lluLiliíJ•:s-Não apoiado. 
O Sit. ltUII!tO RAJ:CI~LLO.,-Pelo monos ó o 

quo dizem, e, sendo assim, é ,iu~to que não so 
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cobre imposto pelo gado ontra.do do Rio rlal 
Prata. Si, poré111, niio é assim, é um erro tio 
Congresso. 

2G0 SESSÃO E~! I 0 DE .JUNHO DE 1897 

P1•esidencia do 81·. Jlfanoel Victorino O que cu <l.igo é que, na questão de nli
mentaçiio, niio valem theorias, valem !'actos: 
o si, como estou in(ilrnmdo. o contracto (, 
feito para. que o fornecimento de ca.rne seja 
pelo preço de pouco mais de riDO róis no kilo, 
aos consumidt,res, acho que elle ó accci ta vel. 

0 Sn. LEOPOT.DO DE BULI!iÍES-A questão niio 
ó ~ó de preço, é to.mbem de qualidade. 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS- A municipali
dade fiscali~aró.. 

0 Sn. AQUILlNO DO AMARAr,-Isso é com a 
.Junta do Hygiene. 

0 SR.. RAMIRO BARCELLOS-POl' conseguinte, 
apezar das theorias, voto, sem escrupnlos, 
pelo 'lleto do Prel'eito. 

Ning-uem mais pedimlo a paln.vra, encerra
se a di~cussão, ílcrmdo tt votação adiado. por 
fttlta de quorum. 

ESTAÇÕES DE FORÇA IIYDRAULJCA 

• Entra em discussão, com o parecer favora
vel da Commi,são de Justiça c Legislação, o 
veto do Prefeito rlo Dist.ricto Federal á reso
Iur,·ão do Conoolho Municip11l relat.iva :i. con
cessão l'eita. aos engenheiros Antonio de Car· 
valho P11es do Andl'a<le c Ln•.Fmncisco Simne' 
Co!'l'êa,pttl'a. o estabelecimento de est,uções do 
força hydra uliea. 

Ningucm pedindo 11 palavra, encor~o.-se a 
discussão, ficando a votação adiada por falta 
de ryuontm. 

O Sr•. Prc!!lidenic-Estó. esgot11d11 a 
mrttoria da ordem do dia ; vou lev;mta1' a 
sessão, designando para a da seguinte sessão: 

Vot11çiio em rliscussão unic11 do 'lleto do Pre
feito . do Districto Fedem! t't resolução do 
Conselho Municipal,relativa t't liberdade do 
matadouro; 

Votur;üo em discus~ão unica do veto dn Pre· 
Ji1ito do Dist.ricto Feriem! fL resolução <lo 
Conselho Manicipo.l,relati vu t'L concessão l'eita 
aos engenhcil'OS Antonio de Cat·v:tlho Paos de 
Anrlmde e Dr. Francisco Simões Corrêtt,para 
o esta bolecimento <le estu<:õcs de (OI\'a hy
d reulica ; 

:2" rliscussií.o do projeci.o do Senado, n. :?0, 
·de 1800, di~pondo ~oln:e a sueccssão nalmnl 
paterna, J•ovng-nndo a lei n. 4tia, do 2 de 
Hetombro de lH./7, e r•cstnut•ando a Ot•<l. do 
L. 4", T. o~. nwuos quanto ú distinc<,:ão entre 
noLt•es o ple!Jeus. 

Lcvaut:L-sc n sessão t'ts :l I j:~ homs <la 
tartle. 

Ao meio rlia abro-se o. sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores Manocl tle Queiroz, 
J. Clltunda, .José Bernardo, .Joaquim Sarmen· 
to, ltaulino Horn, Francioco Machado. Manoel 
Bnrat<t, .Justo Chcmwnt, Benedicto Leite, Go
me~ de C:tstro, No::;ucirn Paranag-ua, Pires 
Ferreira, Cruz, .João Cordeiro, Pedro Velho, 
Alvaro Mncharlo, Abtlon Mi!n.nez, Almeida 
Barreto, Gonçalves Ferreira, Rosa e Silva, 
.Joaquim Pernn.mbuco, B. de Mendonça Sohri· 
nho, Re::;o Mcllú, Leite e Oiticica, Leandro 
Maciel, Rosa Junior, Ruy Bo.rbosa, Severino 
Virira, Virgílio Dn.mazio, Eug-enio Amorim, 
Doming-os Vicente, Porciunculo., Q: Bocayuva, 
Thomnz DelJlno, Feliciano Penna, Gonç<~lves 
Chaves, Paula Souza, Moraes Barros, Leopol
do de Bulhões, .Joaquim de Souza, A. Azo· 
r•edo, Generoso Ponce, Aquilino rlo Amaral, 
Vicente Machado, Esteves Junior, G. Ri· 
chard, Pinheiro Machado, Julio Frota e Ra
miro Barcellos (49). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pa• I a, os Sl'S. Lopes Trovão, E. Wandenkolk, 
~'ernando Lobo e Caiado; e, sem ella, os Srs. 
Alrnino Atronso e Arthur Abreu (6). 

E' lida, posta em rliscus~ão e sem debate 
n.pprovada a acta da sesslio anterior. 

O Sr. ll' Secretario declara que 
não ha expediente. 

O Sr. ~~o Secr•ctario declara que 
niio lm pareceres. 

O Sr. Goucalve!!l Cllaves-St•. 
Presidente, venho reclamar junto li. Mesa do 
Sonaclo contrn. a inserção no um incidente no 
<liscul'so que hontem proferi, quando se dis
cutil1 o parecer da Commissiio de Legislação e 
.Tustiçn. impug-nando as observações do nobre 
Senador pela Bahiil .. 

O incirlent~ a que me refiro pode revcstir
s.e de gro.viltade, porque importa uma otl'cnsa 
que seria incapaz de ir·rog-ar nos meus illus
trurlos c rlistinctos collegas, representantes 
do Conrú, qu~. além rla considorn.çiio que me 
merecem, como Scnn.rlores, muito mo mere
cem :tiwla pelaR reltt~"ics pe;;soaes com que me 
honl'am; além ,l.e que podoril1 ir ferir os brios 
1lnq twllo glorioso Eslltdo. 

!Jcmn.is, w1o loi um incidente parl:tmont:tr. 
(Juaudo l:ti!ILV<t, o mou illustre amigo o Sr. 

CaL<Ilttla. <leu·mo um npartc, ti. meut voz, 
ont n.1· ttmbtoso, hon1'lttlllu-1no, cumo sempre, 
com a sua coi·rlia!illa<lo. l~usponui-lhe tam
bom <L meiit vuz, o nessn rospostll vom atú 
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envolvido o nom!l de um illustt•e collega por 
S. Paulo, que nao ob;;ct·vot ~i tomó.ra pal'tc 
no debate. 

como estiL no projecto vetado, porem dei
xando-se :ta l'reteito a laculllado de, em casos 
excopciomws, que são estes tlc conluio, esta
hele•:er então u monopolio por meio de con· 
tracto. 

Vê, pois, V. Ex.,sr Pr.•sidonte que não foi 
• 1 t 1 ' um tnuu.en e par amontar, nome o que está 

oscripto. 
. Foi apenas uma t1·oca r1e pn.l~tvt'as, sem a. 

stgnitlcaç•iio quelho d:i. o Diano do CMJq1·,·sso, 
Jr[as p:da.vt·l!'s intttn:ts e pal'ticulares:prole
l'tda.s a meta. voz entro o noltre Somulor o 
S1•, Ca.tundn. o o orador que naquella. occasião 
occupa.va a :~tten<;ilo do Senado. 

Porém :t q ucstü.o niío se IJOS apresenta por 
cst.~t f"Ót'tnl1. De um l:tdo lm lei, estaue!ccendo 
a liberrl!Ltle do conJJnercio de carnes verdes ; 
de outl'o lado, hrL uma lei anterior, nutori· 
Zi111'1o o contr·acto cum uma indi viduulidade. 

UMA Voz-Contracto jiL feito, 
Fazendo esta recttfic.:çii", em liomena"cm 

no Estado r1o Cenr<'L e aos meus illustr;7dos 
collega.s, roprosentantes rlel!c ncst:r CaRn., 
tenho pot• fim pcdit· a V. Ex., Sr. Prosideute. 
que se digne mandar eliminar dos Annaes 
est!l parte inserida no meu di;.;curso. 

0 SR. MORAES BARROS-A fianç11 estiL pre
stadi1, o contt'<L 'to está encumiuhu.do, mas 
ni ntla. niio está a~signa.do. 

Segundo inf"<~rtnu\'lies que tenho, esse con· 
tracto providencia de rnodo conveniente ao 
fornecimento da carne verde á pupuluçii.o 
de~t:L ci<.lacle, por preço muito mais ba
rato .•. O S1•. Pa·esoidente- A reclamação 

do nobre Senador scriL attondirla. 

O Sr. l'.Ior:u~,. l~arros-Sr. Pre· 
sidente, doli bet·ndo como estou, a votar na 
quéstiío da liberdarle do commercio tias c:trnes 
vet•des nesta cida.de, a lavot• 1\o veto do Pro
feito, quizera explicar o meu voto, durante 
adisr.ussão. 

Tendo, porem, per•litlo n occasiiío, e vendo 
qu~ o debate .Í<L está cncermdo, aproveito a 
horn do expediente para revelar o motivo 
porque eu, que semp1·e tenho defendido o 
regimen livre ranto na l:Lvuut•a como na 
industria, como no commcrcio, em todas n.s 
mr..ni!e:<tações da actividade humana cumo 
uma verda.de niío sú jnridica como t:;mbem 
economic:L, vou, entretanto, vota1• hoje a 
favor do monopollo, contm a liberdade do 
com morei o de ca.rnes vertles. 

A razão deste meu pt·occtlm• e a sen-uintc. 
O commet•cio da ca,·no verdoJ, pela espc

cirLlid~LdtJ de sua n:ttu' ozu, ó oxilrcido sempre 
por poucos indt vil\uos. 

Desta cit•uumstanci:L nasce a f.·wiliri<ulo de 
utn conlnio entre esses, cm projuizo dos l'en. 
dedorcs de g:Ldo e dos con:mmitlol'es. 

Assim, fic:L o commet·cio l'llra da sua lei 
n:Ltur·altla utret•ta e d<t i1cmanda. 

Coni,J'Il .o primeiro almRo - conluio contrn 
os vcrulcdorcs de ga·io - não vojo remedia 
possiv~l. C~I!J~rl1 o :sc•gu.ntlo abuso, poJ•em, o 
rome<ho é Jaml, e con,t;to em estaileleccr o 
monopolio, por moia do contl'llct.o, em que se 
tl<l o direito tio JbJ'JWCC!' cu.rnc verde no JI.or
cado tL umn uuicn inrlivi<ltmlidade, cstabe
leeendo·se condkiies de qtmlid:ttlo e de proço. 

Niío h:L out.ro remedia para o um! sinilo 
este monopolio. 

0 Si~. A. A?.ER!WO-Apoillilo. 
. O Stt. Mmum' ilAimos-Deoo,inri<t quo <t 

lliJOl•dado tio commorcio ficasse esttLbelecid:L 

0 SR. A. AZEREDO-Quasi metade. 
0 SR. MORAES BARROS-... do que aquelle 

por que estiL ella sendo vendida. 
Como o bem de to1los deve predominar 

sempre nestas questões, por hso, no caso 
pres,nte, :J.bro umrL ex~epção à minha con
vicçiío da con veniPncia do J'egimen livre erl! 
todas as relaçr"·es da virla humana, paPa nesta 
hypothese especial accei ta r como necessidn.<le 
imposta pelas cil'cnmstancias o monopolio do 
commercio das carnes verdes. 

E' o que tinha a dizer. 

O IS1• Vicente !tlacluulo -Ve~ 
nho submotter à consideraçáo do Senado um 
reque!'imeuto, mas nilo CJ•eio que,sendo como 
é rle pcrlirlo tle inlbt•maçries ao Sr. Presidente 
da Republica. tenha prompta e rapida sóluvfio. 

Sal1c to lo o Sena.do a demot•a com que são 
informado.> estes requel"imentos das Cam:ll•as 
Legislativas. pois que até quanto it 11Igum 
nclles reserv11·se o Governo o direito do não 
fol'llccer infot·m:v;ão de m•dem alguma. 

Lcmhro·mo bem. S1·. Presidente, de que 
:tinrla nrL sessão pMsailn tive occasi:~o do 
tLpt·cscnt:Lr um requerimento que denuncia· 
v:L tiLcto de ordem auministrativa 11ltamonte 
censtuavel, o em relaç•iio ao ,na!, até ho,jo o 
Pouer Executivo da Unià<J wlo se julgou 
ob1•igado a manrl:Lt' M inform11çõcs recla
m:trl :ts . 

Retiro-mo ao requet•imento que fiz, pcllinrlo 
quo po1· inlermctlio do Sr. :ltiuistro dtt Via
ção tossem onviatltL~ i1S informaç•üos sobre o 
modo por qno htLvia sido lilit.o o pagamento 
do l!tnlivro do Sr. Alexandre d'Atri. 

Não creio, po:s, que cm rel11çiio ao reque
rimcnto,quc Itojo venho apresentar, so apt·us· 
se o Govm·uo tL mau.J~Lr as inlormaçücs pedi
das. mas ó proeisr' que tique consignado o 
nwdo por que se cumpro ~~ lei no nosso paiz. 
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Ha dia~ o Diac·io O(ficial publicou um de. 
creto rom a dat:1 dn 6 rio coi'J'ente, conce. 
dendo rt!lposentadoria sollicitarla pelo Minis· 
t.ro do Supremo Tribuml Fedem!, o Sr. Dr. 
Jose Hygino Dmtrte Peroir11, 

0 Srt. A. DE AZEltEDO- Já estti, nomeado 
o seu substituto. 

0 SR. VICENT~ MACHADO - .Tá foi presente 
ao Sena·lo, como diz o nobre Senador• po1• 
Matt.o Grosso, a Mensa~cm do Sr. Presidente 
da Republica. perlindo n. approvação ria no 
mea~,;;o do sub:itituto do membro do Supremo 
Tribunal Fcderalaposenraolo. 

Sr. Presidente, vou !eJ' ao Senado os ter
mos do decreto constante rlo Dial'io O(ficial, 
vou ter occn.;ião do examina r a le:tislaçii.o c. 
respeito da aposent.ador·ia de mag-istradoõ 
tederaes, e toJ•nar bem saliente que o Gove:no 
saltou por cima d.<1 lei, esqueceu todas as 
disposições lcgisl<ltivas, para cnnco<ler a apo· 
sentado da ao Sr. Dr. José Hygino Duarte 
Pereira. 

Sabe, V. Ex., e até e rlispnsi~ão constitu· 
cion:tl, que as rtposontadorias só devem ser 
<lonferidas cm virtudo de invalidez. 

Niio consta rio decreto que concedeu a apo· 
sentadoria ao Sr. Dr •. Jo.;é Hygino Dmll'tc Pe
reira quo clle h ou vosso sido snjeito á junta 
protlssionn.l e julgado invalido para ll ser·viço 
dei Patri:1. 

Não é esta, porém, o. unicn. r,\züo qne me 
!em a afTlrmar pcmntA o Senarln que tbi 
illeg-n.l e attentatoria o. aposentadoria dado. u 
esse magistrado. 

Afin:tl, o deerelo n. 1.420, de 21 de feve
reiJ'O do 1891, no seu art. 1", § 2", determina 
o segninte : 

« Os mernbJ•os do Supremo Tribunal Fe
deral e os ,jiJizcs ;;eccionaes. que se invalida
rem ant0;s .ou de_Pois de haverem completado, 
no cxeJ•ctciO da .Justiça federal, 10 annos de 
serviço, serão apos:mtndos cm conformidade 
com os arts. :~3 e :39. rlo decreto n. 848, de 
I I d<l outubro de 1890, computanilo·se pm• 
metade o tempo do serviço prestado em 
outros cargos publicas.» 

Ora, o decreto n. I 13, de 21 de outubro de 
1892, tratando d~ explicar a uJt,ima disposi
ção do decreto, que venho de citar, declarou 
q11c para os effeit,os da disposição rio arti"'o 
r\oviam ser tambern considerallos como ser
viços pre,tarl11s :í. magistratura todos nquelles 
que fossem prest,tdos em c~trgos semelhante~. 

Sr. Presidente, é de publica notoriedade 
que o Sr. Dr. José Hygino Duarte Pereira 
apenas ha a.lguns annos, e isto depois da pro· 
c!am"çilo dn.ltepublica, entregou-se ao exer
cício da mag istmtum. 

Jm•is~onsulto notavol. dotado de raros notes 
intellectuaes, S. Ex. exerceu a profissão do 
magisterio na Faculdade ri e Direito do Recife, 
e alli não posso precisar o tempo que exerceu 
esse mngisterio, mas o que me parece, é que 
eomputado pela rnet,ude e unido ao tempo 
que prestou na magi:;tJ•atur:L federal, nunca 
podia ter direitn á a poscntuçlio cnm os venci
mentos de membro do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Onclo, Sr. P1•esidentc, achou o S1•. Presi
ilen te da Ropublic:L tempo bastante para con
cede~• aposentH(l<•ri:t no Sr. Dr· •. José Hygino 

Pelo art. 39 elo decreto n: 848, tl~ II.rlc com os vencimentos por inteit·o? 
~utubr•o de 1800, que .oJ'g'an1~ou n. JUStiça· contando por inteiro o tempo de exercício 
1ederal, ficon estabelecr<~o o motl? por que no c:u·••o de lente da Faculuade de Direito do 
rlcvwm obtr! a aposenr.~ç:~o os ml,nrst,ros do Recile~ 
Supremo Tnlmnal e os JUizes secc1onaes. se conl.ontot!o esse tampo paJ'(l ser aquelle 

As diAposiçür.R deste artigo foJram posterim•- cidadiio aposentado co:11o membro do Supremo 
monto intmprctailllS ou explicarias 1wlos de· l'ribunnl Federal. attenLou contrct n Jr.i, 
m•oto> n. 1.018. ele 14 dn fovoroiro de 1890, c ,tt,cntou contra 11 diRprsiç:i.o expl'CSS!L ele toda 
este ain(1:\ explicado prlas dispo;i<,,ie~ con- n. nossn lrgislnçii,o ne·se pn.rLicular, por
~tantcs do dncrott> n. I .4:2u, de :21 do llJve- qna11tn· cst:L declaro. tcrmin:111temento quo 
l'OÍ1'0 de 18!!1. Jlll SOU art. i",§ 2·•. p!tl'll SOl' nposelli.IIUO C<>lllO membi'O do ~U-

Po!alei o1·ganic:t da tllllgistrn.tm•:t 1\Jrlerltl prqmo Tribn11al Fo<'eral, antes <lo pr•azo quo 
aos mngistr:t•los em d~tdo o direito de ~o n. propritt lei est!lbelece, rlove-sc contar peil1 
aposcntamm por invalidez, desde que contns- metnde o tempo de exo1'cicio de qunlr!lter 
sem rlcz a unos do servi~'o, e neste c~so t.e1•iam outra func~ii.o publica ledora!. 
a nposentatloria com o ordenado proporcio- O LollipO do exercir:io que tem o Sr. Josó 
nn.l ao t.elllllO do serviço, o com todos os von- Hygino Dtmrte P"reira no Supromo Tribunal 
cimr.nlos, desrlo quo contn~sem mais do 20 l'edorul <i in~i:,;nitlc11nto, por· assim dizer, 
atlllOS do srr·viçns prestado~. dous, kes lt qnntro unnos no maximo; e 

A lei 11. 1.018 aindn. co1tsi.~·nou osto facto e por mnis relrwanl.es ~un se considftrom os sor
manrlon ~uo pm•a o e1lilil.o da;; ltJliiSOnt.ailrH'ias vkoY prost:ulos por• S. Ex., nuqul'llo Lriuuuul, 
darias 11 IIIIL"ÍSI,I'Ittlos dll Uuiii.O 1\<SSO CDIII)Jll· i.; to 11ii0 davn, 110 GOV<'I'IIll IIII tllriclltde )l!tl'lL 
tacl:t a lltctad.o elo telltpo tltl HPl'Vi<,,o, q111' lilltlllbt• C•llltn.rpclodolwn, pc•lo li'ÍJIIO ou pulo 
ltouve>Sellt Jll'o.st!tdo em C)llttesquor outros ~ll,llit'ttpulu c~sti tempo do ,x,reit·io, afim do 
cnrgu:; vuLlico.> 1\Jdorae:;. julg;ü-u com u cuarputu nuee:>ottl'tu, cum o 
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prazo determinado na lei p:tra n aposunta.
doria que lhe foi cunce<liua. 

O Sr,. GoNÇALVES llr·:rmr,:nu - Obsc·rvo 
V. Ex. que o Sr. Dr• •• Jose Hyf!,'illo foi juiz 
substituto na Capital de Pernambuco. 

0 SR. VICE:'\TI~ MACIIADO - Diz O illustrc 
Senador por Pel'llambuco que o Sr. José 
Hyg-ino for juiz substituto na comarca. da cn.· 
pitnl daquelle Estado. Acceito a inf'OJ·mn.ção ; 
ella, porém, <le modo algum tlestróe a Ul'JU
mentttção. 

Foi o Sr. José Hygino juiz snbstituto ; 
exerceu o cargo no tempo do lmpo!'io por 
quatro anno,, imngine-se mesmo aue clle 
1ài reconduziria, que serviu outro quatriennio 
isto é, oito annos; admitta-se que se conto 
esse prazo, que se addicionn. ao tempo <lo 
exercicio na magi:;tt•atum ftJdcral ; que 
addiciona-se ainda metade do tempo no exer
cicio do cargo de lente da faculdade de di
reito do Recife, pois ainda assim niio se com
pletll o periot!o constitucional para a obtenção 
da aposentadoria. 

Sr. Presidente, a nossa Constituição taxa
tivamente determinou que a :tposentadoria 
só pôde ser concedidtt por motivo <le inva
lidez ; portant.o, apcnrts sob este fundamento 
devem ser aposcntlldos mn::;iHtr':t<los e juizos. 
Nem ha interesso para a União, nem ha in
teresse para os poderes publicas em lltzor 
crescer, em augmentar a cl:t,se do inttctivos, 
que tanto pesa sobre os cofres da Naçiio, sem 
lhe pr·estar sm•v iço algum. 

Por melhores c mais J•csp8it:wcis que sejam 
os sm•viços que preste um l'unccionn.rio do 
paiz, da h i não 'o segue q ne poss:t ello ser 
considerado como tendo stttisleito ils exigencins 
e prescripçiios da lei oscript:1, contribuir!'io 
para que o Governo lhe conccrlt1 n.posenta
doritt com os vencimentos de um c11rgo que 
ello não occupa. 

E' fUra do duvirla, pois, que n, n.pnsenta<loria 
do membt•o d.o Supremo Tribunal Fedm•al, 
Sr. Dr. José Hyg-ino Duarte Percim, é 
illeg[l.], attonta contra twlo ~uc a nossalegis
la,:iio prescreve solJre o. ma teria. e é rura de 
duvida,por outro ht<lo,que o Poder Executivo 
exorbitou do todas as suu.s attribuiçües, con
ferindo nposentarloria a esse illustre fuuc· 
cionario. 

O SI~.GoNçALVli:S FF.RREIRA-A presumpção 
é :t contraJ·.ia. V. Ex. o que dovc à:tJ' a 
prova de qne ello não tinha o tempo; mns 
V. Ex. esl;n c"n.iect.urundo pu.J't\ da h i deduzir 
suas conc!u,·.ücs. 

o St:. VtCI-:Ii'l'l•] \IACII.\1.10-I'tWdiiG·IIIO ; li:Í.<l 

estuu eun 1 ect.:rrand o, n:;tou dclll< lll~l.l'<liJd o 
quu comp1.1t:ul<J o tempo do exercício do 
Sr. Dr .. lu>é Hygino corno l<'Ili.C da liwuldade 
elo Direito do lteeil'o, e~~c Lcmpo, pela lei, su 

llÓ<lo sor contado pela metade pn,ra o clfeito 
da aposcnttul.<Jri:t. Digo mais : o.d<licionado a. 
'ssr, tempo do exareicio <lo c:1rgo, que se
g-ull<l." rliz o honl':ldo Senador. esse mo.gbti';IdO 
d<)Sempcnhou na comttJ•ca dtt capital de Per
n~mbuco, o de juiz substituto, isso ainda 
nao lhe consigua tempo pura set· aposentado 
como fui. 

Portanto, <i com todo o fundamento que 
di::;o que essn, nposontn.dorht foi concedida 
contra o espirita e a lettrtJ. expressa rla lei. 

De accordo com ti lei, além da condição 
quo .ii lembrei, a aposento.doria só porleria 
ser tlad:1 com os vencimentos correspondentes 
ao tempo <le serviço. 

Sómento quando fossem preenchidas todas 
as exigencias legaes, é que a aposentadoria 
podm·ia ser concedida com todos os venci
mentos. 

E tanto o que estou affirmando <i exacto. 
que o decreto não diz que a a.posentadoria é 
tlada com todos os vencimentos. 

Lerei ao Senado o texto do acto governa
ment!J.l,pura que so observe até onde nos póde 
conduzir a intol'preto.ção do acto do Governo. 
(LJ.) 

D11 texto resulta que a aposentad'orin. allu-' 
rlidauií.o foi conceclida com vencimentos pro
porcion:w:~ ao tempo de serviço, niio ten<lo o 
ma.gistmdo em questão attingido o prazo de 
;W "nnos. 

0 Srt. Go:->ÇALVES FERI\Ti:IRA- A conta
gem do tempo pertence ao Trilmnal de 
Contas. 

O Srt. VJcEmg ?IIACIIADO - :VIas o Porlor 
Executivo experliu este decreto ... 

O S1t. Go~ms JJE CAS1'RO - O Tl'ibunal de 
Cont1lS v cri fica a legalidade do acto para 
registra l-o. 

O Stt. VJCJ~:->1'1' MACJIADO ... o o que é 
nece<~ario é que se tire inteirttmento a limpo 
esse negocio, si a n.po~entadoria respeitou as 
condi~ües tia Joi. 

Sr. Presidente, si est:t aposentadoria foi 
tln.•lu em virtude de invalidez,Sl'gtmdo a oxi· 
goncia constitucional, nií.o podia. ser arbitra• 
riamonto conccdirla; primeiramente, seria 
nece;sario o exame do uma juutu. do profis
sionac:~, o, tlcpois, o modo <.lo contar o tempo, 
é claro, nos termos lia lei, que manda luvar 
em conta metade Llo tempo, ~o si completaram 
lO annos tlc serviç:o, c mctutlo do~ sorvi~os 
pt·est.tulos ottt outros cal'gns ; 1lu.ndn-se :t 
;t.JHI:::f~lltador•ia, com o üi'dCtJadn proptll'CionaL 
uo Lempo do Sét•vi<;o ; 0 f[UiLII<lü ·u ftJIIC<'iu
uario l0111 ~o annus de t~xnt·~·ieill, eotu todos 
tt:i V"IICÍIII<illi.U:;, CUJii.J1Udü·ôG O i.empo <lo:; 
scrvir.:os pl'c:it:tuos om outros cargos publico:; 
ÜJtlor:ws, por motatlo. 
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Estar:'L nestas condiçiics a n.posent:vlorilL 
concedida ao illustro magistrado, a quo me 
rellro ? 

Pam que, Sr. Presidente, o Senado, para 
que a opiniiio publica, que deve ter os olhos 
abertos sobro os actos do Governo, tlquem 
pm•feitarnente orientailos a respeito deste 
assumpto, apresento um requerimento ;1 
considemç:Io <lo Senado. 

Não teuho ouvidas, Sr. Presidente, sobre 
o destino deste requerimento, e acho mesmo 
que ainda qua111lo elle colha a approvação <\o 
Senado não terá resposta conveniente do 
Poder Executivo, ~ue tem se reservatlo o 
direito <le conservar··se dentro de uma mu
ra!lm eh ineza ... 

0 Srt. SEV!!.'Rll'\0 VIEIRA-Niio :1poiado. 
0 SR. VICENTE MACHADO- ... escusando-se 

do rlar informações ao Cong, osso Nacional, 
principalmente quando são podidas em vir
tude <le actos do Governo, olfensi vos das dis· 
posições d:1 lei. 

Addnzirei em apoio do que digo um facto 
occorrido aqui. 

ramo do Potlcr Le:::islativo, o requerimento 
clic;;a a seu poLler, do rlar os convenientes 
esclarecimento~. de muntlllr li~ inl'orma.,,ões 
que são peditlas? 

Por isto, Sr. Presidente, cu, como disse, 
niLo me illudo solrre a sorte do meu requeri
mento, ainda amparado pelo voto do Senado, 
niLo teri1 soluçiio por parte do Governo, por
que este não póde se justitlct~r de ter inl'rin
gido a lei quunrlo aposentou o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Sr. José Hygino 
Duu.rto Pot•eira.. 

Lerei, todavia, o meu requerimento. 
E' lido, apoiar lo e posto em discussíio o se· 

guinte 

ltEQUERIME:'o/TO 

Requeiro que, por intermedio da Mesa do 
Senado, se solicite do Sr. Dr. Presidente da 
RepubliCll que, pelo Ministerio da .luotiça, se 
digne de cnviat• por cópia todos os papeis e 
documentos relativos á aposento.çiio reque
rida pelo Dr. José Hy;::ino Duarte Pereira, 
como membro do Supremo Tribunal Federal 
e concedida pot• decreto de 7 do c01·rente, 
assim como a integra deste mesmo decreto. 

Sala das sessões rio Sena r lo Federal, 10 de 
junho de lSOi .-Ficcntc llfachado. 

O anno passado formulei um requerimento, 
que liJi approvado e ao qual o Governo ne
nhuma informação prestou ; o nem podia, 
porq11e lho era impossível rornece·la, uma 
vo~ que elle. sem duvida, era o primeiro a 
reconhecer que as leis orç'n mentarias votfl· 
das pelo Congresso não llll1ndavam distrilmil• 
os dinheiros publicas Jôra das disposições a.hi 0 Sr. Severino Vieh•a-Sr. Pro· 
co!l;lignadas. siàente, eu sei que o nobre A honrado Senador 

Refiro-me, Sr•. Presidente, ao pagamento polo Pat•aniln~o u parlamentarista, porque 
feito a um jornalista ou publicista italiano s. Ex. é o pt·imeiro li proclamar esta ver
Aiexandre d'Atri, pelo Ministerio da Viação, dftde, que, aliás, vejo uo momento presente 
por uma obra public:~da pot· osso escriptor, em manifesta contradicçüo com o seu proce· 
isto sem haver verba para tal despezll. dimento. 

0 Stt. GONÇALVgS FErtREIR,~- Havia de 0 SR. VICRNrm MACl!ADa-Niio apoiado; 
ser pel<L verba cvcntuaes. v. Ex. lm <le provar que os re~uerimentos 

O Stt. VJCEN1'E MACUADO -A informação em que so petlem infot·muções uo Governo são 
que naquella occasiü.o existia não em a que actos tle pal'lumental'ismo. 
lliL ugom o hom•t~do Senador por Pernambuco. o SR. SEVE!UNo VmmA-Vou tlemonstrar 
O cm·to <i, Sr. Prosirlonto. que, quando o Go· a. V. Ex. que são actrrs de parlamentarismo, 
vel'llo sente·se cm difllculdadcs. quando ello demonstrando a inemcaci:1 desses requeri· 
vê-se l'óra da lei, nüo desojll ou não pódc dar mantos. 
de seus actos ns noccssario.s int'ormaçõos no No Governo p:n·lamontar, dado o fncto a 
Congresso Nacional, rcserva·se o direito do qua·v. Ex. se referiu, de niío acudit· o Go· 
não responder as mensagens q uo l!Jo dirige verno com us informações, o Poder Legisla· 
esta ou a outra casa do Congrc,so. . tivo, a Camar11 dos Deputados, tinha o di· 

Compro h onde V. Ex., Sr. Presirlont.n, que rei to, tinha attribuição do dizer: Fie:\ 
ó sempre de suppor quo os motivos q~e arliadu a discussão de tal materia ato 
levam e;te ou aquello reprcsont,;llll.u da Nnçau ~no o Governo t~prcsonte as informações soli· 
li so!icit.n,t• inl'urtwtçtics do Porlot• Execut.tvo, cit.:tdas. 
~~,n motivus do urdom publica; o rept·oson- E por esta maneira, li Camat•a daria em 
tanto qtw 1• o esclarecimento rle um pontu r1uo terra com o Govet·no, si cllo niLo acudisse 
tem gol'!ldo duvidn8 no osptl'Jto puLltcu. Pur· lug" cotu ns iulilt·ma<,"·,e;, mas no rogimom 
~uo ó quo o Podar I~xocul.ivo ~o recusa li l\CI.tml V. Ex.niio I.CJn este rrcurso. 
üm· estas informações 'I Purquo o quo dmxa, Nilo o, porem, Sr. Presidente, uimla sou 
quando, amp~1rutlo pelo v o tu t!es to o utluquollo Esto ponto tio vista quo con~idcro parlumon-
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t~ri3mo o requerimento do honratlo Sena
dor•. 

s. F'x. levn.ntou umn. tempestade em um 
copo de agua, porque foi o nobre Sentvlor 
pelo Paraná. quem tiO encareegou do respon
der a si mesmo. 

O reqwJrimento elo nobre Senador ni'Lo 
tem proc3dencin alguma; quando mesmo 
elle não fosse um atrtque injusto o infLlndado 
á honombilidarlo de um cir\n.di'Lo quu tem 
prestado á. patr•ht e it Rer,ublica. eminentes 
serviços, como Sr. Dr. Jose Hygmo Duarte 
Pel'eirn, .. 

0 SR. VICENTE MACHADO E OUTROS
d[o a.partos. (O Sr. J>J·esidcnle ?'eclallra atten
ç<io.) 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-... CU a!iÚSSOU in· 
suspeito, porque, quando S. Ex. em ministro 
da .i ustiça, ti v e occasião do atacai-o peJa im· 
1wensa. 

Quando o requel'imento elo nob1·e Senarlo1• 
niio envolvo<se censura in,insta e infuntlarla 
no cal';tcter deste illustre ci~adão, nccusado 
r},, incorrorção, a olle, juiz do Supremo Tri
bunal Fetleral, requerendo a sua aposenta· 
dor ia sem fumlamento ... 

0 Sa. VICENTE MACHADO dá. Um ap11rte, 
O Slt. S1WERINO VIEIRA- ... as declarações 

J'ei tas pelo honrado Senador seriam por si 
sufllcientes. O decreto do Poder Executivo 
que S. Ex. ac11bou de lm• ,·, a prova mais 
flVitlente de que o reque1•imento de S. Ex. 
n5.o tem a menor procedenda. 

S. Ex. fe?. uma censura anteciparJa, que 
não pôde aboolutamcnte attingit· o Pocter 
Executivo. 

Sr. Presidente, o honrado Senador foi 
quem nos rlisse que o rlecreto do Poder Ex
ecutiYo não dee!:trava si a aposentarloria 
concPtlida :w Sr. Dr. José Hygino ó com or
lien~do por intoiro ou com or·uenlulo propor· 
cional. g em rigor o dccmt.o elo Poder· Ex
ecutivo não partia tl8ciar:u• isto, porque ~ó 
depois de lavmrlo o tlecroto rlo :1poscntatlor1a 
é qne o lempo v:tc ser contn.r1o pelr1 rep~rti
r,r;[o competente, n, a mela depOIS do tutlo rst~, 
é '1 Ul' o :te to tem de s.~r submettrdo :w Tri
bunal de Co11to.s, que ho,io tem attl'ibuit,rão, 
tom competoncitL p~tra vol'itlctLr a sua leguli· 
litlnde. (Muitos apoi«dos .) 

Vê-se, portanto, Sr•. Presitlonte, que ore· 
q ue1·imento do nobre Sermdor cahe po: si 
mesmo. o me p:weco. dranto das m:tnlfes
taeues dn Senrulo rJUe 1.1iio preciso mn.is tttldu
~ir razões algumtts para provar stm in:mi· 
dmlo. (Jl!Hilo br:m.) 

L) Slt. VICEN'l'l': MACIIADU-Pér,'u ti palal'l't\, 

(, S•·· ll"a·o,..;dc•nlte-Antes tlo <~on
cctlet• tL puhl vra :tu hourudu ::ieuutlul', llovu 

observar que o honrado Sena<lor pAla Bahin. 
ni'Lo tem razrlo quando qualifica de acto de 
pn.rlnment:tl'ismo a apr·esentação ne requeri· 
men tos. em quo se pedem informações ao 
Governo ria Republica. O Regimento do Se· 
nado no n,rt. 104 os aut.oriztt expressamente. 
Msim, que ahi se lê : « Stlo escriptos os re· 
querimentos que tiverem por fim perlir 
informações no Govemo Federal ou dos Es
tn.dos, sobre qualquer assumpto, ou remessa 
de doeu mentos ofilcines. » 

A Mestt niío acceitaria o requerimento, si 
este envolvesse um:t pratica da ornem da
quellu. a que allndiu, sem opportunitlade, o 
honratlo Senallor pela B11hia. 
~ãn frequentes os requerimentos de infol'

maçrões interpostos no Senado, e a pratica 
ininterrompirla ha sido a de consideral·os 
attl'ibuição incontestavel de qualquer Se
nador. 

Tem a palavra o S1•. Vicente Machado. 

O Sr. Vicente Machado -Sr. 
Presidente, muito poucas valavras mais di· 
rei em resposta á~ observações do honrado Se· 
nadm• pela Ba.hia Uma parte dellasjá. foi van· 
tnjo~ttmente respondida pelas declarações 
que ac:~.bam de sol' feitas pela Mesa. 

A npresentação de requerimentos de infor
mnçrões não é acto de parlamentrtrismo, e 
disso em aparte e repito ngora, esta allega
ção é uma esc11patoria do que já. o outro dia 
~e serviu na Gamara dos Deputados o Zeader 
r la maio1•ia, para e vi tal' que chrgassem ao co· 
nhecimenr.o do Cong.re>so inl'orma.çõe;; que 
or<~m solicitttrlas sobre Ja,,tos g-mvis:<imos, 
!'actos que rlizhtm respeito á.s ultimas occur
roncias dt~ Escoltl. Militar. 

O Gol'erno não tem necessidade de vi ve1• 
ás escurns, (lo nã0 qnoreJ• apresentar a um 
porler publico inl'ormaçlíes qne so lho peçam 
sobre este ou a~uelle Jiwto pendente de SUtl 
resolução on por e !lo resolvido. 

Jtt out1·o dia, na ram:tra. dos Deputados so 
!CI'ttn!.:wn. n i Ilustre Deputnr!o pelo Pará, e 
p·Hiia inl'rlrmar,:ües sohre Jilctos dtL Escola Mi· 
Jitt~r, tew\o·os clas:.;illcado o Governo de in
~ubonlirmçi'Lo ela Escol:t, quan~o o que se 
tinlm dado cm apen11s cm relar;ao ao cm•po 
de u.Iumnos. E Iev1mtou·se o lcader tla maio· 
ria, dizendo: O I'e~ueriment.o é uctode parla· 
mentarismo, é pratica que não deve set• aco· 
!I lida no seio do Congre:>so ! 

Não 1 o Jlltrlnmentl11'ismo ~uo tom sido 
leito, o parlamentarismo cnndomnavol, o p111'· 
!amenta.riBmo qtw ehttllltL "outr:t si n. opi niiio 
de totlos os llons l'l•publicn.rws,éo parln.monta· 
risttlú CJlW nmnda que a elt'içíio pava.us1·argos 
de 1 ,t·esklott tPs Ue Ca.mn.t·aB Leg-i:-1lati v asso lh1,~tL 
er11n a ne~uie>ceneia. rio Govm'JIO sob o :tpoio, 
suiJ a pruteC\'iW tlullo. 
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O Sr\, SmvrmrNo Vll~IRA dit um apo.rto. 
o Sa. V!CgN'l'lil MAcU,\DO - li' liwto que 

estit publicado : o pl'Opl'io Dia rio Of(icial in
sere dhtri<tmmlte os telcgmmmas que 1ie tmlo 
o p:1iz sã" dit·ip:idos ao Sr. Presidente da Re
publico., felidtundo-o pela eleiçú.o do Sr. Rios 
p:~ra PrPsidento da C' mura dos Deputado~. 

Si elle cntendossc qtto não tinha intervindo 
ucste 1\J.cto, si eutcn !osso que esta victoria 
n:ío er:t su:t, por certo estas felicitaç~os uão 
/il.riarn p:n•te tio gmndc numero do adltcsües 
com que se procum conl'ttndil' a opiniiio pu
blicn, no orgão olllciul. 

Nãu é parl:tmonlarismo o meu requeri· 
mento; é o oxercicio de um diroit.o. 

Niio coucordu q uo s,·, pustcriormcnte pelo 
exame do Tributnl de Contas poss:•. -:erili· 
cat·-sc o facto da aposenladuri:t: o GOVOI'IIO 
deu aposmrta1loria com os vollcimclllos ao Sr. 
ministro do Supl'orno Tribunal Federal José 
Hyg;ino Duarte Pereira. 

o que eu disso foi o seguinte: cr•t tão !h
grantc o attenr.ado l'ujto à lei, qno se tinll<.t 
procurado n~t radac,:ao do decreto collocdi' a 
cous:t 1le mo,Jo <t ilillflir est'l uu aq uc/l;c cen
sura que po1·vent111'11 so pudesse levantar· n.• 
imp::c1wt ou no seio do Congro.-sJ. . 

n Sa. S~VEitiNO Vlli:mA - E' eni'ttno de 
V .ElC. o tlecl'oto cotit reclig;id·• nestes termo.1. 
P•ll'quc :t q1wstão do t•;mpo lm de ser· apr•o
ciadtt po,terillt·monto pelos turnos compe
tentes. 

O Slt. Vww.~·rn: ~[ACI!ADO - Mas o Govemo 
tiuh<t elontclltos p:1ra isso. 

Depois, ai!llll. en denunciei um liteto; de· 
cl:trei que a ppella va pam a 11 isposiçüo con
sti/;ucion:Ll.que diz que a aposenta~üo só pótle 
ser dada p:)r invalitlez. E' preciso que se 
saiba si o Sr. Dt•. José Hyp:ino {i:li sujeito 11 
inspocçiio medica, pa1 a o llLCto tle ser decla
ralht o>St\ i11Yttli1le.z. O Govet•no, apezttr de 
muito s:tbio, ap~zar de omnipotente~; omni· 
scicnto, não tem ainda conipotcucia p:Ha sa
ber si este ou aquelle indivi,Iuo está invalido 
para o serviço da Patria; ti preciso que umo. 
junta mediea. o dechue. 
' A Constituição d:1 Republica, quando esta
beleceu entre as sntLS dispooíções 11 obrigu~•iio 
tla prova da in valiuez pat•a o g;oso tia ttpo· 
sentaçüo, {el·o porque nüo I]Uiz creat' cm 
torno do Thesonro o pat•usitismo do pesso:d 
inactivo. · 

llovo tam bom. antes de deixar a tt·ibuna, 
dizer uu uoJ.,ro Senador pcl:t lluhin. quo uu ou 
não mo n~ comprchen.lol', ou S. Ex. nií.o tM 
quiz cOilllll'llilundor. N:lo podia havm· dtt mi
nha p:ll'to i11l.tlito tle ugg;r·crlir n. pcsso:t fio St•. 
!>1' .. Jusu Ilygino, a. qttol!l conilf''.'·' nponas do 
vista, ma> quo sei quo ,·, um ,inri:;eousulto 
dus umis twatadu., e respeitu,Jo" do rmir.. 
(.·lpuiado"). M:ts fossem q unes li.J;;~cm as eon-

Sunado V. I 

sidol'nQües desta ordom, cllas não poderiam 
col!,et· para o elfei to de til.~er com q uo um 
representante da Ntu;ii.o doixasso pa~sar, sem 
prutcsto, acto q uc viola tle frente a lei c 
nem potlcri:t absolutarnonte ser irro"ada ~o 
St·. ll1· .. José Hygino a culpa pelo erro"' e pelo 
ntaque :'L lei. de qno ú respon,avel somente o 
Poder Executivo. 

CíJ1 Sa·. R:unii"o Bar·eelloM-Sr•. 
Presi lente, tomei a p.tltwra, .iít não digo 
pnra prolosl:ar contra n. tloutrintt levantada 
polo nobro SenUflor pola Bttl!ia, sustentando 
q uc o Pnder Logislttti v o da Republica não 
/.em o di roi tu, si não 1':1lseando o systcma 
prcsitloncial, de req ucrer informa,•Ocs ao 
Governo ... 

O Sn. Sr·:VEIUXO VrEmA-Peri\,·,e-me v. 
Ex.-, .niio 11vn.ncoi a proposi1;ào _a osso ponto; 
rolel'l·mo uo caso cm que nao so trazem 
uccusuçiíes fundadas. 

O Slt, RA)ll!to lhncmr,ws-... mas para de
clurr•r I[Uo no raso vertente :~credito que o 
req 11erimento do nobre Senador pelo Paranú. 
tem todo. a ovpot·tunitlu.de. Existe no espí
rito 1lu S. Ex. como existe no espir:to do 
alguns ont.ros Senad.ores, a falta de conhe
cirnenl.o do pr·ocesso pelo qual ror aposentado 
um momuro 1\o Supremo Tl'ibunal. O nobre 
S"nudot· n.llegoul]ue tt disposiçiio constitucio
nal exige que sf'j:t provada a in vulidez para 
scril:t·laa apJSOiltatloria. Tr:tta.so tlo diuhoi
t•os pul.:licos, o é preciso quo sejam bem a pro· 
veitudos, nüoos desbar·at~utlo sem nccessicludo 
e som justiça. Nada mais claro; na• la mais 
couseutanco com o modo 1lo proceder correcto 
tlc um Sona(lor da Republica. 

Realmontu, si o Sr. Dt•. José Hygino não 
foi apo;cnt.u\o por iuvalidez provada, e caso 
do Congt·osso tom:tt' mediflns, para impedir 
q uc es1aap.::sen tadoria, bom como outras se· 
jam eludas as;im <i la ld!JÚI'a. 

O Stt. SrmmtNO VrmmA-Ha um tribunal 
compctettto para verificar isso. 

o . .Sit. JlA)Urto BARC~Lr.os-Entiio, na opi· 
nião do V. Ex:. o Tribunal de Contas pôde 
niio só ,julgar tlo tompo d1> aposentadOl'ia, 
como tamuem cJ[j, sua lcgulidarlo? 

O Sit. S8YimtNO VmmA-Pois não. 
O Slt. !l.AMll\o 13.\!t08LLOs-Eu não quero 

mais d.o q uo ossa uecluraçiio. Então, o Go
vemo, ILLlltltt antes do s~r ,inlg:ula pelo tri
btllll\l competente l\ legalttltulo tlo s•m acto, 
t\flrt\ü\il jt'L U SIICCO::iSOI', C llliLIIIÜt logo lHtl'/L U 
SJWtdn " pedido du n.pJll'O\'lL','ilo dcss:t no
tncuc.~üo rt! Si o logiLl' não esL:'L vago ... 

O Sit. SI·;\'1-:~trxo Vt~llc\-:\ apo.>enl;ttdoria, 
OUI tüLlO O CllSO, cst:trill CO!lCCllldtt. 
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-------·-·---------- --·-----
O Sa. RAMJJtO llAHCJlr.ws-1\Jas supponhn 

V. Ex. que o tribur111luiTo reconhece a lc· 
ga!lrlade dtl apo>entadoria '! 

0 Srt. Rol Mil tO Bo~rtet1Lr.os-ll!us o St•. llr·. 
Jo::;é Hygi no nüo pu tio perder os vencimou
l.os t.lo seu log:tr, por um acto illcgal do Go
vcmo. O SR. SEI'EHINO VmmA-N:'lo :t registm, 

nilo consente no ragamento. O SR. SEVERil'iO VmmA-Mns, si clle accci
tou esse acto ! 

0 SR. RAMIRO IlAilC~LLOS-Niio; V. Ex. 
nilo tinlw. pensado nas conscquoncias da sua 
asserção . 

0 SR. SEVE!liNO Vnmu- PI me i muito 
bem. (!la oui>'Os apm·tcs, O St. Trcsidcnlc >'C• 
e/cima attcnç<io) 

O Srt. RAMIJW BAROET.Los- Peço no honm· 
do Senador pela Buhi:l que atteuda .. Si o Tri
bunal de Contas julgar que niio c !Pgnl a 
aposcnüuloria, e ,i est:t é que é :t lei, Il!l. opi
niilo do S. Ex., o SI'. Dl' •• José Hygino niio 
<•stá aposentado; o acto do Gorcrno foi ille
g:tl, a aposcnt:tdoria nfi.o sulJsistc, c ctle ,,on
tinúa a ser membro t.lo i-:upl'<:mo Tribunal. 

O Srt. SEVERINO VmrnA-Eile rsl:'t apo>cn
t:Lilo; a questfio é tl.u dir•l'ito quo L:m a mais 
ou monos venciintnto. 

O SR. RAMIJta BAHCilLLOS- Est.ou ailmi
rado da rebeldia t1.o honrado Senador cm ac
ceitar as ccnsequcncias logic:ts !leste arg-u
mento. S. Ex. disso que o Tribunal nilo só 
conta o tempo, como conhece <la lega!idarle 
do acto. Or:t, como o acto do Governo pódc 
ser erl'ado, porque e um acto humano, não é 
julgado legal pelo Tribunal de Contas ..• 

O Sn. SmVERINO VJEIRA- Enlüo não tem 
vencimentos. 

0 Sit. llAM!RO IlARCET.LOS-l'viUS como O acto 
ilo Governo ó de tlposentar!oria, si o acto é ii· 
legal, n aposentadoria niio su bs is te. Esta c 
a eonsequencia legitima ilo quo V. Ex. iltsse; 
c nestas comliçôcs, niio subsistindo a :tposun
tndoria, o Sr. Dr. Josó Hygino continú11 a 
ser membro do Supremo Tl'ibunnl. 

0 SR. SEVE!t!NO V!E!llA- Niio, senhor ; 
pertleu o Jogar. 

O Sn. RA~llltO BAnCELr.os-Como perileu o 
lognr 'I Si o l\cto ó illegal.., 

0 S!t, SEVERINO \'!EIRA- E' quanto !1C·S 
vencimentos. 

O Sn. ANTO:'<IIO AzErmoo-0 Jogar jil. cstó. 
p rcenchitl.o. 

0 Srt. RAMIRO BAUC:.:T,LOS-Si e 1·cruadeira 
<L doutrina pregada. pelo nol .. ro :cn11<Jor pola 
Bahi:1... · 

O SR. Srmmmo Vll,IRA-A :tposentadori:t 
tem dous efl'eito~ ; di~pens11r o exerci cio das 
Cuneçües, e hahilitil.t' a recebr.r c.s vencimen
tos fia innctivid:tde, Pelo neto do Governo, o 
Sr. Dr. Jose !Iygino mlá. dispensado tln. nc
tivida•lo ; c o conheci monto do acto pelo Ti· i· 
bnual do ContiLs ó pnra s:tbcr so elfe tem 
Jirdto aos vencimentos da inactiviua!lc. 

o SI\, il.A~!lll.O B,\HCELT,OS- Agora j:i e 
cous11 complet:Lmonte diversa, o tiio d1ver;;:1 
que se alasta inl.cir:tmcnto da Constituição. 
O S1·. DI'. Josó Hygi I! O nilo podi11 absoluta
mente SOl' aposentado sinão provando inva-
lidez. · 
· O Srt. Srn'ER!NO Vum:A-P0dia ser cxone
rullo ; e a mesma cousa. 

0 SR. RAM!l\0 BAROELT,OS-!'Iiio e a mesma 
cousa. 

O Governo ainrla não o exonerou, nem se 
trat:t de exoneração. 

Assim, pois, peço a V. Ex., Sr.Presiilcnte, 
que não sujeite á approvuçiio do Sonar lo, com 
ur·gencia, a n0meaçilo tlo successor uo Dr. 
José Hygino, porque, como o Senado acaba r!e 
ouvir, est:t aposonta•loria uinilu. nilo estit com· 
plet11 •.. 

0 SR. VICENTE !viACIIADO- E' mais Ul\Hl 
!nana, como disso o nobre s~nallor pelo 
Ceará. 

O SR. Jl,DIJIW BARCI!:r.r,os- ... ttindl1 n:Lo é 
um facto regular; e nris não devemos concor
rer pltrn que pos>:t 11m só Jogar rlo Supremo 
Tribunal estar prccnchillo por ilous cidadãos. 

Ptl!'l1 que o Dl'. José Hygino se consit!oro 
devidamente aposentado, é ncccssal'Jo que o 
Tribunal julgue si tt uposcntruloria l'ui feita 
do accortlo com alei, isto 6, si h:t invulitlc~. 
que ti a cont!içfio sine qua mm, t!:t aposontlt· 
doJ•irt para os lunccionarios pnblicos, :t qual 
nüo pudo esL:tr apena~ t.lependento dtt aprc
cia~ão t.lo Ministrn. 

0 Sll. RA~IIRO BAHCELT.OS-V. Ex. está ,ÍÍL 
recuarnlo. A qucstíio u esüt: <t aposent.adoria 
do Sr. Dr .. Jose Hygino ainda não putlo sei' 
consiilerat!:t pcrleita c aeabat.la ; pude sot• jul· 
guilacomo feita em rlesacrúrdo com tt lei ; c 
nestas condiçücs, o sou logar ainda nilo está 
vago. 

O Srt. Sr•:VETllNO Vm!J\A- Compll'l,tl!JCnte 
vago ; apl•nas ufl.o tcJ'Ú dit•cHo nos vcnci
monl.o~, si u T!'iiJLII!lll de Cunlas us:;im o rn
teudcr. 

O illinistl'O vê um sujei lo a.Ho, magro, es
guio, tristonho, o diz: cs!:'t invalido. Isto, 
porém, nfio lmsta, porq uc osso intli vidun pt'Hlu 
osl.:\r gWIL!HIO dol.odn. ILSI\:t Íllttlltdllitlitlado, 
]llli'!L poder tlUSUIII[lélllJUl' jlül'l'citalllOlllü U ~C!! 
CU.l'gO. 
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Si eu consultasse a minha opinião pessoal fiscalização que tem sobro aquillo que im
nesto caso, desejaria que o Dr. Josú Hygino porta despeza para o T!Jesouro. 
fosso a.posontado, porquo olle é um tlos paes Nada tenho absolutamente com as pessoas, 
da doutrina de que os Estados não teem de tenho apenas com o principio e com os ante
que viver, porque a Constituição deu·lhe, cedentes estabelecidos. 
como unico meio de vida, o imposto de expor· Vot~ pois, pelo requerimento, e acho que 
tação. as razoes allegadas pelo nobre Senador pela 

Ora, S. Ex. foi um dos que julgaram que B1hia não procedem neste caso. 
isto não pertencia aos Estados; por isso, para 0 SR. SEVER!'' O VIEIRA.-As de v. Ex. ó 
a tmnquillidade dos mesmos Estados, eu de- " 
sejaria muito quo S. Ex. tivesse sua aposen- que foram muito babeis, mns não teem proce-
tação. dencia nenhuma. · 

Agora, porem, trata-se de defender um O Sa. JoÃo Coaommo-Teem toda a pro-
principio constitucional que não póde a.bso- cedencia. 
lutamente ser posto de lado por governo al- Ningu~m ml!-,iS pedindo a palavra, encer·· 
gum. A não ser assim, não ha governo ne- ra·se a drscussao. 
nlmm que possa crear uma grande clien- Posto a votos, é approvado o requerimento. 
tclla de amigos no funccionn.lismo, fazendo Feita a rectificação da votação, a pedido do 
presente a cada cidadão de uma vida de ocio, Sr._ Almeida B~rreto, confirma·se a app!'O· 
com pingues remunerações. vaçao do requerunento. 

Ora, o numero de aposentados já é grande, 
e nós sabemos quanto elle pesa sobre o The
souro. Portanto, não devemos estar passando 
assim, ligeir:tmente, diplomas de aposentados, 
ó. custa do Thesouro, sem que ao menos se 
obse1•ve a unica. exigencia constitucional, que 
é a invalidez. 

Não sei si o Dr. José Hygino foi sujeito a 
qualquer exame, afim de comprovnr a sua 
invalidez; mas acho que o governo não pódo 
absolutamente, ex-calhedra, julgar da in va
lidez dos cidadiios. 

Nós temos, ate na legislação militar, que 
nos pólio servir de guia, o exemplo de que 
qualquer parte de doente ou invalidez só é 
determinada poJas juntas medicas. 

No civil mesmo, quando se trata da acl
missiio de um individuo para certo Jogar, 
onde e preciso demonstJ•ar sn.ude, esse indi
viduo é sujeito a exame medico. 

Ora, isto que E e dà apenas para exigen,ins 
regulamentares, não pôde ser desprezado 
quanrlo se trata de exigencia da lei funda
mental da Republica. 

o facto é muito sério; e nestas condições, 
voto pelo requerimento, esperando que, com 
a maxima brevidade, o Governo se apresso a 
dar as informações de que o Senado neces· 
site, mesmo para não preJudicar o reconhe
cimento do successor nomeado pelo mesmo 
Governo. · 

Si o Governo niio attender ó. solicitnçiio do 
illustro Senador pelo Paraná, deixa com 
certeza pairar no animo do Senado uma du
vida, quanto ó. approvnçiio da nomeação do 
substituto do Dr. José Hygino. 

Assim, pois, julgo esf:J.l' no interesse do 
proprio Governo dar todas as inlbrmnções 
podidas. 

Ett tem! o tum bem q uo o Senado nilo pótle 
recusar o seu volo num requerimento desta 
nature~a, sem u que pcrctori>. o direito de 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DA.S li!ATERIAS ENCERRA.DAS 

Posta a votos, é rejeit:l.cla a conclusão do pa
recer d~ Commissão de Justiça e Legislação, 
c0ntrarw. ao veto do Prefeito do Districto Fe
d~r~l ó. resol~ção.do respectivo Conselho Mu
DICipal, relativa a liberdade de matadouro. 

A resolução vae FC!' devolvida ao Prefeito 
com a communicaçiio do occorrido. 

Posta a. votos, é approvada a conclusão do 
pa~ecer da Commissão de Justiça e Legis
laçuo, favoravel ao velo rlo P1•efeito do Dis
tricto Fedem! ;i, resolução do Conselho Mu
nicipal, relativa ó. concessão feita aos en"e
nheiros Antonio de Carvalho Paes de An
drade e Dr. Francisco Simões Corrêa para o 
e.stabelecimento de estações de força hydl•au
llca. 

A resolução vae ser devolvida ao Prefeito 
com a communicação do occorrido. 

SUCCESSÃO NATURAL PATERNA. 

.. E~tra cm 2' d_iscussão, com o parecer con
trart~ da C~mmrssU:o de Justiça o Legislação, 
o artigo umco do projecto do Senado, n. 20, 
do !SUô, dispondo sobre a successão natural 
Tr·er•na, revogando a loi n. 46:~. do 2de se
pambro de !847, e restaurando a Ord.do 1.4• 
ao 92, menos quanto ó. distincção entre no
~ bts e plebeus. 

O S•·· Gomel!il de Castro começa 
por lamentar n. :tusenci:t do SI'. Coelho Ro
drigues quo do corto, com o !.11lento o illns
tt•a<;iio que todos lh~ reconhecem, o su!Jsli
t~tirin. ~o momonto,ilefondondo o projecto cm 
dtscussuo. 



340 ANNAES DO SENADO 

-----·----- -------------------------
N:'lo ú pelo projecto, e monos ain·la Jll'lo 

p;u•ccoJ' que quer o stattt quo, Jumolltn.11dn 
~uc o Sr. Gonçalves Chaves se puzesse,ni!~le 
mso, ao Ia1lo da([uclles quo egoisticarnent.o 
tudo quorcfl1 pn.rn. si, mquecendo o pudor 1\n. 
llllllltcr. deixamlo-n sem protecção contra os 
seus wductoros. 

Prn,ieeto o parecer silo amlJos !';tdicaes, e o 
orador pro foro o meio termo; n~o quer con
corJ•er para il. permanencin. rios h~tbitos ver· 
ditdeirarnente crucis em rel1tção iL mulher, 
exposta a todos os prejuízos, na buscn. t\o ro· 
conhecimento de lillws naturaes, sem se in
dag~r do seu estado, :ta passo que quanto ao 
reconhecimento da. pate1•nidade não se ad
rnitte investigação. 

Pnl'.1 pt•ovm• que ost:L prohibiçíio não ó 
co!ltraria :i mol'Ul dos povos, cita tlivor·sos 
cOLlígos tle pu.izes tlillerentes, acceitaudo a ro
ciprocidat\e de reconlteciment.o dos filbns na· 
tllt·aes, quer pelo lado m,ttorno, rtuor polo 
p:ttemo. 

Entendo que ao relator do purec<>r c:~obi:1. 
melhor apresenttlr um projecto substitut·Jvo 
1lo que condemnal-o its k:l.lt'ndas grog"s, 
tanto vale ~tppellar pal'a o Colligo C i vil. 

O :!h·. Gon~:a~vcs Chaves não 
ouV"ill o inicio do eloquente cliscurso do hon
wAo Senador pelo Mamultüo. 

Naturalmente, as razües mtlis pon<1.et•osus 
da sua opposiçüo ao par·ecer Juram entiio on
nuJlciadas, pot•que, pelo que ouviu depois, 
parece· lho que S. Ex. nü.o tom absoluta
montEI razão. 

S. Ex. tlt·mou.se em mzües sentimentaes 
que o orador acceita em p:ll'te ; mas que não 
:mtorizam a applicação dos p1 incipios que 
S. Ex. c~.e1'cntlou. 

Trat11-so do um pr,,jecto que ai tm·t>. pro-
1'!llld~rnente a ccononJin. do direito ~uccesso
riooda Jllia~'iio patrrna; c não o acceitantlo, 
o or·mlor lüz appJ rca~·ão d.il'ersa do muitas 
das mz<Jcs upre,entt.vlas pelo honmdo Scnl1· 
dor :1 ljUClll respondo. 

~lostranJo no rel(imen tlo direito a dillil· 
l'cnça entro a ftli;tção legitima e a natural, 
<lellno o oratlor um:t o outra, accontuando 
<JllB c JJHiiot' a diJforon~·~~ outro a filiação nl1-
'tJll'al patern;.t o a Jlliuçüo .natural ma
tox•Ha. 

'l'rat:t da gra vitlez o do p~rto, que são fa
ctos CJ.UO :·.liennm do si toda a incertcz11. 
rpwutlo ó iutlubittLVel quo a p:1tornidade é 
:-;ornpre incerta, e cscap:1 ao propt·io. pae e ú. 
rwopl'i:t mãe. 

Ex: plica a di vorsitblo das condiçücs que 
o <liroil.o reci:L!n:L lMI'lt a ]lrovatltL Jilia,,ão 
pttlül'\I:L; o diz ([uo,si :;o n1i.o p[rlo conl'undit• "s 
tinas si tLLai}ÕCS, uiiu lH.ulem ser m1 mu;;JJIH~ H ::I 
.lll'UW~. 

A tlli:tçiío materna cstô. sujeita a Jll'OVtiS, 
jiltysic:ts; :1 filiação patermt é um arcano, um 
scg-t•eUo. · 

E', pois. ,illl'idica a distiucção para a prov:t 
entre a íiliar.•ão natuml paterna e a filiação 
natur:tl materna. 

M0str:r.11do ~ inconveniencia1le se alaJ•gar o 
genoro de prova em re!11ção ú. lllinção natu
ralJ>11toma, diz o oradot• que, ate em benefi
cio d:t mulher, tem sido prohibida a investi
gal.~ão. 

IVeconhcce ([Ue a lei de 2 de setembro do 
18•17 deve sot· alterada ; mas uüo so deve 
rnzm• uma refoJ·m:t plt•cial, porem fundil.
mental, porque prende·~e essa reforma á eco
nomil1 tlo direito do f;1milia e ao rlireito 
succes~ol'io que não deve ser regulada por 
codigos oLsoletos,já.~despresados por Portul(al. 

O oradot• lamenta a falta de um Cod.igo 
C i vil ; mas !em bra que ha um pr•ojecto vo
tai\ o pelo Senado, autorizttndo o Governo a 
contmctar a l'evisão do Codigo·Civil do Sr. 
coelho Rodrigues, e que dependo da appro
v:t<)ãn da outra Camarn ; e.;; por:\ ver cedo 
r·osolvidtt es;:~. questão, e não ba, por isso, 
razão p11ra so litzer de afogudilho uma re
forma p:1rcial rtue não satisfaz. 

Trata r lo <li rei to de succcs;ão dos filhos na
turars, que r-.ó se uit quando o reconheci
monto legal ó feito ante~ do casumento, se 
conco!'rem com Jllhos h'gitimos ; e passa em 
revisti1 o que dizem a respeito cs codigos 
italiano, francoz, heõpanhol portuguoz e do 
Chile. 

O hespanhol permitte a investigaçlío; e dis
correMo so br·e esse ponto, lernLra o orador as 
prcmmp~•ões que rasultam do casamento 
legitimo, e as incertezqs e o escanda!o que a 
i nvostig11çiio produz quanrlo a paternidade 
não vem do casamento. E' por isso ,iustifi
CILti:l a excepção, q 110 prohibo a in vestigaçiio. 
perigosa ató partt a li"m·a das familias, níió 
:;ó pcl:t coL[i:a, comopolo adio, pela vingança, 
o pelas ;Jaixties. 

A posse du estado nlio e prova provada da 
pal.eJ'll idade, COI !I O disse o honrado Senador· 
pelo Mttt•tuJitiio; a protecção do 110i ao lllho 
nal.uml, longo do sot• a afllrmaçiio tlo seu 
reconhecimento, é cousn. muito equivoca, 
por·quc, si o pai tem o direito elo reconhecel·o, 
porq uc não o reconhece 'I A po,se de estado 
do lllho nutural nilo reconhecido e uma reti
cencia con~tuntc o reitemtla, como dizem os 
oscriptores, não é meio de prova do filiaçuo 
pD. tu l' llll. 

Continuando o orador. di~ que o regímen 
tla Ül\l. do L. IV Tit. DZ níio pótlo SOl' !'OS• 
taUI'atlo e o honrado Senado!· do Maranhüo, 
q uo, quanto a 1•efur•ma d11 lei do 2 do setem
bro, nüo quer o pr(\jocto, e qué não quer o 
parecer <ht CommisHito ([!Je mnntla coutitllltll' 
o uos~o rog-iuwu, urLo dis~o u quo quer . 

•• 

l'l 

'I 
li 
li 
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O orador lê parte do p:1t'ccet• par:t mostrar 
que quanto a ro!orma da lei elo 2 ll•J se
tembro, não !10. divel'gcncia entt•o S. Ex. e o 
honrado Senador pelo Maranhão, siniio por· 
que o honrado Senador quer apressat• umo. 
reforma parcial, e o orador entende que es;a 
roform:t deve ser comp!et:t c harmonica, rc· 
servamlo-se plra o Codigo Civil um trabalho 
tão complexo nas suas rela,,õcs. 

Além disso, a approvação do parecer nlio 
inhibe o nobre Senat!or· de apresentar qual· 
que!' projecto 11pressando as refot•mas que 
deseja. 

O Sr. Presidente declara quo, es
tando reduzido o numero doe Srs. Senadores 
presentes e adeantada a !tora, Jicn adiada a 
discussão Jo projecto; convoca paro. amanlti1 
sesão secreta afim do Senado tomar conheci· 
monto· da nomeação de urn membro do 
Supremo Tribunal Federal ; e designa p11rn 
ordem do dia da seguinte seseão publica, que 
se realizará depois de umanlüi: 

Discus~ão unica do parecer n. 38, de 1897, 
da Commissüo de Constituição, Poderes e Di· 
plomacia, opinando que seja reconhecido e 
proclamado Senador da Republica pelo Estado 
de Sergipe, o coronel Manoel Presciliuno de 
Oliveira Valladão; 

Continuação da 2' discussão do projecto do 
Senado, n. 20, de 18913, dispondo sobre 1t sue· 
cessão natural paterna, revoganrlo a lei· 
n. 463, de 2 de setembro de 18•17, e rest11n· 
rando n Ord. do L. 4" T. 02, menos quanto 
à distincção entre nobres e plebeus. 

Levanta-se a sesslio as 3 1/2 horas da 
tarde. 

pol•lo tle Bulhões, .Tonquim do Souz:1, A. Azo· 
l'edo, Generoso Ponc,J, Aquilino rlo Amaral, 
Vicente M:tehado, Esteves Juniot•, G. Richa1•d, 
Pinheiro Machado, .Julio Frota e Ramiro Bar
collos (48). 

Deixam de comp:trccer, com causa partici· 
pada, os Srs. llaulino Horn, Leite e Oiticica, 
Lopes Trovão, Fernando Lobo e Caiado; o ~em 
seni ell~t os Srs. Almino Afl'onso e At·tlmr 
Abreu (7). 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvad:t a neta da sessão anterior. 

O St•. Jln Secre1:~n·io dit conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do I" Secretario da C:1ma1•a dos Depu
tados, de I O do corrente mez, romettenrlo a 
seguinte 

l'RO!'OSrÇÃO 

N. :3, de 1897 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

t•izltrlo a rclbrmar no posto rlo Alferes, com o 
soldo por inteiro, ao Tenente !Jonorario do 
Exercito c S(trgento·ojudante o~gregado do 
Batalhão Acu.demico, Arcilio de Freitas; ro· 
vogados as disposições em contral'io. 

CD-mar;\ dos Deputados, lO de junho de 1897. 
·-,11·thw· Cela>' Rio.1, Presidente. - Gustavo 
O. F. Vcms, i" Secret:trio.- Ortrlos Novaes, 
2" Sect•etario.-A's Commi~sües do Marinha o 
Guerm e tio Finança~. 

Outro, do mesmo secretario c data, com· 
27" sEssÃo mr 12 DE JUNHO DE 1807 municando que, tendo aquella Cam:l.l'a, em 

sessão ele \J deste mez, a•lopt~tdo o projecto do 
Prasidcncia do Sr. Manocl Vlcto1·ino Senado, n.utoriznndo o Po•ler Executivo a 

mandar pagar os vencimentos devidos ao 2" 
Ao meio-dia abro-se a sossão, estnn•lo pro- escripturario da Rep:n•tiçfí,o Geral !los Cor· 

sentes os Srs. Senadores Manoc! de Queiroz, t•efãs, José Francisco Rotlrigues, enviou, nesta 
.1. catunda, Josú Bornardo, .Joaquim sar- rlat.a, :\ ~ancç.ão presidcncia!ttrespcctiva re
mento, I~rancisco ~-!achado, Mu.noel Bamta,' so!ução.-!nteirado . 
• Justo Chermout, Benedido Leite, Gomes tle Outt•o, do Ministerio da .Tustiçll e Negocios 
Castro, Nogueira Parauugu:'t., Pit·es Ferreit•a, Interiores, tle li do col'l'ent,o me~. commu· 
Cruz, Joãu Cordeiro, Putlro Velho, Alvaro nicandu, em referencia ao otncio do Senado, 
Machado, Abl\ou Mi!nno?., Almei•la Barreto, de 4 dosto mez, ~uc nesta data remette-se no 
Gonçalves Ferreir:t, !toso. o Silva, Joaquim Procurntlor d:1 ltepublica n:1 Secr;iio do Dis· 
Porno.mbttco, 13. de Menlonça Sobrinho, RC'go tricto l?cllm•ul, allm do tomar us pt•ovidoncias 
Mcllo, Leant!t•o Mncic!, Ros11 ,Jnnior, ltny quo no cnso couborcm, niio só c(>pi:t rlo dito 
Bttrbosn, Severino Vieira, Virgílio fillilllt>io, oli!cio o os docnlncnt.•.lS qnc o rtcornpanlmram, 
Httgenio Amorim, Doming·os Vit~onto, Pot•- o n ~~-·tutdo ddil•Pr>~ll llls~n1n l.t'iUl~JniU.•t1t.l~ ao 
~~iuuculn, Q. BtH..mynv:t, Thumnz llel/lnoj l~. mr.smn p1'0l!Ut'a!lor p;u•;J, lH'rH~(~dL~I· l~tlllli)t'llll~ 
\Vandonkolk, Fuliciaunn l'cnua, t:ou,,:üvcs f ao r\il'oito cuul.t't!. <Jllü.Jt o,; ,;uLtt•a!tiu d:t ~e· 
Oitavos, l,nu!1t Sonz(t, Moruos l:lttt•ros, Leo-1 erol.:u•itt rio Couso! h o 1\lunicip:!.l. -lutuimrlo. 
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O Sr. ~· Secrf'll:;u·lo lê o vae n 
imprimir para ontmr na ordem dos trabalhos 
o seguinte 

PARECER 

N.39-1897 

A'Commissãode Instrucção Publica foi pre
scn te a proposição n. 82, de !896, da Camara 
dos Deputados, que concede aos alumnos do 
curs) superior das Faculdades de Direito· 
matriculados antes da lei n .314, de 30 de ou
tubro de 1895, as regalias da legislação an
torior, tanto em relação ás ópocas para as in
scripções e exames, como em relaç,ão nos ex-
ames e a frequencia. . 

Considerando que são procedentes as ra
zões pelas quaes a proposição foi approvada 
pela. Camara dos Deputados, o em 2• dis
cussão pelo Senado: é a Com missão de pare
cer que seja definitivamente approvada a 
dita proposição, com a. emenda oll'erecida 
pelo Sr. Severino Vieira. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1897.
Domingos Vicente.-Aquilino do Amaral. 

Achando-se na snla immediata o Sr. Padre 
Alberto José Gonçalves, Senador eleito e reco
nhecido pelo E>tado do Paraná, o Sr•. Presi
dente nomeia para a Commissão que deve re
cebei-o, os Srs. G. Richard, Vicente Machado 
c Justo Chermont. 

Introduzido no r•ecinto com as formalidades 
do estylo, contrahc o compromisso constitu
cional e toma assento o Sr. Alberto Gonçal
ves. 

o Sr. F•·nnciMco 1\lnchatlo
Sr•. Presidente, á vista de um telegramma, 
que li, hoJe, em algunsjornaes, e entre elles 
a Ga:eta de Noticias, que tenho em mão .•• 

O Sr•. JoAQUJU SAmiENTo-Vem tarnbem 
no Paiz. 

0 Sa. FRANCISCO MACHADO- •.. não posso 
deixar de vir a estA tl'ibuna para protestar• 
contra o que diz o mesmo telegrarnma. 

Como v. Ex. sabe, Sr. Presidente, foi 
anullada a eleição realizada no Amazonn s 
em 30 de dezembro ultimo, o essa nnullação, 
ou esse neto patriotico do Senado t11ve Jogar 
a 31 do mez passado. Todavia, vejo no to
legramma a que me refiro o seguinte: 

« A eleição para Senn.dor, pelo Amazonas, 
foi marcada para o dia ::!3 de julho. » 

Sr. Presidente, V. Ex. comprohonde por 
esto tolegrnmma que h ou r e e lm gmudo 
aço<lamcnto am maJ'Clll'·SO o din :o:l de julho 
p:Lrn 11 Plei~·ão, quo tom de oleg-ot• o candi
llat.o prcl.eullunl.c ú. vagn do tm-.,·o dos ropre-

sentantes do Amazonas nesta Casa ; o sendo 
corto que a causa principal, por• que f0i nn· 
nulla,la a eleição, foi exactamente a da 
falt11 de tempo para que chegasse a todos 
os municípios do Amazonas o conheci· 
menta do dia em que tinha de proceder
se 11 eleição pela lei de 7 de dezembro, 
V. Ex. comprehende que seno o ngor•a mar
cado o dia 2:3dejulho, já esta preparada an· 
tecip:ulamente a mesma fraude, 1ue foi pra
ticada na eleição annullada pelo acto do Se· 
narlo. 

E V. Ex., Sr. Presidente, note; de hoje 
a 23 de julho não ha tempo p:tra. levar o co
nhecimento do dia da eleição a todo~ os mu· 
nicip:os ; e depois de la chegar, depois desse 
tempo, ainda seria preciso o prazo neces· 
sario não só para que se tomasse conheci
mento do dia da eleição, que é uma cousa 
extraordinaria, como ainda para se saber 
por quo processo se ba de proceder a essa 
eleição. Tudo isto são condições essenciaes, 
que não podem ser• encobertas, e que não se 
podem presumir ; e nestes ter•mos, o gover· 
nadar começa desde já, a ser exacto o tele· 
gramma, a preparar nova fraude para a 
eleição vindoura. 

0 SR. JoÃo CORDEIRO-V. Ex. quer an· 
nullar j:'t a eleição antes de ser feita. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO-Eu estou apenas 
prevendo e demonstrando que as provas já 
se vão lançando para novas fraudes e o Se
nado sabe que as provas preestabelecidas teem 
muita fot•ça em direito ; por is>o eu desde jti. 
as vou notando. 

Pois bem; Sr. Presidente, V. Ex. sabe 
que ha Jogares no Amazonas, como por• 
exemplo S. Gabriel, com que muito bem ar· 
gumen tou o nobre Senador• pelo Rio Grande 
do Sul quando tratou da eleição annullada, 
que não podem ter communicação com a ca
P!tal do Amazonas si não no prazo tle 34 dia~. 
Ja vê V. Ex. que um meio do subtralur 
municípios t't funcção eleitoral ..• 

0 SR. JOÃO CORDEIRO-Mas ele 31 de maio a 
23 de j u!l10 vão mais do 3! di11s. 

0 Sa. FRANCISCO MACHADO-E O tempo ne· 
cessario para litzet• os editaes e convocar os 
eleitor•cs 'I E' um11. eleição extraordinnria ; 
por oonsequencia não póde de maneira ai· 
guma ser• isto ~tssim foi to, para q uom anda 
com lism•n.s, com sincm•idude, c para quem 
quer viver• ás claras. 

Accresce que vrjo aqui em um telegramma 
relativamente ;,, Bahia, dizer·so que foi 
designa•lo o dia 8 do agosto pawt a eleição do 
preenchimento uns vagas ostuduacs. Or·a, 
V. Ex. comparo ngosto para. Julho, e Buhin 
pnra o Amnzonas, onde f iltnm muito o muito 
0s meios elo communicuçii.o com o centro. 

I 
I 
tl ... 

., 
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Ainda mais, St•, Presirlcnto, um11 prova do 
nçod:J.ment.o com q uc isto se faz, a sct• exacto 
o telegt•amma, é que de 31 de maio, quando 
tbi aqui decidiria n. annullnçã.o ~a eleiç1o rlu 
Amazonas, até hoje, não h:t tempo de se fazer 
chcgni' uma communicação otncial ao gover· 
na dor do Amazonas. 

Elle podia ter tido antes uma communi· 
cação pat•ticulur, e o"ta pelo telPgrapho ; 
mas V. Ex. compt•ehemle, St•. Pre>idente, 
que por esta communic:J.ção niio se !levia ftt· 
zct• obra. 

Daqui ao AmazonM, o vapor que faz a via· 
gem directamente não ga,ta meno' de 
20 dias; c o t~legrnpno, quando ti1·cs:;e sido 
o transmissor dessa noticio, não poderia fu.· 
zcl·a directamente pot• não cstnr a funccio
Har ató Manáos. E' s:tbico que durante 
muito tempo esteve funccionando simples· 
mente ató Obidos, e dahi para cima intet·rom
Jl~rlo. 

Hoje, pelos telcgrammas de Manios, vejo 
que a sua intorrupçiío esta cnü•e Obidos e 
~antarém, ou S:1ntarcm e r.rnnaos, porque 
ns noticias tclegraphica~ veem p~r via de San
tarem. 

Nestas condições, comr,rehemle V. Ex., 
St•. Presidente, quo cu, :tssim como aquellcs 
que so interessam pela verrlarlo eleitoral tio 
Amazonas, não poderio. deixar• de vir lavrar 
o meu protesto, e ó o que !'aço. 

Tenho rl,to. 
0 Srt. JJAQUIM SARUI'l"'To-Não se CSlUOça 

V. Ex. rlc que n olekão sonntoJ•ia I <lo CenrA 
f•Ji m:tl'Cad:t p:wa Iii tle ago;:;to. 

ORDE~f DO DIA 

Enl ra cm uiscussiio o parncor n. 38 de 
1897, da Commissão do Constit,uir:ão, Potlcrcs 
c Dipl>Jmacia, opin:wdo que >ojn reconhecido 
Senador· d:t llcpublic:t pt>loJ l~st:1do !lo Sergipe, 
o cot•oncl Manoel l't•csui li ano do Oliveira Val·
laJüo. 

lfll S1·. l.~o,.,n alnnio•·-Sr. Prcsi
r1ente, o meu dovor de reprc.;ontantc tlo Es
tado de ScJ•gipo ohrig:t-me n. tomar pnrte no 
debato sobre o Jntrecet• J'<'lat,ivo its eleições 
proco.Iid:ts naqueltc !Mttdo a :lO de rlo~em!Jro 
tio an110 flnlo. Antes, porónt, do entrm• ll!t 
:wn!yso rios con:;idern.mlos do pll'cc.cr th Com
mi:;são, soja-mo licito solidtn~· ':_~IH:t nos hon
mrlos mcrniJrus rlessa Comnussao pn.m :tpro· 
sentar nl)(UIIHIS contcsl.açiics ao seu luminos3 
l\1~\'CCOI'. , 

i\cJ'Ctli lam SS. E Ex. q uo r1ovom ser v:tlirlus 
a' cloir,:ric., roELli~ad:ts por um:t lei, fJ ne não ó 

n. quo foi lia pouco trazida a debate nesta. 
Casa., a lei do 7 de dezembro de 18913, reco· 
nhecendo o candida.to eleito cm virtude de 
disposições de lei anterior. · 

Ora, permittam-me SS. EEx. que eu pro· 
teste cont1·a tal nsserçiio. Creio que a illus
trada Commissão não foi feliz no seu parecer, 
e que os seus honrados membros perderam o 
fiel rla. balan~'a. 

Recorda-se o Senado de que, não ha muito 
tempo, foram SS. EEx. de pnrccer qnc se ap
provassem as eleições realizadas no grandioso 
Estado do Amazonas, de conformidade com a 
lei n. 4213 d~ 7 de 1lezembro de 18913. 

Entretanto, SS. E Ex. opinam agora para 
que as eleições realizadas de accortlo com esta 
lei n'i.o tenham valor. 

Não conheço os ponderosos motivos, quo 
actua mm sobre o espírito dos honrados mem· 
bros da Com missão; não encontro grande fun· 
dnmento no parece!', Verifiquei que SS. EEx. 
dizem que a lei de 7 de dezembro fui trans~ 
mittida para os E;to.uos, no mesmo dia em 
que foi ~anccionada, isto é, a 7. Oro., 
sendo ella transmittida para. os Estados, c 
admittimlo que chegasse M Pari e a Ser~ 
gipe no mesmo dia, ten1lo de ser expedida, 
paro. sua fiel execução, para os diversos pon
tos desses Estados,não sei como SS. E Ex. en
tenderam que :t lei devesse produzir os seus 
efi'eitos no longínquo Estado do Amazonas, 
onde, como V. Ex. sabe. Sr. Presidente, co
mMcas ha que cstiio situadas o. uma grando 
di1t11ncia, em virtude do sou immcnso tert•í· 
tario, e não podesse produzir cs mesmos efi'ei
tos em Sergipe, por não havet• tempo para 
ser pu lJ!icada nas ui versrs comarcas rles te 
ultimo Estado. 

Pcrmitta.·me n. Commissão que cu, respeí· 
toso não só pclt1. amisade, consi1l:ração e es· 
ti ma que voto a todos os seus membros, 
como tam bem pelas suas luzes, principal~ 
mente em mal.oria !lo que niio posso ter, nem 
mesmo otllcialmento, conltecimonto, a não ser 
pclll cmiosidat!o dolo r alguns livros tle di
reito; pet•mit.ta·me a Commissão, repito, que, 
niio obstn.nte,.eu apresente contestação i p~s· 
sibilidnde de ser r,cceita semelhante thoorta. 

Não, Sr. Pre.iirlonto, a questão versa sobre 
um ponto capital. 

O tm•riturio tio Esta>lo do Sergipe niio tom 
paridade com o r lo Amazonas. 

Fui rlemonstrndo nesta Cas:t q ne para a 
loi clteg<ll' a algutB pontos do Amazonas, o 
ahi protlnzit' o~ ;ous clfoitos, serium pl'ecisos 
:H dias. 

Ora, ou pos>.o assevet•rtt' ao Scnarlo q uo 
no meu Estado, pelo tclegt•n.pho, cm pouc!lS 
horas " lei cst:trín. no domínio 1\ns uutot•i· 
dado~ compct.on tos, Jnrn por ell:t so proce'.lcr 
iL oldr,,fí.u no dia 30 r.! c dcwmhro. 
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O Sn. Anno:-; Mrr"INEZ -Mas V. Ex. nlio 
Jlóde contestar que em algun.o pontos do 
Amazonas a nova Jcl J'ol executada. 

O S1:. RosA .IJJNIOIL- Sr. PresidentP, o 
illustre signa.tario do p~rccc1', quo aealm r1o 
honrar-me com o seu aparte, f;IZ·J\10 retro
ceder um pouco, pura hn.bilital'·l!IC a respon
der-lhe que, tendo !'oito r('feronci:t a. certos 
pontos do Est:tdo do Am:tzonas, como hu 
pouco fiz, pos;o agora. tambem rol'erir-mo :i. 
propri:t capital do Estado de Sot•gipe, onde a 
lei nrco teve efficacin. 

O Sn. Anno:-; Mrr.ANEZ - Mits a Commissiio 
b:tscou-sc cm lei expressa. 

0 SR, FRANCISCO M.\CILIDO- No Amazonas 
niio houve um só munici11io onde :t lei t.ives;e 
execu çiio. 

O Sn. RosA. JUNIOR - O nobre Senador 
pela Parahyba, como membro da Commissiio, 
poderá mais tarde jus r i ficar us rnzücs d:t SUit 
assignatura. 

Estou apenas titzendo um estudo compara
tivo do modo por que Jbi a lei applicada nos 
dous Estarias. Apnn:Ls pr·eci;o demonstr•ar• 
quo n Commissiio niio foi cohoronto. 

O Stt. AnooN MIT,ANEz-E' colteronto, por
que foi ap3iada poJa maioria do Senado. 

O Srt. RosA JUNJOrt-V. Ex. nií.o tem rnzii.o 
para. intcrromper·llJO, porque estou full:trulo 
sobre a extensão territ,oJ•ial do Estar! o; niio 
estou fa?.cndo ainda outras nprecinçõcs. 

O que quem demonstJ•aJ• é quo n lei n. 4?0 
podia facilmente ser oxocutatl:t om to, lo o g,. 
tado de Sergipe. . · 

Sabe o Scnaelo perfeitamcn te q uo o E:>üttlo 
<lc Sergipe está dividido em doz comarcns,sfll.o 
que são servidas pelo t.o!ogr·ap!JO o tres que 
o não são, mas que tlcam n poucas horas tio 
distancia das estações tele::rraplticas. 

As tres comarcas n:1o sot•vidns pelo tclc
grapho. siio: Guar•arú, que tlc:t a um11 lrgua 
da estaçiio tolegraphica ile Traipir; o Lagarto, 
que fica a oito ler.ruas da estar;iio do Itapo
ranga; o Rio Real, qllll fica a nove Jegu:ts da 
estação da Estancin. 

Eis nqui no t.et'l'itorio do Serg-ipe ng gran· 
tles distancias que niio 'iio servidas pelo tolo· 
grupho, mas posso asseverar· uo :o:onrtdo que 
as communicações do um ponto ao outro 
podem Jazer-se por um propJ•io, cm poucns 
horas. 

Por isso atlmiro-mo como a ltonratln Com· 
rnissiio achou impossível a exccu,iio dessa loi 
110 Esl.ado de Scrgi po. 

Niio quero ontmr n:t annl)''o tlr. oulrn.s 
considera(H!e:>, por~uo n. l:onraola Commissii.o 
eleclarou q uo o pio i to correu smn ai tmaç;lo; 
1ponns quero d.crnonst.rm' quo a lei JltlfliiL 'ar 
l'ttcílmonto applica<la. 

p,,J•ém, occorro uma ciJ'cnmstancia. A lei, 
sendo transmittilla <'L c·tpita1 do E,tndo, n. stm 
puul icaçiin,pelos d:vlos que tPnlro e que talvez 
a Cornmi;silo niio conheça, Jui ret.arrlada pelo 
governo do Estado, porque só foi publicnd~t 
n. 18. 

Bem ; tlo 13 a 30 clccol'!'cm 17 cUas ; 
ora, si como acabo r!n informar ao Senado, 
havin possibilirlude de cm hor:1s podo1• chegar 
a noticia da lei ao conhec:irnento r'as dez co
murcns, pet•gunto:niio se po'leJ•ia,rm 17 dias, 
dar exccuçiw :i elila lei para qno de contar· 
rnirlado com ello. so procedesse ú. eleição ! 
cortamento que sim. 

Si em relação ao Estado ,•o Arn:1zonas se 
quiz dnr como possivct fazer·so nlli n. clei(·ão, 
ele conlorm irlndo com e;;sa lei,- a conclusão ci 
que a r''speito do Estado rle Sor·giJJe não rejdo 
ser admittido o que úiz a Commissiio, porque 
em rlez comurcas, sendo sete sérvitlas pelo 
telcgmpho e trns <t poucas horas •lo distancia 
dus estações telogJ·aphicas, essa Jai Jl)dia :;er 
J)(ll'leitamente cont:ecida. pol:ts autoridades· 
deJ to rias e lias. 

O Senado >abo perfeitamente que não ó 
neces>ario trazer ao seu conhecimento cm•tos 
rlocument.os porque r.stá a par rio c;ue é cs· 
sencial. 

O que poderia prorluzit• ainda urna certa 
rluvi,':l era a po•~ibilirl .. de da npp1icaç:io d;t 
lei no Est:trlo r'c Sor•gi po, !lltiS e.;:sa du virh 
desnpp:u·ece, domonstrnclo como fica que essa 
lei, pub!irada rn~smo a !3 no Estado de Ser
gipe, tinha. 17 tlias p:na ser execulacln, o qno 
niio aconteceu cm outros Esta··Jos. 

O que ó pm·.L not:tr· é quo a Cornmiss:i.o se 
ti r osso clr•morar!o r.m dar o s'm p:ll'Ccer sobre 
ns eloiçõrR do E;;tado elo Sorgipe, deixanr1o·o 
para ultimo logHr. 

Niio Hcreelito quo fo.sso pouco caso para. 
com o meu l'stado; acredito antes que assim 
procedeu devido aos muitos affazeres elo cada 
um dos seus honrados m~mlrros. 

niz :tltom•:t,ltt Conuni>~iio que umo. e1oiçiio foi 
feita pato t·eg i men ria lo i n. :'l:i,clo ::a de janeiro 
ele I 8!1:?, e onr,m ele accoreto com a lei n. 4 !l3, 
do 7 dedr7.em bt•o,nms quo niio houve altor.rç,ão 
JJO p!Pito, quo correu livremente. 

Senhores, como rept'esontunte rio Estudo do 
Sergipe, niio querendo cn.nsur n pacienci11 rios 
meus hnnmrlos collegns, nem rrco pouco 
roulmr-lhcs tampo pam quo o Sonndo po>sa do 
pl'Ompto pmcedor nas suas dolium•1tções n. 
J•espoit<' do reconhecimento do poderes, dei
Xilrel do entmr· ntl nmt!y.% rio outros factos, 
que me ohrig-aria.m a oceupar a tribuna por 
muito tollliJO. 

,\JHlnas, como roprnscntant.o tio E:<lrttlo do 
ScPgipo, quiz rln.r• no Son11do oH motivos quo 
1110 luv:un n contestar ll; cunclusú('S r lo parecm• 
ria Cummiss:i.o. 1~. por o~Lar convoucido tlú 
filiO :L oleiçiio, foita do llccordo com u. lo 

•• 
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n. 4213, 1le 7 de flczemb1•o do 189G, ó vitlida, 
peço licença n.os honrados membros da 
Commissão de Poderes o Diplomacia para 
apresentar uma emenda ás couclusões do pa· 
cr. reaE' a seguinte: (Lê.) 

E' lida, c estando n.poiadtt pelo numero de 
assi~mtt.m•as, posta conjunct11meutc cm dis· 
cussão a seguinte 

illustrcs col!eg·as, outros intuitos qne nilo 
sejam os da verdade eleitoral, outro interesse 
que n1io SPjam os dtt verdade democratica 
que resulta do tlel cumprimento da lei elei
t.o1'111, ela lcgi ti ma reprcsentnçiio 0.a opiniilo 
nacional. 

Emenda <i conclrJs,7o do parcc~?· 11, 38 de 
18!17 

«Su~st~tua-se a conclusão do parecer d:t 
Commissao do Con;;titukão, Podere.> c Diplo· 
macia pelo seguinte: 

!." Quo srjn.m approva•lns as cleirões que 
tiveram Jogai' a 30 de dezembro do a!;no pas· 
sado nos diversos municípios do Estado do 
Sergipe, para o preonciiimento de uma vag:t 
no Senado Federal e realizadas de accordo 
com a lei n. 42Ci, de 7 de clezembro 1le ISOü; 

2." Que se,ia reconhecido e proclarnaclo Se· 
nadol' da Republica pelo E~tado de Sergipe 
o ur. José Luiz Coelho c Campos. 

Sala das sessões, em 12 de junho da JB9i. 
Manocl da Silvrt Rosa Junio?·-'Gonçalvcs Cha· 
ves-Vi?"ftilio Dama~io-Se1lel'ino Vici?·a-E, 
Wandcnlwlh. 

O Sr. GonçalVeFi ChaV<'til
Sr. Presidente, acceito por me Jnrecer justa 
a emenda que act:~bct de ser off,,recida ti. con· 
sidcraçilo do Senado, emcncht ás conclusões 
do parecer· clabora1\o pela illu:;tro~dn. Com· 
missllo de Con;tituiçfio e Porler·cs, rdativa
mente á eleição do Estado de Se;·gipe, q no 
neste momento occupa n. attonçãrJ da Casa. 

S1•. Presidente, embora respei cando, como 
neva, os motivos :llll que se inspiraram os 
bomados membJ•os 1ht Commissii.o de Consti
tuiçilo e Podtwcs, m"tivos que, certamente, 
não poderão ser attribuidos a out.r11s su
gestões que nii.o ao principio de justiç11 o ao 
respeito ti. lei, pouso, entr·ctanto, quo ó de 
todo o ponto irrelevauto o resultado a que 
chegou a illustrad:t Com missão. 

Niio posso crer, SI•. Prcsidento, que nesta 
materia estejam cm jog-o interos,es de OI'dem 
pa1•tidaria ou conveniencias que desçam uo 
eleva,lo t01·reno 1los interesses politicas, como 
devem ser on tendidos, pnra o litigio apuLxo
nndo das facções ou dos parLitl0s, que dispu
tam o po•ler c tt pi·ceminencia do Estado de 
Sergipe. 

O Senado. investido dest11 eminente ftmcçiio 
de vorific:tçiio de pndoros, exei'CO iLlttt rna:,:is· 
trlltUI'It polit.ica; o Sonndo, jul:,:ttndo 1\lt 
verifle~.r;.ilo do putl"I'PS, o conHirlerado como 
um tl'ibunn.l tln jnsti,;:t. Cou:;og-uintomente, 
nii,o ;tctua 110 111eu espirito, como estou liom 
corto, não acLua no espiri to de cttt111 um dos 

Sen~ulo V. I 

Sr. Presidente, a illusti·atln. Cornmissüo do 
Constit.uiç:w o Por leres fez U111a afllrmaçilo 
que n ·,o pó de pas>ar despercebida aos hon
rados julgadores deste pleito eleitoral. 

A Commissiio do Poderes reconheceu que 
a elci~iio corretl reguhumcntc, sem vida de 
fórma ou de processo que pudesse inquinnl·a, 
apresentando apenas um tacto que considera 
capital, c que, com peza1• o digo, não de· 
nota muittt cohercncia da pnrto da honrada 
Commissiio, snl\'11ndo sompro as suas in-
tenções. · 

!Jigo, SI'. Prcoideute, quo estranho esta 
amrmução da hom·aua Commissão, porque 
rliscutindo·se lia poucos dias n• sta Casa a 
cleiçii.o da Capitn.l Fedc1•al, ouvi que a Com
mis;;rr.o unanimemente amrmava que a falta 
tle authenticida,le rle actas, que a falta de 
assignacura de um membro da mesa eleitol'al 
significava itpcnns uma simples irregula•·i· 
dade. 

Ainda 6 Jllútivo para minha .surpreza, 
quando, tratando-se da eleição do Estado do 
:\wazonas, a honrada Commissão admittiu a 
legitimidade do actas em eleições procedidas 
;;imulllmeamente, ou pela lei n. 35 de 1892. 
ou pela lei de i do dezembro do anno passado. 

1\Ias, postas de parte, St•. Presidente, estas 
oh>url·a~ües e inciclentes, t1 igo que o Senado, 
tomando conhecimento da eleição de Sergipe, 
nií.o pór'etleixal' de attenrler á atnrmativa da 
Commissiio, de que as eleições correram re
gularmente. 

A honrada Commissão condemna as elei
Çiies procedidas de con !'ormida•le com a lei de 
7 de de~emui'O do anno passado, levantando 
uma pi•eliminar. 

Os fundamentos do parecer da honrada. 
Commissiio S>lo os seg-uintes: 1", niio se poder 
dar execução, na eleiçii.o a que se procedeu 
em 30 do 1lozem bro, a léi de 7 tlo mesmo 
mez, applicando-;,;e a:> disposições do decreto 
do Governo Provisorio, n. 57:!, de !SOO; 2", a 
l'otroacti vidatle da lei, entendendo a Com
mis~fio que a lu i de 7 de dezem b1•o não podia 
ser applicada ua eleição do di11 30, porque, 
concm o pl'itJCipio constitucional, iria ter 
~il'eito retl'oactivo. 

Sii.o estes dous pontos que constituem a 
pro li minai'. 
·Entrando no conhecimento tl11 mut~ria, not:1 

nintln. n Com missão, niio toi' sido a aplli'U\·fi.o 
em vi1•tudc dtt gual foi oxpetlidu o diplotnn: 
ao Sr. !li~ .. Joso !.111~ Uoolhu o Cnttlpo;, 
J<dta pelo gt•upo do mt•suriuH Jli'ositlido JHllo 
legitimo lll'esitlonto do Uomolho Municilli>l, 
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Sl'. i'J'esitlento, bem J'::tras vezes o Scnatlo 
no exercício •lesta l'uncr;ão tle verific:u· o~ 
po•leres de seus membros, torá elementos t'lo 
claros, tão positivos, tão lucirlos e t,iio nitid~s 
para julgar com perfeito cJnbecimento ue 
cama. 

O Sn.. S m vmtuNo VmmA-Apoiado, 
0 Sn. GoNç,~TNE.l Cu,\VI!:S-St•, Presidente 

vem a pello Jnuo.gnr si 1111 al"Urn:t convo: 
niencia, si ha mesmo possibilidade rlc se in· 
vocal' l!ost:t q nestão n, lei n. 33, de 1892. 

-~ !ot de 7 de ~lezembro detet•minou que a 
eletçao que se tulha r1e re:1lizar em cortas 
Estados, devirt ?er feita no di11 30 deste mez. 
proce•lon~1o-~;o a ellas pomnte mes:tR oJ•o·ani· 
zadas, nuo col!fiJrn~e a lei n. 35, cit"da, pelos 
conselhos ent:w VJgente:; ou em exercício; 
nms pelos conselhos que foram destituídos 
a;1tos do terminarem o SlHl prazo cJnstitu· 
cwnal •. o ~cu p1•azo legal. C.mscguintemontc, 
essa le1 rege um caso cspoci:tl; e.>Sa lei man
dando pr~ceclur á oleiçiio no dia 30 do dezem
bro,_ accettou as conrlkries nwliant.e ús quaes 
dcvta ter lol?a~ a eleição, c, implicitamente, 
afastou ou ellmtnou tudo qmnto podia cmba· 
raçar seu fim, o seu objectivo que cr.1 a 
eleiçii.o no d.ia :30 de dezembro.' 

A lei, Sr. l'rcs!dento, sancciona.tla no 1li:t 
7 ~e dezembro, como consta de documentos 
o~tstentes, e publicada om lJ do mesmo moz, 
nao po~ta estar subordinada aos prazos os· 
tabeloctdos nn lei n. 35. 

Evitlentcmento o legislador tornou inrle
pcndcn te. desses prazos a organiznçiio das 
mes~s, pots que seu fim tiJi dtJtorminar que 
no dta ::JO de dezembro a cloiç;1o se flze>sJ por 
me as organizadas pelos conselhos rlestikli•los· 
o cm•tamcnto não h:win, tempo para obõot•val: 
esse~ prazgs rcstrict!tmcnte, ilesrle que, p!l.ra 
a rca!tza9u.o de;se objectivo da nova lei, russo 
nocess:1rto gu:u·i.lar os rln. lei n. H5 

Vê-se, po~·tanto, Sr. PJ'osilente, que a von
ta,le do _legtsl:ldor, sn.u pens:tmcnto pt•eciso, 
claro e tlldisctlttvel fur<t Cjuo a eloiçüo so li· 
zcsse . nu dm 30 de :lczembro, e, por consc
quo~cta! tudo aqwllo que podia empec3r 
tal tntutto estava subordinndú ao objecto da 
lei. 

O St~. SEVEIUNO VrtnnA-Apoiado. 
O Sa. Vrct~N1'E MACIIAoo-E o-rovo"am-se 

ns di8posiç<ies em contmrio 'I " · 
O Stt. JoAQUIM S.11~~1ENTO - Por isso mes

mo. 
0 SR. GllN('Al.VFS CUAVES- NilO sô no 

n.rt.. 2'' csl.:'t virtn:tlmen to cst:ttnitlo este Jll'O· 
eeito tl!1 lei, mas ütmbom, como mo Jembt•n. 
lltllito bem o nohre Soma:lot• no at·t. J.t a 
lei mnndit revog,tr as di:.;po.;ir,:ii:•s om r:on
tl'llrio, Nem ot•a, cnl,rotnntc•, nce:•s1ario · o 
rpto ú fitel.o ,·, qno to:las os~tts tbrm:tlida~les 

que po.Jiam cmbat•açat• o fim tlo legislador 
esta 11an~ r•c vog~tl~s. .i ti. di t"Oct~men te pelo 
dtspostttvo da let, .Ja por css11 ulttma clausula 
que sempre acompanha providonl.emente 
todas as disposi,:ões das leis que se far.em. 

Seria realmente um contrasonso promulgar 
o legislador uma lel especial, que altera a 
lei geral, o sor essa lei especial moJificada 
pala lei que clla tinha por flm mudific:tr. 
(Apal'le rio S ,. , Vicente Machado.) 

Seria :tté uma. cJusa irrisoria; seria, sem 
fazm• injuri:1 ao Congt•esso Nacional, uma lei 
tnra inglez ver•, como se diz vulgarmente; 
não sct•ia uma cousa ~éria. 

Si o logisl:ulor quori:t a eleição no di:t 30 do 
1lewmbro, como Jlcou expressamente tleter
min:vlo, de certo que ello adoptou os meios 
legaes conducentes á realização do sou obje
ctivo. 

Mas, Sr. PJ•osidt>tlte, a irrelcvancia do pa
recer da honrarla Commissão manifesta-se tlio 
claramente, que, tn::smo aeceitanuo a dis
cussfio no terreno em q ne foi collocada pJr 
ella, o de todo o po tto improoeclente o racio
cinio que levou os ltonrados Senadores que o 
sub;crevel'am a negar a legitimida1lo do. 
eleição feita no Estado do Sergipe pela lei de 
7 de dozembt•o. 

Admit.tindo-se, pergunto, que o pt•ocesso 
eleitoral devesse ser J'Cgiuo pelas normas da 
lei n. 83, niio po1\iu. tor a appltcação a 
lei de 7 clczombt•o? Nilo pnrlii1 a eleição 
l'e:tlizat•·se no dia 31J desb mez? O que embn· 
raçn.va? Os pr;~zo.;-diz n. honrada Com missão; 
mas estes prazos s"io inaltera veis, são 1\J.taes 'I 
A não obscrvancia destes prazos traz como 
con>eq uenoia necc~ssuria a nullidade do acto, 
nullidado da eloiçilo, 11:1. qu:I.I nlio foram cllcs 
observatlos 'I Vejamos, 

Ha, Sr. Presitlento, p:ll'lt respollllcr :t esta 
nrgurnento da hoarada C"mmissão tina,; or
dens de consirlet•açõcs, um:t do fado, outra 
tlo dirdto. E pa~suei mpidamcntc sobl'e 
olltts pam niiu cansat• a attenciio do Senado. 

E l ' • . ; n. tlernotlstrnclo, pelo exame do~ papeis 
dcst:t eloiç:1o, que os p!':\zos niio foram ebscr
v:l<los, lbram enoUI'taJ,Js, principal menta, pol' 
;wtos emanados do governado!' de Sm•gi pe. 
S. Ex. recmtva tlcante do rcsult,atlo da elciQãO 
feita conforme a sabe:.lot•i:~ do Congresso, 
entendia que devia sor t'eita nnquolle I~stutlo; 
S. Ex. fbr. tod:ts :ts machina\·ties o pôl-us em 
praticu ; chagou ató o exoes~o cun,lcmnn.vol 
tio nmoar,,nr um cunrlicto com o Oovorno 
Fedoml (apoiwlos); mn~. gmças ti. encrgitt do 
l'otlor Exocuti v o, ontiio reprcsontmlo pel:t 
pessoa illustrc do n"'Scl digno t>resitlotlte, o 
g-overnadot• de Sc·t1gipc tevo do cct.lur lioa.uto 
1lt1 liJt\'<t lh lei o tlo eutnprimcnto tio tlcvcr 
pol' pado rlu Ghelb ria. Nn\·iio. 

Assi111, Sr. Pl'l'sitlonl.u, ittlmitbt·SC quo es
tes pr:tzos eram nrcossat·io.s: mas I!U!llll us 

-· 
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alterou~ O govm•nador, c~tá sobojn.montc pro· 
v1ulo, que o fez pal'!1 fins ~ue não emm le· 
go.es, p:1n fins que não são conl'ess11.vois. O 
resulto.do da acção indebita do governildor, 
que queriil 11. victoria neste pleito, é o 
seguinte : 

O(ficial d:tquello Estudo, c no dia 12 de de
zembro, consta t.11mbem elos documentos, o 
govorn:tdor de Sergipe, em circular dirigida 
a todos os juizes do direito, decl:trou que pu
blicassem a lei e qu~ se procedesse li. eleiçilo 
conforme a lei n. :35, pois que 11 lei de 7 de 
dezembro não podia ser app!ico.rla: ameaçava 
11té cs oscrivães que registrassem ns o.cto.s, 
com a suspensão de G') dias e com o Pl'ocosso 
por crime de prevo.ricnção, 

Si o Sennd.o, tomo.ndo devidamente em con· 
sidert1.ção estes factos, cst.as circumstancias, 
por estes rnoti vos ti v esse li C annullar a eleição 
procedida conforme a lei da 7 do Dezembro, 
o Senn:Jo ir•it~, deanle dos dcJojos do governa
dor, promio.ndo t1. fL'al!lle. (,1poiados.) 

Sr. Presidente, ó neccssa1·io que o Senado 
conheça, o.i..da que, rapi•lamentc o historico 
de todo. esta questão. 

UM Sa. SENADOR-QUeria impotUt• a reuniilo 
a tci pela forç:J. armada. 

Realmente, o poder publir.o tlescc, deprime· 
se, no mo.nejo do tacs ardis! 

A lei foi sanccionnda no din 7 na Capital 
Federal; foi publicada no dia li; nesse mesmo 
dia 7 foi transmitt.ida polo Governo da Uniiio 
ao governador do Sergipe, para fazel·a pu· 
blicar: o govcrna·1or occultou a lei. Antes, 
no dia 5 de Dezembro, tinha cleclaro.do pelo 
Dia1·io 0(/icial de Sergipe, na r-spcranço. de 
que não tosse approvado 11elo Congresso o 
projecto que se converteu cm lei, que, si, 11tó 
o di11 15 de Dezemb1•o, não hau vesso contra 
ordem para se procederá elei~ão conforme o 
projecto que :e discutia, aa mesas deviam ser 
organizadas no tli11 30 de Dozcm llro. 

No dia 7, porém, tendo notici:1 de que o 
projecto tinha si, lo approvado, oscrovou a um 
seu amigo, o Sr. Coronel Andrade. declarando 
que os conselhos convocados para o dia 10 de 
dezembt•o, na fcirmn. da lei n. 33, e que ti
nham de orga11izt1r ns mesas no rlin. 20, fos
sem, porque a~sim convinha aos intorcs;es 
politic1s, organizados no dia 12. · 

Occultou, ontrct:1nto, o govornarlor 11 lei; a 
lmpronsl da oppo;ição desmascarou o tLl'dil, 
deu noticia de que 11 Ioi est11va promulgada. 
O governador no dia 9 consultou no r;hefo 
da Nação, justamente o honrado cidadiio que 
preside nos nosscs tru/Jalltos ; 1:0 di11 10 
respondeu ú. consulta do Prosiden te do Con
selho Municip:~l do AL'acajú, da Clpital do 
Estado, dizenclo ~uo a lei nito podia tm• 
execu~ilo, porq uo nilo podir~m ser orgt~,nisall s 
as mesas pela nova lei, eumprirlas o.s dispoôi· 
ções tto dpcreto do 1890, sobre obrigatorieda·le 
das l~is; entretanto, no dia anterior. tinha 
consultndo no Governo d11 União sobro 11 appli
cn.ção dttlei, sobro sua oxeen~iio ; o, sem que 
tivesse re;postn do Governo, no diu 12, J'ez 
com que os mcs:1s eldtoraes fossem org:miza
das, quando, segundo um:ts instrucçl·cs de 
lSO:l, que \'igor:tm, ellns :lcl'iam SCl' 01·gani· 
z:ulas no 1lia20 de r!czeml,t•o. 

Vü-so, portaut.o, St•. PJ·e~i1lente, que o ~ro
vormulor de Sergipe quiz rliflkult.a.r, o do fa-

0 SR. GONÇALVES C!! A VES-0 governadO!', 
Sr. Presiuente, foi alem, abrindo conflicto 
com o Governo da União, pois, dc:J.nte destas 
manifcstu~'ões, a opposir;ão de Sergipe reque· 
reu habeas-cor;ms, obt.eve o r lo juiz seccional, 
e o governallor•, em resposta a csto juiz 
declarou que niio obedecia ao Ttabeas-col"Jl!tS. 
O honrado Vice-Prc:idento da Republica., 
sciente destes factos, telegraphou no juiz 
seccional que manuasse publicar a lei. 

0 Sn., ANTOl!IO AzEREDO- E tclegrapltou 
muito bem. 

O Sa. Sr.vu:mNo Vmm.A- Apoiado. (Ha 
ottlros apa1·tes.) 

O SR. GoNçALvrcs CH,wu:s- O goi·ornador 
niio attcndeu. 

E o Senatlo admire S3 do desem b11raço, do 
desplante, da coragem, com que o governadot• 
de Sergipe foi para o Dia1·i~ O(ficiat dir•igindo 
ao inspector d~ Alfandega daquella cido.de o 
seguinte <•fficio (LB.) 

~ E;taclo Fed~.mulo da Sergipe. Palncia do 
Govomo, no Ar•ncJjt\, 1\} rio dezembr•o tle 180!3. 
2• Secção. N. 15.- Sr. inspcctot• rla Alf:m
,Jcga desta cidadJ.- Teudo ordenado, por iu. 
tel'illellio uo Sr. Dr. chofo tlo policia, t\s auto
!'i,l:ulos policiacs ~'.te não ~onsintam om r~· 
uniõos do mesas ole1toraes fora. dos Jogares JIÍ. 
desiguntlos pelos Jll'oshlontes dos actunos con
sallws llllt!licipues, :lissol ven,lo-lls, sendo pre
ciso, até com empPogo Ll11 l'orç.1 armat!n, e 
cl1~g-ant!o no meu conhecimento quo os a:.lmi
ni:>trmlot•os das Mesas dB rondas de S. Chris
tovão e Estancin., sob vossa,iurisdicção,h:willm 
cedido as casas om que !'unccionnm aquellas 
I'Pp:u·tiç:ões pnrt\ a reunião dos con~o!hoJ ruu
nieipnes q11o toem lle oleger aquollas mesas, 
lavo esso ['aclo 110 vosso couhocimcnto, 111\m 
da qno vos digneis do providenciar para que 
urro se ronlizom as ditas reuniões nnquollcs 
odiJicios, evit11ndo daBto moda conflictoo cer-
1; .1s ~ uo podo 111 lrar.o J' pl'oj uizos nas i n tcrossos 
da Uni:io.- StHHlo o l't•ntol'!Jidat!o.- Jlfm·ti
nho O a 1·Cez. » 

do emLamç:ou, a pul:Jica<;ii.o d:t l·1i. Scit1o 11i1t \'1l o Son:ulo, o Governador o.monçou a 
13 tlo dozombJ•o lbi a lei pulJlicwla no Dim·io l'c:lor:H;fio. 
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Pois bem; rleanto desse ar·J•ojo, o Governo 

da Ropublica dirigiu-se ao juiz scccionnl de
clamndo-lhe qnrJ mantivesse as mesas el~i
toraes formadas pelos conselhos quo n. lei 
manrlou quo runccionassem, e que prestasse 
os edillcio~ publicos quo e>~as mesas h:.tvium 
designado para nclles se p1·occdor ás eloiçries, 
determinando que esses actos rleviam >e!' 
mantidos ainda que fos>e pl'ecisa a iuter·. 
vençfio dn. forçn. federal, que felizmente nfio 
houve necessidade de ser po:;tn. em ocç:1o. 

Deante desta. decisií.o encrgica, leg " ... 
0 SR. J. SARMENTO- E corrcct11. 
0 SR. GONÇHVES CHAVES - , .. patrioticll, 

moraliz11rlora, o governrvlor recuou, c cntii.o 
consontio que 11 eleição se llzossu po1' turmas 
de mesas eleitas, conforme a lei de 7 de 
dezembro e a lei n. 35. 

Ora, Sr. Presidente, 1 .m• este h istorico vê 
o Senado que o govm•nador de Sergipe pro
curou mais que illudir, procurou nul!iJ!car 
um acto leg"is1ativo especwl quo devia ter 
applicação no seu Estado, l'esist.indo nté e 
ameaçando o Poder Federal. 

Pergunto ao Senado: si ptevalecesscm os 
argumentos da honrn.da Commis>ão, nilo il'ia 
o Senado dar ganho de causa :1 fmudo? ..• 

0 Sn. SEVERINO VIEIRA- Apoi!l do. 
O SR. J. SARM~:>'TO- Com tod:t a certeza. 
0 Sn. GONÇAI,vE; ClfA VES - ... nfio serirt 

Isso a victoria. de quem pmtícou todos es>es 
actos, que não se coaciunam com a lei o com 
a decencia du podei' pu b!íco ? 

Mas, Sr. Presidente, não e sónwntc pJr 
esta or·rlcm do factos que so chega :'L evidencia 
de quo o decreto de 1890, >Oui'O a obriga
tor•iedndc. das leis, nü.o im petli:t 11 oleiçiio tlc 
30 de dezembro, encurtados os re;pectivo, 
prazos. 

Antes de tudo, ó preciso observar : esso 
decreto de 1800 não te1n hoje, tlepois da de
cretação da Constituicão, a meôma comprc-
hensão. • 

0 :SR. SEVEIUNO VIEIRA- A)lJia•'o. 
O SR. GoNçAJ,vgs CnAVES- A Constituição 

no nrt. 40, contia ao Poder Executivo a 
l'aculdatlc de sanccionar, promulgar• c pn
b1icar ns leis; e no art. 7·' ~ :;·• di~pGo o se
guinte (Ld.) 

Vô, pois, o Senado que não cs(:í rlepon
tlcntc d:t vontade, niio llctt 1t mm·cô dos go
vernadores rio E~lado rt cxccu,,fio 1lns lei~ 
pela puulicar,'fiO ; nem esto ó o pensauwnl.o 
do rlecrcto, como entende a ltOIIl':tda Com· 
Jnissfí.o. 

O deel'ol.o niio pG0 n. oxecnr:iio r las lei~ fi1rln· 
r:ws, jlfll'IJ!IC isto sori:t. nm n.f,~lll'il", ú. rlispo
~i,;iio, ú lllO]'t!Ü, ao talant.~~ dos g\IVOl'tutduros 
dos Estados. (,lpoiarlos,) 

Consequentemente, muito !0gitimo, muito 
con;ti tu cio na! f"i o neto do hourado Vice
Prcsidcnte. ua Republica, .mnntlando por um 
funcclonnrJo feder·ul publ1cur a lei. (Apoia-
do.<.) · 

O Sn. V!CI~Nrg MACHADO - Em que dia 
mandou fttr.cr essa puulicagão? 

O SR. GoX('ALVE;; CnAYE;;- No dia 12 de 
r1czcrn bro. · 

Mas. fs~es prazos de 20 dias são inalte
raveis ? 

A honrada Com missão ( acredito que ó um 
ln pso de redacç,ão ou ue impressfio ) disse 
qno ns mr.sas, pela lei, deviam ser organi
zadas no dia 10. 

1\'ii.o; n ronvocaçiTo rios conselhos devia ser 
feita no r1in. 10, mas rt organização das mesas, 
segunrlo e::sns instrucções regulamentares, 
ex. erlit!:Js em setembro de 1893, devia ,o 
c1l'ectu"r no dia ~o. 

0 SR, ,JoAQUIM SARMENTO - Apoiado : 
dez dias antes rla elei\·ão. 

O SR. GoNÇALVEs CnA VES - Mas, Sr. Pre
sidente, ó na propria ligislaoiio orrlinaria, 
na propria lei n. 35 e cm outras disposiçGes 
legues qne vnmns encontrar o facto de nã.o 
:;eram u!Js,n•vado;; os prazns tluterrninndos 
na lei n. :35, e, cntretant.o,serom validos todos 
os actos cleiloraes praticados, embor11 o 
encurtamento dos prazos. 

S1·. Presidente, a determinação, como eu 
dis;c, de serem as mesas organiznrlas 10 dias 
antes, niio é ilalci, resu1tn. tias disposi\ões 
do n.rl;. I" das instrucções rle 1 ile setembJ•o 
do 180:3 ; nfio é um:1 rli.>posição tle lei, cuja 
violudio importo a sancçfto de nullidade om 
mo.teria proce~s,Jal. 

Mns, :,;r. P1•esidonto, tem0s o § 5" do 
art. 4,1 da lei n. 35, que tl:;:nr11 ate n hypo· 
the•e do não serem obscn·udos os pl'.lzos por 
elln taxados, o, ent1•etanto, cons;dera validos 
os neto., pmticndos, embora em ino!JseJ•van
cia rlessos prazos. O § 5" do art. 44 rla lei 
n. 35, C[lliillllo determina esses pra~os partt a 
reun iiio d11s me:;ns diz o seguinte (Li.!): 

Eis :1q ui rt liypolhose figumd1t pnla proprin. 
toi,do ~110 ó vn.l ido o acto ~uc niio se t'ratica 
no prttzo rletnrrninado. Eis, por con'o~uencia, 
IL lei declurnndo que os pt•.,zos niiu slio flttaes, 
mio süo poremptorio' ; tmt.a-se de um 
prazo como ~ual•tllCI' ont.ro cstatui,Jo ncstn. 
lei ; e o Senado mio pcido achar uonhum:L 
dislincçfin entro os prazos p:1ra n cleiçfio o os 
prnzos para a apm·nç•ii". Slio textos do lei quo 
l.t•cm a mo~mn. fol'\'ll; não srJ pútlo cnnside1·a1' 
tiiJS de 111itÍS fül\'" o ~>lil.r•os de menos impnr
l.anei:J .. (,tpoiarlos ,) 

~tas, ~~·, i'I'CSitkn l.c, lia co11>1t :linda 11111iH 
f'l•iSii.IJt,o ; IOI!lOS !I rloel'OtO do li do l'llVOl'oit'O 
do ISD·I, que pormilliu 11 urg'uuização tlo 
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mesas fóro. dos pr:tzos, nos municípios em quo 
pot' f<H'Çt\ mttior tts mesn.s n:1o csti ve;,sem 
ot·gnnir.adns. Pel'gunto ha f'orç.1 maior mais 
provada, mo.õs m:•nifest>L do 'JUO est·1, 1'2sul
taúte dos embat•.•ços croados pela ~oiiticagom 
do governador do sergi po ? 

Haainda o texto do um acto legislativo, cltt 
lei de 20 de setembro .de 1803, que uispõo 
(LO): 

Ahi está est:t lei. atlmitt.indo a :.lter·açlío 
dos prazos, sem illegitimidado dns eleições. 
A lei de 20 ele setetubJ'iJ de 1893 adiou a 
eleiçlío para 30 de dezembro do mesmo anuo, 
lle<tndo subsistentes as mesa;. Ainda m:tis, n 
Carnara dos Deputo dos annullou a ell'iç[o de 
Matto Grosso ctrectuarla on1 :3'1 do outultro, 
por que nlío tinha sido conheci~~~ a nova lei, 
que a :tdiava. 

0 SR, ANTONIO AZERllDO-Ahi fui CU !'OU· 
bado. 

0 S!t, GON<)ALV~S CÍIAVEs-Vê-se, pois, que, 
ou se considet'd a ordem d··stes íiwtos pela 
sua. signillca<;•lio, ou se c,nsillei'e a n'ateritt 
prop1•ium~nte pelo laclo legal, palas dispusi
çoes de rlireito, ó certo que mesmo no domí
nio do dec1•eto de 1890, isto é, a lei niio tendo 
execução, m1o se tornando ob1•igatoria untes 
do dia 10 do dezembt•o, ainda :Lssim no!lhUm·• 
imllidade, nenhuma illegitimit.lude podet•ia 
resultar du encurtamento dos prazos, po1·que é 
a pr.1pria lei, são diversos actos legiSliltivos, 
é a .iurh<prudencia dos corpos políticos, Se
nado o Camar.L. que nos dizem. que nos alllr
mam que os prazos, quando não observarlos, 
ou excedirlos por motivos que nlío importem 
em fraude, por motivo~ de for~a maior, es;e 
facto nlío alt~ra a legalidade lias olei<;•õcs. 

Falia-se na eleição do Amazonas. Ora, o 
Senado annullou essa oleiçã'; mas o que ~c 
passou nell:t? Porq11e foi elht annullada ? 
Porque estava prova•ltt a l'ruutle, i;;to ó, tlcou 
wanifesto que alei nlio pndin. set• conhocir.ht 
om gt•ande numero do municípios tlo Amo.· 
zouas. 

0 Slt. FRANCISCO MACHADO-Nem mesmo 
uu Captbl. 

O Stt.GONÇALvgs CnAvi~s-Pois bem, o caso 
do Amazonas nüo tem absolutamente analo
gia com o caso de Sorgipo. Aqui está pro
vado, e a honrnd:t Commi~são reconhece, que 
a lei no dia 13 or;t obrigatoria. As mesas 
J'ormamm-se no dia 20 do der.embro. 

O SR. SgvJlRlNO VI~mA-Emquanl,o q uo no 
Amuzomts, mesmo na Car•itlll, na molltOl' hy
potliOso, a lei foi puLlicuda uo dia I D do •\e
zembro. 

O Stt. GuNc;At.VES CuAVEi·-Soguudo os eal
culo> da Commissií.o, couJ[mno o liwtu que 
ostit jl!'OVl1UO, ilS lllCSUS Ul'g'U!li~Ul'U!ll·SO IOg'Í· 

t.imamente, o~ mnmbros do:; Conselhos Muni
cip:lcs compl1recot•;tm no dia 20 e org-11nizaram 
as Juesn.s. Mas, onde pútle estar a nullit\itde 
!lesto r.~ct.o, g unnrlo mesmo a lei fosse silcn
cios '• quantlo nós nlío encontrnssomos na 
pi'Oprüt lo i e om di versos o.ctos legislativos, 
tlisposições que t.ot·nam bem patente que a 
inohs~rvancia dos prazos nüo é materia 
ossencial1 

0 S!t, l\!ORAES BARROS-Isso Ó irrespon· 
divel. 

O SR. SEVIllHJNo VIEm,~-A Commis>lío não 
póúo cotll.c>t:tl' qne a 20 uo clozembro alei 
estava em pleno vigor em Sergipe. 

0 Slt. GONÇ,\LVES CJL\ Vll3-E' justamente o 
que ac:~ bo do dizer· ; porque segunuo os cal
culos da Commissüo, no !lia lü est!l.va a lei 
em plena execução. 

Paoso agora a. trata1• do segundo funda
mento, c prometto ao Sena•.lo resumil' as 
minhas consirlera<;•õos. 

O segundo ponto é n. retroactividade da lei; 
é u·n out.ro lundamento do p:u·ece1•. Pensam 
us illusr.ratlos collogas, membros da Commis· 
siio do Cun<;tituiçlío o Porleres quo, organir.a• 
rlas as nwzus no dia 12 de dezembro, 1t lei, 
que tili publicada no t1ia 13, nlío podia set• 
posta cm execução, porque teria eJfeito re· 
troacti vo, inutilizando as mezas organizadas 
no dia anteriot•. 

Om, o Senado sabe pet•fcitamonte que o 
principio da nlío retroactividade das leis n[o 
é tiío absoluto, como iJ, lll'imeira vista podem 
pL•nsar os inr.loutoo, lendo a disposição do 
toxto constitucional. 

0 SR. RUY BARBOSA- Apoiauo j llÜO tem 
applicaçlío nenhuma. ao caso. 

0 S!t. GON~•ALVES CUAVES- Em muitos 
p:Lizcs. o principio da nüo retroactivià.:Lde das 
leis niio o principio constitucional ; cstit ex· 
ar·auo nus couig-os eivis. 

Na Belgic:1, por exemplo, aquíllo que niío 
aJfect:t ó. pi'OJll'ietladc n:io ó inconstitucional, 
si a lei tom efi'eito retroactivo. O que con
stitue a retroactividaue é, nlío 11 inapplicabi
lidado :tbsoluta rl:t lei a litctos preteritos ou a 
processos pendentes, mas o ataque ao dil•eito 
p11trimonin.l. 

O Slt RoY BAJUJOSA - Apoiado. 
(I SI\. GON<,:Af,VJ•:s CHAVES- Eu estou com 

:t li~·üo dos jurisconsult.os, dos publicisttiS, 
q tlD.ntlo tratum da retroactiviuado da lei, 

Qunut.lo a rela~•[o jutlidica fica à mercê do 
criterio do logislttdor; qunnuo os direitos 
J'uJJtlamell tacs uilo são 1\t,tingidos pela lei ; 
qua11do p1·ovalecc, na docJ'etaçilo delht, o 
i11toresso puiJlico. nu 11a ordum do direito 
privado, utt na osphOl'U tlu direito politico, 
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cs !(]is podem ter, o de fuct9 teom, oJ!'l!ito 
rcll'onctivo. 

E' esta a doutl'Íni1 destes dous livrús 
classicos 110 direito pulJ!ico federal ameri· 
cano. 0 Sn. Rur BARBOSA- Apoiado. 

0 Sn. GONÇALVES C!L\YE~- 0 contrario 
seria um pensamento subversivo da ordem 
social, I}Ue impossihilituria a gerencia, a 
administração dos interesors da societladc. 
(Apoiulos.) 

0 SR. SEYE!UNO Vmm,\-Ainda hoje teria.· 
mos morgados e escravidão. 

O Sn. GoNÇA!NE5 CuwEs - E' por essa 
J•aziio que cstil estabelecido nos codigos, na 
tloutrina, J:a lição dos jurisconsultos, nn 
jurisprudencia dos tribunaes em to1los os 
paizes civilisndos, que as leis circumscJ•iptus 
na esphera do direito privado, desde quo não 
aJfcctem direitos patrimoniae~. podem ter 
cJfci to retroactivo. 

0 Sll.. VICENTE MACHADO-E' esse O unico 
caso. Tomo nuta do principio. 

0 SR, GONÇALVES CHAVES- Póde O nobre 
Senador apresentar casos 1liversos, mas todos 
se resolvem deste moLlo. Mesmo nos inter
essrs rlo direito privado, qua.ntlo se enlaçam e 
se inspiram no interesse do orLlem publica, a 
lei póde te1• e !feito retroactivo. porque não ha, 
nestes casos, direitos adquiridos. (Apoiados.) 

No direito politico esta assentado comn ver
dade não contestada, quo a lei tom eJfeito 
retronctivo, isto é, npplica.·se aos filetes prc
teritos e rege os processos pondentes ; ás 
leis e orgunisações jurliciarins, ás do processo 
civil o criminal, ils leis penaes, nas cond içues 
(lo art. 3·• do Codigo Cri mi na!; e ás leis poli
ticas o de policia. 

Ora., a lei eloitoral é uma lei essencial· 
mente politica. Nenhum escriptot•, a niio set• 
Benjamin Con~tant, cuja. opiniiio estll hoje 
combutidn, nenhum escriptor, desde Par· 
dessus, ltventa hoje o cJfeito da retroactivi
dade, tm t:tmlo-se de leis de policia ou de leis 
politicas. 

Na nosso. Constituição esta exarnda esta 
these como um texto constitucioual. Ora, a 
nossa. Constituição inspirou-se na. Consti
tuiçiio Amor i cana; o na Ame rica do N01·te as 
I o is retroactivas ou c;,' post (actn podem ser 
decrettt>las cm todas us matarias que nii.o se 
compreltendem no direito eivil, que ó alli da 

Story diz o seguinte. (LG.) 
O Federalista diz tambem. (LO.) 
Peço agora licenço. ao Senatlo para ler al

guns tt•ochos de Laurent, consideJ•ado o pri
meiro jurisconsulto contemporaneo, historia
dor profundo e publicista respeitavel. 

Diz elle aproposito: (LO.) 
« As leis politic;IS que regem nece.;saria· · 

mente o pas~arlo, porque são, por sua essen
cia, leis de interesse geral, o cidadão não 
tom direitos n invocn• contm ellas. 

A socier!ado os dti,, a sociedade os supprimc. 
Estes princípios são de t:1l evidencia, que se 
tivessem os de tratar com iurisconsultos nada 
teríamos a rlizer. Mas noss:1 oura se dirig~ 
tambem aos homens JlOiiticos •... » 

E' tiLo manifesto isto que me causa extra
nhezi1 que a honrada Commissiio queira des
conhecer• o que.scgundo a palavra autorisada 
de Laurent, não é materia que se debata por 
jurisconsultos. (Apoiados.) 

Tão evidente é ella. 
O SR. RoY BAnBOSA- Apoiado. 
O SR. GoNÇALVllS CIL\YES- Tenho por 

conse~uinte chegado a este resultado, o ó que 
niio póde estar em jogo este principio consti
tucional de retroactivitla•le tlas leis, porque 
as leis politicas sito essencialmente retJ•o· 
act.ivas. 

Rest:t a ultima nrguiçiio, que ó a inegu
laridadc que se deu na eleição, o vou con
cluir, porque o Sonudo mostra-se futigatlo. 
( Ntio Ppoiados.) 

0 Sa. ANTONIO AZEHEDO- V, Ex. nunca 
pó !I e fatigar o Senado. 

O Sa. GoNÇALVES CnAVEs- Muito obri
gado. 

Essa irregulnrirladc, segunrlo a Commissão 
é a que se dou em não ter sido presidida ~ 
junta apuradora pelo membro do consolho 
que ó considerado por olla o legitimo presi~ 
dento do Conselho de Arncajú. 

Senhores, sfi.o tlous nomes: Alfredo Franco 
c Alfredo Monte. A junta . que cnnteriu di
ploma ao Sr. Dr. Coo lho e Campos compu
nha·~o do cinco mombros eJfect.ivos e tms 
supplcntcs, oito; :1 junta que confet•iu di· 
pluma ao Sr. coronel Vallarl.ão Cl'll composta 
do <etc membros, trcs eJI'ectivos o quatro 
supplentes. 

Presiuill a pl'Ímuira Alf't•edo Franco; pt•e
sidia :1 ultimtt Alft·edo :Monte. 

c .. mpetcnciu rlos Esl.iulos. O principio da não 
retroactiviunde d:t lei niio tom applicaçiio 
sinão, como diz Story e o Ferlamtista, em 
J'olação its leis penacs e nos direitos indi I' i· 
1luucs. A's leis pennes, para cvitat• que um 
facto, que é innocente, ~ejn. convertido cm 
criminoso, pm· lei po;;tcrior ou que se 
n.g~l'il vern penn.s ou se oxijn.m pt•ovns mais 
ri~orosas do que aquollas que a logisl:t1;iio 
C:Xi~ia IHL Ujl0l'l1 om ljUO O fa~to Cl'ÍUlÍnO~O dO 
praticou. 

nas :tetas do Cons<•lho Municipal rlo Ara
rnjt't_ consl1~ que o prositlonl.o da junta que 
cuJJIOi'll\ !hplullltt nu St•. Dt•. Coei h o e Campc>s 
Alfredo FmtJcu, foi eleito uo di:t 17 de juuh~ 
de 180·1. 
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Havi!l. uma dissidencia. Esta dissiJencia no 
,]ia 20 ologou presidente Alli•erlo Monte, quo 
presiditt :1 junla quo cxpcuiu diploma ao 
Sr. coronel Vttllurliio. 

Não se teve conheci monto desl o. ultima 
elei~iio, e derttm-se a queiJos f c tos Jus ti mavois 
que todo o paiz conheco, no Estado do Ser· 
gipe. Foram rlcstitnidos os conselhos 11 viva 
f<Jrça, e esses conselhos permaneceram sinílo 
no exereicio, no mr.nos no proposito do não 
se darem por destituidos. 

Assim, Sr. PJ•esidentc, vou 'entar-mc, con
vencido do quo o Senado, na elevada J'uncçiio 
que vno oxorcor sobro o julgamento de uma 
eleição, ha de fazer justi~a. !ta de cumpr•ir 
rigorosamente o seu dever acceitando a 
emcnd11 substiLutiva ús conclusües do parecer 
da Commissão, que foi apt·esentnda, reconhe· 
ccndo como verdadeiro representante de Ser
gipe nesta Casn,clcito no dia :iO de dezembro;· 
o Sr. Dr. Coelho e Campos. (Muito bem; muito 
bem.) · 

ERto Sr. Alfr·edo Franco vciu pela imprensa 
no disculit·-~e o. sua compet,encin para presi- o S•·· Vicente lUnehado- Cabe 
diJ• à ,junta apumdora na eleição rroccdida a a mim, Sr•. Pr~sidento,como membro da Com· 
20 de junho do 180-1, tfndo sido entretanto 0 mi>slio de Podares, a tarefa de defender o 
Sr. All't•etlo Monte eleito no di:t 17 de junho; pnrt'cer da Commissão interposto flll relação 
c pol'tanto o presidente legitimo. ás elciçilcs que tivcmm logar no Estudo de 

Não foi este senhor q110 fez i1 convoc:tçiio; Sergipo para a escolha de um Scnarlor. 
do sor·tc que n allognção de qno foi eleito em Devo, Sr. Presidente, principiar opponrlo 
1805 é um:t cous:t inteiramente novn, nílo se ás considerações ponderosos que foram aqui 
fnllavu nisto cm Sergipe; é um facto P•'ste- ennunciada~ pelo i! lustre Senador por Minas 
rio!' que cllc allrgr.u, cm ultima data. A sua Gernes, outras não menos ponderosas e que 
eleição em de 1804 c não de 1805, a quo se sel'l'irão do exordio ao meu discurso. 
1•efere a honrutlu Commis1ílo. Entendeu S. Ex., que acabou de atacar o 

Mas deixemos isto de parte. Tcmrls duas papecer da Commisflio sobre as eleições de 
fracções rlo junta: uma com oito membros e Sergipe, que os fuctos desngrar!aveis tlesenro
outra com sete· lados naq uelle Estado eram dovidos á te i· 

Está na jurisprudAncia politica dos nossos mosia do Governo do mesmo Estado e a ou
parlamentos, c do longa d::tta, que neste cn>o tras causas que deram Jogar no resultado 
prevalece o diplomo. que é apura•! o pela junta t1a1ucllas eleições, trazido ao conhecimento do 
mais numerosa. R d 

Mas que é o diplomn1 E' o reswlt~do do ,e~:. ~residente, é preciso que se diga sem 
trabalho de uma commissiio, não significa rebuço a verdarlc; a primeira perturbação 
mais nada; o resultado <la e!eiçiio ó no Se· destas eleições foi fcila poJo proprio Congresso 
nado que se vem apurar. Nacional. 

O sn. VmGIT,TO DA)!Azro- O que sn tem O art. 2" da lei n. 42G, rle 1896, foi que deu 
posto cm pratica no Senado ó apurnrcm-~o Jogar a esta anormalidatiP, o fez com que ao 
as actas nntes mesmo do ser apresentado o Senado da Ropubl ica e ú Camarn dos Srs. 
diploma. Deputados viessem duplicatas. 

o sn. GoNÇAr.VES CnA vEs _ E' uma triste Essas duplicatas nüo fomm uma sorpresa; 
verdade estn, m<~s nfto quero thzor rofe- ellns estavam preparadas desde que no seio 

do Congresso se tratou de elaborar uma lei 
re~~~~~~ vê-so quo pol' nenhum llos pontos,a c~pccial para as cloir;ües dos Esturlcs de Ser· 1·.'- ól 't t , , 1- ·d "'IpoeAmuzonas. commi>Suo p lo su, eu ar us cone usues o ·"' F . 1 . 4oe. d. t' · seu arccer • 01 a. e1 n. ~v que eu mo IVO a esse lll· 

P• • . convomentc. 
O Srt .. JoAQUIM SAmli!:NTO-MUtto bem.· Porque, Sr•. Presidenta, essa lei, unica-
0 Srt. Go:..,,AI.VES CH,\ vEs -:- Sei quo tenho monto para regular: as ÇIE!_içües do dous Est~

futi,.,ndo o Senado (nrio apoiar/os), mas pare- rios? Porque ess:t ch.spow;ao, pela qual se vra 
co-me ter demonstro do quo n loi de 7 de do- tle antemão que haveria uma duplicata? 
r.emb1·o tlo armo pas~ado não dcpenrlin, p:ti'U . O c:~s~ de Sorgi~e é devido unicamente it 
:L su11 :tpplicnr:ão, cl:i.s contltr;i"lcs t::mradu~ no dtsp_osJçao des>u lm: _ 
decrvto de LBUO sobre tt obrig:Ltoricdutlo rlas S:w estas as considcruçucs tio urdem ger:tl 
lois quo Linha necessidade do fazer• unt0s tio en· 

· : • - , • 1 . 1' . 1 . t tJ•aJ' propr•inmente no estudo do parecer. 
At~tl:t ~na1s .. N:t~ ,:P' e>a c~e ~ UIH nmen_ 0 Devo tu miJem uma resposta, e breve, no il-

relutJVO a retiOacJ.t: Jdnd\ .tsstm ~,om~10 111~~ lustro Sonatlor por Sel'g'!PO, que qui~. ó vm·
provnlcco ostl! nltuno pcnto •. 01 q ' dnrlo que com todtt ·t dl'lic·ulcza /azor um1t 
b ' . Comlll.ISSt-ltl UO SPI' 't )Ulltlt al>lll'tl· · , . -' ' • ' usol!l a •· · • ' .' .·, ' . cnnsum a Comm1ssao soi.Jrc a dcnwrtt om dar 
dul'tl., no i'Oll en!.>'lll]m•, III'C>IL!IU:t. pt•lo lt•g'l· O l'll'CCCl' ' 
timu pt'>•sidunlo d;•. j uuü1 apui·arlum de Ser· L' · _ .. 
gipu. I O Sit. RosA .luNIOJ:-Nuo 101 censura. 
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0 Srt. V!Cli!N'rll MACUADO-Si V. Ex. til•esse 
ou v ido os candidlltos clcsbt eleiçiio, Sllberia 
que to lo este tempo foi consumido pelos dons 
llll colleccionarnento de docum,,nt.os. A Com
rnis.,;iio niio tinha iuteresse nenhum cm retar· 
dnr o p:wecer• sobre as outms elekúos que não 
oJroreciam contcstaçiio, a Commissão deu-se 
press:t em dar o sou pareCe'!'· A demora desta 
lbi porque os cn,ndidat s tr•n,tavam de provn,r 
os seus direitos. 

i.'to traria como consoquencia o absUl'do de 
ter tt lei execnr;iio nos e;t:tdos antes de a ter 
1111 capital dit Uniilo. 

E' o caso o.ctual; c posso a expor a qucs
tfio. 

A lei n. 'J2G, sanccionad:t em 7 1lo dozem · 
bro, foi nesse dia transmittid(l para o Estado 
de Sergipe e pal'll todos os outr·os Estudos. 

Pu!Jlic(ldana folha otl!cial do Estado no tlia 
immedi~to, pr·incipiaria a correr o prazo uo 
decJ•eto rt. 572, par·(\ (\ execução das lois pu
blicarias na capital <los est(ldos, no ditl li ; 
<to passo que temio sido feitrt a publicaç~.o na 
~apttul d:t Unifio ncl dia 9, só no rlia 1~, na 
Jür•m:t de mesmo decreto, entt•aria em ox
ecuçiio 11 lei na mesma capital. 

Sr. Presidente, tmtou a Commissii.o, exa
min:t~Hlo ti eleiç~.o do Sc!'gipc, de estuLltJ.l' a 
pr•climinn,r-qual Cl'tta lei que sobre o as
SIIlnpto esta.v:t o:n vigor cm Ser;.:ipe ntt occa.· 
si:lo em q<te se 1\Jriu o pleito clr~itot•:rl; si ora. 
n.loi n. 3;)n. que <Stavn. em vigor, ou a loi 
11. 'tW qne vinlra ttlt:Jrar algum(ls disposiçlies 
da outm? De modo que, Sr. Presiuen te. chegar-se-h ia 

ao absurdo de ter a lei execução 1111 capital 
do.> Esttl.dos urn dia antes de a ter 1111 Capital 
da União, desde que o prazo de tres dias de
pois dtl public'>~iio otl!cial é exigido por 
aq uell e decreto. · 

O Sn. VuwH,IO llAlTAZIO-No Am:tzon(IS nfio 
se tr•atou de ostndar estrL preliminar·. 

0 SR. VICE);'!'E MACUAD0-1-lüi de l'eSpond.Ol' 
a V. Ex. 

No estwlo dessa preliminm· a Commi~siio 
não pnd ia absol u t:tmenle se :tfi<.stur dns rUs
posições lep;aes ~no existem sob:·c n m:tteria. 

Foi previdente, port:tnto, n disposiçiio do 
;nt. 2' do decreto 57~, expelUdo pelo Governo 
ProvisoJ•io. quando disso que inserido no 
TJinl'io 0/ficiat algum decreto sobre assumpto 
elcitor(ll, de urp;encia, pudesse ser transmit-

A d<Lta tla publicação da lei c o pr·azo d(l 
SU:l. execuçilo, ~abc o Senado, ú matcri(l que 
e::;t.IÍ. rrgLtlatla por lei. 

tido le!Pgr•aphica ou telephonicamente para 
o.; Estados. 

O que restavn. à Comrnissliu er•a ver ;;i 11 lei 
l.inha si•lo cumprid:<. n11 pitr•t,o cm quo auto
riz(l a comrnunicu~oilo telegraphica ou tele· 
phonica. 

Foi provndo pela declara~ilo de um do;; c>n· 
did:ttos cnntestan tos, que a lei foi mnccion:<.da 
:t1ui na Capital Ferlr-r.tlno dia 7 rlo r\er.embr·o 
o foi publicarl~t nu Dim·io Official do tliil O tle 
dezembro tlo mesmo an11o. 

Ainda umn cel'tidiio expedida pelo Ministro 
do !Jlt.~r·ior·, trouxfl no conltrcimonto d(\ Com
mis~ilo quo; logo apôs n, sancc,•fio da lei foi 
tr·nnsmittidn, tclegt•a.phic(lmente á~ uelles Es
trtdns, qu:mdo peht ler sú por! ia ser transmit· 
tida tele~raphic:LTnonte depois de ser pu!J[i .. 
c:tdtt no JJiario Official. 

O Sn. SJ~VERINO Vmm.~ dJi. um aparte. 
O Srt. Vwr~~l'J~ ~1.~cu,~uo-Pelo decl'eto 57:~. 

at·t. 2",e claro que as leis só podem ser• tmus
mittit.las pelo tele~t·apho ou telephone so
mente depois do inscritlas no Dirl?'io Official; e 
a llc n. -126, apenas tinha recebido sa.ncção 
do Sr. Pre~itlento rla Repnblica,er:t jr't tmns
uritticla Lldegr•aplticamun te a todos os Eslmlos. 

St•. Presidente, llissc a Commissão, rol:t· 
tanrlo esses LtdO.i, rle iWcordo com us rl<i
curnentus que !Iro omm prosunt."s o do~ rtceorrlu 
eo111 a~ disposi<,:IJeS d:1 lei, que, si purlcs;c 
ving-at• o lll'Íll<'ipiu de qno uma lei !l[lenas 
irwwidn rro JJirt~·i' Ulfld"t rltt Uniãu c tr•n.ns
mitl.idlt l.elegraphiearnt'rrto a todos o.i cst:trlus, 
prodUÚl'il1 todos o,; oJrt~itOS da publica<;ilO, 

Mas, admitlidu que ella pudesse ter efi'eito 
p:u·:r. outros Estar los, o que é preciso reconho
Ci!l' é que p:tm o caso de Sergipe absolntil
rnente niío apr·oveit(l, por isto ·que, mesmo 
quan,lo a lei 4~G, tt-ansmit,tiJa tolegraphica 
ou telephonicamente {'o,se immediatamente 
ttlli dadrt :'•. publicidade, entrando em exe
cuçilo, findos os prazos leg:1es rmrcndos pelo 
me.>rno rlecr·eto, eil(l não poderia absolut(l
ment·J servir !XIl'a a eleiçilo a ~ue se ia proce
ceder• no Estado a 30 rluq uolle mez de de
zembro. 

Sr. Presidente, argunrontou o honrado So
natlor por Miuas Geraes, estudando diversn,s 
partes do parecer, com di versus fuctos c de
clarou que os pmzos eslat.uidos 11(1 lei n. :35, 
de !802, nlio er·am susceptíveis de ser alte
r·ados. Pm•a isto citou \'a rios ü<.ctos e soccor
J'on-:,e ti rlisposiçilo do nrt. ,14 daqnellttlei 
quo regula o processo rla apuração. 

Disso S. Ex. quo, aind:t mesmo que 11 lei 
eliognsso :<. Sorgipo sem tempo de sor• exe
cutllda, o de accoJ•do com o tlecr•oto n. 552 ,i:'t 
'~e ti v esse dado in i<JiO au processo; o lei tor<tl, 
subo l'ngimon da lei :MJI.•·r·ior, nilo sú porque 
uma !.ui eomo ost:t tom rar;~ctot• J•otl'!mcl.ivo, 
eomu [J:>l'Q uo r•ss:t lei ltli l'tlitn. com int.oil'il. e 
tthsulut:1 illllenpoudcncia dos pr:tzos tixnrlos 
na lei n. :15, cll:t rlovor•ia sm• exucrrt<tdtt o 
leg-itimrts seriam r1s eloi<;ve~ qLlO se ll~ussom 
sob a sutt vigencia. 

• 
I 

• 
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---·-----------------------------------------
Creio que mais ou menos foi este o argu

m~nto n.presentado pelo honrado Sanador por 
Mm as Geraes. 

Sr. Presidente, a lei n. 426 não derogou 
nenhu_!lla disposi~:ão da lei n, 35, creou uma 
s~tuaçao especial para dois Estados, onde 
tmha havido mo:litlcaçii.o do regímen dos 
corpos municipnes, diminuindo o mandato 
dos antigos representantes dos municípios 
naquellas corporações. 

Quando essa lei foi a prcsen tada á discussão 
no Senado e na Gamara, foi prevista a hy· 
pothese 1le se alterarem os prazos rla lei n. 35, 
mesmo porque apresentada com grande 
antecedencia, acreditava-se que ella chegasse 
ao seu tet•mo salvando perfeitamente tod:•~ as 
disposições da lei n. 35. 

Foi este o pensamento que so qnir. realizar. 
O intuito da lei n. 4~6 nito fui revogai' neste 
particular as disposições da lei n. 35 ; e 
tanto foi !'e i ta unicamente para. aquelles Es
tados onrle fôra restt•ingido o mandato dos 
membros dns col'porações municipaes, que a 
lei n, 35 permaneceu nm inteiro vigor em 
todos os outros, onde hl facto não se deu, 

Pode-se dizer até. Sr. Presidente, que a 
disposição do art, 2' roi collocada no corpo 
da lei n. 425 como uma verdadeira dispo
siçito transitoril1, porque não po~1eri1111pro
veitar si não ás eleições a que se procedessem 
no dia 30 de dezembro. 

Assim sandu, St•. Presidente, e si n:io es
t11va no animo 1lo legislador alterar dispo
sições da lei n. 35, era evidente, era natural 
que fosse immediatamente a disposição appli· 
cad:t reunida a outra pela qualseeliminnssem 
todos os prazos da lei n. 35, para a formação 
das mesus e lei toracs. 

E o que é ex:tct.o. Sr. Pl'esidente, ê que a 
lei 425 chegou ao Estail.o de Sergipe quun1lo 
j:i. so tinlm rl:1'io inicio aos trabalhos para a 
eleição dr. 30 elo clezembro; n:t melhot• hypo
these tol'e r.xccw;ão no di11 II de de~em!Jro, 
mas no di:t 10 deviam ter-se reunido os ca
mat•istas tnais votados e os supplentes para 
organi~arem us mesas de accordo com a dis
posic;ito da lei ou la~crem a coo voca~·ão,. pat•u 
dentro do prazo de !O dias elogerem-so as 
mesas que deviam pre;;idir ao tmbalho elui· 
torai. 

Po1leria, St•. Prcsirlcntc, pôr inteimmcnto 
á m:trgem as dispasir;ües ou as instrucr;ües 
que fut·:tm atacarias pelo nobre Sen:u\m• por 
Minas GC!'.ICS, porquo até cm·to pnnto cllus 
estilo cm flag-r:v.1to üc~aecort!o com os pl'O· 

ccitos d11 lei n. 35. 
M:ts, isto poslo, peri-(Uiltn: lmvewlo inicio 

do Lt•:,,lmlhos oloir.ot•aes, Iili tos do nccordo com 
n. lei ~'lll plena vigcnct:l, Cl'l'l licito que Ulllll 
lei, que Stl IIHIÍS tardO ia SIJl'•O:\CUUtliLiil, fo;s~ 
ai terut• todu o tt•u.ua llw liJ i to. 

Essa retroactivida1lc muito comb:ttida pelo 
nobre Sen:J.rlm• por Minas Geracs, vinha es· 
tabelecer um verdadeiro regímen de sorpresn, 
um verdadeiro regímen de ataques a direitos 
adquiridos.. . · 

0 SR, GONÇALVES C I! A. VllS-Direitos adq UÍ• 
rido31 

0 SR, VICENTE MAC!IA.DO - ••• OS il.ireitos 
que tinharu os representantes dus camaras 
eleitas para fazerem parte das mesas eleito
raes o concorrerem para todos os processos 
da eleição. 

.J:i. so tinha. principiado o trabalho eleito• 
r ai. Este trabalho estava cm rlesaccordo com 
a lei 1 Havia se desrespcitat!o os preceitos le
gae~ 1 P~cleria em algumas das suas partes, 
se~· mqmno.do de nullo porque houvesse eli
mn:t:trlo completamente disposições da lei an· 
terror 1 Nem siquet• essa lei poderia ter o 
caracter de rectroagir até o ponto de annu
lar estes serviços. 

Este serviço havia sido feit,o em nome de 
que? Em nome de uma lei ern pleno vi;.:or. 
Esialei foi revog;:da? Não foi, não podia 
ter stdo, porr1ue nua se revo"o. uma lei em 
parto, quanto ú. execução cm uni Estado, dci
xando·se que ella prevaleça em sou inteiro 
vigor em relação a todos os outros Estados. 

O quo c cert,o e que :t lei n. 35 em relação 
a todos Estados, para a tbrmação de mesas 
estava o continúa a eshr em inteiro vigor, 
porque nada em contr:lJ'io dispoz o m•t.2" da 
lei n. 425, (!Ia wn apm·te.) 

Vi estranha interpretação apoiada até pelo 
illustre Senador por Minas Gemes, dizendo 
que as d'sposiçües da lei n. 35 tinham sido 
revogaua~ p~lo ultimo at•tigo da lei n. 426, 
quando dtspoe:- revogam·~e as disposi~ües 
em contt•ario. 

Ora, o que estó. feito, o ó real, o quo não 
padece duvid:t é quo disposi~iio nenhuma dtt 
lei n. 35 Iili neste pnrticuhu· revogada pela 
lei n. 426 ; o, si no :u·l;, 14 ou 15, que 
manda revugat• as disposic;õcs em contrario, 
estiverem incluídos os prazo; e totlus as dis
po,içrics para a formaç,[o de mes11s, chegar
s~·hl:t a .esta conclusiio : a 1mica eleiçiio Icgi
ttma serm aquella a que so procedeu em Ser
gipe, subo 1luminio exclusivo da lei n.42ti, ·o 
toclus. as outms olciç:ües seriam uullas,porque 
csturJ~Ill ~evo:;udas as disposir;ões quo ].!itl'i1 a 
orgamzac,:ao do mesas est:tuoleeou a lei n. 35 
1lo ~G do jtmoiro 1lo 1802. ' 

!\cm o possível, Sr. Pre~i1len\o, que hou
I'OS~o o proposito na lei n. •1~6 do eliuJinar us 
dispnsic;ücs tln. lei n, 35 quo fixavam os pra· 
~~'I pn~a. o pror:osso cloitol'lll.; ust.cs p:•azos 
nao sao cslabeleculos por muro capricho do 
lc~isl:ldOt:' : siio prazos r ln intorosso publico, o 
e;>Lu.bcluCldus ]'Ul' neces~iliullo me;mu ria ex-
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ecução da lei o da garantia dos direitos que a attenlal' contra a manifestaçfLo da verdade 
eleitoral, a mesma cousa se poderli. dizer om 
relação aos prazos que são marcados p:tra a 
organização das mesas eleitoracs 'I A elimi· 
nação destes prazos não dará Joga r a suspeitas 
de que a fraurle quer impedir tt maniíestu.ção 
verdadeira e lcl:itima da vontade do eleito
rado? Não póde, absolutamente, pois, servir 
de simile o caso do prazo marcado pttra :1 
apura~ão,quando se trata de julgar os prazos 
marcados para a lormaQãl) de mesas clei
toi•aes. 

lei se propoz a resguardar. 
Nem colhe, nem póde colher, o argu· 

mento endeosado pelo ill ustre Senador por 
Minas de que muitas vezes estes prazos 
são, por assim dizer, postos á margem. 
S.Ex. citou disposições da lei n. 3i':> em 

relação ao art. 40, isto é,quanto aos actos da 
apuração, e quiz; com argumen taçiio tirada 
deste facto, lazer calar no animo do Senado 
que a eliminar:ão de qualquer outro prazo não 
inquinava absolutamente de falha o proces•o 
eleitoral. Isto não é absolutamente exacto: 
ha casos, e no cnso de forç,:t maior. diz a lei, 
em que,niio tendo sido org1tnizada uma mesa, 
ou nfLo tendo o competente para litzer a 
convocação feito esta, o immeriiato póde fa· 

Sr. Presidente, óÍ bem me lembro, e nfLo 
tomei notas sobre o discurso do honmrl.o Sa
nador por Minas Geraes, S. Ex. tambem re
l'eriu-se uo lh.eto da lei n. 42li ter execução 
por parte dos ;revernatlores de Estados, e até 
applituúiu o acto de V. Ex. mandando dar 
publicidade á lei por intermedio do pro
CUI'ador seccional da Republica, ou do juiz 
federal no dia 12 de dezembro. 

zel-a. 
Comprehende-se que uma lei eleitoral, que 

trata de promover os meios par:t que n. von
tade popular se manit'e;te, e se manifeste 
sem so1l'l'Cr ern bamços p;n• parte de um ou 
mais inrlividuos a quem esteja incumbida a 
execução d:t mesma lei, preveja todas as hy
pothoses cm que se pódc illudir a execuçiTo 
desta lei; um dos casos foi o de faltar o en
carregado de fazer n. convocação, e, para que 
ella se fizesse. a lei r1eu ao seu substrtulo, ao 
seu immediato o direrto de f'<~zer esta con
vocação. 

Isto quer dizer que fique preterido, que 
possn se1• pertoitamente posto • margem o 
prazo marcado poJa l<'i p11.ra a convocação dos 
inrlivitluos que tenham de intervil• para a 
formação das mesas eleitoraes 1 Absoluta
mente não. 

E nem está provado o caso de força maior·, 
e nem o espírito da lei foi este enunciado pelo 
illustl'o Senatlor por 1Iinus Geraes. 

Ainda, Sr. Presidente, om relação a oste 
Jacto, o similo de apuração não colhe absolu
tamente par·a delle tirar-so o argumento que 
tira o illustre Senador que impugnou o pa
recer. 

Não sei si esposou o honrado Scnurlol' por 
Minas Gcrues, e quanrlo S. Ex. trat.u.va rlestc 
ponto não est:tv,t no recmto, niLu sei si 
esposou a opinião de que o decreto n. 57:2 fui 
revogado por disposições constitucion:tcs, 
sendo estas dispo:;ições as do art,, 7", § 3", e 
do tLl't. GO. 

Diz o art. 7' no § 3' que: «As leis da 
União, os actos e sentenças de sun.s autorida
des serão executados em todo o paiz por 
funccionarios f'erlerti.'!S, podendo, tod:win. a 
execução da~ pt•imeiras ser confiada aos ,;o. 
vernos dos Estados, mediante annuen~ia 
destes.» 

Or·a, Sr. Presidente, pela disposição deste 
artii:O d:t nossa Constituiçii.o, não se póde 
a uso lu tameutc dizer que cstP,ii1revogado tudo 
o 91w _fiJi U.<s~:,sto a respeito do prazo ~la pu
lJltcaçao de lm~ e r lo modo de d:tr puiJhcidade 
tis lei.> pelo rlecreto n. 57Z. 

Ellc est:tbeleceu, ,; verd:tds, que aos gover
n:tdor·es dos Estar.los seriam remettidas as 
leis, que publicariam no Dim·in Officiat d:1 C1L
pit:tl do cad<t Estaria, começando oll:ts :1 ter 
exccuç·ii.o t1•cs dins depois do t'eit:r. est:t pulrli· 
caçiio, c torrrou u :;overnn.clor do Est:tdo, ató 
certo ponto, o mcdiarlor do Puder Executivo 
drt União ... 

A a11uração. disse S: Ex., é 2tcto dispor_Jsa
vel ate no processo dmtoral; nuo se clunrna, 
não llcs;tppu.r~ce tt von t:trle do eleitoJ·a·lo, 
manifestadan·•s urnas por não se r.er proce
U.ido á :tpuruciío; o Senado mesmo tem estn~e
leciào IJUe súmente para os efi'citos do art. •JG Un SR. SgNADOR- Ollro que islorera 110 da lei n. 35 prevaleça o liwto rlo apresen- tampo do governo provisor·io. • 
tar-se o canrlithtto com o seu diploma, e rtue 
a apuração que dá o direito ao reconheci· 
mento do Renarlor pelo maior n11mm•o 1le 
vot.os quo 1110 ~(\jJLIH cuntados, 1\ :t apm•:t~;iío 
foi ta no Senado 1las nuthcnticas qnc n cllo 
RfLo rcmcttidil8. Lembro-mo iJclll até, Sr.Pro
sidcnte,q uo hn preecde11 tcs 1m Casa. de terem 
se reconhecido Senadores antes de leito o pro· 
cesso d11 11 pu ração. 

Si, porém, a eliminação tlos prazos pnm :t 

apura1;lio não produz eJI'oitos que possam 

O Sn. VICEN'l'é1 MAcli,\DO ... par-a ex
CCill,'ão rl:t lei, mcrli:tntc tt :tcquirsconeill destn. 
(/la 1.111/. IIJia'i'IC.) 

No tcrnpo rlo guvcrnu Jll'Ovisoriu, ó VOI'rltt· 
r1o ; mas agor:r., no rogimon actual, a dispo~i
çilu rleste :ti•tigo nfiu impurlo CJUO as lois dn 
Uuiãu sqjam nus 1MndU3 publicadas pclu :;o-
vcrnador. • 

Qu:mrlo os governarlurc:i não se pr·c~tam n. 
dut• publicid<tdo ou cumprimento ú. loi, rmtlio 
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o Govet•no da União, por meio de suas nuto
l'idades federaes, póde e deve mandar dar a 
pu bl ~cidade. (lia um aparta.) 

Fm o caso que se deu em Sergip8: o govel'· 
nador do E~tarlo recebeu o texto dil lei re
mettido telegraphicarnente, no dia 7. 

Consultando o Governo da Uniü.o, ou por 
este, ou por aquelle motivo, demorou a pu
blicação da lo i. 

O que é exacto é que ao conhecimento do 
Poder Executivo da União che"ou o facto de 
que o governado!' do Estr~do do Ser"ipo em-
baraça v a a execução ria lei 42.G. 

0 

O G~vo:no da U_niiio nmndou dar pu blici
dade a ler por meiO do repr•esontanto alli da 
Justiça J?edoral ; o lbi est11 a publicaçiio que 
se fez, alem dnquella feita pelo governador 
do Estado no J)iario O!ficial, creio que do dia 
12 ou 13, o que não colhe absolutamente 
nada par•a a questão. 

Pois, Sr. Presidente, em relaçiio á publi
cação de leis e por força do disposto no§ 3", 
do art. 7" da Constituição foi revogada al· 
guma das rlisposições do decreto n. 572 ? Não. 

Si não foi por os te artigo da Constituição, 
necessariamente, de certo, estribam-se aquel· 
les que pleiteiam a reyogação deste decreto 
no art. QO, 

Este foi tambem um dos argumentos de 
que se utilizaram para dizer que o decreto 
n. 572 esta v a revogado. 

O dispositivo do art. 60 não colhe e não 
póde absolutamente colher para que por elle 
se possam julgar derogarlns as disposições do 
decreto n. 5n. 

Primeiro que tudo o acto da publicaçiio di\ 
lei, dependente unica e exclusivamente da 
vontade dos governadores, po1•quo, si estes 
não quizerem,intervem a autoridade fetleral, 
não o um acto de jm•isdicçilo federttl, dado 
pelo Governo da União iL mugistrtltura dos 
Estados; não é e nüo póde de modo nenhum 
ser nssirn consi<lemtlo. 

O quo é Jiira de duvida ó rtue está orn pie· 
na, em perfeita execução o decreto n. 572. 
Diante deste rlecreto podia t0.r execução em 
Sergipe 11 lei 11.420 para o eJ!'eito da organiza· 
çãu de mesas, como dispnnha 110 seu art,, 2"'?. 
Pe,,o aos meus iilustres coliogas que leiam o 
parecer, ob~crvunrlo o ex;trno, ato quasi quo 
minucioso de mais, os prazos em que so pollo· 
ria ter dado n.pplicaçüo e subsistentes, 
como eu croio,as disposi~ões rlo decreto n.572, 
dig:tm-me si podia ter execução no Estado do 
soi·g-ipo it lei n. 'l~G. Ondo n derogação do do
creto n. 572? 

Onrle :1revoguç1to das disposições da lei e
loit'>ral quo ttxiro o:; prazos 1rama organiza· 
Çt\S do JlltlSilS? 

Nilo a vo,io absolul.amonto ern nenhuma das 
disposir;õos dn.loi do 7 do do~omliro. Do modo 
quo o quo ú Jlll!'leiLtllllOnto acceituvol ó quo 11 

lei de 85 com os seus prazos era que regulava 
legalmente a organização de mesas, sem at· 
tender ás dtsposições do art. 2". 

Antes de fazer ainda al:;uma3 considera· 
ções, a que me julgo obrigado na defesa do 
parecer interposto, devo resposta a um ou
tro illustre Senador, que veio aqui me pel'
guntar como c que a Cornrnissüo conciliava o 
caso do Amazonas com o caso de Sergipe. 

Quem lesse o parecer apresentado pela 
Comrnissfio de Constituição e Poderes obser
vari:l o seguinte facto: tratando dl\ execução 
da lei n .·1~G. a Commissão extet·nou-se assim, 
ainda em virtude de reclamaçiio do candidato 
contestante: «niio importa para julgt\r da va~ 
!idade da eleição que se accuse que elltt foi 
feita sob o regimcn exclusivo da loi n. 35, 
quando todas as eleições, que fomm feitas soll 
o regímen exclusivo desta lei e onde não foi 
possível ser executada a lei nA2G,são validas». 
Foi isto o que a Comulissão disse om relação 
á eleição do Amazonas. 

O Sr:.. FrtANcrsco MACHA.Do-Foi uma hypo
these,por quo não se deu caso nenhum desse. 

0 SR. VICEN'I'E MACHADO-Agora, quanto 
anão se t01•dndo caso ncnlmm, ltpeoveito a 
occasião para 1•csponder ao nobre Senador 
depois de ouvir aqui a aJIIrmação constante 
rle que no Estado do Amazonas. em tot!os os 
pontos, se h a via feito a c!eiçiio do accordo 
unicarnen te com a lei 42G, e de certa opiniiio 
estribada nas asseveraçües feitas pelo candi
dato diploma~ o, tive de procurar as actas 
dessa eleiçiio, e vi que por ellas, em muitas 
dellas, ern mais de metade, niio se póde ab
solutamente saber si os mesarios que inter
vieram para a J'ormaçiio da mesa eram 
aquelles qne tinham a seu Ji.tvOl' as disposi
ções da lei u. 35. 

O SL:. PLtANCrsco MACUAJJo-V. Ex. estiL 
mccltendo em casa de rnaril!ondos. 

O Sn. VtcENTE MAcnA.oo- Niio estou me· 
cltendo ern nenhuma casa de maribondos; 
estou fazendo urna affirmação. 

0 SR. FltA;:>;CISCO MACUAJJO-Di um aparte. 
o Sn. VrcEN'l'lil MACl!A.oo-Perdiio; niio tc

uho nada com csStl circular, circular inuo
cua, que DiLO produzia, nem podia produzi!· 
eJI'eito algum. 

O que ostou Jitzendo ú uma amrma~:iio, de 
nccordo com uquiilo que consttL ria secretariit, 
isto ó, que tomos uma por~iio do actus, qno 
niio dcelararn so Joram CUit!Uarlos os membros 
desl;a ou duquella Camur·:t; não ~o pllde sauer 
absolut11mente pbr ellas se ti vcrum iutet·vcn
r-ão na' mostts os novos ciunaristas elr'i tus ou 
uqueJlcs cu,jo ffillllililtO tiuhtt Si1!0 CXtindo, 
comredtw,:ao do prttzo 1los"o mesmo ntttnd;Liu. 
Isto vo-iio cm lltiiÍH do matado dus actas, q ttu 
so uchttlll lll\ ~üüi'OtlLI'Íl\. 
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O que a Com missão affirmou em relação no obet1ocer a esse principio revolucionaria, e 
facto do Amnzonas é o seguinte: que ainda. q uasi todos os goYernadores foram deposto~ e 
quando a lei 426 nüo tivesse sido conheci- substituídos por outros. 
dn, todos os actos eleitoraes praticados ex- ·o sa. GENEROSO PoNOE _ AI'nd" bem que 
clusivamente sob o regimem da lei n. 35 w 
oram perfeitamente validos. , V· Ex • disse-quasi todos. 

Sr. Presidente, sentimentt~lise quem qui- O Sn.. VICENTE MACIIA.Do-A revolução não 
zer a opinião publica. a opinião do Senado; prevaleceu no Estado de Matto Grosso, de· 
tragam aqui o facto isolado de Sergipe i tra· vida a energia. e animo belticoso <le V. Ex., 
gnrn o que se chama o ass;tlto ao gover•no como não prevaleceu no Estado de Minas, 
de .Sergipe, o morlo por que alli se procurou etc. i mns prt~valeceu em todos os outros 
fertr a autonomia. do Estado. O que não Estarias; e porque razão se ba de considerat• 
so.m·~ contestação é que, pelas <lisposições da o Est~~o de Sergipe como em uma situação 
let VIgente, em relação á eleição que se pro- e~pectal e unica, quando a sua situação, neste 
cedeu a 30 de dezembro em Sergipe, a lei ponto. é a de quasi todos os Estudos da 
n. 420 não podia absolutamente tet• ex- União? 
ecução. Pois bem i o parecer da. Cornmissão o s J s d' t 
1bi vasado nestes moldes, oberliencia sincera R. OAQUD! ARMENTO a um apar e. 
aos principias Jegaes estabelecidos, exclusi· O SR. VICENTE MACIIA.Do-.E!! estou defen· 
vamente; e si havia sido feita uma. eleição dentl.o o parecer da Comm1ssao, o apenas 
por uma lei quo não tinha tido execução, 0 cons!derando os factos ~e ordem_ geral, sem 
que competia á Com missão 'I Examinar 0 me tmporta~ se apro:erta ou nao ao Ama
prazo da publicaçii:o da lei; verificar si l'Sso zonas. Dcs~JO até mmto que se faça a paz 
P.razo tinha sido obed~.cido, si a lei tinha no Amazon~s, a yer se poden.lOs contal' com 
Sid~ publicada de modo a produ:dr todos 08 a. cooperaça.o acttva de. V. hx,., l1vre das 
elfeitós. A Commissão vcritt,0u que era. preoccupaçaes que lhe da a pohtrca do Ama
absolutamente impossiYI)l tíeaute das d;spo- zonas. 
sições rlo docreto que rcno~lava o prazo 'para Sr. Presidente, sem querer, fui desviado 
a.publicação rle leis, ter no Estado de ser- do meu p:ol!.osito_ uni~o, a defesa do p~recer. 
gtpe, ou em qualquer Estado da União, ainda A C?mmtEsao nao tmha antro cammbo a 
mesmo na capit11.l d(L Uniilo execução 0 seg-uir. Apparecendo uma duplicata de uma 
art. 2• na lei n. 420. ' eleiçã?, de um lado eleição !eita. por uma lei 

E n~o ilXtemou a Com missão uma opinião em v1g?r, de outro lado ~leí9ão feita.. p9r 
quo n<to tosse nmparada por tod~ a ímpronsa um'!- le1 derogada., competia a Comnussao 
l!a Capital da União, na occ:~.sião em que se ver!fica.r qual era a ~el que no momento 
tleu publicação i1 lei. Dizia·se que essa lei d~vta estar em execuçao nt• Estarlo do Ser· 
e:-" leita unica e exclusivamente pa.ra ante- g1pe. Pa~a._isso a Commiss~o não tinba.outras 
crpar uma duplicata no Estado de Sergipe. regras smao ~s e.stabelemdas no decreto do 
Disse-se mesmo que e !la tinha sido feita Govern~ Provisor!~, decreto_ quE! está. em 
p:mt regular unica e exclusivamente o caso pleno vigot•, ppr ~sso que ~ao foi revogad~ 
de s.~rgipo i ~no dia em. que a lei appareceu pelo ~ode~- Legisl~ttivo. VerJtlcado que a Je1 
P,u bucada, .a 1m prensa d1sse que 0 congresso n. , 4-6 nu.o pod1a ter s1do exeeutadn: ~o 
tmha perdido o seu tempo porquo a lei não Estado de Sergipe, restava. 11 Comm1ssao 
IJodia sol' aproveitada. ' apurar a eleição que foi feita de accôrdo 

Sr p · d t , t 
1 

- com as prescripçües da lei n. 35 i e feita essa 
•.. res1 on .. e, eram es .as as o 1servnçues apuraçlio considerar eleito aquelle que ti· 

q,uo tmha a Jaze1:. e!O. ~eJesa do parecer. vesse maior votar,ão. e este foi 0 Sr coronel 
~on~lno co,mo .Jll;mctptot i SI ao Congres~o Vulladão. ' ' · ' 
~ctunal fo~ ~~azu.~ umn <l~P!t,cat:t, n~, ~101· Foi isto que fez a Commissão, porém o 
•. uo üe Ulll Est,u.lo, ·'culpa nu o o do~ Jl•.11 Llllos Senado resol v orá como entender em swt alttt 
quo so jJcgla<ltam .no Eslaúo úe Sel'lí!Jlll i a sabedoria. 
"l!lpa fo~ do zn·oprro. Congres~o. fazentlo uma Tenho concluiuo. 
let espocml, um:t let pu,ra regular um caso, 
collocat· um Estaúo inteiramente fóra ria lc
l~isl:H;ii.o j~lllnmum iln. União, )liti'll jl:tl'· lho em 
)J,t:Ltcri:t nleitot'i\1 Ulllil lu:;i:;la~ii.o toJla. eSJIIl· 
CJlf,J. 

u,r Sr.. SE1'1AD01> tlit um ttp:trtc. 
0 Slt. VJCI~NTI~ MACIIAJJO- 0 Snnndo sabe 

IJIIO Linha ltavi,lo uma rovolt11, que tinha 
suiJsti tnido tt ordem eonsl.itucional i o ontiio 
aputm,; Llou~ uu tres Estudos úuixat•am úe 

~ !!iit.•. Presldente-Ninguem mnis 
perlmúo li pula vra, cneerr:t-so :L díscuss:io. 
1\st,a.ndo prCc4ontcB n.penas 21 Srs. ScnnrloreR, 
não lm numot•o ; fica adi:tda n. Yotaçiio. 

O St.•. Vi a·,:.:;iUio D:unazio (pala 
oJ·Iicm ) - St'. Prcsiucn t.o, pedi 11 palu.vrn 
pei(L ordem para si~nitlcar o sentimento 
quo nós tomos, si !ta uma causa realmente 
legitima, Jllt!'a o Jitcto, ou tt censura, que 

r 

·~ . 
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deve encher neste momento a nossa cansei· 
encin., si tol facto não tem juRtificação, por 
se terem retirado da sala, justamente na. 
occasião da votação, os Senarlores que acom
panharam o debate até a ultima hora, inclu· 
sive o que acaba de usar da palavra, como 
relator da Commissão. 

Tenho dito. (Apoiados.) 

O Sr. Presidente'- A censura do 
nobre Senador não cabe no Regimento, por· 
que todo o Senador tem pleno direito de per· 
manecer no recinto ou retirar-se. 

Cuda um é responsavel pelos seus actos. 
Os Srs. Senadores retil•am.se á hora que 

querem ; e, estando udeantnda a hora, a cen· 
sura do nob1•e Senador não póde ser consi· 
derada.. 

0 SR. V!I\GILIO DAMAZIO- Perfeitamente, 
Exprimi apenas a minha opinião. 

o Sa. Pa~SIDENTE- Vae-se proceder á 
chamada, que é o unico corl'ectívo do Regi· 
mento. 

Procede·Be ii chamada dos Srs. Senadores 
que compareceram it sessão ( 49) e deixam de 
responder os Srs. José Bernardo, Mauoel Ba· 
rata, Nogueira Parannguá, João Corcleiro, 
Pedro Velho, Alvaro Mnchaclo, Joaquim 
Pernambuco, B. de Mendonça Sobrinho, Do· 
mingas Vicente, Q. Bocayuva, Thomaz Del· 
tino, Paula Souza, Vicente Machado, Esteves 
Junior, Pinheiro Mnc!Jado, Julio Frota, Ra
miro Barcellos e G. Richard, tendo este 
communicado á Mesa porque se retirava (18). 

O Sr. Presidente - Compare· 
ceram 49 Sr·s. Senadores e retiraram·se 18 ; 
portanto, ha apenas 31 Srs. Senadores p1•e. 
6entes. 

28• SESSÃO EU 14 DE JUNHO DE 1807 

P1·csidencia do S1·, Manocl ViciOI'ino 

Ao melo·dia abro-se a scssiio, estando pre
sentes os Srs. 'senadores :lolanoel de Queiroz, 
Joakim Catuntla, .José B"rna1·do, Joaquim Sar· 
mento · Raulino Horn, Fra.ncisco Macharlo, 
Mano~! Barata, Justo Chermont, Benedicto 
Leite, Gomes de Castro, Pires Ferreira, Cruz, 
João Corcleiro, Pedro Velho. Alvaro Machado, 
Abdon 1Iilanez, Almeida Barreto, Gonçalves 
Ferreira Rosa e Silva, .Joaquim Pernambuco, 
Re,.o Meho Leandro Mnciel, Rosa Junior, Ruy BaJ•bos'a, Severino Vieira, Virgil~o Da
maziú, Eugenio Amorim, Domingos Vrcente, 
Porciuncula, Q. Bocttyuva, T!Jornaz Deltlno,, 
E. Wandenkolk, Feliciano Penna, Gonçalves 
Chaves Fernando Lobo, Paula Souza, Mol'a.CS 
Barros' Leopoldo de Bulhões, Joaquim de 
Souza.' A. Azeredo, Genel'Oso Ponce, Aquilino 
do Amara!, Alberto Gonçalv.es, Vicen.te ~a
chado, Esteves Junior, G. Rwhard, Pmherro 
Machado, Julio Frota eRamiro Barcellos. ( 49) 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Leite e Oiticica e Lopes Trovü~; 
e, sem ella, os Srs. Nogueira Parat!agua, 
Alminio Alfonso, B. de Mendonça Sobrmho e 
Arthur Abreu (6). 

E' lida posta em discussão e sem debate 
app1•ovada a acta da sessiio anterior. 

O SR. r• SEcRrAmo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma Jo Barão de Traipú, cxpedi4o 
de Maceió, em 12 do corrente mcz, commum
cando que, por haver terminado o mandato 
com que foi honrado pelo povo alagoano, 
deixou nesta data o Governo rlo Estado de 
,\Jan-ôas assumindo o Governo o eleito Dr. Ma· .., ' ' d noel Duarte.-JnteJrn o. 

Fica adiada a votaçiio por falta de numero 
como a Mes11. já. hnvia declarado. . 
, Estando adéantada rr hora, vou levantar a 
sessilo, dando para a. ordem do dia ela se· 
guinte : 

Votação em rliscussiio unica do pa1•eco1' 
n. 38 rle !897,dacommissílo de CoJJstituiç·ão, 
Pocle;cs e Diplomacia, opinando que seja 
reconlleciclo o pl'oclnmado ~enador da Repu· 
blica., .Pelo Estado de Ser~tpe, o Co!onel Mil·. 
noel PJ•esciliano de Ollvetl'l1 Valladuo ; 

Outro dó D1•. Mano e! Duarte, de igual pro· 
cedencia e data, communi-ando que, tendo 
ter•minatlo o mandato do B:n·ão de Traipú, 
MalJa de assumir o Governo do Estado de 
Alagôas, no caracter do Governnr)or pa1·a o 
novo período constitucional. -Jnt01rado. 

Continuaçiio da 2 cliscnssiio do projecto do 
Senado n. 20, de 1896, dispondo sobr•e 0: 
succes~ão natural patc1•na. revogando a ler 
n. 463, cle2do setembro cl~ 18·17, o resttlU· 
rando a Ord. do L. 4" T. 9~. menos quanto 
á distincçüo entro nobres e plebeus. 

Lovantn.se 11 scssiio as 3 horas e 15 minutos 
cln tarde. 

O SR. 2" Sn:ctmTARIO declara que não ha 
pareceres. 

O Sr. Viceull:c lili'.a~']1ndo- Sr. 
Presidente, na ultima sossiio, na sessão do 
s11bbmto depois de tcl'-so encerrado a dis· 
cussão do parecer sobrC\ a ~lei9üo do .Serg-ipe, 
o hbnrnllJ Senador pela buhm, cu.1o nome 
peco licençn partL declinar, o Sr. Dr. Virgitio 
Damnzio, censurou o procedrmon~o do.s rtue 
so retiraram, dando Iogur tL quo nu.o se :·ca-

' ' ~ ' 
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Jiso.sso a votaçiio do parecer, cuja discussão 
fol'a enc<>I'mda .. 

F'ni qn:t~i. Sr•. PresiJento clmmnr1o nomi
tulm"n to :'t eensurn pelo illustre Scnaclm· 
pela lhhia, pcrqunnto tleclarotr que entre 
estes que StJl'ctiraram estava o OJ'ador que 
acal.J:wa de occupar a tribuna, o quo tinha 
sido J'olntor r.la com missão do constituição o 
portares. 

Y. Ex., 1 og-o após n.s declara.Gües feitas pelo 
Sr. Senador pela Bahia, fez lembrar a dispo· 
'iç[o do texto regimental, que prohibo os Se· 
•tadoros Jilzorem-se juizes das intenções de 
<ells collcgas ... 

() SI\. VIRGILIO DA.~!A.ZlO - Perdoe-me 
í. Ex.; nií.o disse isto, nem consta do ])ia rio 
/o (Jo;l !JI'CSSO, 

0 SR. VICENTE MACHADO- ... nem era li· 
.ito a um Senador fozer conSUl'llS ao proce· 
imen to de outros. · 
Er•a .i á adiantada a hor•a quando retirei-me 
~ tJ•iuuna, e retirei-me convencido rle que 
üo havia numero na Cas~ para so votar, 
JJllO do !acto não lwu ve ; nunca pensei que 
·te facto pudesse merecer a censura deste 
J daquelle membro do Senado. Si a questão 
•o. do fazei' votar naquelle momento o pa· 
•cer sobre a eleição de Sergipe, acho mesmo 
Ie ora justo que, si alguem com este p!O· 
>Sito se retirou, o fizesse, por~uanto em 
Jestão de alta monta e de tanta importancia, 
•o er11 licito uma votação em hor·as adian
das do sessão, quando apenas pouco mais 
30 Senadores !la via na Casa. 
0 SR. VIRGILIO DAMti.~IO- Trintl e seis, e 
1!1 rnenos do que este numero tem·se vo· 
lo. 
J Sr:. VICENTE MACHADO - A chamada 
JtlSOU 30 ou 31 Srs. Senarlores. 
) SR. VIRGJL!O DAMAZJO da um aparte, 
l Sn·. VICENTE MAC!IADO- Quanto à !'C· 
ad:t, dochro, pelo respeito que devo ao 
1:tdo, que me retirei por motivo justo, 
i\Va visivelmente incommoda.do na tl'ibunn, 
quando abanrlonei·n. pl'ocurei logo rcti-
·010 do recinto. · 
~fossem qunes fossem. os motivos, a nin
''n em, licito descobrir os intuitos com que 
praticado este acto; c Deus nos livre de 
'alguns Seuarlores so quizcssem constituir 
Juizos do pl'Ocedimento dos outros. 
i:tgoac1o }1el11 rechtmn,çi'ío, Jogo depois tive 
ISi[o r1o conversar com o illustre Senador 
1 Bn!Jin, o;n oxplicn\'lo possoal, quo nesta 
.siiTo trocn.mos, foi rlo ordem a un.o per
Jor:nr• melindro rla minha parl.o. Da parte 
:, Ex. nfto l!ouvo n intonciio de oll'ensa. 
Sn. Vmorr.ro DAHA2íiO- Pessoal nüo, 

0 Srt. VJCWNTE MACIIADO-Et•a, porém, DO• 
ceBsario fJ uc eu da tribuna fizesse bem sa
liento o flwto. 

Houve até 1la parte de S. Ex. uma affir· 
mação, que nü.o sei. como explicar ; disse 
S. Ex. que houve ret1rada cm massa. 

NiLo houve :,retirada cm massa: a uuica. 
pessoa, que se retirou do recinto fui eu, e 
clutmo toda a responsabiliunde deste acto 
pai'::L mim. 

Foi para fazer esta decla!•ação que pedi a · 
pahwra. 

([) St•, 'W!rgilio DrLmazio (para 
tema expticaçtio pe.<ó'Gf<l)-Sl'. Presidente, para 
responder ao nobre Senador pelo Parana, eu 
podia limitar-me a Wr a parte do meu dis· 
curso que veio. impresso; no JJiario do Gon· 
oresso . 

Eu niio podia dirigir, caso unico em que 
v. ~x. podia a.dvortir·me, o que não tez, 
não dirigi nem insinuação nem olfensn, ou 
qualquer coustt que calasse, como contraria à 
civilidade e á cortezia que devem reinar entre 
nós,no espírito do Senado e no de V. Ex.,con· 
tra o nobre Senador, ou contra algum lla• 
qnelles que se tinham retirado; eu, simples· 
mente, seguindo a opinião do que não ha 
irresponsaveis, nem aqui nem em parte al· 
guma, censurei um facto que me pareciit 
iniciar uma praxe condemnavel e digna tle 
reprovaçiio. 

Eu. entroto,nto, precedi a minha censura 
da seguinte condicional: Si ó que, como eu 
penso. h ou 1·e mo ti v o;; justos que obriga• am 
a retimr·se aquelles que ainda ha pouco es· 
tavam aqui e que acompanharam a discussão 
ate a ultima hora, inclusive o que agot•a 
mesmo e por ultimo esteve na tribumt, então 
eu sinto apenas que isto se tenba dado, e 
manifesto este meu sentimento; mas si tal 
motivo justo não houve, declaro que acho 
digrto de censura semelhante procedimento. 

Foram mais ou menos as palavJ•ns que eu 
aqui prununciei e continüo a dizer, Sr. Pro· 
sidente, qnG contra as praxes censura veis, 
quo, porventura, a iniciaram-se nesta. Cnsa, 
cada um de nris, tendo a frente V. Ex., deve 
levo.ntal•-so e, juntGs, contribuil•mo~ pat'<t 
evit<ti' que prosignm e dosenvo!v11m-se. 

0 Sa. VICE:ITE MACHADO dit um aparte. 
0 SR. VIRCllL!O DAMASIO-MtlÍS particular· 

mente, I'efel'indo-me ao que acaba de dizer o 
nobre Senador, diroi quo nü.o censurei nos 
nossos coJJ,gas que se retiraram durante o 
rleb~ttG, e quttndo l11eS n.pprouvo; rettlrnento, 
ninguom ójuiz dos motivos que JevaHt um 
Sennclor a retirar-se antes de llnda n ~cssiio. 
0 (LUC mG jlii!'OCCU O jli11'CCO que nfio OI'(L COll· 
digno do nós outros e do uocuro de nossa cor. 
vm·nçuo, ó que aquollos quo ostivel'ttm 1111 
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sala, assistindo {L discussão a. te ú. ultima pa· 
lavra, sem ao menos declararem á MeRa que 
precisavam de I'etimr-so, porque estn.vam in
commollados; ou me~mo sem lli~er porque, o 
que ao menos sal vnna as apparencias sahis· 
sem quasi de roldtLO, para que não h~uvesse 
numel'o, para a. votação que ia dar-se. 

A sessão, começada com 49 Senadores con· 
tavn ainda 36, e 32 bastavam; conserva~do-se 
porem, no recinto apenas 31; e ainda o tacto 
de um, cujo nome eu não pronunciarei, che
g-at• até a. entrada, olhar para dentro. ver 
que coms1go completava-se o numero de 32 
sutficiente para votar-se, e retirar-se d~ 
novo. 

0 SR. PIRES FERRll.I!tA-Estava no seu di· 
reito; não queria. entrar para votar. 

0 SR. VIRGILIO DAMAZIO-Perdoe-me· não 
ha dit•eito contra dever. Não estava no' seu 
dever; portanto, não estava no dii'eito. 

0 SR. PIRES FERREIRA-EU sei que V. Ex. 
não se refere a mim, porque eu estava aqui 
presente; mas esse senador procedeu muito 
correctamente. (Ha outros apartes), 

0 SR. VIRGJT,JO DAMAZIO-Não tenho fugi
do, e falso; nunca o fiz. Entro os apartes que 
acabam de interromper-me, ouvi do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul uma accu
s~ção que devo levantar. Nunco fugi para 
nao tomar parte em qualquer votação. Te· 
nho-me retirar! o alguma vez por• motivo jus
to, durante a sessão, ma~ nunc1t immediata· 
mente antes do alguma votação, e sempre 
consciente de que não causava pi•ejuizo com a 
minha ausencia. E' possível, entretanto, que 
com a minha ausencia tenha, por falta do 
numero, deixado de realizar-se alguma vo
tação; mas, repito, si estou sempre presente 
até a. ultima hora, eu não fujo para não 
votar; e em taes condições, quando um 
motivo houver que me !bJ•ce a I'etirar-me eu 
não proscendirei (Je communicar immetliata
mente ú. mesa o mol.ivo porque o faço; mas 
fugir na hol'a <l.e votar, p11ra nüo fazer nu
mero, isso não. O nobre Senador pelo Rio 
Grande tio Sul que o atnrma, nem outro 
qualquer Sanador, poder:i dizel·o com verda'-
de, nem provai-o. . 

PoJ•tanto, ropi to, respondendo ao nobre 
Senador pelo Parttnó.: ou comecei a Jilllat•, n11 
sessão de s~tbbado, com a cortczia tio attri· 
buir a sua retirada a um motivo justo que 
eu niio conhecia, l!liLS que l11montava; attc· 
nuamlo assim <L consurn, que, implicitamente, 
ia mtH minhas p:tlavrns, contr11 a praxe co· 
mc~111ht; mas sem mostr:Ll' qualquer intuito 
do injuriar ou ofl'ellller possooJmento nem a 
S. Ex. nom ao Senado. Qui~ corrig-ir um 
abuso do qu~. mais n<t outra Cns11 do Con
gresso do que ncst11, so notam axomplos, 

desde os tempos passartos; mas abuso que co
meça IL introduzir-se no Sen11do; abuso, que 
IÍ rni~ter que não prosiga. A corporação de 
que íiJ.zemos parte, fúi nos tempos da mo
narchia, como hoje e, como ó nos Estados 
Unidos, e como deve ser sempre ... 

0 Slt, ANTONIO AZERED0-0 Sr. Presidente 
da Republica, quando PJ•esidcnte do Senado, 
mandou registrar os nomes doB Senadores 
que ~e retiraram, porque quizeram reti
rar-se. 

0 SR. Vmou,JO DAMAZIO-V. Ex. lembra 
muito bem. O actual Sr. Presidtmte (]aRe
publica, quando Presidente do Senado, re
voltava·se contra todo o procedimento, que 
lhe parecb. mem.s digno de um:~ corporação 
que e, como dizia eu com os publicistas re
publicanos da America do Norte, a corpora
cão que constitue a aristocracia das Repu
blicas Federativas. 

Ten !lo conclui do. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE liAl'ERIA ENCERRADA 

O Sr. Presidente declara que se vae pro
ceder á votação da conclusão do parecer 
n. 38 de 1897 da Commissão do Constituição, 
Poderes e Diplomacia, opinando que sejlt re
conhecido e proclamndo Senador da l{epu
bliclt pelo Estado de Sergipe, o CoJ•oilel Ma
noel Prescili11no de O li veir11 Valladão, á quul 
foi o:ll'erecida, pelo Sr. Rostt Junior e outros, 
uma emenda substitutivo. 

O S•·· Rosa Junlor (pela ordem), 
requer prefemucia ua votuçiio, para 11 
emendtt substitutiva. 

Posto a votos, e approvado o requerimento. 

. O Sr. Vicentel\lncbado (pela or
dem) ; Sr. Presidente, a questiio da eleição 
de Sergipe e de alta monta, o que de certo 
não escapa ao juizo dos Srs. seuador•es; 
peço a V. Ex. consulte ti cnsa, se cou
sente que a votaçüo seja nominal. 

Posto a votos, e approvado o requeri
mento. 

O SI', Prosidento, diz que vae proceder a 
clmmaila para a votação nominal da emenda 
substitutiva, tlevendo responder sim os 
Srs. Senadores que approvarem e não os 
que votarem em sentido contrario. 

Procede-se :'1. eham11da e respondem sim os 
S1·s. J011quim S:Lrmll'nto, Francisco Machado, 
Justo Clwrmont, Benedicto Leito, Gomes de 
CiLstro, Cruz. J. CatundiL, Almeida BILrreto, 
Gonçalves Ferroim, Ros11 e Silva, Rego 

..... 
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Mello, Leandro Maciel, Ros11 .Tunior, Ruy 
Barbosa, Severino Vieira, Virgilio Damazio, 
Eugenio Amo1·im, Porciuncula .•. Manoel de 
Oueiroz, E. Wandenkoll,, Fehcmno Penna, 
Gonçalves Chaves, Moraes Barros, Leopoldo 
de Bulhões, Joaquim do Sousa, A. Azo
rede, Generoso Ponce, Aquilino do Ama· 
ral e Alberto llonçalves (29) e 11<To os 
Srs. Manoel Barata, Pires Ferreira, João 
Cordeiro, Pedro Velho, José Bernardo, AI· 
varo Machado, Abdon Milanoz- Joaquim 
Pernambuco, Domingos Vicente, Q. Bo· 
cayu va, Thomaz Delfina, Fernando Lobo, 
Paula Sousa, Vicente Machado, Esteves .Tu
nior, G, Rioh:trd, Raulino Horn, Pinheiro 
Maohado, Julio Frota e Ramiro Barcel
los (20.) 

E' approvado por 29 votos contra 20 a 
emenda assim concebida: 

«Substitua-se a conclusi'io do pareoer da 
Commissão de Constituiçüo, Poderes e Diplo· 
maoia pelo seguinte: 

I. • Que sejam approvadas as eleições que 
tiveram Jogar, a 30 de dezembro do nnno 
passado, nos diversos munioipios do Estado 
de Sergipe, para o preenchimento de uma 
vaga no Senado Federal e realiza· las. de ao· 
cordo com a lei n. 426, de 7 de dezembro 
de 1896; 

2." Que s~ja reoonhecido e proclamado se .. 
nndor da Republica pelo Estado de Sergipe o 
Dr. Jo~é Luiz Coelho e Campos. 

I 

Sala das sessões, em 12 de junho de 1897. 
-1llanoel da Silva Rosa Junior,-Gonçalves 
Chaves- Virgilio Dama~io--Seve1·ino Vieira 
-E. Wamlenholk. 

O Sr. Pr•esldente-proclama que 
estti. reconhecido Senador da Republioa pelo 
Estado de Sergipe o Dr. José Luiz Coelho e 
Campos. 

O Sr. Ro~a .Junior-(pc/a o1•dem) 
communica quo acha-se na ante-sala o 
Sr•. Senndor que acnba tle ser reconhecido e 
pede no Sr. P1•esidcnte nomeie a com
missão que devo recebei-o. 

O Sr. PJ.•e!illdente-nomeia para 
esta commissão os Srs. Manoel Barata, Fer· 
nando Lobo e Feliciano Ponna. 

Introduzido no recinto com as formalidades 
do estylo, contrnhe o compromissl) constitu· 
clonai e toma assento o Sr. Coelho o Cam
pos. 

SUCCESSÃO NATUIL\T, PA'J'gitNA 

Continua om 2" discussiio, com o pn.rcccr• 
litvomvcl da Commissiio do Justiça o Logis· 

laçii.o o n.rt. I" do pro,iccto do Senado, 
n. 20 de !R96, dispondo sobre a successão 
natural paterna, revogando a lei n. 453. de 
2 de setembro de JSD, e rostaurndo a Ord. 
do L. 4" T. 02, menoi quanto ii. distincção 
entre nobres e plebeus. · 

O Sr. Severino Vieira- Sr. 
Presidente, a materia do pr•1ecto em debate 
tem, neste momento, a maior importancia. 
Os discursos proferidos, de um e outro Indo, 
mostram que se o prc',jecto, tal como est.á 
redigido, não póde ser• p!acitado pelo Senado; 
ha, entretanto, nceessirlndo j uridica de sub
stituil·o, por fórma a poder sm• adoptaria pela 
casa uma medida, que resolva. problemas 
muito importantes do nosso direito civil. 

Em vista disto, para que a materia se,ia 
melhor estudada, eu, de accordo com um 
dos illustres preopinante~. requeiro o adia
mento da discussão por oito dias. 

Posto a votos, é approva•lo o requeri
mento. 

Fica adiada a discussão do projeoto. 
O Sr. Presidente declara que está e;;go· 

tada a materia ila ordem do dia e designa 
para a da ses,ão seguinte : 

Trabalhos de Com missões. 

Lovanta-te a sesslio iL I hora da tarde. 

29 1 SESSÃO E~l )5 DE JUNHO DE 1807 

Pmsidencin do Sr, Manoel Victorlno 

Ao meio dia abre-se a sessão, estando pre
sente! os Srs. Senadores Manoel da Queiroz, 
J. Catunda, .José Bornarrlo, Joaquim Sar· 
monto, Raulino Horn, Francisco Machado, 
Renerlicto Leite, Gomes de Castro, Noguflira 
Paranagtui., Pires Ferreira. Cruz, ,João Cor
rleiro, Alvaro Mttchado, Abrlon Milancz, AI· 
meida Barreto, Joaquim Pernambmo, B. de 
Mendonça Sobrinho, Rego Mello. Leite e Oi
ticica, Leandro Maciel. Ro~a Junior, Sr.verino 
Vieira, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, 
Q. Bocnyuvn, Fernando Lobo, Paula Souza, 
Mornes Bttrr•os. Leopoldo de Bulhões, Joaquim 
de Souza., Alberto Gon~alvcs, Vicente Mn· 
cha1lo, Pinheiro Machado o .Julio Fr•ota. (:34) 

Deixam <lo comparecer, com causa parti
cipnrla. os Sr.; •. Justo Chm•n10nt, Gonçalves 
Ferreira, Rosa. e Silm, Coelho e Campo;;, 
Porciun~uln. Lopes Troviio, g, vVnndcnltolk, 
Feliciano Pcnna, Gonçnl vo:> Chaves, Caiado, 
A. Azorcrlo, Generoso Ponce, Aqui I i no do 
Amaral o G. Richard; o som clla, os Srs. Ma· 

1 .. 
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noel Barata, Pedro Velho, Alminio A1fonso, 
Ruy Barbosa, Virgílio Domazio, Thomaz Dei
fino, Estevrs Junior e Ramiro Barcellos 
(22). 

E' lida, posta cm discussão e sem debate 
approvnda a neta da sessão anterior. 

O Sr. I" Secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Senador Arthur Abreu, de 
11 do corrente mez, communicnndo que re
sl.~nn o mandato de Senador Fe1leral pelo Es
tado do Paraná.- Vae-se providenciar para 
o preenchimento da. vaga. 

O S•·· :2' Sect•etarlo lê e víio a 
imprimir para entrarem na ordem dos tra
baltlos os segu in les 

PARECERES 

N. 40-DE 1897 

quantos forem os metros de recúo do alinha
monto. Tal disposição vui de encontro ao 
decreto n. 123, de 7 de dezembro de 1894, 
que nutot·izou o Prefeito a contrahir um em· 
prestimo de 40.000:000$, garantinrlo-o com 
esse imposto. A opemçiio já foi realiza•ht em 
pnrte. 

Não e licito ao Conselho diminuir a garan
tia olferecida aos credores e abalar os credi
tas do municipio, que deve ser o primeiro a. 
zel11r. 

Nestas condições, a Com missão de .Justiça e 
Legislaçíio é de parecer que o veto está no 
c:uo de s~r appr•ovado pelo Senado. · 

Sala das Commissões, 14 de junho do 1897. 
- Femondo Lobo. - Gonçatve,; Cltaves.-J. 
Joaquim de Sott::a. . 

N. 42-dc 1897 

A' Commi~síio de Justiça e Legislação foi 
presente o velo que o Prefeito do Districto 
Federal oppoz ú. resoluçíio do Conselho Muni
cipal, que abriu uma excepção na lei muni
cipal tle 17 de julho de 1893, w·mittindo a 
construcção de predios teneos no campo de 
Marte e outros togares aterrados ha menos 

A Commi~síio de Justiça. e Legislação, ten- de 10 annos. 
do examina.do o velo opposto pelo PJ•efeito A insalubridade do mencionado campo e 
do DiEtricto Federal á resolução do Conselho de tal orrlem que o Conselho, anteriormente, 
Municipal, que adopta medidas 1'elativus a por lei de 26 de ma.rço de 1895, a.utol'izou o 
licenças para inicio de negocio, industria ou respectivo saneamento, aind:~. níio levado a 
pro6ssão, e par•a constr·ucções e repa.raçoes de elfeito por importar em somma avultada. 
predios; e considemndo que o respectivo artigo Assim senrlo, não se comprehende como o 
5" releva todas as mult!IS impostas por Jalta Conselho adoptou a resolução de que se trata, 
de licença a casas de negocio, o que viola 0 em desaccordo com a citada lei de 26 rle 
ai'~. 38 da lei n. 85, de 20 de setembro de março, pois tende a aggravar as condições 
1892, segundo a qual o Conselho eliminará hygienicas do togar. 
do quadro da divida activn somente as rela- A Commissiio é, port:tnto, de p:trecel' que 
tivas a imposto.;; e multas que julgar inco- o veto estó. no caso de se1• approvado pelo 
b1•a.veis, nos termos do pnra.gl'apho unioo do Senado. 
mesmo artigo: é de parece!' que o veto seja Sala das Commissües, 14 de junho de 1897, 
mantido pelo SenaLlo. - -Fernw1do Lobo. -Gonçalves Chaves.-!, 

Sala das Com missões, em 14 de junho de Joaquim ele Sou::a. 
1891-Femando Louo-Gonçal-~es Citaves
J. Joaquim ele Sou•a. 

N. 41- 1~0 1807 

O Prefeito do Districto Fetlera1 oppoz veto ú. 
renolução do Conselho Municipn.l, que fixa 
regras para construcçíio o reconstrucçiio de 
jn•ellios e plano de alinh:\met!lo da.s ruas, 
além de outros motivos, pelo seguinte : 

Os prop1•ietarios que quizerem f<~r.er ami
gavelmente n cossfto rh\ faixa Llo terreno t\ 
dosapropriar, determina o art. 8' d11 cita1lo. 
rosolueíio, podorii.o entmr cm accôl'llo com o 
Prefeito, sondo a indcmnimç:lo dad!l com a 
isenção da docima urb:11111 por tantos 11nnos 

Son>uo V, I 

N. 43 DE 1897. 

O Pt•efeito do Districto Federal vetou are
solução do Conselho Munlcip<tl, quo manda 
nccoitar no esta•lo em que se acham as rúas 
Frederico Mcyer, no rlistricto do Engenho 
Novo, Toixeir•a de Carvalho, no do Inhauma 
e o prolongamento di!. do D. Adeli1ide, Meyer 1 
pelas l'azões seguintes : 

I" As duas primeiras ruas niio tem as con
tliçüos · cxi::tidns pelo úocroto n. •13 de 2 de 
ili:USI;o do !803, 

2" Pertence ao Conselho regular n abcrturn. 
das ruas, ex-~i do nrt. IG ::i 23 da lei rlc 20 
do sotombro de 1892 ; mas no Poder Exo-

'•ll 
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cutivo compete ncccitnl-as nos termos do ci
tado decreto n.,13. 

3" Niio existe o prolongamento da ultima 
run. 

Estando a resoluçii.o em rlesaccm•do com as 
disposiç,õos citarlas, a Commissiio do .Justtça c 
Legislação é de parecer que o ~dto seja ap
provado pelo Senado. 

Sala rlas Commissües em 14 de junho de 
1807 .-.z:'emanrlo Lqbo-Gonçalvcs 'c!oavcs
J. Joaqu1m de Sou:m. 

N. t]4 DE 1807. • 

A Commissiio de Justiça e Legislação' 
tenrio examinado o vdto que o PreJC!ito do 
Districto Federal oppoz à rcsol11ção do Con· 
selho Municip..'ll, que autorisa o prolonga
mento da r•ua Agra, no c!i~tr·ictorJo Espírito 
Santo econsideranrlo que niio Joi observar lo o 
decreto, n. 43de 2 de ago,to de 1803, que 
determina o alinhamento ro~to das ruas c 
a dist~ncia que devam guar·dar, /.l de parecer 
que seJ:t approvado o acto do PI·efeito. 

Sala das Commissões em 1.1 de junho de 
1897 .-Fernando Lobo-(Jonçaices Chavcs
J. Joaquim do Sou;;a, 

N. 45 DE l81i7. 

Tendo o Conselho Municipal do Districto 
Federal concedido apcsentadoria, de accordo 
com o art. 40.§ l do decreto n. 26 de 20 de 
setembro de H:S94, combinado com o art. l 
rlo decreto n. 125 do 31 de dezombro de 1894, 
ao cidadão Emiliano Sobral de Carvalho, 
visto contar 23 annos do ser·viços como 
gnarda municipal, o Prefeito vetou o acto, 
allegando que o beneficio das leis citadas 
não se pode applic:1r a esse cidadão por isso 
quo fora rlemittido do mencionado cal'f!O e 
não havia sido nomeado para outro ate íL 
data da resolução. 

A Commissüo de .Tustiea e Le,islação niio 
entJ•a no exame rlessrt rnziio de decidir, que 
aliás niio considera absoluta, pois seria ini· 
quo que uma demissão immorecida privasse o 
funccionario dos fa vares garantidos pela lei. 

Pensa entretanto que o ]Jrincipio dominante 
o que foi violado il o estatuido n11. Consti
tuição Federal, nrt. 75, ;,ogundo o qual só 
poderit ser concedida a aposent~rloria no c~so 
de invalidez. 

Niio estando verificada essa condiçiio, o a 
Commiss~o elo llfl.rocm• q no o vuta do Prefeito 
devo sor mtnltido pelo Senado. 

SrLlit ri:Ls Cnmmissties cm l·l do iunho do 
1887. -Fel'nando Lo/Jo- Gonçalves ·Chaves
J. JoazHim do Sou;;a. 

rO St·. Pa•eliliflcnlc -A Mesa ac:Lbrt 
de receber um telegramma rlo pre,idente da 
:Lnt.iga intcn<loncia de Manrios, consultanrlo o 
Seurl'lo,por sou intermcrlio, si devem ser elei· 
tas novus me>as para a elekiio senatorial, que 
"e vae reulir,aJ· no Estado do Amazonas. 

O telegmmma ri o seguinte: 
Presidente Senado Fodcrai.-Rio- Veri· 

tleando·se neste estado hypothese artigo 
2" lei 42G, de 7 de dezembro anno pas· 
sado. e tendo sido município capital eleitas 
rne>rtS cleitoraes pcl11. antiga intendencia tres 
di:1s nntes eleição 30 de dezembro,qne Senndo 
annullou, consulto como presidente munici· 
pa!id:Lr1c, cujo tempo dur:tção ma.ndato foi 
reduzido, si deve servir mesmas mesas que 
prcsirliram eleição annullada, ou melhor :tn· 
nulla('iio pleito importou rwnul!açiio dns me
sas? Pr1rece meu dever é couvocar intentlen· 
c ia a.ntig-:1 para eleger novas mesas,observando 
pr·azos lei n. :J5, de 26 de janeiro de 1892. 

Manitos 8 de maio de 1897.-Sá Peixoto. 

O at·t. 23 <lo Regimento, cuja leitur:1 
peço a todos os Srs. senadores que ouçam, 
cliz o seguinte: 

«Si a elei~iio .tive!' sido feit.a em consequen· 
cia de <tnnullaçiio de outra, a Commissiio rle 
Constituição, Poderes o Diplomncia, antes do 
tudo, oxaminari si foram observadas as deli· 
beraçücs do Serw1o, concernentes ao assumpto, 
propondo log-o, como preliminar, as providen· 
cius neccssarias para que seja rosgnardnda a. 
competcncia do Senado na veritlcaçiio dos po· 
deres de seus membros>>. 

Prosuppúe o Reg-imento que qunnrlo oe dê 
annullaçiio de uma eleição, huja algumas dis· 
posições a observ~:n• na eleiçiio a que se vai 
preceder ,para preenchimento da vaga moti· 
vnda por essa annul!açiio. 

O Sr. presidente da intenrlencin de Manáos 
consulta si as mesas que runccionaram nrL 
primeira eleição devem funcoionar na segun• 
da; entende, ent1•ctanto, de ucctiJ•tlo com a lei, 
que devem ser c'eitas nova~ mesrts. (T1·ocam
so vw·ios apartes.) 

O Senado tem de dizer sob que condições 
especiaes vni.se proceder it nova eleiçiio, 
dopois t!e annullnda. <L outJ'tL, annulluçiio que 
se iJ:~seiou em motivos quo determinar·am o 
juizo ílosta Cn.sa. 

Ello, que so pronunciou a respeito das cau· 
~ns rlo nnl!h.lade, tem, do accordo com o Regi
lllonto, rio provitlenciur pura que essas cuusas 
so não repl'oduznm. 

A consulto ó Jllita neste ter•rcno, o o Senado 
nfi.o pt'Jdo allwnr·so complctiliiiCnto da rospou
snbiliclade quo tom llil nuvu. eleição, pnra quo 
niio soj:L rtllcfjada, como causa do nu!liducle, 11 
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circumstancia allegada no tclegramma o que 
constitue duvida paro. o executor da lei ; e ó 
poz• isto que íll\'O a consulto,de accúrdo com u. 
disposição do art. 2:j, 

O Sr, FJ.•anci!ilco 1\llaclwdo
Sr. Presidente, sabe V. Ex. que a lei de 7 do 
deze111 bro teve por 11m especialmente obstar 

., a que che~as•em a seus clfeitos certas irregu· 
Inridades p1•aticadns em alguns E,tndo~. como 
o do Amamnas, onde houve deposiçues de 
intendencias antes de completo o tempo mar· 
cado pela Constituiçüo, pam a sua atlminis· 
traçiio, havendo em seguido. a este acto ou
ti'Os, cons~quencia neces>uria desEe, por ex·· 
emplo, a reforma po alistamento eleitoral; 
poz·que, segundo j;i. provei ao Sanado, todos 
esses actos obedeciam a uma idea unica, a'de 
conferir diploma ao então governador do 
Amazonas. 

A lei de 7 de dezembro muito pntriotica· 
mente, crcando obstaculos a estas intenções, 
consignou o art. 2'' que determinou que 
nesse Estado as mesas eleitornes fossem orga
nisadas pelas intendencias anteriormente des· 
tituidas. Uma dellas é a que enviou, por 
intermedio do s0u presidente, o telegramma 
que foi lido ao Senarlo. 

Essa intendencia havin sido eleitn cm 1803 
e foi destituída em 1893, 2 annos r~epois. 

o SR. JOAQUI~l s.~mrENTO- Apoiado. 
0 SR. FRANCISCO MAC!IAnO- A lei tambcm 

determinou que a chamada dos eleitor·es fosse 
feita pelo alistamento realizado por essas 
intenrlencias destituídas e niio pelas inten-
dencias que as haviam substituído. . 

Como o Senado soube, se 1i?z o novo alista· 
mento, com in,iustiças munifestas, co.m _o 
intuito evidente de excluir centenas de md1· 
vid uos considerados alistados de longa data, 
do tempo ainda do censo, que, como se sabe, 
niio era baixo. 

o SR. JoAQUIM s.mMENTo - Pa1•a serem 
feitas oxclusües em rnass11. 

0 SR. Q. BOCAYUVA- Niio ha poder judi·. 
ciario no Estado do Amazonas 'I 

0 SR •. FRANCISCO MACHADO- Infelizmente 
V. Ex. enuncia uma verdade, que niio posso 
deixar de confirmar. Existe no Amazonas 
uma organização ,judiciaria; porém pod.or 
jutliciario, nos termos cm que deve agu·, 
com a indopeudencia necessariu, nüo ex1ste 
no Amazona$. 

O SR. ,JOAQUIM SAmmNm - Apoiado. 
O SR. FRAl'\CT~co ~LICTL\Do e 11 p!•ova ji1 

o honmdu Senador n ((wo quando aqui cito i o 
iitcto de tol'em recorrido cento o quarenl:t 
c t11ntos destes eleitores ~uo haviam s~lo ox
cluidos indevidamente, o do recurso n11o lhos 

ter sitio provido, sob o simples pretexto do 
que fo'1. inter1rosl.o tóra de tolJ!pO, 

Depois disto V:.. Ex. me du·a so p~ss~ .col_l· 
tlrm:tr IL nftlrmaçuo de que lm podo r JUd!ClllrJO 
no Amazonas, e . responder afllrrnativamcnte 
:í perg-unta. de V. Ex. Digo: existe OI•ganiza
ção judiciaria; porl\m como poder que tenha 
Jorça de ag-ir, o agir dentro . da esphcra .da 
honest.idade, da justiçu e da mdependenCJa, 
não o tem os . 

0 SR. Q. BOCAYUVA dit um aparte. 
0 SR. FRANCISCO MACI!AD0-0 Senado vae 

apresentar qual foi sua idér•, vae apen~s ma
nifestar a idea de que o art. 2" da lCI de 7 
de dezembro tem por fim a orga~1iznçiio d~s 
mesns de accôrdo com o seu preceito e ma1s 
nada. _ 

Eu ncho que o proprio tel~gramma nuo 
tem razão nenhuma. de ser, pors desde que a 
··feição passaria teve co~o um_dos pontos ~a
pitaes de sua annullaçao o nuo haver s1do 
praticada a lei de 7 de Dezembro, V. Ex. 
comprehende nii.o poder haver mesanenlu~~a 
que tenha sido organizada para essa ele1çuo 
e que posE a prevalecer agora, que estamos 
querendo conigir este defeito (apoiados). 

Acho sem razão a. duvida proposta:. pelo 
dirrno intendente de Manitos, onde nao ha 
ai~da mesas OI·ganizadas de accôrdo com 
estalei, o que se provou aqui niio sei' poss.i· 
vel, desde que a. lei chegou par1!- ser pubh· 
cada áquella caprtn l a 24 e ma1s devendo 
contaNe trcs rlius indispensaveis para que a 
lei tomnsse o caracter de obrigatoriedade, o 
que Jazem 27, 11ca!ldo apenas dois dias. ant~s 
do 30 tempo insumciente para orgamzaçao 
de m; ~as, para remessa de alistamento ás 
respectivas mes11s, em11m para todo este 
processo. (Ha um apm·te). 

Para Serrripe, desde o dia 7 ou 9,em11m, an
tes do dia 'lo, lá estava, Não ha paridade. 
(T1·ocam-se 1ll1titos apartes entre os .Srs. Pires 
Ferreira, Joaquim !SarmCI!IO e outros). 

ó proprio parecar da Commissiio de Pode
res declnrou que no dia .12 .iil. 1!- ~ei ostav~ 
em Ser"ipo, rlesde que fo1 transmltt1da daqui 
por teí;,gramma; o do 12 a 30 vão 18 dias. 

0 SR, PINUJ~Ill.O MACUADO- V, EX, est:i. 
illudindo a questão: o Commissiio do Pode
res o que d!?- é qu~ a lei niio. podia ser. e~
rcutada sinao depo1s do pubhct~da no Dwrw 
O(ficiat. 

0 SR. FltANCISCO MACIIADO- Foi publi
cada no dia 9 e transmittida a 7. Constituio 
isso o argumento do nobre ll)Cm~ro da Com. 
missiio o eu me !ombro, pors lt o parecer; 
v Ê:x. lia de mo fuzcr a justiça do acre
tlit:tr.que uiio cmitto opiniiíos sem consci
encia· e~tou provando quo conhor;.o a quos· 
tiio o 'votai conscientemente, 
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O nobre orgi'io da Com missão no sou pare
cer dis:>o que a lei não podi~t ser transmit· 
tida legalmente pelo t~legramm:t de 7, e 
assim niio poderia ter valor, ter autoridade 
le;:al, por ter sido trn.nsrnittida antes do 
Jiá 9, dia em que foi publicada a lei no 
JJim·io O(fici~l; sendo que deste dia cm 
deante é que começou a vigorar (Ha um 
aJla1·te.) 

Ahi é que esiú o engano; no dia 10 ó que 
devia começar a convocuçiio, y:ois o precuito 
legal não ó quo no dia 1 O j:i estejam organi
zadas as mesas, mas que se laça a convoca
ção para n organisaçfw dell<Ls. N:To, era como 
disse o parecer, que no dia !O •leviam csl<Ll' 
or;:anizrtdas as mesas ; alei. se Lem entendo, 
mand:wa que no di:t lO se fizesse a convo
cação, e do dia 12, em que devia fazer a 
convocação até 30, medeiam 18 dias, o dentro 
!leste prazo podia fazer-se perleitamonte todo 
o processo, executar os tramites tortos do 
proce,so eleitoral, para a eleição a 30, o que 
não aconteceu no Amazonas; e por· isto disse 
que nem na capital teve tempo de executar
se a lei. Logo, a lei de 7 de dezembro, pela 
qual se tlevora proceder ás eleições no Ama
zonas, nã.o foi exccntarla; logo, as mesas nito 
estão organizadas, é necessnrio [que ellas se 
organizem. Eis o que entendo rlcvera dizer o 
Senado, uo emittir juizo, para mostmr que 
lit o intendente que expedia o telegramma 
não tinha razlio para fazei-o; dn VJd:1 não 
existe. 

O Sn.. JoAQUm SAJDIENl'o-E para l!t não 
existe, segundo a opinião emittida no pro
pr•io telogramma. 

0 Stt. FRANCISCO MACHADO-Logo, si não 
existe duvid<t nem pnm Iii, que necossidnde 
ha de procurar conhecer a o]linião do Se· 
nado~ 

Parece-me, portanto, Sr. Presidente, que, 
si alguma respostn tom do ser envinda, deve 
ser no sentido de que a lei soja cumprid:t. 

E por esta rnzão mesmo é que nn emenda 
se declarou que n eleição para a substituição 
do terço dos reprcsontantes do Amnzono.s no 
Senado fosse loita., segundo mnnda o art. 2", 
da lei do 7 de dezembro ; lú. estit isw const
gnado. 

Ora, este arti.~·o e oxn.etamcnto o ~uo diz 
que no Amazonas, onde houve dcstituiçtio do 
intendencias, antes do prazo 111nrcndo pela 
Constituiç,ão, fossem as intentlcncias destitui· 
dtlS as ~ uo orgnnizassom as mesa:;, e que ahi 
n cleiçiio so lizes~e pelo alístam~nto dostas 
in tendcncias desti t uidns. 

Isto csüi. na omrmtln n]lpJ•ovadn pelo srnado; 
por eonscguintc, não so pódo fuzer eleição no 
Amazonas do accortlo com esto. lei, sinão pro-

cedendo-se de modo quo as mesas sejam or· 
ganizadas pelas intendo~cias tle 189:J, e QJ.!e 
o nlístamento pa.m se Jazer a chamada seJa 
o destas mesmas int.endencias. 

Tenho concluído. 

O Sn·. Vicente 1\!lacbado - S1•. 
Pr•csidente, a consult:1 dirigida á Mesn do 
Senndo pelo illustre govel'lmdor do Am:.· 
zonas ..• 

DIVERSOS SRs. SENADORES-A CODSUlla não 
é do governador. 

0 SR. V!CEN'J'll i\IAC!IADO-A CO!lSUlt.a di· 
rigirla pelo presidente da in~endencia, de 
Mnnao~. teve torla n procedcncta. Chegou ao 
conhecimento do Estado do Amazonas. 

ü~r Sn.. SENADOR-Note V. Ex., a consulta, é 
feittt pelo p!ositlente da iutentlencia de 189". 

0 SR. VICENTE 1\lACifADO-JiÍ. fiz !L reotifi· 
ca\~rro. 

Ao conhecimento do Estndo elo Amazonas 
chen-ou o facto do que o Senndo havia annul
lad~ a eleição a que nlli se hnvia procedido a 
30 ,le dezembro, para o preeuchimc.nto do. 
van-n existente na representação daquelle 
Esf.'ldo pela substituição do ter,·o do Senado. 
Si ao conhecimento dos poderes do mesmo 
Est:vlo tives;:e cheg:ulo em sua integra a 
emenda aqui aprcsentarlrt pelo illust~e 8_e· 
nndor pelo Amazonas e approv~uln, crClo nao 
haverin nem motivo pnm :t consulta, nem 
razão para que o Senndo interpuzesse seu 
pttrcccr n rcspeitP, mas não tend_o chegado 
renlmente tlc:J.vnm os poderes pubhcos do Es· 
tado do Amnzonas na duvida, si a eleição 
dcvin proceder·-se de accordu com a lei n. 35, 
ou r!e accordo com as disposições da lei 
n. ·126, de 7 de dezembro passado, <:l~'ts estas 
disposições só colliiam para as cletçues que 
tivessem de ser procedidas a 30 rle dezem· 
Lro, 

1 
. _ 

Creio que evidentemente a e etçuo no 
Amazonas tem de ser feita do accordo com a 
lei n. 426. o isto por força dn emenda appro
vad:t pelo Sonndo, cmencla ll:,Jll'esent~d~ ao 
po.J•eccr da Commiss•io de constrtutçtw e 
Po•'leres, sobre a eleição •lo Am:tzonns, 

TaxatiVnlllC!1to n emenda declal'.L que a 
elcic'ão sGrá feita de accorfl.o com art. 2" da 
lei ri. 4:26, de 7 de ;!ezombro do 1§96. 

Quanto ao outro ponto, a questuo de snber 
~i so devem o1•gnnizur novrrs mesas, tamb~m 
e de to•lo ponto proccdonto a. comnlta. fmt:t 
pelo Sr. presiuen te dn m tendeu cm de 
Mnniws. A elci~,flo JiJi annullada o deante tlo 
vol.o do :,;ennclo o dos motivos fJUO levnram o 
SmHHlo a •lar o sou voto pol11 annulln~·iio 1l1t 
elci(io, parece lüm de duv[;Jn. e inclisr;ut.ive! 
quo novas mesas teem do ser Ol'g-:tlllZadus, 
de accordo com o art. 2", tia lo i u. '1~0. 

+ 
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Estou argument~tndo do accordo com o 
vencidJ aqui. O Senado deu como insulBis
tente todo o processo eleitoral <lo Aml1zonns, 
incluindo nesse processo o da organização das 
mesas que tecm do presi1lir a eleiç5.o; e 8e
gundo adispos!ç5.o do art. 2'', da lei n. 420, 
deve h:wer nova orgnnizaçrto de mesas para 
essa eleição. 

Creio interpretm• o pemamen to do, Com
missão de Constituição c Poderes, e :;uppn
nho ainda que este foi o pensamento do Se
nado, quando por maioria adoptou a emenda 
apresent3.da pelo nobre Senador pelo Ama
zonas. 

O SR. DmnNoos VJCE~TE-Mas quaes sdo 
as int.endencias que organizam as mesas~ 

0 SR. VrCilXTE MACHADO-AS que tiveram 
o prazo reduzido. Essa lei niio tinhn, mais ef
teito. si niio fosse o voto do Senado, appro
vando a emenda. A cmemla do Sr. Senador 
Francisco Machado loi neste sentido : ~ue a 
nova eleição se procedesse de n.ccorrlo com o 
art. 2", da lei n. 42G. hto toi approvat!o pelo 
Senado. Agora os motivos que lev;tmm á 
annullnçiio da eleição tambem tin·am expos
tos pelos Srs. Senadores. A conclusão é que 
ficou insubsistente torlo o pl'"cesso eleitoral, 
de modo quo a nova. eleiçiiu deve seJ• teit'L de 
aecordo com o art. 2' ua lei n. 42G; c que 
ainda em virtude ria emenda npprovaLia tem 
de proceder-se a nova orgunizaçtlo de mcs<ts, 
visto que todo o pl'Ocesso eleitoral do Ama
zonas foi completamente annullado pelo voto 
do Senado. 

O S•·· P1•2sndentc- A emenrla 
approvada pelo Senado foi transmittida in
tegralmente pelo telegl'apho ao Sr•. gover
nador do Amazonas, no mesmo dia em quo 
se votou a annullação da eleiç5.o. A duvida 
versa sobro a execuçiio do art. 2" da mesma. 
lei, combinada. com disposiçiie> outras lla lei 
n. 35, de 2G de janeiro de 1892. 

O 8u·. Vicente ~llaehndo-Sr. 
Prositlente, ji1 tive occnsião ri e declarar que, 
de accôrdo com a emenda adoptada pelo Se
nado, o proce>so para a oleiçiio a realizar-se 
no Amazonas <i o doart. 2" da lei n. 420. Em 
J'elaçiio no segundo ponto da consulta para o 
qual acaba V. Ex. de cilamat' a attenção do 
Senado, entendo tambem, e creio ser esb a 
boa rloutt•ina. que se deve proceder a nova 
organiz<tç<lo de mesa' ; isto por uma raziio 
muito simples. Foi uma disposiçiio toda cs· 
pccial para os Estados do Amazonas o Sergipe 
a do art. 2" da lei de 7 de dezembro. 
. Em relação ao Estado do Amazonas o 
Senado annullou todo o processo eleitoral 
desde a sua origem. Vae se proceder a nova 
oleiçií.o, de accôrtlo com a emenda approvada, 
sob um regimon de excepçii:o, com mesas or
ganiz<1rlas do accôrdo com a lei n. 426. Estas 
mesas nüo podem p1•evalecer para as outt•as 
eleições ; é sómente para est~ caso, porque 
a· disposiç,iio da lo i n. 426 era para a eleiçüo 
de 30 tle dezembro ; e em outra p>ssagem da 
emenda do nobre Scnatlül', cosa disposiç5.o foi 
prol'ogarla para a cleiç:lo actual, em virtude 
da nnnullação da primeira. As mesas que 
devem servir dur:mto todo o periodo da le
,dslatura ~iio as mesas organizadas de ac
côrdo com a lei n. 35, o fóra inteiramente do 
regímen de oxcepçüo. 

Julgo intepretnr boa doutrina, declarando 
em nome da Commissiio de Constituição 
o Poderes que a lei pela qual se deve 
proceler á eloiçli.o no Amazonas deve ser a 
lei n. 426, e q uo as mesas devem ser nova
mente organiznt!as. 

O §u·. Presidente diz que a Mesa 
vae communicar ao S;•, presidente da antiga 
intendencia de Manáos o. discussão aqui ha
vida, salientando as opiniões dos oradores, 
que mais se cmpenhar11m no debate. NiLo 
h a vendo expressa deli bet•açiio do Senado, a 
Mesa niio tem outro procedimento a seguir, 
e o-Sr. presidente ~la lntendencia de Manúos 
rnrtí. o uso que ontenrler conveniente tlas 
opiniões rtfJni externadas sobre o assumpto. 

O!WEM DO DIA 

o honrarlo Senador pel~ P::r·•nil niio leu o 
teJen·I·amma, e niio pôle verificar que a con
sult~ vm•sa sobre o seg-uinto: As mesas que 
1'unccionnram na elekiio de 30 do c!emmilro. 
foram mes<LS eleitns pelas <mtigas intenúen
cias na capitttl peln menos, como nlfirma o 
teleg1'ammu.. Como ho., llorém,na, lei t!e 20 do 
janeiro uma t!isposküo . qu_e mand<l que as 
mesn.s elcitoraes const.ltutdas proce1lam a 
to1Jas as olcil,:lics por Vtt:ras que so derem no 
JH•rinrln 1\a, lcg-isln.t.nrn, !'1 soht•fl bto f]\W '_'el',,:t, 
a dtll'idn tlo i:ir. pre~idonl.o d:t Tnton1loncm uc 
lvlan:'tos; tluvirln. IJOlll f'un~Jn.Lla, desrlo quo, p:Jr 
motivo dn. n~o cxecnçn.o completn 1\:t lr11, 
n. elcir;ii.n foi annnlladn .. O f]tW ollo cntbttl/.n, 
ó se provn,Jecem as mcsn.s jit, _ n!1~i Ln.s. ou ~~ o 
11('COSsn.rin pl'OCC~rlr~· n, ol'[f011J:~n,;al) rfc nnvas 
mc~us. 

O Sn·. t',"'J.·c~1knennlto - Cunstantlo a 
ordem rlo di<t do tr:tb:li hos 1lo Com missões, 
dn.t'Ci a. pn.Jn.Vl'<l aos Rrs. Son:ulorcs qno n. 
qni~ot'Cill ·para aswmpto do oxpcdicnl.c. 
( /"!IU.I'tl,) 

Ninguom pcllillllo a pal11.vra, vou lovanlar 
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-------------------------------------------a sessão, dando para ordem do dia da sessão I mette cópia. do decreto que aposentou o 
se"uinte: membrtJ do Supremo Tribunul Federal Dr. 

Continuação da 3n discussiio da proposição José Hygino. Dua.t•te Pere!ra, e dos documen· 
da. Camara dos Deputados, n. 8:!, de 1890, tos _que set'VIram de base a mes~a. ~1.posenta: 
que concede aos al11mnos do curso superior dorm. -A. q~em fez .a reqmsiçao, devo! 
da. F~culdade de Direito, ma.tt•icu!ados antes vendo depois a Secretaria do Senado. 
da lei n. 314 do 30 de outubro de 1895, as Do Governador do Estado do Pará, datado 
regalias da len-islação antel'ior. de 24 de maio do corrente anno, communi~ 

" cando ficar sei ente de ter o Sr. Antonio Ni-
Levanta-se a sessão á I hora da tarde.. colilo Monteiro Baena renunciado o cargo do 

Senador por aquelle Estado.- Inteirado. 

30' SESSÃO El! J6 DE JUNHO DE 1897 

( Presidencia do S1•. · Manoel Victo1·ino) 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queit•oz, 
J. Catunda, José Bernardo, .Joaquim Si1r
rnento, Raulino Horn. Francisco Machado, 
Manoel Barata, Benedicto Leite, Gomes de 
C 'str•o, Nogueira. P.~ranaguá, Pires Ferreira, 
Cruz, João Cordeiro, AI varo Machado, Abdon 
Milanez, Almeid·1. Barreto, .Joaquim Pern11m· 
buco, B. de Mendonça Sobrinho, Rego Mcllo, 
Leite e Oiticica, Coelho e Campos, Lc11ndro 
Maciel, Ros11 Junior, Ruy Barbusn, Severino 
Vieira, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, 
Porciuncula, Quintino Bocayuva, E. Wan
denkoll{, Gonçalves Chaves, Fernando Lobo, 
Paula Souza, Leopoldo de Bulhões, Joaquim 
de Souza, A. Azeredo, Genoi'Oso Ponce, AI· 
berto Gonçalves, Vicente Machado, Gustavo 
Rich:wd, Pinheiro· Machado, Julio Frota e 
Ramil•o Barcellos ('13). 

Deix:am de comparecei', com causa parti· 
cipada, os Srs. Justo Cherrnont, Gon<,,alves 
Ferreira, Rosa e Silva, Lopes Trovão, Feli
ciano Penuu, Moraes Barros, Caiado e Aqui· 
li no do Amaral ; e sem el111. os Sr;. Pedro 
Velho, Almino AtfoJnso, Virgilio Damazio, 
Thomuz Deltlno o Esteves Junior (13). 

E' lida, posta om discussão o sem debatu 
approvada <L acta tl11 scs>ãt• unteriot•. 

O Sa•. l." Sccret:u·io dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio drL JustiçfL e Negocias Inte

rim·es, cio 15 fio C(lt•reute moz, transmil.tindo 
:L Muns:tg-om !I esta data com a q na! o Sr. 
Presidenta dn. J{cpn!Jlica, em satisliL<;iío i'L quo 
lhe 1lirigiu o Senado, cm II deste moY., ro-

O Sr.~" Secretario 18 o vae a im· 
primir para ent1•ar na ordem dos trabalhos, 
o seguinte 

PARECER 

N. 46-1897 

A Commissão de Constituição e Poderes e 
Diplomacia vem interpor seu parecer sobre a 
eleição que teve Jogar, a 30 de dezcm bro do 
anno passado, no Estado do Espírito Santo, 
para o preenchimento do terço da represen
tação do mesmo Estado, no Senado Federal. 

A acta da apuraçü.o geral expedida pela 
Junta Apuradora. da. Victoria, como diploma 
ao cnndidat(l Henrique da Silva Coutinho, dá 
o segumte resultado: 

Votos 

Coronel Henrique da Silva Coutinho 4.449 
Dr•. Luiz Siqueira da Silva Lima.... 2.418 
Dr. Ariiltides Arminio Guaranú..... 236 
Di versos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

A apuração de 117 authenticas que foram 
enviadas á Soci•el;aria do Senndo e pur osta 
apuradas, produziu o seguinte: 

Coronel Henrique Coutinho 
Dr. Siqueirn Lima ....... . 
Dt·, Aristides Guaraná ... . 
Diversos.~ ............... . 
Cedulas om branco •......• 

Votos Em scpn.t•nao 

5.984 
3.401 

:mJ 
10 
20 

I 
II 

Deixaram de ser enviadas ú. Secretaria tlo 
Senado as actas das 1", 2", 4" o 6" secções do 
Rio Pardo e as da 2" secção do Espirito Santo, 
to,fns em numer•n de cinco. 

Perante a Cummis~iio, contestou o tliplomn 
expedido ao coronel Coutinho o Dr. Siquoir11 
Lim11, por diversos motivos, entre os quaes 
se salientam os seguintes: 

a) rocustt rlc flscaes om tlivorsns rnesns dos 
municípios do S:Lilt:L Thorem, Benevent;e, 
tU11clw, Serra, StLIÜit Cruz, Piuma, All!·etlo 
Chaves, Nova Almoitla o S11utu !..oopoltlill<t; 

.1 
r 
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b) recu;a do mesarios em algumos dessas 
secções; 

c) recus11 de recebimento de votos pelas 
mesas de Santa. Leopoldin:t e Benavente; 

d) a.llegações relativas ao alistamento dos 
municípios de Santa Cruz e Calçttdo; 

e) nllegações sobro vi cios de organisação de 
mesas dos municipios de Calçado, Benavente, 
S. Matheus, Barra de S. 1\lathcus e Nov:~ Al· 
meida.; 

() tlna.Imente, allega.ções relativns no nu
mero de eleitores na i" secção do municipio 
do Alfonso Claudio e 5" d:c Itabapoana. 

Pat•a bem llrmnl' o juizo, entendeu a Com
missão devet• deferir o rcquerrmonto fo;ito 
pelo candidato contestante, p.~r;t quo fossem 
80iicitaLlos d:t Camai·a dos Deputados o:: do
cumentos que haviam sido presentes á ter· 
ceira Commissão de rnquerito e ness<l sen· 
tido expediu ollleio uo i" secreta!'io tlaquclla 
Casa r lo Congresso, qno satisfez 11 requisição, 
enviando os (Jocumentos de ambas as partes 
contenderas. 

Por esses documentos -julga a Commi:são 
que não devem· ser contados os votos dauos 
nas 3" e 4" socções do munidpio <te Santa 
Thercza, onde foram recusados tlsca.es, dei
xando tambem do mandar contar 17 votos 
dndos perante o Juiz de Direito, pot• niio se 
acharem nos casos dos urrs. 6" o 7" da lei 
n. 426, tle 7 de dezem!Jrn de 1805; votos e;s~~ 
que, os primeiros aproveitavam ao candidato 
diplomado, o os segumJo·:; ao caodidnto con· 
testante. 

Entende tnmbem a Commlssíio que não cor· 
vem ser contados os votos dndos a a.mbos lld 
canrlidatos nus mosas eleitoraes r!e Santa Leo· 
poldina, niio só pela recustt de flscaes, como 
peltt nã.o acceitação do protestos o como pela 
declaração de 52 eleitores que, si não servo 
para os atreitos do nrt.. 7" da. lei n. 4213, em 
toJo o caso provn. o tumulto o o falseamento 
da verdade eleitoral nesse municipio, accres. 
cendo que na 4" secçiio houve protesto que 
desa.ppllreceu, como o amrma o escrivão re
spectivo. . 

Propõe tam bom a Com missão que sejam 
annull:trlas as eleições das I" e 4' secções de 
Benevente q uo recusaram fiscacs, como ficou 
perfeit;tmente demonstrado. 

Quanto it.s outras allega~ões feitas pelo con 
testante, entende a Commissiio que: umas ca
recem de prova cabal, e outr·as denunciam 
ii•regulnridades que não ntrcctam a verdade 
da elcir;ão, e, de accordo com as pra.xes se
guidas em veritlca~ão de poderes no Sonarlo 
o constantes da aput•ação que pelo Congre<so 
lbi feita da eleição do Presidente e Vice-Pre
sidonte d11 Republica, uma vez que não <!e
nunciam espírito rle fraude, não podem con
correi' pam nnnull11r o processo eleitoral. 

Annulladas as eleições propr.stas pela Com
missiio, pm·de o cnndiu:\to diplomado I. 753 
votos e o contestante 117 votos, sendo, por
tanto, o resu!Ldo geral o seguinte: 

Volos 

Coronal Henrique Coutinho., .. ,... 4.231 
Dr. Siqueira Lima ....... ,........ 3.284 

A ulle;;a~ão quanto à 211 secção llesse mu-
nicípio não procede, pois é simples irregu. E outros menos votados. 
la!'klalle que não a1fect11 a pureztt da elei- Assim, é a Commissão de patecer: 
Çiio. I", que soj11m approvarlas as eleições que 

Opimt tum bem a Com missão para que sejam se realizamm 11 ::lO de dezembro do anuo 
nullas as eleições dos municipios de Alfl•edo pass~tdo, no Est:t•lo do l~spirito Santo, para 11 
Clm vcs o Piúma, por terem: na primoim, escolha de um sonador, excepto as seguintes: 
haviuo recusa de !lscaes e porque tttmbem :;.• e 4·• secções rle Santa Theroza; I•, 2·', 3• e 
foi produzida prova habil de q uo votaram 4·' do Alfredo Cha ns; I", 2", 3·• e 4·' de Piúma · 
cidadi'lt·S não incluídos no alistttmento oloi- :3·' ·rta Sert•a; 2' do Nova Almeida; i", 2", ::!"e 
torai; e nas seg-undas, porque, sendo o altst.a· 4" de S"nta Leopoldina. c i" c 4• do Benc· 
monto eleitoral, confor111e certir\ii.o do Juizo. vento; 
Seccional, de •148 eleitores, a.ppltl'ccem alli 2" que sej11 reconhecido o proclamado se· 
votando 51G eleitores, a.bstonuo-sc airula. de nnddr da J{epu!Jlica :r.eio referido Estuuo o 
votar Oii eleitores, o quo porJitz a somma do curouel Henrique da. Stlva Coutinho. 
6Gl? eleitore~. . . , . '.t Sala das CommissOes, 15 de junho de 1807. 

Lm relu_Q,~O. 1111111.~ , ao proces~o oJ~rto1 l -Vicente Machada relator -Q Bocayuw1 
des~o mumcrpro de Pr~mra, consta. !la copm ti.;: -Abdon Jllitanuo, ' • ' ' 
nssrgnatnl'tls de clml.orcs o numero de h', 
omquanto que o tor·mo do encerramento n n 
acta, iWCIISalll O tle 172. 

Ainrl:t a Commiss>lo ú de opinião quo se!11 
:tnnulladtt :t :;" ~ec<;ü.o do muuicipio dtt StJrrn 
peJ:t l'CúliSlt dO ti>Cili. 

Ig·ualmento, a. 2" sr,cçii.o do município dt 
Nuvtt Almeida, onde ~o deu a mcsmtt iul'r:tt'· 
~ü.u tle !ui. 

ORDEM DO DIA 

l\lWAI,fAS A l>S1'UDANTES 

Cuntinútt em 3·• rliscms:i.o, com o parecer 
Jitvoravel dtt Commissü.o tio Instruc<,':'io Pu· 
l;lica u a cmcntltt r1o :::r. Severino Vicirtt, n 
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proposiçi:Lo da Gamara doa Deputados, n. 82, 
de 1895, que concede .nos alumnoR do curso 
superior das Faculdades de Di1•eito, matri
culados antes d:1 lei n. 314, de 30 rle outubro 
do 1895, as regalias da legislação anterior. 

sem e lla,os Srs.PiresFerreir.J,,João Cordeiro, 
Pe.lro Vclllo,Aimino A:lfonso, Ruy Barbosa, 
Virgílio Damasio, Q Bocayuva, Esteve Junior 
e Ramiro Barcellos ( 17). 

E' lidtt, po3ta em discussii.o e sem dob:lte 
appro\'11da a neta da se;são anterior. Ninguem pedindo a palavra, encerr.t-se 11 

discussi:Lo. 
Posta a votos, é approvacla a emenrla, assim 

concebida: 
Acet•cscente-se onde convier: 
A disposição desta. lei serú. igualmente ~p

plicavel aos nlumnos da Escola Polytechmca 
que se acharem em situação analoga aos dos 
cursos jurídicos. 

Posta a votos, é approvada a Jll'Oposição. 
E' a mesmn, assi.u emendada, adoptada 

para ser devolvida a outra Gamara, indo 
antes iL Commissão de Redacção, para redigil• 
a. emenda. 

O Sr. Pre!i!idcnt.e-Achando·se es
gotada :L ordem do dia, vou levantar a sessão, 
marc 'nela para am:J.nhã sessiio secreta, n fim 
de tomar o Senado conhecimento de actos do 
Poder Executivo, e designando para O!' riem 
do rlia da sessão publir.a, depois de amanhã, 
18, trabalhos de Commissües. 

Levanta-se a sessão t1 meia-hora depois do 
meio-dia. 

31" SESSXO EU 18 DE JUNHO DE 1897 

P1·esidcncia do 81·. Manoel l'ictOJ·ino 

Ao meio-dia n bre-se a sessão, esto.nrlo pre
sentes os Srs. Senadores Manoel de Queiroz, 
.T. catunda, José Bernardo,.Tonquim Sarmento, 
Fru,ncisco Mnchndo, Manocl Hal'l1ta, Beno
dicto Leite, Gomes do Castro, Nogueira Para
nnguá Cruz, AI vano Machado. A h lon Mila, 
noz, Àlmeirla Barreto, Gonçal vos Fel'reira
Jottquim Pernambuco! 13. d.o .Mendo,nça So
brinho Re"o Mello, Leite e OttiCtca, Coelho o 
Campo~. L~anllro 1\!aciel, R.osa Junioy, Sev~
rino Vieim, Eugenw Amoi'Im, Dommgos VI· 
couto. Porciuncula, Thom:tz Delllno, Lopes 
Troviio, Feliciano Ponna, Gonçalves Gl111 ves, 
1'crn:tndo Lobo, Paul:t Souza, Leopoldo de 
Hnlliiie~ •. Tna.~nim rio Sonzn., Gonm·o~n l'nncn, 
AI!Jol'tO Gotwalvos, Vicente Machado, IJustll\'0 
Jticlmrll, l'i'nhciro Machado, Julio Frota o 
Rn.mil'o Barcellos (-10). 

Deixam do couiparo•~m·. com causn ]Jill'tici
l•ada, os Srs. Rauliuo Horn, Justo Ghor•nwnt, 
R o.> a o Si I v a, E. vV :J.nrlonlwllt, Moraes Bai'ros, 
Caiado, A. Azei·edo, o Arjltiliuo do AlliUI'lll, ~. 

O :Sr. i.• Secretario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENT~ 

Officios: 
Do I o secretario da. Gamara dos Dcputatlos, 

de 16 do corrento mez, comm unicando que, 
tendo aquella Gamam adoptado, em sessão 
de 14 deste mez, o projecto do Senado, que 
autoriza o Poder ExecutiVO a mandar pngar 
ao carteiro •le !·• classe da Repartição Geral 
dos Correios Philomeno Jocel,v.n Ribeiro os 
vencimentos que lhe são devidos,e nesta data 
enviada ó. sancção presidencial a rPspectiva 
resoluç•fio. -I n teirad". 

Do Ministet•io da Marinha, de 12 do cor
l'ento mez, transmittindo a mensagem com 
f'I'UO o Sr. Pre~idente da Republica devolve, 
sanccionados, dous dos auto;;raphos do de
creto do Congt'esso Nacional, que tlxtt a força 
naval para o anno de 1898. -Archive-se um 
dos autograpl!os e communique-se á Camara 
dos Deputados, remettendo-se·lhe o outro. 

Do I" Sect•etario do Gungresso do Estado· do 
Amazonas, de 19 do maio ultimo, remettendo 
um exemplar nos Annaes do mesmo Con
gresso, relativos ó. 2" sessão Ol'•!inaria da 2" 
legislatura.-Agradeça-se e archtve-se. 

o 81•. ~o Scct•ettu•io lê e vae a im
pt•imir para entrar na ordem dos trabalhos 
o seguinte 

PARECElt N, 47-DE 181)7 

O projecto n. 44, do ann_o _pass~,tdo, ~:lfe
rocido pela illustra·la Gommtss·.w de Marmita 
o Guerra, autoriza o Governo para rcrcrmt\!' 
no posto rle 2° tenente, de accordo com as leis 
vigentes, o cidadão Antonio Ganrlido da Silva 
Pimental, pharmaceutico contractado 2" te
nente honor•a.rio r la Arm:tdtt. 

Não pórlo a Commissiin de !finnnç•as rln.t• o 
sou tl.S~cntimcnto t\o mesmo pr·ojccto. O cida
diio a q no elle se roJbre nem ó pllarmaceutico, 
nmR simples pratico do ph11rmaci1L, nem ofll· 
cial activo da AI•marla, rnn.s apenas l•ono
l'tlrio. 

Os serviços que tom prestado c continúa a 
prestar !i. Murin lia do Uuorra, como pr:tticn 
•lo llhttt'IIHWia, são rumurwrudos, segundo o~ 

r 
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termos do contracto pot• ello acceito o fir
mado sem direito a outras quaesquer vanta
gens. 

Desde q uo o contracto tem sido religiosa
mente executado, nem o cithldllo quo o accei
tou tem f1ireito a pedir o que nelle nllo se 
estipulou nem o Governo é obrigado a pres
tar-lhe. 

A' reforma só tem direi to quem pm•tence it 
Armada ou ao Exercito, é uma vantagem 
inherente á protlssiio, que niio pôde o 
Congresso tlstender a quem não é militar, 
onerando os cofres publicos, jit por demais 
sobrecat•regados. 

Por estes motivos, a Commissllo de Finan
ças não hesita em aconsellmr ao Senado a 
rejeição do projecto. 

Sala tias Commissões, 17 de junho de 1807. 
-.1. O. Gomes rle Cast1'0.-Leopoldo de Btt
ZMes .-Seve1·ino Vieira.-Ramiro Bm·cellos.
Leite e Oiticica. 

ORDEM DO DIA 

TRAB.\Ll!OS DE COl!MISSÜES 

O St•. Pa•esir>'ente- Constando a 
ordem do din de trnbalhos r.le Com missões da 
rei a palavra nos Sr,;. Senadores que i1 quei
ram pari1 assumpto de expediente. 

O St•. Vicente :r+Iachado (*)
E' meu intuito, tom<1ndo a palavrn, Sr. Pre
sidente, pedi<' a V. Ex. que consulte o Senado 
si consente que sPja puulico.do no jorn:tl da 
casa a infot•m:tç,ão que iiJi prestadtL pelo Go
verno ó.ce1'Ci1 !lo requerimento que outro di<t 
tive occasillo do apr·esontar, sobro o pellido 
de aposentaçiio do St•. ministro do Supremo 
Tribun11l Federal o Sr. Dr. José Hyg-ino 
Duurte Pereirn. 

.Já que estou na trilrunu, aproveito a occasião 
pttt•a fazet• uma rectificação sobre os discursos 
que aqui pronunciei. 

Não tenho por habito corrigir as notas tn
ehygmphicas q uo vão paro. o Dia rio O (ficir!l, 
e, portttnto, quer o ultimo tliscUl'so quo nqui 
proft!ri sobrou cleir;íio llO Set•gipc, que1• aquelle 
em que fundamentei o petliflo de inform:~çües 
ao Sr. Prosiden te dn Republicn, niio !ornm 
por mim rcl'istos, timwdo por isso incndos 
do erros c ;~tiirnHwOcs que positivamente 
niio ti~. 

Apl'oveitandó :Linda a occnsião de n.chnr-mo 
11ft tt•i bumt, dovo tleclat'<tl' ao Sonatlo que "; 
inlul'lllliÇÜO:< que 1\Jt'Jtlll solicitad<tS ao Sr. l'ro· 
sitleHto Ui!. l{epubliw não vicl'iLIIl complotus. 

(•) Nilo fl.)i '!'ll\'iHLO pelo Ul'!Hlor. 

~um~d u V. I 

Eu pmli que fossem remettidos ao Senado 
todos os papeis o documentos relntivos ii apo
sentadorii1 do ministro elo Supremo Tribunnl 
Federal o Sr. Dt• •. José llygino Duarte Pe
reira, assim como n cópia llo decreto que o 
aposentou. 

Vciu a cópia do decreto, assim como os do· 
cumcntos com que e;se ministro instruiu :t 
sua petição, mas i1 petição o outros papeis 
relattvos a este pedido de nposentndoria não 
viernm. 

Peço a publicação de todos os documentos 
que foram remettidos, para que fique bem 
saliente que, quando perli as informações, 
declarando antecipnd:tmente que o Governo 
tinhn s dtado por cim<L dn lei, e o facto veiu 
encontt•ar confirmação nas informações pres
tadas. 

Asseguro ao Senndo que foi contado por 
inteiro ao Sr. Dr. Jose Hygino Duarte Pe
reirn o tempo que serviu não só como lente 
da Faculdade de Direito do Recife, como o 
tempo que set'Viu como secretario do Governo, 
em Pernambuco. 

Aindn mnis, S. Ex. juntou uma. petição 
com i1 informnçíio do Tribunnl de Contas, em 
que mencionavn o tempo em que serviu como 
membro dn Constituinte e como membro do 
Sen:tdo. 

Om, parcce·me que não só o cargo de se
cretario do Governo, como os do Senador e 
membro da Constituinte, não dnvam direito 
a. S. Ex:. para requeret• n sua aposentadoria. 

0 Srt. GONÇALVES FERREIRA-Quanto tempo 
se apurou? 

0 Srt. VICENTE MACHADO -Vinte e tl•es 
nnuos e ... 

O SR. Go~>ÇALVES l''ERR!liRA - Basta vinte 
annos. 

0 Sn. VICENTE MACHADO- Sr. Presidon te, 
não sei onrle o Governo encontrou semu
.lllança ncrs cargos do mngisterio com os da 
magistratura pfÍl'a mandar contnr por inteiro 
o tempo que serviu o Sr. Dr. Josó Hyg-ino 
Du:trte Pereira. 

O Sn. GoNÇALVES FmmEmA. dá um aparto. 
0 SR. VICENTB MACIIADO-Agorn O t]UO não 

enuontrn apoio, nem siquet· nesta interpre
tação nobulosissima que dii o Governo ao seu 
«cto, é o fuct.o flo querer computar Pnl'!l urn:t 
uposenta·lorht o tempo do muntlato de Senallor 
o de uma Constituinte, assim uomo o do se
cretario tlo Governo, cargo de coJumissüo. 

O SI~- Go:--or:AL\'E; FBJm~mA diL um aparte. 
O Sf~- VICEN'J'J•: :\!AC!IADrl-Si ao terJninai' o 

lllOII IJI:tlldato Li 1'01' 11 Jcll'Lllntl flO OUI.ü1' !l SUIL 
rcnovu~'iio, ltui du 1icnt• muito sttii,;tuilu quo 

.]'j' 
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prevaleça esta tloutrina. pnrquo hei de pedir 
no Governo quo me npo:;ente como ~onador 
(1·i.w), porque ncssn. occasião terei tempo pcmt 
obter n aposentll!lorin. e O> larg-os pl•ov.,ntos 
de uma inactividade fol:!adtt. (Riso.) 

Peço a V. Ex. que consulto :t Casa si con
sente na publicação do todos estes documentos 
a quo acnbo do re.rori Nne. 

Posto a votos é approvaLlo o requerimento. 

O §r. Presi,lente- Ninguom mais 
pedindo a llalavm, votl levautar 11 sessiio, 
L'.esignnndo para ordem do di:t da sessão se
guinte: 

Discussão unica. ,lo p:l.J'ecer n. 46 d.e 1807, 
d.a Commissii.o tle Const:ituiçiio Poderes n Di
plomacia, OJlin:mdo que sejtt reconhecido e 
proclamado Senador d:t Repuul•c:>. pelo Estado 
do Espirita S1mto o coJ•onel Henrique L!a 
Silva Coutinho. 

Discussii.o unica do velo rio Prefeito llo Dis
trieto Fedem! :1 resolução <l.o reopectivo Con
selho l\funicipal, relativa a licenças par;.~ 
mI CIO de n~gocio, industria ou pr•ofi~siio c 
para construcçõcs e rep~rações do prCllios. 

Discussão unica do veto do Preftlito do Dis· 
t.ricto Fedem! á resolução do respectivo Con· 
selho Municipal, relativa a J•egras par·a 
construcçã.o e rcconstrurç;i.o de predios e 
plano de alinlm.mento <las ruas. 

Discussão unica do velo do Prefeito ds Dis
tr•icto Federnl :1 resolução do respecti m Con
selho Municipal, relativa li const.rucção de 
prodios terreos no Campo de Marte e cm outros 
log:•.res aterrados ha meno.> r1e lO annos. 

Discussiio unica do ~elo do Prefeito do 
Districto Fedem! :i. rcsolnç;io do respectivo 
Conselho Muuiciprll, relatin à acceit.a~ii.o, no 
esbtlo em que so ach:~m .. 1las runs Fr•edcrico 
~reycr. no disl.ricto 1lo Eugenho Novo. Tei· 
:xei1·a do Carvalho, no tlo l11haün:a, e do pro
Iong:unento d11 de D. Ad<·laitle, 110 ~reycr. 

Discussão unira do velo 1lo Prefeito do 
Districto Federal ú. rcsnlllçiio do rcspecti vo 
Conselho Municipal, rolat,ivn. ao Jll'olong-a
mento da rutt Agra, no diat!'icto tlo Espirita 
Santo. 

Discusfão 1111ic:t do veto do Prefeito do 
Dist,1•icto Fedem! 11 re;oluçiio do respectivo 
Conselho Municipal, relativa :i. aposunt~ção 
do cidlldiio Emiliano SobJ·a.l de C.crvalho, 
visto contar mnis do :?3 nnnos do set•vi<;o 
como gurtrda municipal. 

Levanta-se t\ sessão a meitt hom depois do 
IIICiO-il ia, 

PUBT~IC.\ÇÃO FP.J'l\\. E~I VIRTUDE Dl~ DJ~LIBí~ltA .. 
ÇÃO llO Sl~N"ADO, '1'01\!Af)A. El\f SBSSÃO DI~ ]t; 
DO CültH.EN'l'N 

« Sr. Prosidonte e Membros do Senado Fc· 
dera.l-Em sati:sl'ação no pedido constante da· 
Mensagem de 11 do cor'I'ente rnez, passo ils 
vossas mãos cópin. dos documentos que ser•
virum. d~ b:1se ao decreto de 7, tambem junto 
por cop1a, e pelo qual foi aposentn<1.o o Mi· 
11 istr•o do Supremo '!'ri bunal Ferlernl Dr. J os li 
Hygino Duarte Pereira. 

Capital Federnl, 14 de ,i unho de 1897.
Prurlenle J. de Motaes lJarros, Presirlonte 
da [{epublica. 

Cópia- O Presidente da Republica, atton
dendo 110 que requereu o DI'. José Hygino 
Duarte Pereira, Ministro do Supremo Tr•ibu
nal Federal, resolve, em conformidade do 
art. :3lJ do deci•eto n. 848. de 11 rle outubro 
de ISOO.c do Ul't. 1• do decreto n.ll3, de 21 
de ontub1•o de 1892,combina,~os com o para· 
g-rn,pho unico do art. l" do decreto n. 3G3, 
do G de janeiro de 1806, conceder·lhe apo
sentação com os vencimentos marc.1dos no 
art. 33 do retcritlo decreto n. 848. visto ter 
sido julgado incupaz do serviço em inspecçiio 
do sau<le. 

Capital Fe1lornl, 7 de junho ·de 1891.
PJ·udenle J. de Jl[oraes Barros.- ,1m aro Ca-
1Jalcanti. 

Cllltorme.- Q,·ahtlino Cvelho. 

Cópia- Dii•ectorin. Gm•nl tlo S:tudo Publica.. 
- N. 14R- Exame de vtditle~-0 Sr. Dr. 
,Jo~é Hygino Dtmrt.c PtH'0:ra., Ministro do SIJ
promo Tribunal Fuileml foi cx;tminado nn 
din. 21 pelo abaixo nssign:1t!o, qun opina ~ot'
t'rcr cl!e d11 noura.;t.lienm ccrcl!l'o-merlullar, 
antig-;r, e gl'll.ve, e que por 'er impo~sivel tt 
respect.ivtt at.tenua~iio lltt~ conuiçües do pro· 
tissiio L lo exam iuado, j ulg:~·o em condições de 
sct• nposentatlo. 

Cn.pil.til Fedornl, 21 do maio de 1807.
Medicas: Dl'. Joaquim .Tosd da Situa Sm·tlinJur, 
- D1•. Nww de ;lnril'(((/e,- O director gt•r:tl, 
N11no de .ilnr!rarle. · 

Remot.tirlo no Sr. Ministro da .rust.ica e No
goeios lntt,l'iorcs em :li de 111/l.JO do 18\!7.- O 
sma·etnrio, DI'. Lui; .1nltmio tio Sika .San
lo<.-Colll'ul'IIIC.- C:J·atJt!iMJ Cueilw. 
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Cópia- Atte&to que o Sr. D:· .. Jose Hygino 

nu~rr.c Pereir11 está. sofi't•en•lo de gl'l1ve dys
pepsi:t gastro intestinn.l e tle cerchostoni:t, li
gados á vida sodontaria e a oxce~su de tr;t· 
balho intellectual rcclamrulo pela pl'oflssão 
que exerce. O se1; restabelecimento está de
pendente de longo tempo de repouso mental 
e adopçiio de um genero de vida men~s se· 
dentaria. 

Rio de JaneiJ•o, 22 de abril do 1897.
Dr. Cm·los Teixeira. (Estavam colladas tres 
estampilhas de 200 réis, devid.11mente inuti· 
lisadns.) 

Reconheço verdadeira a assignatnra supra. 
Rio de Janeiro, 14 de maio do 1897.- Signal 
do tabellião- ·Pedro Evangelista de Castro. 
Em testemunho da verdade estava o signal 
publico. Contorme.-Gnttulino Coelho. 

Cópia- Attesto que o Sr. Dr. Josi\ Hygino 
Duarte Pereira sofi're de longa da' a de ca· 
taJ•rho "astro·i1ltcst1nal chronico, com atonia 
intestin'a!, acompilnhada de neurastlwni!t de 
fórma cerebro espinlml, soffrimonto esse. que 
se tem ao"ra vmlo com a vitla sedentar·m de 
ma"istr~tlo e com trahalhos intellectu!tes f<ll'· 
çad~s. ne~essi tando pois para. seu rcst~belo· 
cimento de mudanç• rle reg1meu do vrt1a e 
de repouso prolongado. O referido é verdade 
o que amrmo in flde fjl'(ldi. 

Capit.n I F'edm•al, 8 de maio de 1807. -
Dr. MallDei Rodl'ifJUCS Jlfm1teil·o da Jtzecerlo. 

E<t:tv:tm colladns duas esta.mp.illln~:. uma 
de 200 réis e ooltr•:1 de 100 I'els, mutlliz:tt!ilS 
,l.:t s~guinte maneira: ~·cconbeç) .vordadcn·a 
a assign:tturn supra. RI'> 1\0 ,Jan~~t·o, 14 de 
m:tio do !897-Signal do tabr.llmo- Pedro 
Eurm[Jelistn da Cast;·o. Em. testemun~\0. dn 
vm•.lntle ostavn o Rignnl pub!ICO.-Conl<lrme. 
- Gmtulino Coelho. 

Cópia-Exm, Sr. Presidente rlo ~ribuual 
1lo Contas-Josó Hygino Duarte Pcrm.ra ped~ 
que V. Ex. se digno de mnn1lur certtflcar, i1 
vista dos livros üo Tilesom·o Fetleral : 

I" em que tia ta o supplicn.nte tom nu. posso 
üo c;u·~:o de membro do Supremo Trtbunnl 
Federal ; . 

2", si desde entüo até o presento o SJ!PPh· 
cante tom exercido esse cargo sem mter· 
rupçfí.o. . 1. 't 

::l", si o supplicantc pagou todo;; os' ll'Cl os 
dovido.; it l?azcnda,e com esta se aclm qmtes. 

A hu,ea é do ·1 •lo junho 1ltl ~~~2.-P. de-; 
f••I'ÍIIlüllto.-!Uo, :i •lu :tl!l'il 1lo ,IH\17.-Jus" 
J!yf/iuo 1JIIal'le /'c!l'eil'!l, (E;tiL~am,eollailiJ::' 
duas estiL!llpilhas no valor du 300rui', tlev1· 

1lamcnte inutilizadas).- Certifique-se. Tri· 
bunal de Contas, 5 tle abril de 1897.-R. Pa
clillta. 

Certifico, em cumprimento no despacho 
t•etro, que revendo as folhas que servi mm na 
Pagadoria .do Thesouro Federill, pa1•a. paga
mento iL Magistratura Superior desta. Ca· 
pi tal, verifiquei quo o requerente, cidadão 
Dr. José Hygino Dua.rte Pereira foi nomeado, 
por decreto de 25 de maio de 1892, Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, tomou posse 
e ontrotr em exercício no dia 4 de junho do 
mesmo anno ; foi-lhe descontado para sello 
de sua nomea,•ão, em junho do mesmo anno, 
a quantia de 535$, e mais o addicional ~ 
quantia de 53$500, e nos mezes seguinte~. ate 
maio inclusive, de 1893 mensalmente,a quan
tia de i5$ e addicional a quantia de 7$500, 
foi-lhe mais descontado, por augmento de 
vencimento no mez de janeiro de 1896, para 
o sello de uma só vez a quantia de 132$, e 
nos mezes seguintes até ·completar 12 pres
tações, mensalmente, a quantia de 27$500, 
perfazemlo o total de 330$, c bem assim no 
período de 4 de junho de 1892 até fins de 
março de 1897,recebeu integ-I•almente os seus 
vencimentos, E por ser verdade passei o pre
sente po1• mim Iili to e assigllldO. 

Cnrtorio do Tribunal rle Contas, 1:3 de abril 
de 1807.-0 cartorario, Silvaria M1tonio da· 
Costa. (Estavam collartas duas estampilhas no 
valoJ•' de 4$500, devidamente inutilizadas). 
ConJ;:,rme- Gratu/ino Coelho, 

Cópia-lllm. Sr. inspector rla. Alf.mlleg-a. rle 
Pernambuco-O Dr .. Jose Hygino Duarte Pe
reira perle flUO V. Ex. se digne tltl mandar 
certificar, i1 vi.>ta dos livros 1l1L extincta 
Thesout•aríll. desse Estado, qual o tempo de 
exercício do supplic:mte nos ('tirgos abaixo 
nomeados, com declaração d:1s licenças ou 
qwLCsqucr onlras• interrupções. bom como si 
o supplicante pagou todos o,; direitos. e s,, 
ttelm qnit,e com a F:tzonda.-.Jniz substüuto 
da cr;mar'c:' 1lo necife, nome:~tlo a 15 de dc
zombJ•o de 1871 ; tomou passe a II de janeiro 
do 1872; reconduzido a tl no janeiro de 1876, 
começou o noro exercício a 11 de marco do 
mesmo anuo. -Secr·otario do Governo de Per
nambuco, nomo:LC.lo a 16 do abril de I 378 c 
exonerado tt 28 de dezembro do mesmo 11nno. 
.-..Lente da Faculdiule rlo Reci!il, nomeado 
lente substituto 11 30 de novombro de 1878, 
tomou posse a 20 1le dezembro do mesmo anno; 
nomeado Jante cathctlrntico v. ~2 de mnrçJ de 
ISB•l, tornou posse a 22 ele abril tlo mesmo 
anno; jubilado JlOI' decroto do 21 de fevereiro 
de 18\ll.-P. dofot•irnonto. Wo, II dejullio 
1Io IS!J.J.-.fusJ fl•t!liuo 1J uarte i'el'dra. (Es !.11 vo, 
culln1l1L um:L ~~tit:iliipillut de 20 róis, dovilla
munto iuuLilizadn), CurtitlqiiO·SC, Em :lo do 
,jull1o de !89·1.-1'. Cal'mo, 
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Em cump1·imcnto do dosp~cho ret.ro, certi
fico quo o Dr .. Jose _I-Iygino Dunrte Pereira. f~i 
nomeado .i uiz subst1t.ut~ àa eonvwc:t do Rcc11e, 
em !5de dezembro de 1871 tomou posse om II 
de janeiro de 1872. E1n i" do agosto de 1874 
entrou no goso de tres mezes de I icença, 
reassumindo o exerci cio cm 21 de setembro. 
Em 27 de novembro- do refilriclo anuo entrou 
no "OSO de tres mezes rle licenç11, sendo pro
ro,~da por dous mezes e roa>sumiu o exerci
cio" no dia i" do :tbt•il de 1875. Em 4 de 
outubro entrou no goso de tres mezes de 
licença, reassumiu o exercício em 4 de ja
neiro de 1876. Terminou o quatrionnio em lO 
de janeiro do referido anuo, ;endoreconduzido 
om 8 de janeii'O, entrou em exercício em II 
de março. Em I de se tem bt•o entrou no 
goso de dous mE>zes de licença, reassu
mindo o exercício em 31 de outubro. Em 30 
de dezembro entrou no gozo de 10 dias 
de licença. concedida pelit Relação, reas
sumindo o exet•cicio em 9 de janeiro de 
1877. Em 6 de fevereiro de 1878, entrou no 
gozo de tres mezes de licença .. Foi nomeado 
secretario da. Pr·esidencia, em 16 de abril de 
1878, prestou juramento e entrou em exerci
cio em 2 de maio, em 13 do refe1•ido mez 
entrou no gozo de 45 dias do licença., sondo 
prorogada. pelo Ministro do Imperio em 24 
de outubro. Foi nomeado lente substituto 
por tlecreto de 30 do novembro de 1878, 
prestou juramento e entrou em exercício em 
20 de dezembro. Em 12 de março de 1879, 
teye um mez de licença com vencimentos e 
deu em abril do mesmo a.nno 15 faltas. 
Tomou assento como Deputado provinci:tl em 
16 de junho de 1880 e deixou om 18 de julho 
de 1881, reassumindo o exercício de lente 
substituto. Foi nomeado lente cathedra.tico 
em 22 de março de 1884, tomou po8se em 22 
de abril do mesmo a.nno. Erp 14 de novembro 
de 1800, deixou o exercício pal'IL tomn.r as
sento no Congresso Federal como Senador por 
osto Estado. N1ula. eleve de sello rlo suao, 
nomeações. Reporto-me lis respectivas foll111R 
de pagamento e livros do assentamento. E 
pam constar, cu, Al'\tonio Borges da Fonseca, 
passei a presente aos 6 dias do mez de agosto 
do 180-1.-0 cl1ofe rla 3" Recçiio, Lui;; Frede1·ico 
Codeceira. (Estavam colladns quatro estam
pilhas no valor tle 14$500, devirlameule inuti
zada.s. Conforme. -G1·atttlino' Coelho. 

Côpi11-Jllm. Sr. inspector da. A!Jil nucga. 
rle Santa. CILtlmrina- O Dr .. Josó I-Iygino 
Duarte Pereira., tendo sido nomeaun promo
tot• publico dtt comurc•t ([O Dester!'o em lD 
do outubro de 1808 e exonotn.rlo em 1 <le 
ahl'il rio 1870, podo que V. S. ~o rlig-ne 
nmutlar r•e1·tilieaJ', ,·L vista ,]o~ lii'I'OS <liL 
extincl.tL Tlwsolll'ari:t <ks~o Esta.tl<~, qual o 
tempo (]C exerciuio uo supplicanto no rofuritlo 
cargo, colll declaraçiio thLs licon<;us ou q uues-

quer outras interrupções. bem como si o 
snpplicante pagou todos os direitos e se a.clta 
quite com a Fa.zend11.-P. deferimento.
ltio do Janeiro, II do julho rle 1894.- JosJ 
!lygino Dum·te Pm·cim. (Estava. collada uma. 
est·llnpi lha de 200 réis. devidamente inutili
za· lu). Certi tique-se. AHandega do Desterro, 
4 tio agosto do 189,1.-Aducci. 

Em cumprimento •lo despacho retro, certi
fico que das folhas de pagamento dos empre
gados do Ministerio da Justiça,de 1868 a 1870 
consta o seguinte: que o bacharel José Hy
g-ino Duarte Pereira, prestou juramento e 
tomou posse do cargo ele promotol' publico 
dest11 Cupitn.l c,m 10 de outubro de 1868. 
Entrou no gozo da licenç11 de um mcz, que 
lhe l'Ura conceu j,Jct pelo então Presidente da 
Província, em 2 do dezembro do mesmo 
anno. 

Foi-lhe proroga.da. a. licença. por mais um 
mez, sem vencimentos- Reassumiu as fllnc
ç,ões do seu cargo em I de fevereiro de 1869. 
Deixou o exet•cicio em 25 de março de 1870, 
por ter tomado assento na então Assembléa 
Provincial, como seu membr·o, optando pelo 
respectivo subsidio. Foi domittído, a seu 
pedirlo, em 7 de abril de 1870. Relativamente 
aos descontos devidos á Fazenda pelo exerci
cio do seu ca.rgo,nada. rest:t a mesma Fazenda 
Nacional. 

E pam constar, eu, Theodorico Duarte 
Silva.. 2" escriptura.rio, passei a presente 
cert.idão nesta. Alfandega. do Desterro, aos 5 
dias do mez de setembro tle 189•1.-Visto.
.~dducci. (Esta. vam collatla.s tres estampilhas, 
lor de 2$800, deviunmAnte inutilizada~). 
Contbrme.-Gratttlino Coelho. 

Cópia- Exm. Sr. Prosirlente do Tribunal 
de Contas-José I-Iygino Duarte Pereira pmle 
que V. Ex. se digne de rnallllar certitlcat• a 
vist~L dos livros do Thesouro Fede;·,~l: 

1", si o supplicante recebeu subsirlio como 
membro do Congi·esso Constituinte na sossi\o 
t1e 15 de novembro de 1890 a 27 rlo Jilvereiro 
de 1801. e como Senador na ses~ão ordina.ria. 
do junho a novembro deste ultimo anno; 

2", si o supplicanto exerceu o ctLrgo tle Mi
ni:;tro do Jntet'ior, Justiça o Instrucção Pu
blica tle 24 de novembro tle 1891 a O d.e feve
reiro tlc 1892 ; 

3", si u supplicante tem exercitlo sem intor· 
!'Upçi\o o cargo rlo mombro do Supremo Tri
bunal Federal de 4 de junho de 11392 :Lto •t 
presente ela ta; 

-1". si pagou todos os direitos rleviclos ,·L FIL· 
zcnrltt o com esta so a.chn. ~uil;o. P. tlelbri
monto. IUo, :31 <ln ontul11·o do IH\!•1.-.To.<~' l!!f
,,i,w nuru·t1! I'c;·,Jh·~r. (J~stn.vn, t"~ollacla nmn. f\S

'1;1~111 pi! h a de ~00 róis de vidn meu te i 11 uI, i I izatln.). 
Cerliflque. T. do c., 8 tlo novembro do l8!H. 
-Didi1uo d<t Vciya. 

1 
r 
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Certifico, em virtude do 1le.:;pacho retro,' Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota e 
que 1:evendo n. rolha que serviu na Pa- Ramiro B~rcellos (.JS). 

Deixam de comparecer. com causa parti
cipada, os Srs. Rosa e Si! va, Moracs Barros, 
Ca.iatln e Aquilino do Amflral; e, sem ella, os 
Srs. PorJro Vel110, Almino Alfonso, Vírgilio 
Damasio e Q, Bocayuva. (8) 

E' lida, posta em cliscuss:io e sem debate 
approvada a a.cta da sessão anterior. 

gadorm. do Thosom•o Federal para pa~u.
mento de subsidio aos membros do Con
g~esso Constitllintc •. vori!lquoi que o cidlt
dao Senador Dr•. Jose Hygm" Dtmrte Pereira 
oxe1•ceu, sms l'uncçües de 15 ele novembro rle 
1890 ate 27 de fevcroir·o de 1801. o como se
nador na sessilo ordinaria de junho n. 15 de 
outubro do mesmo anno. Por decreto de 23 
de novembro de 1891, foi nomeado Ministro 
do Interior, Justiça e Instrucçlio, tomou posse O §r·. o Secretario dti conta do 
no mesmo e esteve em exercieio ató o dia. n seguinte 
de fevereiro de 1882, foi-lhe descontado o 
sello, em novembro de 1801, a quantia do 
580$, e. nos mezes seguintes a quantia de 
100$, nte o ditL O do fevereiro do 1892. Por 
decreto de 25 de maio de 1892 foi nomearlo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, tomou 
posse e entrou em exercicio no dia 4 de 
JUnho do mesmo nnuo. Foi-lhe descontado 
para. sello de sua nomeaçlio, no mez de junho 
do mesmo ~nno, :1 (jUan.tia de ~88$500 'o nos 
mozes s~gurntes ate ma1o de 1893, inclusive, 
a qun.ntla de 82$500, e bem assim esteve em 
elfectivo l\Xercicio até 31 de outubro de 189'1. 
E por ser verrlade passei a presente por mim 
fei t(l. e (I.SSign(l.dn.. 

Cartorio do Tr•ibunal de Contas do Thc
SJuro Federal, 9 de novembro 1le 1894.- O 
C:trtorario, SitllCl"io Antonio da Costa. (Est:t· 
vam co!ladas quatro est:tm)JillJ(I.S no valor do 
3$620, do v idamen te inutilizadas.) 

32" SE>SÃO EM 19 D:l: JUNHO DE 1897 

Prcsidcncia dos Srs • .IIIarwel de Q Heit•o:: (V ice· 
P>·esidante) c Manoel V ictodno 

Ao meio-di(!, abt·e-se a sossi'io, ostanrlo pre
sentes os Sr>. Senadores Manoel do Queiroz., 
J. Catunda, José Bermmles, .Joaquim Sar
mento, Raulino Horn, Francisco Machn;lo, Ma
nool Barata, Justo Chermont, Benedicto te i te, 
Gomes de Cttstro, Nogueira P(l.rannguil, Pires 
Forreir11, Cr·uz, .Jolio Cordeiro, Alvaro Ma
chn.do, Abdon Milanez, Almeida Ba.t•r•cto, Gon
çalves Ferrcit•a, .To11quim Pernamuuco, B. de 
Mendonça Sobrinl1o, ltcgo Mello, Leito e 
Oitioica, Coelho e Campos, .Leandro Macio!, 
Hosa .Junior, 1~.uy B:nbosa, Severino Vieira, 
Eugenio Amorim, Domingos Vicrnte, PoJ'· 
ciuncula, Thomaz Deltlno, Lopes Trov:1o, E. 
\V:tndnnkolk, Feliciano Pcmm, Gonçalves 
Chn.ves, Fern:mdo Lobo, Paultt Souza, Leo
poldo do Bu!IJiios, Joaquim de ~ouza, A. Azo
rodo, GOIJO!'oso Ponco, Alberto Gonçnlves, 
Viconto Machado, Esteves .lunior, Gu,tavo 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. I 0 Secretario dn. Camara <los 
Deputarlos, de IS do corrente, communicando 
que, tendo aquella. Camara tomado em con
sideração a resoluçlio do Senado, constante 
do seu ornei o de 2li do mez proximo tln!lo, a 
Mes(l. nomeou para f.tzerem part.e da Com
missão Mixta incumbida de elaborar um pro
jecto de lei que regule o estado de sitio, os 
Deputados Amphilophio de Carvalho, Adol
pho Gordo. Paulino de Souza Junior, Lamou· 
nier Godofredo e Julio de Mello.-Inteirado. 

O !!ilr. "..!o Secrctnrio lê e fica sobre 
a Mesa., p:trn. serrliscutirlo na sn>são imme
di:tta, o seguinto 

PAltECE!t 

N. 48-1807 

Redacção final da emenda do Senado IÍ pro· 
posição n. 82, de 1896, ela Camara dos Depu. 
t11dos, que determina quo os alumnos do 
curso superior dliS Faculrlade~ de Direito, 
matriculadoR nntcs da lei n. 314, de :30 de 
outubro de 1895, gosnri'o das regalias da le· 
gislar,lio anterior. 
Accresccnte~se onde convier: 
Art. A disposição tlesta lei seJ'IÍ. igual-

mente npplicn.vel aos alurnnos da Escola Po
lytcchniciL que se achn1·em em situaçíi.o ana
logJL aos dos cursos jurídicos. 

Sllla 1las Com missões. 18 de junho de 1897. 
-J. S. Rego Jlfcllo.-Gustavo Richard,-A, 
A::crcdo. 

O Sr. FI•nnei~co 1\lnehn<lo
Sr. Presidente, l'oJ•qou-me n vir i1 tribuna a 
leit.ura do Dim·io rlo Conffi'csso na. pal'tO re
lll.tiVI\ ao rleb1Lto havido llontom n11. Camm•a. 
tio~ SJ'S, Depntn.<los. 

Tr•Jl.t:L-se do unm quostii.o inteiramente 
pesso11.l, que cu não julgo, porem, dovor 
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deixn.r pn.ssar despercebida, porque esta 
entende com Jactos que me são falsamente 
attribuidos, e que se acham muito e muito 
afastados da verdade. 

Vou restrigir-me ao resumo que se en
contra no jornal a que me refiro, na parte 
relativa ao discurso do sr. capitão Amorim 
Figueira, representante do Estado do Ama· 
zonas naquella Casa. 

Tanto quanto me é passivei dep~·ehende1• 
desse resumo, vejo que o Sr. Amorim Fi· 
gueira, procurando defender os seus amigos 
do Amazonas, fel-o todavia de um modo 
que não mo parece curial, porque não é re· 
taliando, ou não é accusando, que se produz 
defesa. 

Vou ler, ponto por ponto, os topicos da 
accusação, e pela mesma fórma por que elles 
se acham resumidos, vou tambem resumir 
o que tenho a dizer em relação a cada um 
delles. 

Disse o Sr. Amorim Figueira : 
« .•• o Sr. Francisco Machado, barão de 

Solimões, não quer absolut~tmente consentir 
que entre para o Senado um republicano da 
estatura moral do Sr. Dr. Eduardo Ri· 
beiro. )) 

Como elogio, não posso nccei tar esta amr
maçiio de eu não querer absolutamente. 

V. Ex., Sr. Presidente, e o Senarlo viram 
que eu apenas vim cumprir um dever, ex· 
plicando os tactos, tlo modo que me pareceu 
mais cabal para o caso; e po1• feliz me dou 
de tel-a feito com tanta cl11reza quE\ o Se· 
nado, ou pela explicação que dei, ou por 
outr11 qualquer raziio, que tivesse aliunde, 
proleriu 11 deci~ão, que deu em r·esultado o 
não reconhecimento do Sr. Dr. Eduardo lU· 
boiro. 

Portanto, não fui eu quem não quiz; foi 
o Senado que assim entendeu; e as provas 
de que me servi get•aram em meu o~pirito 
t11l convicção, que ainrla hoje, em vez de 
vol·as enfraquecidas, de momento a momento 
:1s vou ven1lo robustecidas. 

Assim, a base d:1 argumentaçiio, para con· 
t.est:1r a veracidade do diploma conferido ao 
S1•. Dr. Eduardo Ribeiro, foi a d:>s distan
cias a que se acham os municípios da ca
pital, dtstancias ostu.s quo não podem ser 
vencidas no curto prazn ue rlous dias. Como 
o Sen11do sabe, 11 lei foi publicad11 a 24; com 
os tres dias rle prazo par11 etla tomar o ca· 
racter de obrigato1•iedade, chegamos a 27; 
de 27 a 30, vão tres; isto C, uous dias 11ntes 
d11 oleiçiio. 

Foi est:L a baso da argumentação quo, se· 
gundo mo parece, serviu par11 11 decisão 
muito Jmtriotica o justr1 do Sonnd~. 

As prov11s quo vior11m dopots rmo tlzemm 
m11is do que, como disse,. robustecer tt minha 

convicçiio. E • assim quo eu encontro no jol'· 
nal Rcpuulica, rle hontem, a publicação da 
portar•ia do illustre governndordo Amar.onas, 
pela qual se f11z a convocação para. 11 eleição 
que tem rle substitnir a annullada, mar· 
cundo o dia 23 de julho. 

Esse documento é importante, e vou lel-o, 
para que seja consignado nos A.nnacs, .junta
mente com as p11lavras que vou profertr. 

Diz a portaria : 
« O governador do Estado do Amazonas, 

tendo em vista a cornmunicação que lhe fez, 
em tele:.:·ramma otncial sob o n. 5a, de :31 do 
maio ultimo, o Sr. Presidente do Senado, de 
haver sido annulla1la a eleição a que se pro· 
cedeu no dia 30 de dezembro proximo pas
sado par11 a renovação do terço tlos represen· 
tantes do Estado naquella Casa do Congres>a 
Nacional ; e considerando que e da mais alt~ 
conveniencia politica que os Estados tenham 
proenchirlos os Jogares de suas representações 
nos corpos legislativos. maxime no Senado 
l?edet•al. pela necessidade de manter sempre 
o principio de igualdade de repre>entaçiio da 
essencia do regimen ; considerando mais. que 
foi em homenagem a e•sa doutrina que a 
Constituição Ferleral consignou o preceito de 
se preencher immediatamente as vagas que 
occorrerem na representação nacional (art. 17 
§ 3•) ; considerando 11inda que o telc!!rllmma 
do Pt•csidente do Senado significa evirlente
mente o desejo rlo se1• mt~ntid:t a doutrina 
constitncional; considerando, tlnalmente,quo 
em qulllquel' época, e principalmente na 
actual, podem as communicaçües otlid11es 
ser levadas em 45 dias a todos os pontos 
do·Esta1lo a tempo de podm• ser respeitado o 
disposto no art. 40, §~".ela Lei n. 235, de 26 
do janeiro de 1802; resolve 1lesignar· o di11 23 
de julho proximo vindouro par11 se realizat• 
cm todo o Estudo a eloi,:ão de um Senador 
p;l.l'a a renovação do terço da re pt'esen t11r;iio 
do Est111lo no Senado Fedem!, devendo ou· 
servlll'·se na mesma eleição o disposto na Lei 
n. 427, de 7 1le dezembro de l89li. 

Em nome da Lei, cumpra-se e commu
niquo-se. 

Palacio 1\o Governo do Estado 1lo Arnazon11s, 
7 do junho do 1807.- Fileto Pil•cg Fer1'eira, 
governador.-Raymundo de Vasconcellos, SO· 
cretario.» 

Ot•a, por aqui vê·se .quo o Governador 
julg11 nocessario o espaço de 4G dins ptll'll 
lilzet· clleg:Lr' :tos extremos do Estmlo, aos 
pontos onde ó necess:n•io que chegue, o co· 
11hocimento da lei eleitoral o do processo pelo 
qual tem do lltzor-se. 

Si, portanto, 45 d i11s siio nccessarios p:tm 
fllWl' chog;tl' aos extremos do l~stado o di!t du. 
eleiçiio, e o processo pelo qual tem de ser 
feit<L, segunt1o o documento que acabo do ler, 

'f• 
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---------------------------------------------
como ~ que, a niío ser p~r um milagre, isto 
podorrn. fazer-se em tlous dias? 

J:'L vê~ pois~ V. Ex. quo, nestas condiQÕ<~s. 
quem nao qurz que aqui entrasse o Sr. Edn
nrdo Ribeiro foram os seus eleitores, foram 
aquelles que o protegiam, furam os tnes 
:•m1gns m•sns, que quizeram que a maioria 
do ~enado tleixasse pas~ar despercebidas 
estas circumstancias, impor·tantes para tiL· 
zerem o reconhecimento dello, que seria in
devido. 

Portanto, não tom raziío o Sr. Amorim 
Figueim quando diz que o St•. Eduardo Ri
b~iro n~o entr·ou pam esta Casa, porque eu 
nao qurz. (Lê.) 

« Passa. :t tratnr de outro :~s,umpto, e diz 
que o Sr. Senador Machndo, bariw do So
limões, não quer ab,olutamente con~on ti r 
que entre para o Senado um republicano da 
estat.um mural rio Sr. Edu:L!'Ilo !ti beiro.» 

Isto como elogio, ,i:i o dis.;e, niio acceito, 
porque é.uma presumpç~o que me não cabe, 
e corno ir•onia acho-a. dema,;iadarnente em
botada para poder ferir-me. (Li3.) 

« S. Ex. não po" e con~entir que governo o 
Estado •lo Amazonas repub!1Ca11o rla respeita
bilidade 1lo Sr. l~tleto l·'ires. S. Ex. uãu :1.11-
mitte tarnliom que l';tçam parte da mag-i~tr·a
tlll'a ferleral homen' que se tenham rlistin
~~~irlo pelo seu traball1o e dedicu•;iio ,·,, Repu
bltca.>> 

E' outra 0uestiío j:'L vencida. 
N:lo quiz nem deixei de 0uerer, porque a 

minha vuntade pouco import:nia p:tra que o 
Sr. Filetn Pire;J lbsse Governadm• do Ama
zonas ; q uom niio queria que ello tosse é a 
propr•ia Coustituiç1lo. 

Não tlz mais do que lel·a, expor o processo 
de que se servir.Lm para elegei-o ; e o meu 
intuito aqui não foi outro siniio esclarecor 
os lilctos. 

A consequencia scrin. necrss11riu e obriga
toria par.t quom re~peitat• 11 lei; desde que o 
n:io foi, o que se deu n:'io tbi porque eu qui,
zesse ou deixasse de quer·er, foi por•JUO sal
taram por cima da Constituição. 

Diz mais (Lê.) 

«Ao cong-r•csso rsta•lonl S. Ex:. qunJiftcou 
rlc obediente e servir, porqmtnt.o niío attcnrleu 
á sua vontntle, 110111 con~entiu que S. Ex. 
assumisse o lo:;at• 1le choro supremo do Es
tado.>> 

E' out.ra inverdarl~. 
Eu nunca ceusu1·ei ao Congresso tlo Estado 

netos sobre os quucs não tivc·sso as provas nas 
mãos. 

Si o Sr. Amorim Figueim quizc,so cm boa 
fó dostr·uir o quo Cll disso, o sou t\ovot• ora 
tomnr os meus arg-nm•· n los }Jilt'a poder an nu 1-
l:tl-os com as pruvns que pudesse tmzer ou 
adduzir. 

Po1•ém S. Ex. não o fez, o vem dizer quo 
tratei mal o Congresso, quanuo o que disse 
l'ui provado com a propria Constituição. 

Ellcs o que fizeram em relação á. Com•titui
çii.o loi excederem-se de t.al modo que cllcgl1-
rarn ao ponto de. desernbar:tçatlamento, vota
rem subsi-1ios para si mesmo8. 

Isto est:'1 escripto em um artigo rla Consti
tuiç,ão ret'orrnada, e l'oi isto o que disse o 
sustento com as provas nas rnii.os. Si S. Ex:. 
n:io queria que eu rli:;sesse isto, ou acha que 
eu n:io tinha 1·azão para dizei-o, venha com 
as p1•ovas •1estruil-o. 

lst.o e o que sa lt~vet•ia fazer ; do contrario 
são pa.ln.vrJs que não devem ser trazida:; so
brot.urlo para a tl"ibuna do Con:;re:;so, por• 
aqnelles que S'l prez11m e que querem para os . 
outros o rrspoito que teern o direito de exigir 
para si. (L8.) 

« Em virlu le de sua attitu .. lo, jó. concor
dando nn. necessida1le d:t deposição dos Srs. 
.Julio de Casr.ilhos e Ba.rbos:t Lima, j:'L prepa
l':tndo a candidatura a SenadO!' do Dr. Sim· 
plicio Coelho •le ltezondo, correspondente do 
orgão seb1stianist11 Liúerda<le, f'oi S. Ex. 
elimina•lo do pi1r'liúo.» 

Isto para mim, St•. Presidente, é um11 no
vidade, e só posso attri buir a U11ra intriga este 
tópico do discurso do Sr. Amorim Figueira. 

Com relaç:i.o ao St•. Dr .. Julio de Cu~tithos, 
eu o conheci na commissão dos 21 •1a Consti
tuinte, da qual fiz parte, e habituei-me desde 
então a formardes. Ex. o conce1to de que é 
um homem convencido e pertinaz em suas 
opiniões, tendo a enor•gia sulflciente p<Lr<~ não 
ceder •lellas. 

Em rela~ií.o a deposições nunca fallei, nunca 
intervim, nem sou nada para intervir em de-
posição:; tle governadores. . 

O SR. JoXo Cono;;;mo- Para isto basta ter 
coragem. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - M11< com que 
fim? A minha coragem uunc:t deu para isto; 
tanto mais que eu nunca estire em reunião 
ncnhunm rlessas que so fizeram, omle se podi11 
tor agitado ost.:t qu~stüo. 

Pór consegnmte, como e que podia appa
recor esta idea de que ~~~ cuus•der·avn. mna 
nece~sida•le a dopo:nçü.o do :li'. Dr·. Juli<J de 
Cast.ilhos? 

Com relaçii.o ao SJ'. Dr. l:larbo>a Lnna, cu 
ató o visitei passando por Pernambuco. 

Quanto :1 questão de sua adrnmistr·ução, eu 
podia uão concordar com certos actos :lul111, 
como uão concordo com outros de pessoas que 
considero meus verdadeiros amigos. 

Nii.o me p:trece que a discorduncia de opi
niiio sej11 motivo p11ra se considerar mal um 
cid:ltlãn com quom se tonh:t relações. 

O fJllll mo Jrareco ó que est.o topico tia 
aceustu;:io l'cil<1 pelo ~~·. Am:rim l•'1guoir11 
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tJ•u.duz que S. Ex., por este meio rallaz, pro
cura intri~ar-me com pessoas com quem mo 
n.cho relaciouarl o. Parece que não tem outro 
fim. porque sem um motivo não se vem in· 
ventar !'actos uestn ordem. 

Si a cousa é, como faz suppor, e jó. o disse, 
n. philosophia ntilitaria, o interesse o movei 
para ns nossas acções, eu não encontro outro 
movei para isto sinão o 1e querer desacre
ditar-me perante uquelles com quem me acllo 
relacionado. 

Nií.o posso des0er n. minudencias a respeito 
do que disse o Sr. Amorim Figuei1•a no outro 
ramo do Congresso, porque, como disse, 
tenho apenas conhecimento do resumo do seu 
discurso que hoje li; mas, tií.o succi11tarnente 
como o que sei, cinjo-me a esta pequena re· 
sposta, esperando para mais tarde, quando 
sal! ir na integra o discurso de 'i. Ex., ver 
se h11 po1: acaso alguma cous.~ mais que me
reça a mmha presença n11 tt•tbuna, pura vir 
desfiiZel-n, espemndo desdejti. a benevolenciu 
do Semdo que,de certo, não sentirá satisfação 
nem agrado em ouvir-me. 

Tenho concluído. 

O Sr. Lopes 'I'rovito começ11 dis
tinguinrlo duas correntes n:t politica nacio· 
nal-uma a jaco!Jina, constituída daquelle~ 
cujo fervor vai até ao fanatismo rlo identificar 
a Patria com as instituições; a outra a jaco
liita, constituída dos que, para rnnleftcar as 
instituições, desacre.litam n Patrht, chegando 
mesmo alguns delles a bater moeda sobre 
esse descredito. Isto é um phenomeno já visto 
na Inglatena do tempo de Guilherme Ill e na 
França por occrtsião da Revolução Franceza. 
Tendo de deixar-se arrebatar, profere 11 pri
rneim, sem cornp:;rtil• entretanto, das suas 
oxaggerações. E' brazileiro c, como tal, quer 
que o seu paiz realce em todas as espheras da 
actividade humanl1. 

Falia em Sn.narelli, do cujo t.J•abnlho não 
quer fazer a criticn,porque para isso não é o 
:::e nado o logar mais aproprindo,e igualmente 
em Domingos Freire, que ha vinte nnnos 
trabalha e hoje pediu ao Governo n verifica
ção dos seus trabalhos contra a febre arna
rolla-terrivcl morbus que nos do~acredit11, 
que nos pcía no no.~.•o engmndccímonto o que 
nos lw. do levai' ao banco lias nações condc
mn:tdas pelo afastamento ela immig-ração. 

Depois do algumas considornçües nffir
mand0 que o. sciencitl é cosmopol i tn, mas ~ue 
os sons :::randos interpt•etos pertenr~om aos 
pa.i~es onde nasceram, pnl'q 110 rlrdles slo [1, 

gloria e orgulho, diz que o Govol'!ln oncar·· 
regon a nrnr1 cornmi~são do Vt•rille:n· os tt'tl.· 
l.Jalltos do illusf.t•e ~'einnt.isb ht•:tzill'it•o o plll'<1 
apparclho.I' n commissii.o tlo neeOi!ILt'ia petln 
ao Sonarlo GO:OU0$000. 

Termina convencido dA que o Senado nilo 
negará esse rccur::;o insignificante, mesmo 
corno marca de que o Senado confraterniza· 
com a mocirlade d:t Escola de Mediei na, q ne :t 
est11 hora sag1•a o illustre brazileiro com a 
ovação dos patriot[Ls o dos convicto;;, 

E lido o fica sobt•e a Mesa durante o tridno 
regimental o oeguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Exe0.ut.ivo auto· 

rizado a despender até a quantia de cincoenta 
contos !le reis (50:000$) com a comrnissão o. 
que encarregou d11 verificação d'o valor e 
elllcacia dos trabalhos sobre o. et.iologia,o tra
tamento e a prophylaxia da l'ebre am11rella, 
do Dr. Domingos !?reice. · 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1897 .. 
-Lopes Tro v tio. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO 

Entra em discussão o parecer n. 4G, de 
1897, da Commissão de Constituição, Podere~ 
e Diplomncia,opinando que sojn. reconhecido e 
pt•oclamado Senador da Republica pelo Estado 
do Espirita Santo o coronel Henrique rln. 
Silva Coutinho. 

O S1•. Domingol!il Vicente -
Sr. Presirlente, sejam as minhas pt•imeiras 
pa!avr·as o. expressão do mou pezur, não só 
por ter de combatei' o parecer rla íllustracht 
Commissilo de Poderes, reconhecendo Senador 
pelo Estado do Espírito Santo o St•. coronel 
Hem•ique da Silva Coutinho, como pol' ter de 
combater a eleição desse i Ilustre cidadão, ao 
qual me ligam relações de amb:ade, ao qual 
tenho muitl1 atfeição e muita estima, atfei(•ão 
o estima, Sr. Presidente, que veern desde os 
bancos escolares, que veem dasde esse tempo 
em que ambos sonhavarnos chirneras, que, 
para mim, ao menos, não se re.tlizat·am. 

Sr. Presidente, não venho tratar da pessoa 
do illustre cidadão. diplomado Senador pelo 
Espirita Santo; venho, porém, t1·11tar do sua 
cluir;ão, quo é nu !la em l~tce dnlei. 

Pm':t tilzel-o, Sr. Presulente, nocessito que 
V. Ex. tenha a bondade tle me mantlar fot·· 
JWcCI' to tios os tlocumontos q uc, pelos con. 
tLIS\rtnt.e5 :'t eloit;.ão rio,; ci!la.tlir.8~ diplorna.tlos 
!lepul.:tdos por aquellfl Esf.ttdo .• l'c>t•nm oll't•.Po· 
eitlo,; !Ht oult'It Oam:trn, uucLtment.os eôtes quo 
fot·:Lm pctlirlos pela Com mi~süo do 1-'ot!t)l'Ol' 
dosL11 Castt. 

+ 
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0 Sn. VICEXTE MACIIADD-·Estão na SoCl'Cl· 
t:ma. (O omdo1· d satisfeito,) 

Peço ao Senado licença. paro. ler o do· 
cumento que a respeito foi nirigido ao illustre 
cida·h.o. Em 5 de novembro de 1894, o Sr • 
Dr. Muniz Freire dirigiu uma carta muito 
ami~tosa. ao Sr. Cerqueira Limo., carta do. 
qualleroi apenas o topico que se refere ao 
compromisso que tomou para com este ci
dadfto, du elegei-o Senador pelo Estado do 
Espirita San to. 

. 0 Srt. DOM!!';GOS VICENTEl-Sr. Presidento, 
d!S<~-o e repito, não ha entro mim e o ci
d:tilno, •hplomatlo Senador pelo meu E,tn.•lo, 
nm:I~uma dtvorgencia ; ::epara-nos, porém, " 
politiCa que ambos adoptamos no E;tudo que 
represento. 

Não pertenço, Sr. Presidente, ao numero 
daquellos que hontem ac!ltlvam todos as vir
tudes .e _todos. os merit_os nos que eram seus 
correhgwnarws, e ho.Je acham todos os de· 
feitos e todos _os vicias nelles, uma vez que os 
separam mottvos politicas. 

Isto serve pum, dizer ao Senado que não 
tenho mot1vos de desaJfeiçiio pesso111, que 
tenho apenas desavcnç,ils politicas com o ii
lustre cidadão. 

Tenho, porém, apezur de tudo, o. liberdade 
de pronunciar-me nesta tribuna, liberdade 
que tambem teve o meu illustre amigo, 
qua11:do o meu nome Joi apresentado como 
candtdato a eleição presidencial do Espirita 
Santo. 

Tenho, porém, uma queixa, que o Senado 
me permittirá externar aqui neste momento. 
E' esta: o illustl'e cidadiio, presidente doEs· 
pirito Sllnto, como presidente do Con~resso 
Estadual,recebeu por engano um tele"ramma 
q~e dizia respeito o. uma pessoa, cuj; morte 
urndo. deploro, e ~erviu-se delle, não reco
nhecendo o engano, para. divu!g;.l-o, pura 
dai-o i1 publicidade. Esse telegt·amma, ou 
porque abusassem de sua boa lé, da sua sim· 
plicidade, ou porque e i! e o autorizasse, foi 
divulgado pela imprenso. para ridiculari
zar-me. 

Sr. Presidente, antes de entrJ.r na demon· 
stração dn. nullirlade tla eleição do Espirita 
Santo, preciso quo o illustre S<>nador, meu 
collega pelo mesmo Estado, rlec!l1I'e aqui qual 
é o c~_nceito, qual é o juiz~. qual é a opinião 
que lormo. do c:1ractcr, c\:1 tnfluenci[l, :~o pre
stigio politico do honrado cidndií,o que pot• 
quatro annos presiui11 u Espirita Sn.nr.o. 

0 SR.EUGENIO AMORIM tlá um aparto, 
0 SR. DOMINGOS VICENTE-Em 1894, creio 

quti em 5 de novembro, um anno antes de 
terminar o pcrio•lo presidonci:tl, e perto tio 
dous anno:> antes de terminar o pet·iodo sena
torial do meu illustro co!leg11., os,·, Dr. Gil 
Goulart, quo honrou a cal\eim que occupava 
nesta Casa (apoiudos), o SJ•. lJI', Muniz Freire 
dirigiu ao c:wrlidato contestante uma. c:1!'tll, 
doclarando-llie que clle er:t o e:tndidato tia 
eloi~:iio ~ona~orinl,e pcclindo-lhe quc1 cm tempo 
so tlesincompat.ibt!iz:tsso, pois quo o i!lustl'O 
cid:td.liO exorcia no Espir·ito Ru.nto, em umrt 
un.~ Ct1llliii'CILS mais importunti!S, O CILI'g'O UO 
.i ni1; do direi1;u. 

Senndo V. l 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Mas O eleitorado 
não quiz ; não acceitou esta candidatura, 
(H a outros apa1·tes.) 

0 SR. DOMINGOS VICENTE.:_ V, EX, ainda 
não me ouviu. Concordo_ que V: E~. s~jo. 
mmto competente para dtzer, nao so ares
peito da P:nahyb[t, como do Espirita Santo 
pois V. Ex. é influencia em toda a União, n~ 
seu Esto.lto e no Estado do Espirita Santo. 

0 SR. ALMEIDA B,~RRETO dit Ulll aparte. 
0 SR. DDUINGOS VICENTE-Vou ler (lJ), 
Os SRS. EUGENIO AMORIM E OUTROS dão 

apartes. 
0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 
0 Sr .. DO~IINGOS VICENTE-O Sr. Dr. Muniz 

Freire era não só o Presidente do Estado du 
Espirita Santo, como era ainda considerado 
por todos os seus corre!igiono.rios como o 
chefe que1•ido, o chefe supremo do partido 
constructor; e até o. imp1•ensa officio.l disse 
que elle era o Espirito-Santense mais dis
tincto. 

Nestas condições, ninguem poderá negar 
que o. palavra do Sr. Dr. Muniz Freire tenho. 
valor incomparavel; o SI', Dr. Muniz Freire 
niio podia tomar um compromisso destes, não 
podia fazet• um cidadiio demittir-se do cargo 
de juiz de •lireito sem que tivesse autoridade 
paro. cumprir o. suo. palavra; o Sr. Dr. Muniz 
Freire, portanto, tomou, em nome do partido 
constr·uctor de que elle era chefe, e como 
Presidente do Estado o compromisso de eleger 
na vuga do Sr. D1·. Gil Goulart o Sr. Dr. 
Luiz Cerqueira da Silva Limo.. 

Eu, porém, Jilço justiço. ao Sr. Dr. Muniz 
Freire; faço mesmo mais justiça, sendo dos 
seus ndver~arios, do que os seus proprios cor. 
religionarios; o Sr. Dr. Muniz Freire pro. 
curou honr·ar o compromisso que tinha to
mado; procurou satisfazei-o, e nesse sentido 
elle dirigiu uo Par1z, niio só ao meu illustre 
collcga, como 11 todos os seus correllgionnrios, 
e ao proprio Presidente do Estado, quo repre
sentava ali i o. sua vontade exclusiva, diver
:.;us cartns em quo pe1li!l, a bem lios inter
esses do J.HL!'Giilu constnrr.Lor, n bom lia suo. 
união, para, tpw olio w1o ,.;o ,.;cindisse, para 
que ollo w1o :.;o enlbtquocos:;o, que smton
ta,.;se rt cnwlili:tturutlo Sr. Dr. Luiz COI·queiro. 
da Silva Lima. 
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Peço ninrla uma vez licença ao Senndo pnrn 
ler topicos do curtas do Sr. Dr. ~mniz Freit•e, 
que servem para provar, e iJ esto o men fim, 
que o St•. Dt•. Luiz Cerqueira 1la Silva Lima. 
era o legitimo candid:lto do Esta1lo, n~o só 
porque o Sr. Dr. Muniz [IJ'!Jire Linil:L cumpe· 
toncia, tinha autoridade p:trtl tomar o çom
promisso prévio que tomou, como porque o 
St•. Dr. Corqucira Li m:t tinha incon tc>t:t veis 
e incontestados sm•vi~•os prest:ulos ao Estudo 
e ao partido. 

Dizia elle o seguinte. (Lê.) 

---------·---
r;~ o no E;;piri to Santo, o ou os desconhc· 
c ia. complctamentu. 

0 SI{, EUGICNIO A~IOltm-NiLo tinha di· 
roi to do os dc5CDnilecor. 

O Sn.. Dn)n:'\aos VICE:->TE- Tinlm, sim, 
'cnilor; porque V. Ex. estava em ItapO!Ili· 
rim e niio sa.bi:t o que se p:tssava u:L Cup1t:1l 
de> l'spirito S:tntn. . 

Mas o nuurc Sem.t!ot• mo sorprchende. NiLo 
trouxe um documento meu p:tru. cstt~ tri· 
buna. 

0 Sl~. EUGE:-110 A~ID!WI -Nem cm. 
O SR. EuGENIO AMormr di um aparte. o SR. D:>MINGos VICENTE- Não digo que 
O SR. DomNoos VICI·:NTE- Perrlô8·me; V. Ex. tragtt ; dig-o que cu niio trouxe. 

V. Ex. é um homem b:~stante i Jlustt·ado e Tenho :tlgumas CIL!'l:ts d iJ•igidas em convi· 
intelligente, e deve ter comprchemlido esta venci:t ao St•. Dr. Muuiz Freire, fazendo-lhe 
carta, mesmo algumas queix;ts; o cllo respondia-me, 

o SR. EUGENIO AMOJmi -E' uma rartn pe~indo-mo que continuasse a dar-lhe o meu 
n.bertn; reconhecia. 0 direito que 0 Sr. C!eto insignificante concurso. 
Nunes tinha de ser candidt~t.o. O Stt. EuGI~Nio AMottm- O Sr. Dr. Muniz 

o Srt. DoMI:'\GOS VICE:'>!TE-O Sr. Cleto Freire ní1o mcndign.va t~poio. 
Nunes está 1\ira da discussii:o. por·que não O Sr~ •. JOLJO FROTA - Pedir apoio ní1o é 
foi candidato. mas eu lerei outro topieo desta mcwligar. 
carta, em que elle affirma o compt·omis~o O Sit. EuGF.NIO AMORDI - Neste caso é 
tomado com o Sr. Dr•. Cer~ueir;c Lima. mend gar, tenha p:wiencia. 

0 St~. EUGENIO A~IOitm-Niio sei o que 0 SK. I 'OM!NGOS VICEN'l'E - Não posso 
tem isso com a flleiçí1o. neste momento ir IJuscar as cal' tas, pam pro· 

O var :10 Smm<ln que ~ou incnp11Z de avançar 
SR. DO)!INGOS VtCEI>TI~- Pa,·ece que um:\ lll'Oposiçii•J ~ll'l niio se,i:t exactu. Podht 

V_. ~~· ql!er lilt1i;ar-me ? us~, d,a ]J tla~ra. jll'uvat• que 0 ~r·. Dr. Mu1dz 111 cit•e muita 
St asstlll e, quetia drzci, potquo CLl >~n- voz me petliu que 0 aj 11dasso. 
to-me. Eu pe.nso que e;tou 110 1neu tllretto , , .. ,,- ., ., , . , . 
mostrando u mcohercnct:t, pelo menos. por·-~ O SR. JULIO FI,Ol A- N,to phctsa provas, 
que niio quero qu:dlficar isto de deslealdttde; ba.sta a sua Jllllav!'IL. . 
quero fugit· elo terrono da~ 1 ctlllia(•ücs, pu is O S1t. Do~nNoo.; VICENTE :-Mas e que o 
n:lo venlto ~q_ui accus.ar f!inguet~l,. venho I nobre Senttdor duvida da. minha_palavra. 
tratar da eletç:w; mas prorJtSé> l'Hiel'tl'·rno a o Stt. EuGENio .\~rotmr - Nao estou du
est~~~. caria~, que íi:ll'ILI~l rlirigitlas pelo ;;, .. Dr. vidando. 
Muntz Frcn•e ao c:mdtdato conte;tantc. 0 SI{. DoMINGo,; VICENTE_ NiLo digo sinilo 

O Sr~. Eut;ENIO A~IORI~I dá um apal'le. a verrla1le, e cmnpeOilll\tlo-tne a exhibir pro· 
O SR. DmnNaos V!CENTE-Ett nã.o sei 0 nts,soiJ pcuu. tle renunciar a mmlm cadciru. 

que signiflca, ou que nome tenha. tom,Lr um O SR. EuGENio AMOR!~! diL um aparte. 
compromisso e depois faltar a ello. 0 Stt. DO)IINaos VICENTv~ _ o meu mani-

0 SR. EuNE~IO AMortm dú um aparte. fcsto não est:'1 cru discussão. 
0 Slt. DOMINGOS VJC!':'>ITE-V. Ex., inter- 0 SR. AL~mlllA 8AimETO Iili um ap:trte. 

rompendo·tne, parece-rue que tem o 1les('jo o Stt. DoMINGos VrcEN1'" - Não tenho a 
de ver-me nauJ'eagar, Imt,; eu respondo a hal.>ilidatle de v. Ex. p,·ovo, com cartas que 
isso f:wilmente. Eu nunca me manilbstei níio silo minhas, que o Sr. Dr. Muniz F1·eit·e 
nesta. tribuna contr,t ti admiuistmç:lo do St•. tomou um compi•umisso com um seu cm·rcli· 
Dr. Munir. l~rciro. gion1trio, que olle julgava. lllUito ~i~~incto, 

O Sit. EuGENIO AMom.1r-Nii:o me refiro a o compromisso que em mmh:L ornmao olle 
V. Ex., refiro-me ao Sr. Dt•. Gil. podi:t tumn.r. visto como cm considorado o 

O Stt. Do~m:oos VrcE:->Ti~- Mas ní1o truto 
do Sr. Dr. Gil; ti-ato de mim. EuiiUllC!l.lllC 
m:tnif'estoi contra lL administraç,iio <lo Sr. 
Dr. Muulz FI'OÍI'C uunca rocuiJi tlo S. Ex., 
tlo corto tempo par:.L c:'t, uonhnm:t carta nnr
rantlo·mo qutllquor acto d~1 su:~ a<luliuisLra· 

cholb Rll)H'emo do partido constructor. 
0 Slt, ANTONIO AzErU,DO ..:.. J{J. não é pOUCO 

promettor. 
O Sit. PIRES FICitllmi:.\ - !\las O Sr. Dr. 

Muttiz Freirll nito promctlc no ar, porque ú 
um homem oé:·io. 

r 



0 SR. DO~Ul:\GOS VJCi~NTE - Aintl;t cm 18 
do novembro rle 1896, um mez e pouco antes 
ria eleição, o Sr. D:·. Muniz Freil'c escrevia 
de Pariz ao Sr. Dr. Cet•queir;t Lima .. 

0 SR. EUGENIO AMOP.IM - 0 Sr. Dr. Muniz 
Freire achava-se em Pttriz havia muito 
tempo; nilo sabia que o Sr. Dt•. Cerqueira 
Lima estava com r.1s inimigos rancorosos 
dclle, com os inimigos da vespera. 

O SR. Do~uNoos VrcJ~NTE -Qu11ndo se uniu 
o Sr. Dr. (Jerqueira Lima aos inimigos do 
Sr. Dr. Muniz Freire? 

0 S!t. EUGEI\'!0 A~JOiUM- No dia lO de 
dezembro. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE -Está cnganndo; 
o manifesto foi publicado a G de novembro. 
Possuo aqui esse maniJesto. 

0 SR. EUGENIO A~IOJUM-Refiro-me ao ma· 
nifesto anterior, que pedia adhesoes contra 
o directorio. 

0 Stt. DOMIXGOS VICENTE-Não sei. 
0 Stt. EUGENIO A~IOimr-Não quer saber. 

Não o tenho aqui, mas r.omprometto-me a 
mostrai-o. Ate o Sr. Cerqueil•a Lima pediu 
votos para a sua candidatura. 

0 SR. DO~IINGOS VICJ~NTE-Mns a canllida
tura. do S1·. Cerqueit•a Lima já estava posta 
em duvida; portanto, porque rar.ão não ht~· 
via cllo de tmbalhar pum ser eleito? 

O Stt. Eum~NIO A~IOtttM-V. Ex. não pôde 
dizer bso, pot·que não si! ac!tava, corno eu, na 
Victoria. 

0 Sn. DO~!lNGOS V!Ci~N'l'E -O, sejav:t pedir 
ao nobre Senador• a finez•1. de nii.o me uar 
mais a partes ... 

O S!t. PnESIIJEN'm-Os apa.t•tes são prohi
bidos. 

O St~. EUGE:-110 A~!Olmr-Et•ct esse o meu 
proposito. 

O Srt. llo~UNGOS Vrc~N1'E- ... porque ulém 
rle mo tomarem inuito tempo a responder
lhes. pótlo o Senarlo per·suadir-se de que ou 
quero protellnr o reconhecimento do cidadão 
eleito. 

O Sit. Eum;;:o<ro A~rormr-Ainda bem qllo 
rliz-Cidadiio eleito. Fulla o coração ! 

O Stt. DomNc.os Vrci~NTm-Pois então elle 
não truz diploma? 

o Sn. EuuExto A~!Oltm-A verdade e como 
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o Si~. EuaE:~IO A~roimr-A 10 de novem
bro já os tu vu. 

0 Sit. Dn:I!INGOS VICENTE-O telegramrna 
não é de 10 rle novornbro. 

A 23 de outubro o Sr. Dr. Eugenio Amo
rim, meu illustrudo collega, passava da Vi
ctoria um rccario telegraphico ao Sr. Cer
queira Lima, então pos•llidor de todas as 
boas quulidanes, corelig-ionario distinctis
simo, rnllrecedor da honra de umn. cadeira na 
representação nacional. 

O St~. EuGENIO AMOltiM-Não ha r.inguem 
que o negue. 

0 SR. Do~UNGOS VICENTE-V. Ex. está con
testando o que não alflrmei. Eu não alllrmei 
que v. Ex. o disses::e. 

0 SR. EUGENIO AMORIM-Ainda não neguei 
as boas qualidar!es do Sr. Cerqueira Lima. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE-O nobre Senador 
disse ha pouco que elle revoltou-se contra o 
partido. 

0 SR. EUGENIO A~!ORIM-E revoltou-se. 
0 SR. DOMINGOS VICENTE-POr iSSO VOU 

mostrar o telegramrna de S. Ex. 
Isto serve para provar que o Sr. Cerqueira 

Lima merecia muita consideração dos seus 
umigos; ora tido como necess:irio junto rlo 
p;trtido. l\ão tôra isto exacto e não só o ii· 
lustrado Senadm• pelo Espirita Santo, como o 
Sr. Dl'. Muniz Freire, corno o dü•ectorio, como 
todos os membros do partido constructor não 
til. riam qu~stão rla sepuraçilodo Sr. Cerqueira 
Lima do pat•tido. 

0 SR. ,\LMi~ID,~ BARRETO - Com iSSO não 
prova sinão que o directoria não quiz mais 
acccitar o candidato. 

O SR. Do~n:-:oos VrcEN1'E- Sei que V. Ex. 
conhece pet•lilitamonte tt politica do Espirita 
Santo, assim como conhece a da Parahyba. 

Tambem conheço . V. Ex., mas é para o 
tratar com o respeito e acatamento que 
V. Ex. me merece e ha de continuar a mei·e
c.er, qualquer• que sej11 o conceito que V. Ex. 
queim hojo tilze1• do mim. 

0 Stt. ALMi~IDA BAltRETO-Honra-mo muito 
com a sua arniznde. 

0 SiL DOMINGOS VICENTE - E prezo-mo 
muito em ter 11 do V. Ex.; quanto ii minha, 
V. Ex. i! te dará o valor que entender. 

o só!. 
O Stt. DomNoos VrCEN'ri~-V. Ex, est:i pc

g:mdo por todns a~ palavras quo digo. 

0 SR. AI,~IEIDA BARRETO - 0 !l!rectorio 
nprosont.11 hoje um candidato o amanhã pódo 
nüo querel-o. 

O meu illustrado colleg-a diz quo niio es
tava resolvida a candidatura :lo Sr. Cer· 
queira Limtt; mas provarei, com telcgrumma 
dos. Ex ... 

O Sit, Do~n:;aos VICE:NTta-Niio estou no· 
gand.o 11 ue o liil'ectot•io tonlla, o direito do 
a.presont.ar qual~uer cidadão parn uma vaga. 
t1.o Deput:tdo ou Senador. 
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Quero, apenas, demonstrar ó que, com re
lação ao Sr. Cm•queiro. Lima, muito justa
mente considerado como influencio., tanto no 
actualregimen.como no pnss:tdo, lmvio. com
promisso formal de elegei-o Senat!or na pri
meira vaga que so de~se; o tal cnmprornisso 
fôt·a tomado dons nnnos ante:;, 

Quer dizer que ostn. cadoii'n, quo pot• g-ene
rosidade do meu r•:stndo'mo lbi conllarla, fôi'a
lhe promettirla dons nnnos antes. 

O ::ir, DI'. Gnldino de Lorcto, quo recebeu de 
um dos memb!'os do di!·ectol'io rt mais for·mnl 
contestaçiio; que Jbi por olle ntacarlu injnsta
mento, e rlig-o injustamente, prrl'qne conlwço 
~o meu adYersar·io politico ns melltol'os qna
!Idade, ••. 

0 SR. EUGilNIO A~!ORili rlr't um aparto. 
o SR. JlOmNGOS VICE:-\Tg - Opprrz-mo a 

eleiçiio do Sr. Galdino rlrJ Lorcto e JoYci unm 
contestação até a ap11raçiio. 

0 SR. EUGENIO A~IORIM - Torlos os re
presentmttcs do Estado l'oram cooni ventes, 
menos eu. 

0 SR. DOMINGOS V!CE:-ITE - li'iio nego ~Ue 
me oppuzesso á eleição rio Sr. Dt·. Grtlrlino de 
Loreto. Oppuz-me com totlrt a lcaldnrle; de
pois, porém, de S. Ex. cstnt• eleito. o de set• 
representrtnte do Espirita Santo, rocnoll8cido 
poJa Camnm tlo> Deput:rdo,:, ando nãn fui 
tro.lmllmr contra a smt oleiçfw ; rlepoi~ rli~:;o, 
desta. tl'ibuna, fiz ju~tiçn, " S. Ex. Taln•z 
por isso li casse suspeito ... 

Não trarei parn. l1.Cfui o flUO se passou, c o 
que o correspondente t!'O Pai; disse rlo Sr. 
D~. Galllino de Loreto; fui eu quem, desta 
trtbuna, o defendeu-defendo!', niio. porque 
S. Ex. não era accusado-mas quem Jilllou em 
abono do seu procedimento na outra Gamara. 

Mas porque fiz opposiçiio ao Sr. Galdiuo do 
Loreto 'I Por entender que S. J,x,, como 
vice-presidonte 1\o Estado, não pnrlü~ receber 
votos p:~ro, Deputado pelo me>nto Estado. 

O SR. EuGJ~NJO A~wrtm-Tinha resignado 
em tempo. 

0 SR. DOMINGOS VICEN1'm-0 nobre Sen:t· 
dor entende que elle aiio era incompn.tivel· 
eu, porém, entendia o contraJ•io, e nesse son: 
tido oppuz-me á sua oleiçii.o. 

O que pretendo o g-ora e nobre Senador ? 
Que cu venha dizer que ellc nrio ora incom
pativcl ? Continuo a dizor I}UO o considero 
incompu ti vol. 

0 SR. ANTONIO A~m~Eno - Os proprios 
ttmig-os do St•. Dr. Galdino Lorolu entondittm 
USSLlll. 

0 Sl\. DOMINGOS V!Ct-:N'l'I'-N~o qrwro dei
xar de let• o Lcleg-rn.mnw. q tt') o Sr. Dr•. G<tl
ili_no Lorcto 1rus,;r1U ao ::ir. IJr. Corquoim 
Luna, o corttunonto nl\o o fez porquo o consi-

,]eJ'n.sse um ltomom desnecessario no partido, 
ou julg-n>se que nii.o l.inhn influencio. bastrwte 
p<Lr11 ujurlal-o no ti·iumpho da chapa. 

0 Srt. EuGt-:NIO AMOltDI d<Í Ulll aparto. 
0 SR. ])O)l!NGO; VICI~NTE-N<iO fui conten

i\or, n~.o me apresentei, fizeram-me candidato. 
Declarei em todos os jornaes do Rio rle ,Ja. 
neiro não ser candidato, mas que acceitava c 
agradecin. todos os votos que rne quizessem 
dar. 

0 S!~. EUGENIO AMORIM rlá um aparte. 
O SR. Do~mwos VICENTE-Estava no meu 

direito; cm politica sou o que quero ser e não 
o que os outr·o,; ~uerem que eu seja. (Muito 
úcm). Não pt•eciso tle liccn,,a de ninguem para 
sot• republicano constructor, para ser o que 
entender. 

0 SR. EUGENIO AMORIM-Nilo ha 1luvida. 
0 SR. DOMINGOS Vrct~NTE-Necessito convon

COl' o Senado. e ó por isso que trouxe estas 
cartas; quo o camlrduto contestante deu-m'as, 
furam a elle dirigirias, e ella,; provam que ha-:
via um compromisso tornado JlClo SI·. Dr. 
Muniz Freire. E, ou elle podia tomar este 
compromisso em nome do partido de que é 
c hoJe. ou não podht, e nesse caso niio é o chefe 
prestigioso, niio é o chefe supremo. 

O SR. EuGF.NIO A)roRm-Ellc abriu miio 
desse compmrnis;o. 

O SR. DO)l!:-\GOS VICllNTg-Niio abriu, nii.o 
prJdia abrir. 

0 SR. EUGENIO AMORIM-Garanto a V. Ex. 
que abriu. 

ü SR. DO)!Jl'\GOS VICENTE-V. Ex. como 
póde garantir? 

0 St~. EUGllNlCl AMORIM dá um aparte. 
0 SR. Do~IINGOS VIClll'íTll-Está aqui a carta 

a cuja lei tum 1rrocccto. 
Em 18 de novembro o Sr. Dr. Muniz 

Freire ainda nl\o tinha repudiado 11 Cl1Illlida
tura, do St•. Cel'queira Lima. 

Nunca tratei nesta tribuna de negocias do 
mou Estado, por entender que os negocias es
t:~llorws se resolvem e decidem nos lugares em 
que se diio; tinha, porém, necessidade de lêr 
estes documentos pura provar ao Senarlo que 
a cnndido.tura do Sr. Cerqueira Llma ó m mto 
lo~itima, sondo elle mu cu.mlidalo natural do 
Espirita Su.nto, o que o Sr. Dr. ~!uniz Freire 
hn.vi<1 tomado o compromisso pam a sua elei
r;iio. Penso ter deixado bom claro esse ponto. 

Vott 11gorareíorir·-Ino r'ts nullitlitdes ria elci-

A i lln :>trar.la C o mm is são do Podot•os constm • 
tir<t q uo dig:~ niio ro:>istir sou pttrocor ir. muis 
ligeirll analysl'. 
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A <ligniL Commissão nií.o pre>f.Otl, per,o li· 
cença parn decl!1ral·o, 11 devida 11ttençii.o :'ts 
nct11s, aos p11peis, aos documentos' que lhe fo
r:1m presentes, pois começ:t dizemlo que 11 
apul'!1ção n:t ca pit:tl do Espirita-Santo pelo 
Governo Municipal, deu ao can<lid:tto diplo
mado 4,4,19 votos, quando posso alllrmar que 
tal votação attingiu a sois mil e tantos votos. 

0 Srt. EUGENIO A~roRm-E' engano da Com· 
missão. Tomou a apurnçiio parcial em Jogar 
do tomar a apur:tção ger<tl. 

O SR. DOmNGOS Vrcc;NTE-Sei que a Com· 
mis~ii.o de Poderes lavra seus pareceres pela 
somma que faz das authetlticas remetticlas 
ao Scna<lo. 

Encontrou ella para o Sr. Dr. Henri~ue 
Coutinho sómente 5.45,1 vot.os. Annullou a 
eleiçii.o rio município de Piuma, porque, ha· 
vendo neste município 400 e tantos eloitores 
qualificados, votaram 500 e tantos, numero 
supm•ior ao de eleitores qualitlcru1os. 

0 SR. EUGENIO A~IORD!- Lembre-se de 
Vianna, munici pio <1e V. Ex. 

0 SR. DOUINGOS V!Ct•:NTE- Mas O que SC· 
segue 'I Si V. Ex. entende que a eleição de 
Vianna é nulla ha de concluir que totlas as 
eleições são nullas e chegara portanto ao mes· 
mo resultado a q uo quero chegar. 

Convitlo V. Ex. aprovar a. nullirlado da 
eleição de Vianna ; prove que lá h:t 500 elei
tores e que votaram 70tl. 

0 Sr:. EUGENIO Ali!OR!lo!-Provarei. 
0 Slt. DOMINGOS VICENTE - Santa T]lercza 

eatá nas mesmas condiçües. Uma certidfw <lo 
escrivão Bomtlm diz n:lo ter llavirlo ali i :tlis
tttmcnto em 1896 ; e, o esc ri vão do juiz sec
ciona!, que n:lo é meu col'!'e!igionario, cer·t.i
tlca que não houve alistamento tlepoi' de ISO.J. 

Por uma certidão passadtt pelo govcr1:o <111 
cnpital <lo Espirita S:tnto, provo que em 
Santa Th<·reza rotar;lm 3Gn eleitores e tleixi1· 
r:1m de comparecer 3G2. 

O S1:. CoEr.no E CAMPOS- Mas nii.o h ou v e 
alistamento? 

0 Sa. DOMINGOS V!Cll:'\TE-Aqui est:i. a e~l'· 
ti dão, V. Ex. póde ver; 

0 SIL EUGENIO A:oJOim! ui um aptute. 
0 S1:. Dolii!NGOS VICENTE- i\!as on<le estão 

transcriptos os ulist:~montos 'I 
O St:. Cot.;LUo E C,utPos-A litlttt do rc· 

gistro uão aunulla o alist:tment.o. ( ll<1 u~tii"Os 
"l""'les.) 

O St:. llo.ltJNGOR VtCI·:~·r•i·:- l'os.,úu aqui 
um:t cot•t.id~.u do qu<' o ultimo a!istaltii\IILO 
eJll ::lautn. Tilot·or.a, U o dn IHV•l, c(•.rtidil.o essa 
oxtraltiLiu. do govemo municipu.l, quo uii.o ó 
composto < 1 o co1•rcJ i gional'ios meus, o tim<l:t 

<las actas, <levewlo ser ig-ual á que se nchn 
no Senado e na Camara dos Srs. Deputados. 

0 SR. VICD::'\TE MACHADO - A Commissâo 
p1•opoz o. annuliação de duas secçües de Santa 
Thereza, 3 e ·1", pela recusa dos fiscaes. 

0 SR. Do~l!NOOS VICENTE- Mas a Commis
slio nii.o vodia destacar uma ou outra secçlio, 

0 SR. LEIT!l E 0ITICICA-V. Ex. deve apre· 
sentar certidlio de que não houve alista
mctlto. 

0 ~R. DoMINGOS VICENTE- Provo que não 
houve ; o ultimo foi o de 1894. 

O SR. Euou::-;w AliiOimr-Deve' provar,mns 
com certidiio da autorida<le loco.!. 

0 Slt. DolliNGOS VICENTE- Hei de provar 
com a certi.J:lo do escrivlio do juiz seccional 
que é o competente. 

O Sn. LEI'rE E OnrcrcA- V. Ex. prova que 
não houve alistamento? 

0 Srt. Dom:'<IGOS VICENTE-Aqui está a cer· 
ti dão do escrivão Bom fim que affirma ter ha· 
vida alistamento em 1896. 

O S1t. LEITE E OrrrcrcA-Ah ! isso sim. 
O Srt. Coi·:Luo E CA)!POS -0 juiz seccional é 

o competente. 
0 SR. Du)l!NGOS VICEN'r!:- Agradeço O au· 

xilio de V. Ex., aqui está uma certidão do 
oscri vão do juiz seccional. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Ha certidão nega• 
tiva? 

O Slt. DoliiNGos VrcE:;TE- Sim, senhor ; 
ttqui es tt't. 

o Srt LErTm E OrTrcic,~-Convem ver isso ... 
(Depois du )l>'Ocw·ar enlre os papeis.) 

Froguezia do Calçado. Não foram convo· 
cada~ os immediatus em votos e a eleição foi 
feita pelu aliStlttnento rlo 1895. 

Es>a l'roguezia t!o C:tlç·ado é a do Sul, 
como sabe o meu illustre collega, o Sr. Eu· 
genio Amorim. · 

E aproposito, tenho proferi<1o o nomo do 
meu collega,. porque uüo •·ejo mal em de· 
clinar-se o norno de um Senador· o ren-i. 
monto o prohibo,mas ignoro qu!ll a 'vunla<>~m 
dessa prúhibi~,fi:o. Em todo c11so, pedirot li· 
cença pi1r~t t!eclina1• o nome desse colle"!l o 
Sr. Senador Eugenio Amor·irn. (lUso). " ' 

Dizia, a J'regueziu ó do Sul do Est11do o 
S. Ex. conltecu, sttbont!o que a eleiçiio se fez 
pelo alist<tmoutu do 18V5 o que pelo alist ';' 
nwur.o 110 1800 tl'ria maioria :1 opposiçüu no 
E~tado. 

g h\L<> pt•om-se <:ont a rpmlitica~ii.o mllni
"ipal lliLirwtmeale rcaliz:ttla ntujt!CIIo 11111· 
uicipio o pela victol'ia quo ulli alcnnçou a 
o p )lu ti i çiio. 
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Jtl me referi :l certirliio comprolnttoria rle 

niío ter havido alistamento om muitas 1're
guezias c~o Estado ; . ~ ~1m a certidiio gemi 
que moncwna .os munlctpJOs onde houve o.lt~:
tamon to em 1896 ; é uma s~ certidiio com· 
prehenrlendo todo o Estado. 

Na cidade o na Barr•o. de S. Mathens, consta 
do documentos presentes á Commissiio, o que 
de momento niío posso esta.r a pl'ocutar paro. 
apresentar, que para formação da mesa clei· 
tom! níio foram convocarias os immcdiatos 
em votos. 

0 SR., EUGENIO AMORIM r]á um aparte. 
0 SR. DOMINGOS VICE:-!TI!l- Não houve 

alistamento em 1896 ... 
0 SR. EUGENIO A~IOJUM - E por onde .foi 

feita a chamada. ? 
0 SR. DOMINGOS VICENTE- Pelo do 1805. 
0 SR. EUGENIO AMOltiM dá um aparte. 
0 SR. DOMINGOS VIC!ll\l'E-E' engano meu ; 

a eleição devia ser feita pelo alista.mento 
do 1896. 

0 Si~. EUGENIO AMCII~IM- Como prova quo 
houve? 

O Stt. DoMINGos VICENTI!l- Por certidão, 
que ahi está. certidão do juiz seccional, di· 
zenuo que houvR o.listamento. 

0 SR. EUGENIO AMORIM- Está regis· 
trado? 

O SR. nom:-;oos VICE:>TE - Des•le que Lliz 
que houve •.• 

(Ilrt rlive>"sos apm·tcs). 
Os documentos a que estou mo referindo 

estão juntos iL contestuç·i'io. que foi aprcsrn· 
tad11 ,·, C;~ mura dos lloputudus. sobm tal rio· 
cumento a Commissiío lavrou seu pa,reccJ• ... 

0 Stt. EUGENIO AMORIM dá um aparte. 
O St:. Domi'\oos V!CI!lNTE- Reflt·o·mo nos 

rl.ocumcntns presentes i1 Commtssão: devem 
esta\' ahi ( ntosl?"anrlo um maço de P<IJWis); mas, 
não posso procurai os a;::ora. ( Tl"ocmH-sc 
muitos r.r,m·tes entl'e os 81·s. Antonio .\:c
,.c,fo e 1!.1<genin Amo,-im,) 

Voltando a Saut11 Tlier·ezn., lerei um:t eCJ•
tirlão a. que 1111 pouco llle rol'eri. 

0 Slt. EUGllNIO AMOtm!- Isto é Cnlçado! 
0Stt. DOMINGOS V!CENTI!l- E' a que cdou 

lllf' J•eferi ndo. 
0 SR. EUGENIO AMORIM - l\!us disse: -

Voltando :1 Sunt:~ There~11. 

O Stt. DomNnos VJCI•:NTR - Estn11 Jcnrln a 
cel'tidiin rlo Calr:ado. t•ei'tn•iudo 80 :to :tlist:l· 
meitt.o rloque lhllui (C'rllrlin/ut a tdlrt'i"r<). 

1\;io hou vtl 110 Cal1·utlu cullv:.orwc;;io dos im· 
mediato . .; <~lll ''o tos lJ~u·a. 1in·ma.1;~i.u das !ll!'s:u.:, 
e pro vu-sr. com o,; ttt C•,rtirl fio. 

Em Bonevcn te, nas 2" e 3• secções tambem 
não ibram convocados os immediatos om 
votos. nem houve o desempate que a. lei exige 
quando rliL-se igua.ldade de votos para diver
sos votados l'azerem pa.Pte da mesa. 

Na cidade da Serra, na 1" secção votaram 
133 eleitores, o a mesa, como consta da. acta, 
apm•ou 134 votos, i~to é, mais votos, t!o que 
eleitores. 

Isto ficou assignalado no parecer da Com
missão de Poderes, q uo tambem se referiu á 
J'ccusa de llscaes na l" sécção. 

0 SR. EUGENIO AMORIM - Na 1• secção 
da Serra~ 

0 SR. DOMINGOS VICENTI!l- Na [n secçiio 
contaram mais eedulas do que eleitores. 

0 SR.. EUGENIO AMORUI di1 um aparte, 
0 SI~. DOMINGOS VICI!lNTE - Na 1" e na 3" 

secções h ou v e recusa de flscaes ; na !• secção 
contaram-se mais cedulas do que eleitores. 

No muoicipio de Nova Almeida, concorre· 
ram á formação da mesa indi viduos que lm· 
viam perdido o direito de governadores. 
Consta tambem das actas. 

0 SR. EUGENÍO AMORm dá um aparto. 
0 SR. DOM!i'\GOS VICI!l:>iTE- Não estou tra·

tando de sabet• si a vota~ão prejudica a mim 
ou a alguem, estou pJ•ovanclo a nullidade das 
eleições. 

Na cidade do S:~.nta Cruz, l" o 4" secções, 
tamlJe:u lia documento de quo lbram recusa
dos os fiscaos. 

l·'or· este motivo, isto é, pela recu5n. dos 
fiscaes, a Commissiio annulla di versas eleições. 

0 SR. EUGEl:>iiO AMORIM- Níio se provou 
tal. 

0 SR. DOMINGO., VICENTI~- H:1 documont.o 
de terem sido recns:tdos os fiscaes na 1" e na 
•l" secc;ües de Sant.n. Cruz. 

Em LinhaPcs a. Commiss:ío nnnu!la as elci
çiic.;; das I a, 2H. g:l, 4a o 5:1 secçõas. 

O ~uc ~e deu rc'at.ivn.mcnt.o a Piúm:t, que n. 
t:ollllllissil<> annull:t, ôll~e~Ll•~U em ~anta Tlie
rcza e em Linlmres. 

Em Linhn.res volnrn.m 325 cleit0r~s. e rlei· 
Xlll'lllll do com plll'Ocer tl~. 

A cert.ülão do alistamento diz que a 4" 
SN\:iio tem 343 oleitoi'CS. Votnram, pois, mais 
co!eit.nres rlo que o numero Llo~ qnalittcrulos. 

Além <lisl<>, cm Linhttl'PS o alistamento f,Ji 
tmnscripto, depois rla eleição, 110 livro rlcsti· 
nnrlo aos alist11 uwn tos. O proprio secretario 
o o pl't!sidonte rl11 i<<~I'OI'llO Mu11icipal o con
lit'llllllll e111 tul,•g't•a:nllt:ts que lei't•i. 

O [ll'ti[ll'iu Prc•sirlellt.o rlo Uovei'IIO MU!Ii· 
ei!Hd C(Hti'L•ssa. ntu tnlü~l'ttlllllll1 insc1·to 110 
.i-•I'llalquo d;'t pllltlir·itladri <tos actr•s oilleiaoH 
do govcruu riu Est:1rlu do Espil'itu ::ittntu, que 

y 
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o alistamento foi transcripto postcl'iormonto 
á oloi,;iio. 

Ora, quando a lei exige que o alistamento 
seja trauscripto immeuiatamento, e no son· 
tido do evitar a fraude. Mns um alistamento 
transcri pto no livro do tabelliii.o do pois de 
feita" eleição, não sei que importancia, ou 
valor possa ter; quando os interessados, 
apaixonados em politica, facilmente podiam 
lançar os nomes a seu bel prazet>, em vez dos 
verdadeiros nomes do alistamcn to. 

0 SR. COELHO E CAl\lPOS dó. um apnrte, 
O Sn. Do~nNoos VJCENT~>-A falta de re

gistro não annulla o alistamento? Mas o Se
nado já annullou este anno eleiçõo; JJO Es
tado da Parahyba, por não estt~rem os alista· 
mantos lançados nos livros. 

O SR. CoELHO E CA~Iros-Respeito muito a 
dccisito do Senado; mas posso tlella. tlivergir. 

0 Sr~. Do~HNGOS VICENTE-VOU ler ao Se
nado varíos topícos do· parecer da Com missão 
de Poder-es sobre a eleição da Pm•al.yba, to
picos referentes ao assumpto que ora se 
aventa. 

Provo com certidão n. niio cxistoncia de 
alistamento ; emquanto . que sobre a Pa
rnhyba .•. 

0 SR. ALVARO MAC!IADO dá um aparte. 
O Sn. Dol\l!NGOS VICI~NTE- Digo que a 

Comrnis>ii.o achava um defeito n;io constar 
alistamento algum foi to de accordo com a lei. 

0 SI~. AU!EID.~ BARRETO-Em ISOG o alis-
tamento no meu Esta• lo só foi feiro em <luas 
romarcus. 

0 S. AlVARO MACU,\DO-Não apoiado; foi 
feito em todos os poutos. 

0 SR. AU!ll!E.~ l-L\ttRETO-Não sonhO!'; !Ja 
COJllU.l'CI1S CjUO desde J8!J2 JtÜ.O tem a!i,t;L
IIJC!J to. 

0 SJt. DO~I!:"'GOS VJCJ•::>~TE-A Commi:;siio, 
portanto, nota a lit!l.a de :tlistarncnt.u tJ•n.u
~cl'ipt,o nos município;;, mns nü.o aflll'ma que 
e;s:t 1\IH;t 8('ja re:tl; tliz apent~s que cun;ta uii.o 
!tu. ver ali~tamento. 

O SR. Ar, VARO MAcn.~no-Niio significa que 
n'io houve:;~e sido feito. 

n Sn. ALMJ~!DA BAJtHETO dit um np:u·te. 
O SR. Do~nNGOs VICENTE-Perdão, a Com

missão achou irrt•guln rida dP~. 
0 Srt. Ar.~rl~IDA BAimWro-A Commissii.o 

norn n~ttlllon Oil pu.pt'is da P:ualtylm. Provei-o 
ealoalnJl'JJIP, n.prosent.:uu1o, ate, ntna. pm~.üo 
do Jtdtts e se ri pt.as polo mesmo pu n ltn. 

o SJt. ,\:'\'!'O;'<Ju ;\~EJtl~t•u-ls.so ú mtiito 
COIIHllllln. 
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O SJ~.AL~JEIPA BAitltE1'o-A junta nem quiz 
nceit;1!' o pt·otesto! Reuniu-se e no mesmo 
dia f, z a apuração. 

0 SR. ALVARO MACIIADO-Essa questlio já. 
foi liquidada. 

0 Srt. DOMINGOS VICENTE-A Commissão 
julga nul!liS as eleições feitas em localidades 
onde o alistamento seccional não foi tran
scripto. 

0 SR. COEWO E CAMPOS.-A Commissão 
carece de razü.o. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO - Agradeço a 
V. Ex. trazer a lume os factos escandalosos 
pa.ssados no meu Esta.do. 

0 SR. ALVAP.O MACIIADO.-Não apoiado. 
(1'racam-sc outros apcwtes.) . 

0 Sn. DomNGOH VICENTE-Ouça agora O 
Senado o juizo da Commissiio ela uamara dos 
Deput:tdos Juizo que serviu de base ao pa· 
recor, annul!ando as eleições realizadas no 
município de Itabapoana. 

O parecer foi lavrado em virtude de 
documentos juntos ó. contestaçito. 

A com missão pedia. a nullidade das elei
ções, porque naquelle município apuraram-se 
mais votos do que o numero de eleitores. 

N:tquello município está. provarlo, com cer
tirli:io,roram qualificados qun.trocentos e tantos 
Hloitores, e votaram setecentos e tantos. Por 
is,o a Com missão annu!la esta eleição, por se 
terem dado esses vi cios. 

No município de Piúma. houvo maior nu
mero de votos do quij de eleitOJ•es e a Com
missiio annullou a elciçíio de todo 'municipio, 
mas nii.o Pl'Ocedeu do mesmo modo em re
lação a. Jtabaponna, onde so deram os 
mesmos vicies, alias assignalatlos no parecer 
d:t Commis,ão. 

Ora si a Commissão, pelo facto de ter appa
J•ccido maior numero elo votos do quo rlo 
eloit.orcs existentes no municipio, eutendeu 
qne dovia annullar toda a eleiçíi.o <lo muni
cipio do Piuma, claro é que prevalecendo 
a u,esma ra~ão deve ser annulladn tambem 
a eloir;ão a quo se procedeu em todo o mu
nicípio de ltabapoanu, onde se d:i. o mesmo 
vicio. 

O SR. Ar,~mm.~ BARRETo-Quem deve res
ponder a V. Ex. ó a Commissão. 

0 Slt. DO~!I:\'GOS VrcmNTE-Niio me estou 
dirigindo a V. Ex. V. Ex. é quo me está. 
prestando attonçiio e mui to lho ag-mdeço. 

O Stt. ,\Dmin.~ BARJ\Il'ro-Porque V. Ex. 
so referiu :i. Pttrahyba. 

O Sn .. DoMJNnos VICJ•:N'l'E- Em abono dtt 
tllitllta jnsl.itlcativn fui hu~car um simiz,, 
]lltro o e:tso, o aclwi-o nas cloi\'üus da Pum
!Jyba. 
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. 0 SR. ALMI~IDA BARRETO-Isto já ostá rleci· 
dulo. 

D••tluzidos o> votos rlas locnlidarles ando a 
eleição niT.o correu ro:;(ulal'mente, verifica-se 
qun o candirlat.o rl iplonwlo aclta-se co!locado 
em inferiorida<le r lo votos cmrelaçiio ao can· 
clid<~to contestante. 

0 SR. Do~ÍINOOS VICENTE - ]\las é um 
aresto. 

0 SR. AL~Ir.IDA BARRETO - 0 Senndor j:'t 
est:'t reconhecido, e ns eleições Jomm todas 
approvadas até por V. Ex. Dcu·scitté a cir
cumsto.ncia de que requerendo eu o adia· 
menta da discussão p:tra exa'Tl inar 48 act:ts 
chagadas posteriormente ao parecer da Com· 
missão de Poderes V. Ex. votou contra o 
meu I'equerimento. 

VozEs-Quem votou foi o Senado. 
0 SR. DOMI1':00S VICENTE - Soccorro· me da 

opiniiio da Cominissiio de Porleres que dou 
parecer sobre a eleição da Po.rahybn par·a 
justificar a nullidade proposta para o mu· 
nicipio de It:tbapoana, porque o vicio é o 
mesmo. 

Valer•me·llei tambem da opinião da Com· 
missão em relação :'t eleição da Ballia. 

O senado annu!lou as eleições de dous mu
nicípios da B:thia por ter apparecido maior 
numero de ccdulas do que o numero real de 
do eleitores. Na 1" secçiio de C:tiacique, tam
lmm apparece maim· numero de cedu!as do 
~uo de ele i tores assignndos, o :1 :1ct:1niio estit 
conferida pelo escrivão art-!wc ou pelo ta
!Jelliilo. 

N:ts 3" e 4" secções de Pao Gig-ante, o 
mesmo eleitor que funccionon em todos os 
actos eloitoraos foi o escrivão que appareco 
assignado na acta. 

E' uma irregul1Wi1la1le estn notad:t pela 
Commitisão da C:~om:1r:t dos Deputados. 

No rnunicipio de Affimso GritO votaram 150 
oloitm·rs e f:1ltaram 1:30. Diz 11 act:t: votaram 
130 eleitores c falt:tr<~m 1:30. 

Por e"te motivo Jomrn nnnullatlas tts elei· 
çües rlo Piúm:1. 

O voto em separado tia CiLIIHLI'IL dos 
Deputados annulla e:-ita oleir,:üo por o;tos vi
cios. E' nm voto insmpeito. O relatot• rio 
p:trecm• tia C:lmaJ•:t !los Deputarias, o Sr. 
Dr. Cnrne lia rla Fonsec:1, firmo 11 esta nu li i· 
rlade com o seu voto o peço vou ia :w Senudo 
pai':1 ler os l'untlament.os do seu voto. 

Fomm estes os mnnicipios cujas eleií:õcs 
mo chamamm :1 attcnçiio. 

Manrl11 :1 lei, seg-undo creio, que uma voz 
que fique o c:1ndirlnto contestante superior 
em votos, annulle-so a eleição. Venho propor 
isso. 

Proponho, portanto, a. nullid:1rle da eleição 
l'ealizarht a 30 de dezembro, no Espirita 
Santo. 

0 Slt. ALMgiDA BARRETO- A Commissão jit 
nullificou !.400 votos. 

O SrL Do~nc-;oos VtCENTE-Proponho a. nul
!irlarle de l.!JOO votos, pois estão nas mesmas 
condições. 

0 Slt. AL~IEIDA BARRETo-E' censura di
rigida it Comrniss[Lo. 

O Sn. Do~nNons VICllNTE - Não a estou 
censurando. V. Ex. conhece o processo elei· 
tora! da Parahybo., mas rle~conheco o do Es· 
pi rito Sr~nto. E já que V. Ex. me provoca 
poço a sua attcnçilo. 

No m unicipin de S:1nta Iz:tbel. niio houve 
eleição. Um eleitor assigna no livro de pre· 
scnço. por 20 e :30 eleitores. 

A m:Lioria rla população desta localitlade é 
:tll~mii, é um antigo nucleo colonial, e o seu 
director· di,se-mo uma vez que a lettl·a. de 
um é ti rle todos. 

N:1quella i'l'oguczin., que conheço muito rlo 
perto, lla um pl'Cpo;to onc:wregado de divi
flil' ns terras r1os lavl'allm·es, e este 1\lz jogo 
politico. 

Este individuo ó um adventício som !ig-:1çü.o 
algum:t com os inteJ•osses do Estaria, sem 
pr·oprie•lade~ no Espirita Santo, onde niio 
tom lltmi!ia, ~ue o p1·ond:1, :t não ~et• o inter
esso das mcrli1;üo< rlc trl'ras. Vivo :1 opprimil· 
:1 pobm ltwoum <lo logo.r, rltt qual ó um lia· 
1-(ello. :t pnbt•o l:tvom•a que vi vc a. luctal' f•On· 
st:wtomcnl.e com a, lh!ta 1!0 bra~o;: e rle re
curso.,, com as contrarie•hlr.los rlo tempo, com 
tudo, :tbsolu1:1moute. 

Nc:-iSilS eloiçúus !1:1 vicias insnnn.vois nn pro
cesso cluil.or:Ll como rerus<~ rlo tisc:w~, IiLi ta 
do alistamento, r• te.; ontretarrl.o, om Olll.ro.< 
logarc~s occo1•rcram os rne:-;mos vil!ios,n. !lll'HllliL 
l't~~n~a jlo fb~:v:~,, Culta. j!t) alistu.Jneuttl, ut(~ .• 
o;~ Cnrnmi:-:süo, t'U po1·quo PsLiro.,:;o muito 
al.n.l'ol:ula, ou pnl'l]liO não ]Hitlt'ssr. lll">lll~> 
O X :Lili i liD.l' li uml!l'U'OS d OCUIIIOIJI.OS, dt>i XIIII I k 
:111llllll:d-as, Ol!lUO!'il !lU JllCSIIIO. p11rillarlo ue 
ci l'liUm~l:mcius. 

Turlo o mundo S<~be como a lavourn. vivo 
opprimirla, crHno lucta, como as circumstan· 
cias da. sua. situn.çilo n.1itzom, não mm·ta., JJI:lS 
o!Jt•igatla a luctar hol'rivelmente; ~em isso, o 
poiH'll l:tvr:t<lor não tirnrit. r1olla recursos p:l.l'n. 
o Sttstento da liunili:t. 

L:oulle<;.o, <lo perto, a vitt~ ng:'il'oln, n. vid.n, 
rln t·o,,•:t, n.< rlifllrmilln1lr.s d:t. ox.istouci:t do l:t· 
·;r:r.rltll'. \'i1'i II!!Sc;r. lllfcill, Ílli ]:tVI':tdüt' O l.:tlll· 
I 11 ·m ,;,111 ]lU ill'u, 

l'uis b11t11, o indivilltw a rJur• nw l.euho 1'<'· 
I'··J•itlo, O[ljii'ÍIIIO :t [l11plli:tl):'t.u riu ;)aut.:t lzalrol, 
,:. o llngollo dos !ttVl'Utlol'es. O oleil.oJ' que lho 
uf(u r.ler volo, ollo soueg:t o sou pcdar;o do 
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terr:.t, exigindo npresent:J.çiio de titulo de 
posse, e de mecliç1o onteriorcs :1 1850. 

0 SR, ALMEWA BAIU\ETO - E' Ull1 bom 
cabo eleitoral ! 

0 Slt. ESTEVES JUNIO!t-NO tempo da mo· 
n:.trchia assisti, nll. vílla da Estrella, a uma 
distribuiçii.o de votos. onde "c di~ia: c~tbaru 
tantos a uns, tantos a outros ... 

0 Sn. DONINGOS VICENTE-O inrlivi,.uo a 
que alludo é tão cynico, peço ao Senado me 
relevo o. expressão .•• 

0 Sit. ALMEIDA BARRETo-Veja quo ainda 
pódo precisar dclle. (Riso.) 

0 SR. DOMINGO;; VICENTE- 0 hmm:vlo Se· 
ml'lor vae concordar commigo; tenho tirlo a 
infelicidatlo 1le mnitas vezes discordnr e ou
tras muitas concordar com V.' Ex.; V .. Ex. 
vae ver quanto é cynico o individuo olljecto 
de minht\S referencias. 

Nomeado Presidente do Governo Munir.ipal 
de Santa Izabel, elle. expediu um offlcio 
curioso. Vou deixai-o no Senado, é documento 
revelador• do caracter de 11m individuo. 

Em data de 21 de setembro clle dirigia um 
ofllcio nomeando um cidarlão, com as mais 
lwnrarlas referencias ao zelo e p:ttriotismo 
dess\l cidadão. 

Em 2 tle janeiro, isto é, dias depois de rea
l izadu. a eloiçllo, el!e, corJ'ontlo presuroso a 
llar arrllas da sua dedicação, da su:t subser· 
villncia, que outro nome não tem, ao Go
verno, que alii~s não lh'o pediu, tornando-se 
mais realista do que o rei, mais presiden
cialistn do que o Presidente do Estado, 
na persuasiio do que tinha. cumprido talvez 
suas or·dens, elle dirigitL ao mesmo cid:vlüo 
outro olllcio núsl.ermos mais desattenciosos o 
improprias de um homem educarlo. 

V no procedrw iL leit.um do ofllcio, o o Sc
nn.tlo se cl)nvencerá de que ess:1 peça olr!ci:LI 
nií.o 6 ofTicio de oemissão ou communicar,,üo 
a mn individuo investiria tlo qualquer fun
C<;ii.o ; m:~s sim uma rlescompostur:t dirigida 
a. llill cidadão quo trl's mczes untes eru. rc
con hccido com aptidão, pat.r·iotismo, dedica
ção o torlos o,; requisitos p:tl'a bem descmpe· 
n h ar o cargo ! 

O Sit. AL~miDA BAIWETO- Era impo:;sivel 
niio o dimitissom, uma vez que trabalhou 
po1· V. Ex. 

O Slt. Do~nNaos V!CJ~Nm- Não foi a meu 
f<tvor. V. Ex. os tá eno:;nnado. 

O S!t. A L~! I@,\ BAltiU(TO- Pela loitur:1 do 
olllcio, p:treeia. 

O Slt. Liu~ILNr.<OH VJCJ•:N'l'l•:-lwm. Quo prova 
isLu '! (~tto quer V. Ex. dizer'! Que :tquelles 
que l"ut'"lll amou Jh.vor siio mer·ecedur·es do 
,.a~tigo '(. Tm·nn.m-sn :waso pus~ivci~ <.les-::a. 
JIOllll '! Me!'eeeltt di:MiiJ~$ de~ La tlt'dem '! 

;:iunatlu V. 1 

0 SR. AU!EJD,\ BARRETO-Para OS que di
rigem o Estado. 

0 SR. Do~lJNGOS VICENTE-Bem. 
Lerei ao Senado outro rlocumento da lavra 

do mesmo individuo. E' extrahido de um 
jornal, mas tem a llrma reconhecida. E' do 
senhor p1•eposto do 4" nistl'icto, encarregado 
da mmli,,ão de terras de lavradores. 

O inrlivirluo a que tenho nlludido confessa 
que pelo .titcto !le fazer o funccionario demit· 
tido opposiçüo e ter votado contra o Governo 
do Estado, é que o demittiu. 

Foi esse preposto do homem quem foi para 
o meu Estado para servir de .tlagel!o á la· 
VOU!'a ... 

0 S!t. AL~mlDA BAmtETo-Me.s o facto foi 
favoravel 11 V. Ex. 

O Sn. Do~nNGOS VICE:-:TE-Favoravel, como~ 
0 SR. ALMEIDA BARRETO- Elle foi demit

tido 'l continua a votar em V. Ex. (Riso.) 
0 SR. DOMINGOS VICE:NTE-V. Ex. pensará 

assim. 
Sr. presirlente, nüo tencionava roubar á 

Ca.,a tunto tempo. 
u~r SR. SENADOR-V. Ex. está. cumprindo 

o seu dever. , 
0 Sn. DOMINGOS VICENTE-O Senado já está 

fatigado, sinto-me tambem cansado. 
Os apartes concorreram muito para que eu 

occupasse mais tempo do que devia a tri
buna. Niio tencionava nella demorar-me ; 
era proposit.o meu discutir per summa capita 
as eleições do Estado do Espirita Santo ; era 
compromi>so~ue devia cumprir : corria-me 
o dever de provar que uo Estado do Esprito 
Santo não houve eleição séria, que ella não e 
a expressiio da verdade, que o governo do 
Estado inflniu directJLtnonto pam o resultu.do 
das urnas, p:rrtt a victoria de seus amigos. 
(AJloiados.) 

Os cillarli"ios que receberam os rliplomas são 
di~ nos da posir,,iio que lhes rlestinaram ;niio 
contesto sells mevitos, e qualhlarlos. Em sua 
maioria, porém, <.levo dizei-o. niio tinham 
r<Lizes, não tinham. influencia no Estaclo. 

O Sr. Dr. Luiz ele Cerqueira da Silva Lima 
cm competencia com qualquer outJ•o ci
datliio, mesmo influente no Estado, cheia de 
prestigio, si tiver a liberdade de disputar 
umu. cadeira, quer aqHi, quer na Gamara dos 
Deputados, sem que innúa par:L o !'osultndo, 
n. .tit\'Ol' r leste ou claquellc, qner o Governo 
Feuorn.l quor o Governo Estndual. o St•. Dr. 
Cerqueira Lima, affit•uro-o sellt rocoio !lo cún· 
testuçiio, lt1tvi11 do sahit· vietoriosn, seu nome 
hrtvia do s:tlri!• prestigiarlo das U!'llas com um 
JHtmut'" tio rotos muito superior a qualrpwr 
O ti tJ'O, 

O I,,., Limn. ,-, lromom <lu prestig-io, c foi n 
~CU Jll'éStigiu <(l!Clll l!Jllilu CO!IUO!'l'OU pum 

•Í\l 
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que na cadeil•a de presi<lente do Estado se 
sentasse quem a occupa.Talvez que si nost:J. 
occasiiio elle contas,o com a desteald:tde de 
que foi victima, si neste momento tivesse 
nega1lo sen apoio, e bem possível que apezar 
de todos os recursos ... 

Duas nomeações se deram durante todo o 
p!llito eleitorul no Estado do ESJlirito Santo : 
a de director dos Correios e a de inspector 
do::> Telegra phos. 

O SR. EuGhlNIO A~IORDI-Era tudo que 
podiam dar. 

0 SR. EUGENIO AMO!tbr 1lú. um aparte. 
0 SR. DO~!!NGOS VICENTE- Nilo fui candi' 

dato ; responderei a V. Ex. 
Como dizia, é bem passivei que não pu· 

desse ter conseguido a victoria actual o Pro· 
sidente do Estado. 

0 SR. EUGENIO AMORIM dit um aparte. 
0 SR. DO)!lNGOS VICENTE- 0 nobre Se· 

nadar vem fali ar na minha competencia ... 
0 SR. EUGENIO A~!Oltni dá um aparte. 
0 SR. DOMINGOS VICEI\1'!l- ... mas SOU O 

primeii'O a proclamar todos os dia~. que não 
tenho prestigio no Estado. Niio é, portanto, 
nocessario S. Ex. procl::tmat' aquillo C[Ue sou 
o primeiro a confessar. Para que vir dizer 
que não tenho prestigio, quando sou o vri· 
meiro a confessai-o 'I 

Para que vir dizer que ftJi det•rotarlo. 
quando não fui candhlato, niio pedi um voto? 

0 SR. EUGENIO A~!ORDJ dá um aparte. 
0 SR. DomNGOS VICENTE-Mas qual f,,i O 

partido? As duas fracções da opposição, com
primidas, que su!fragarnm meu nome ~ Um 
punhado de amigos 1\edicados que sahiu 
do meu partido para ligar-se a este grupo 
da opposiçiio e sufi'ragar meu nome ? 

0 SR. EUGENIO AMORIM dú. Um aparte. 
0 SR. DOMINGOS V!Ci~NTR-Então que ó o 

seu partido sinão um grupo 1 
Não tenha V. Ex. o apoio do Govemo do 

Estado, e desafio que V. Ex. seja capaz de 
obter 2.nou votos, s~m apoio do Governo rlo 
Estado, sem apoio de qualquet• Governo ..• 

0 SR. EUGRNIO A~!O!UM dit um aparte. 
. O ~R. Do~mwos VrCENTE-Ho.ie não pó•.le 
mflun•, e hontem VV. Exs. diziam que o 
Governo Fodera! estava intet•vindo nu Es
tado ! Porque ? Em que influiu o Governo 
Fedeml a nOiSO favor ? Em nomeações de 
otnciaes tla guarda nacional 'I 

Senhores, quando <l que Coi preciso que o 
Govomo Federal fo;so pe<lir licença aos Go· 
vcrnos dos 1\s ttLdos p:u•;t nomear otnciaes 1la 
guarun nacional, para fazer aqui !lo q no ú 1\u 
sua livro vontade, da stm livre nonw;w~.n 'I! 
Chamn-so a isto intCl'l'en<;ii.o no Esl,;vlo 'i 1 :';fin 
nomea\'ües qun o Guvof'IIO Fe,]orn.l ó obt•i"ado 
:t Jhwr. Quuos 1umm as nomc:v;ües 1Jt7o o 
Govomo Fedomlnos dou 'I Cite o nobre So· 
nadar. 

O SR. Doli!INGos VJCE:-<TE-Oh ! V. Ex. me 
obriga a descer a estas minudencias, a dis
cutir factos que se passaram. 

Eu disse:-duas nomeações-se deram, e de
safio a V, Ex. me prove o contrario, A do 
director dos Tolegrapltos, porque, mudada a 
sede do distircto para a Capital do Espírito 
Santo, onde et•a a<Jtigamente, estando entiio 
na cidade de Campos, elle não quiz ir. 

0 SR. EUGENIO AMORIM-Isto é teiró.,. 
0 SI\. DOMINGOS VICENTE-Acceito o-teiró, 
Pois bem, foi demittido o director dos Tele-

graphos ; quem foi nomeado ? 
Foi um homem qu•) não nos deu uma no

monção pam um loga1• vago, uma só, e de
safio a V. Ex. prove o contrario. 

Porque foi demittitlo o director dos Correios1 
O ex-director dos Correios, e agradeço no 
nobre Senado!' o aparte, porque desejava 
mesmo tratnr disto, o director dos Correios 
foi demittido pelo seguinte : desde muitos 
annos, lla mais rle tres annos, que se falia v a 
no dirl'ctor get•al doR Correios na demissão 
do d~·ector dos Correios do Espirita Santo, 
por nao desempenhar seus deveres, por se1• 
encontrado em faltas constantemente, o que 
prova-se com as repreltensües que lú. existem 
que olle as recebeu, sendo que eu, que sou 
compa1lre delle e quo o respeito, ]Jorli a sua 
conservação ; pois bem, o Sr. director dos 
Correios na eleição para Presidente do Estado, 
dmnittiu todos os ngentcs e estafetas que vo
tur:tm cm mim, umtt meia duzia; quando o 
Sr. Dr. Victoria rla Co.>tl1 nos disse. a mim e 
a meu companheiro de representação, Sr. 
Dr. Gil: Até quand.o querem que conserve 
csto !tomem? Dissemos: Ln vamos us mãos, 
V. Ex. Jaça o que quizer, domitta·o ou con
serve-o; nós nem pedimos sua demissiio, nmn 
sua conservação;- então foi demittido, e 
para lú foi um homem que não era nosso 
amigo, nem conhecido. 

E' verrlnllo que nos deu nomeações, al
gumas rein tegmçõos ; para que negal-o '? Não 
neg11mos os nossos actos. Não temos nocossi
t1.a<le lle negttr. Mus, pergunto: pois seritt isto 
quo nos dari:t o resultado'! Pois isto ora do 
Lantn. forç:t, do lan!it inlltwncia, que podasse 
alJa[;u um lin•Lo pn.rti<lo, como ó o partido 
constructor do Espit•ito :,;;1nto! 

O Si~. EunBNJo A~IOJUM d.ú. um aparto. 
O S~t. llomNGus VtCillNTf·:- V. llx. !tu dn 

ter 11 prova do qno nús niio por! imo.~. c muito 
mouos exigimos Luas uomea~'ücs. Nos Correios 
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só h:t dons carteiros que vot:~m com os fe-
derues só <lotts; o Corroi o é um uinllo de 

' 'd constructm·es; sü.o empl'eg:~dos lo er·ues. 
No Telegrapho, nós absolutu.mento não 

temos ninguem ; silo todos nossos u.dver
sarios. 

Na Alfandega IHL adversarias ; mas é o 
lo"al' onde temos mais amigos. 

Quaes foram as outras nomeações ? no
molwões da gua1•da nacional '! 

O 'orgão do. nobre Senador dizia tambem 
que não fazia questüo disso, porque não 
precisava de pn.tentes ; mas é provavel 
que muito breve eu veja as nomeações que 
v Ex. fez serem rlesfoitus, e ntó muitas que 
o ·Sr, Dt•. Prudente do 1Ioraes assignou, 
serem cassadas. 

Entli•• não serâ intervençiio no Estado ; 
ent[o ba de ser um acto muito legitimo a in
tervenção. 

Mas reu.lmente, isto é intervenção ? Pois o 
Governo não póde nomear quem quizer 1 
Nilo póde dar nomeações da guarda nacional 
a seus amigos 1 Nós no Espirita Santo nunca 
pedimos ao Governo Fedei'al que desfizesse 
um acto nssignado pelo seu proprio punho. 
Duas nomeações foram cassadas ; mas por
que~ 

Porque os nomeados ni'io tiraram as pa
tentes. ~fas nós niio influi mos nada nisso. 
Todrwin, tal vez que muito breve nós vejamos 
o SI'. l-'rcsidcntc da RepuiJlica desfazendo os 
sous proprios a.ctos. . . . 

Nós, fiJderaes, não somos mun1gos do Go
verno do Sr. Dr. Prutlente de Moraes, o 
havomo:; de dnr-lhe o apoio quto sempre lhe 
demos com di ~nicado, com a! ti vez, sem 
irmos' arrastar.,.~JOS a seus pés, mendigando 
do an te-miio o seu apoio. 

Isso não fizemos nem faremos. 
Havemos de dur-llJO o apoio sincero e leal, 

~uo sempre lhe demos, apoio que lhe dei 
desde a Constituinte. S. l~x. teve o moo 
voto pam Presidente da C9nstituinte; pam 
Presidente do :;euado. e tem sempre o meu 
apoio sioce1·o o toa!. Não posso appellal' purlL 
mell!Ol' testemunho do que S. Ex., que póde 
dizer si algum pedido lhe fiz. 

0 SR. VICENTE MACI!ADO -V. EX. não 
peça isso, que pude ser interpretado como 
par Iumen turismo. 

0 S!L DO~I!NGeS VICENTE - Respond~ <LO 
meu nohre co!loga, que fallou na mlllha 
tlel'I'ota por 4.000 votos. Om, .o nobr? Sc
n:tdol' ó i1ll"lucncirt no E~ta<lo, 111lluoncm le
gil.im:t, :q"dadrt P••lll Govorno tio Es.tatlo, 
i'l'<Jsti;.:iado por todos os ••lomonl.os olllcuws ; 
quo pt':t?.t't' nntl'e o111 tlci'I'ol.at· 11111 lto1ne~n 
qtwm·~>tl. tii!Casiiio n~.o t;inli:t part.11lo, quo 101 
enwl itlntu do ldg·uns grupo~ do anugos IJ!11'· 
ticulurc~ ~ 

0 Stt. EUGENIO AMatmi - Era toda a 
oppo;içiio. 

O SI:. Do~nNaos VICEN1'E -Mas uma pobre 
opposiçiio persea-uida, balrh .rle ele~entos, 
com tmlas as diillculdades. Fui candidato da 
oppo.>içiio ; e receba o. opposiçiio do meu 
Estado l'cceb:un todos os que me deram o 
seu v~to, os meus :Lgradeci rnentos porque 
for·am votos sinceros, foram votosespontaneos, 
foram votos que não serviram para me 
collocarem mt presidencia do Estaria, mas 
foram votos de q u11!idrtde,. que me honrara.:n 
po1• terem sido sinceros e m<lepentlentes, nao 
tendo eu tomado nenhum compromisso com 
a opposição tlo meu Estado. Appello para a 
lealdade de todos. 

A que vem, pois, a allusiio a eu· ser der· 
rotado por 4. UOD votos'! A victo1•ia foi de 
4.000 votos, niio ha duvida nenhuma; o Sr. 
Dr. Graciano teve 6.000 e tantos votos. Em 
todo o sul do Estado o governo venceu a elei· 
çilo. Pois bem; agora que o Sr. Dr. Cer· 
queira Lima, que era um dos chefes do Sul, 
sepa.rou-se do Governo e não lhe del?- o seu 
valioso concurso ; agora que o pa.rttdo con· 
structm• se enfraqueceu no sul do Estado; 
agora que esse. partido perdeu em quasi 
to Lias as freguezms ... 

0 Sa. EUOEII"IO A~rolmr - No sul'! 
0 SR. DOMINGOS VICENTE - Sim, sen bar ; 

prova· se com as actas. Perdeu no Cachoeiro; 
onde V. Ex. reside, e e infiuente. Pois bem; 
n "Ora com n fu.lta. de todos estes clemen tos, 
o ""Governo te,,e uma maioria o obre aquella 
que teve na eleição Presidencial. Como se 
explica isto? E vem o nobre Senador d1ze1' 
cheio de s<Ltisfação, q;;e eu fui derroto.do por 
4.000 votos? 

0 Sr:.. EUGENIO AMOP..Il! dlt um aparte. 
0 Stt. DO~li:\"GOS VICENTE -Nunca pro

curei posições. Si V. Ex. e seu~ an:rigos qui
zerem fazei·-mo um pouco de JUSttça, lll<tts 
do que a que me f<1zem, hão do confessar·. que 
nunca solicitei emprego.s, que nunca pod1 lo· 
garos. 

Si tenho acceitado algumas :posições, é por
que o tlirectorio m'as indíc11 ; porque e!l~endo 
que as posições que haviam, nüo se sohcitam. 

Tenho exercido muitas vezes lagares de 
olci(•iío popular, mas nunca solicitei votos 
pltra mim, porque só honr~m o~ Jogare~ que 
não se solici t:tm ; o o voto o a wsptraçuo da 
con>cienci:L do cada um. 

t'umo liJi, poiR, q Utl perili llln!L oloiçilo quo 
não disputei ·r Perdi um:t oloi<;fio, pam :t qtt:d 
lloJncut·rt I:Joul·l diasantos tlo ~m·eJl'ectu:ttl:t! 
AchrtViL·me no !Uo tlo .Janoil•u, o t•ocubia a IIO· 
tiein do quo e!'ll ea.nuiduto <lt1 oppusiç:i.o, e 
no.du fnzia pura vencer ; e, ontt·otanto, o 
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nobre Senador diz que cu fui derrotado por 
4.000 votos! 

Sr. Pr·esidentc, o Sennd.o me relovaJ•:i o 
tempo que lhe roubei, cnm a promes~:1 que 
faço, com a segurunça que dou, de que pou· 
c:1s vezes abusarei da sua attCil\:ii.o. Mando :i 
Mesa uma emenrla. propondo a nullicla.de rias 
eleições realizadas no E~t:tdo do Espírito 
Santo. O Senado procederá como costum:t; 
e qualquer que srjlt o seu voto, eú o respoi· 
tarei. · 

E' lida, apoinda e posta conjunctamente em 
discussão u seguinte 

El\IENDA 

Substitu um-seas conclusões do parecer,pela 
seguinte: 

Que sejam annuljudas a., eleições feitas, no 
dia ::o de dezembro de 1896, no Estado doEs· 
pirito So.nto, po.ra a renovação do terço dos 
representantes do mesmo E,;tado, no Senado 
Fedem!, mandando-se proceder á nova ele i· 
ção. 

S. R. -Sal:t da~ sessões, 19 de junho do 
1897. -Domingos Vicente. 

O Sr. Eu;;enio A•norhn re· 
sponuondo ao scLt collcga, começou por lem
hml' que a Commis>ão que dem parecer re
conhecendo senador o Sr·. cot•onel Honrique 
Coutinho. o fizera com consciencia, visto ter 
estudado detidamente todos os papeis referen· 
tes, por isso quasi nada tinha a alleg-:tr em 
del'esa da eleição, mas precisava destilzer o 
e!feito que, porventura. podasse ter· produ· 
zido no espirita do Senado, quando historiou 
como se fez a eleir,,iio, o que houve om torno 
rlcll:t o pllra cumpri!' com o seu dcsirler·attcm, 
começou a historiar todos os antecedentes dos 
partidos existentes rlo Espírito Sttnto,as suas 
moclificaçõcs. qu:tnrlo tili intel'l'Ompido pela 
hora, ficant1o CJ!ll a. palttVl'a pllrtt a primeira 
HOS,ãO. 

Fica a cliscussii.o adia•la pela. hora, con· 
tinuando com 11 palavra o Sr. Eugenio 
Amorim. 

O Sr. Presidente dcsign:t para Ol'rlom do 
dia da sessão seguinte : 

Cont,inuaçii.o da 1liscussão nni.•n do parecer 
n. 46, rle 1897, da Cornmissão tlo Consti· 
tuiçiio Po:lcres o Diplomacia, opinanclo que 
sej!l reconhecido o proclamado Senador d.t 
l~epablica pelo Estado do E'pir:to Santo o 
corouel Hourique Llét Sill'lt Cotll.inlw; 

Dtseusiiií.o unic:L tio '"'lo rio ProliJito elo Dis· 
J.r•ieto Fr:doral :'c, rosoluc:0.o elo rcsp"ctivo Cem· 
~elhu l\luuicipal, rolativ;t a Jicew,•~; JléLl'll 

inicio r.lo negocio, industri:t ou profis3iio c 
pat·a construeçues o rcpat•ações elo predios ; 

Discu~,iio uuicn. do veto do Prefeito do Dis· 
tricto Federal à resolução rlo respectivo Con
se!lto Municipal, relativa a l'Ogms par" con· 
strucçiio e rcconstrucçüo de predios e plano 
de alinlwmento das ruas ; 

Discussão unic:t do veto do Prefeito do Dis· 
tricto Federal á 1·esolução do respectivo Con· 
selho Municipal, relativa á construcçiio de 
prorlios terreos no Campo de Marte e em 
outros logar·es atorrado3 ha menos de 10 
annos ; 

Discussão unica do veto do Prefeito do Dis· 
tt•icto f.'erler·ai á resolução do respectivo Con· 
selho Municipal, reltltiva. b. acceitação, no 
estado em que se acham, das ruas Frederico 
Meyer, no rlistricto do Engenho Novo, e Tei
xeit•a de Carvalho, no de Iohaúma, e do 
pr•olongamcnto da de D. Adelaide, no Meyer. 

' Discussão nnica 110 veto do Prefeito do Dis· 
tricto Federal it!'esoluçiio do respectivo Con
selho Municipal, relativa ao prolongamento 
du rua Agra, no districto do Espirita :Santo ; 

Discussão uni c a do ueto do Prefd to do Dis· 
tl'icto Ferloral, :1 l'esolução do respectivo Con· 
selho Municipal, relativa à ap:·esento.ção do 
cidadão Emiliano Sobral do Carvalho, visto 
contar mais rle 23 annos de servi~'o, como 
guarda municipal. 

Leva:Jttl·Se a sesslio á:; 4 horas e 10 mi· 
nutos da t:true. 

33• SESSÃO Elt 21 DE JUNHO DE 1897 

Pl'esülencia do S1·. Jllanoct Viclorino 

Ao meio-11 i:t. n hrc-se a scssiio, estnn1lo pre
~cnt.es os Srs. Sen:tdorcs Manual ele Quciro?., 
.1. C:ü.unrl:t, .Jo~é Hor·nardo, Jo:t~t1im Hal'
monto, ltaulino Hot•n, l?J•a.nei,eo Maclr:ulo, 
Munoel B<tr•ata, .Justo Chermout, Buneuicto 
Leite, Gomos do Castro, Nogueit•n Pnranaguit, 
Pires Forrcit•a., Cruz, João Cordeiro, Pedro 
Velho, Almiuio Alfonso, Alnu•o Machado, 
Abdun Milanrz, Almeida Barreto, Gonçnl ves 
Ferreira, Joa~uim PcJ•namlmco, B. de Mon· 
dunçu Sobrinho, Rego Mel lo, Leito o Oiticica, 
Coelho e Ctlmpos, Leandro Maciel, Rosu .. Ju
nior, Ruy Barbosa, :Severino Vieira, Virgillo 
Damazio, Eugenio An:m•i rn ,Dom in:<os Vicente, 
l'oreiuncula. 'l'homaz D~ltino, Lopes Trovilo, 
g, \Yantlenlwlk, Fernando LoiJ!l, Paul:t 
Souza, Lcopolrln do Hnlhfie<, .1onqui111 do 
Sou~"· A. Azer·o·lo, nt•mn·nsu Poncr:, Aquili:w 
tlu Amaral, A!IJUrto Oouc;all·c~. VieenLo M:t· 
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chndo, Esteves .JuniOl', Gustavo Richartl, Pi· 
nheiro Machado, .Julio Frota e Ramiro Bar
cellos (50). 

Deixam de comparecer: com ca.usa parti
cipada. os Srs.Rosa e Silva, F'eliciano Penna, 
Gonçalves Chaves. Moraes Bt~rr•os e Caiado; 
c sem e\la, o Sr. Q. Bocayuva (6). 

E' lida, posto. ern discussito e sem debate 
approvada a acta d11 sessilo anterior. 

O Sr. ~o Sccret::lrlo d:i. conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Tros officios do i" Secretario da Camara 
dos Deputados, de 19 do cort•ente, remettendo 
as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 4 - 1897 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I," Os e3tados-maiorcs do Ministro 

rla Marinha e do chero do estado-maior 
da armada ficam constituidos do seguinte 
modo: 

Ministro da ,l[arinha 

Um secretario-otncinl da armada. 
Um official de gabinete, que serit civil ou 

militar; si fór civil, será. sempre tirado de 
entre os empregados das repaJ•tiçües do ma .. 
rinlm. 

Tres ajudantes de ordens-!"' ou 2"' te
nentes da arrnad:t. 

Chefe do Estado-maior aCHemt 

Dous ajndantos de ordens-\"' ou 2·' te
nentes da armndu.. 

Um sccret~trio-otncia\ superior do quadro 
etl'<Jcl.i v o dtt armada 

Art. 2." Os vencimentos do pessoa\ acima 
se rito rogulado~ pelo decr•eto n. ~32, de 7 do 
dezembro do J8!J,l. 

Art. 3." Revogam-se us uisposiçuos em 
contrn.rio. 

Camam dos Doput11dos, JD de junho do \897. 
-A1·1hw· Ccscw Rios, Presidente. - Grtst«vo 
Col/aço Fernandes Ym·1ts, I" Socrctario-Crt?'
lus A!t[Jirsto Yalcntc ria llfomcs, ~2" Secret11rio. 

A's Commissücs do 1\InrinhtL o GuoJ•r:t o do 
Finanças. 

N. 5-1897 

O Congresso N11ciona! decrct11: 
Art. I," Todo o iJlllivirluo qne, por• molestia 

mental, congcnita ou adquirida, perturbar a 
ordem, attentar contra a prupria vida ou 11 
de outrem, ou otrendei' a moral publica·, de· 
verá. ser recolhido a um estabelecimento de 
alienados. 

§ 1." Exceptua-se desta obrigaç~o o enfermo 
de nlienação mental tr·atado ern rlomicilio 
particular•, quando O$ ascendentes ~ descen
dentes,conjuges ou parentes, tutores ou cur·n.· 
dores, chefes· ou directores de corpornções a 
que pertence o doente ,dirigirem pessoal· 
mente o tratamento e proverem aos cuidados 
que lhe devem ser dispensados. 

§2." Neste ca~o. si a. molestia exceder do 
periodo de tres mezes,devem n.s pe,soas ácima. 
mencionadas levar o facto, para os devidos 
etl'eitC's, a.o conhecimento da 11utoridade com· 
petente. 

Art. 2." Sob pretexto de n.lienn~ão mental 
ninguem ser<i internado em estabelecimentos 
do alienados ou privado d:t liberdade, sem 
exame prévio que demonstre tal enfermi· 
dade c determinação da auturidade compe· 
tente. 

Paragrapho unico. As verificações sobre o 
estarlo mental do individuo suspeito de alie· 
nação, Astendcr-se-hão ao conhecimento do 
nome, idade, naturalidade, estado, filiação e 
resirlencia. 

Art. 3." Quando a manutenção da ordem 
exigir, podet•-se-ha f11zer a reclusão imme· 
dia ta do individuo suspeito de alienação men· 
tal, sem o preenchimento das formalidades 
prescriptas no art. 2" e seu paragrapho,sendo 
considerada pr·ovisoria e~sa admissão nos 
asylos pu blicos ou particulares. 

§I." Nes>e caso, os directo!'es dos respecti· 
vos estabelecimentos ou q uom suas vezes 
fizer, dont!'o do prazo de 4H horas, commu· 
nicariio :i. autoridade competente o recebi· 
mento do enfermo, com o reln.torio do estado 
mental que houver n.p~esentado detitro do 
prnzo daquelle período. 

§ 2." As administrações tlos estabelecimen
tos ptLrticulares destinados a asylos e trata
monto de ai ienarlos não poderito, oob pretexto 
al:::um, obstar visitas do inspecção ús auto
ridades federaes, estaduaes o municiprws ou 
funccionarios por ello.s incumbidos desse ser
viço. 

Al't. 4." Quando qualquer nlionallo eva
dir-se do nm asylo, publico ou pri\·ado, a su:t 
reinternaçiio só poder:i. ser fetta sem nov11s 
formalidurles, si ella so eJfectu:w dentro do 
[Jl'IIZO de 15 rlillS. 

Art. 5." gcn qualquer tempo, Jloiler:'t o in
dividuo internado em umcsl.:tbolocimonto pu-
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hlico, pm•ticular ou em domicilio, por si ou 
pot• pessoa interessada, reclamar da nutori
dade j ndiciaria novo exame de s:tnidade, si 
j:i tivot• soJfrirlo algum, ou denunciar a Jltlta 
dessa formalirlade. 

Parngrapho unico. Neste caso, si fôr veri
ficada a sanidade mental do individuo inter
nado, serit ordenada :t sua retirada. 

Art. 6. 0 Sob pretexto ttlgum, anilo ser a 
imminencia de perigo para a ordem publica 
ou para o proprio doente, poderá ser dene· 
gada a su:t rot irada, qu:tndo solicitada por 
quem requereu a admissão. 

Paragrn.pho unico. No caso dessa denega· 
çiio, o director do est:tbelecimento enviará iL 
atüOJ'iàade competente, par:t os fins couvc
nientes, um reiatorio, expondo as razões 
contr:t :1 t•etirarla 1lo 011fermo. 

Art. 7." E' vedado aos clirectores e ao pes
soal dos asylos de alienados, o emprego de 
ca~tigos corporaes, nü:o podendo ser appli· 
cados quaesq uer meios de constrangimento 
physico, sem ordem do medico assistente, 
que, neste caso, assumirá a responsabilidade 
do que occorrer por tal mo ti v o. 

Art. 8 ." Os directores dos asylos :le n.lie
nados prestarão trimensalmente à :1Utorida1le 
competente· infot•mações sobre os alien:tdos 
internatlos no periCJdo anterior,acompanlmdas 
de cópia dos documentos concernentes á en
tradn de c:~da um dos enfermos e do.> escl:t
rocimentos de que tiverem conhecimento, 
afim rle tornar emcnz a protecção legal :i 
pessoa e bens dos onfermos. 

Al't. 9." Os alienados c:riminosos e os con
domnados alienados só poderilo permanecer 
nos n~ylos publicas, nos quaes deverão 
existir ptwilltões especiaes, destinados a taes 
doentes. 

Art. 10. C11berá acção publica em todos os 
casos de violencias, em geral, e rle n.ttent:l'los 
ao pudor praticn.dos contra as pessoas dos 
ttlienailos, bem como nos ~asos rle daii·au
daçilo dos bens dos mesmos. 

Al't. !!.As infracções da presente lei sel'ão 
punidas com as penas rio prisão até oito 1lias 
e multrt rle 50$ <t 1:000$, alem r1us em que 
incorrerom, segundo a legislação commum. 

Art. 12. Pam execução da presente lei, o 
Porler Exccuti vo expedirá os precisos regu
lrt:nentos, em q ne serão consign:tdas as me
didas convenientes pam a i nspecçiio do ser· 
viço de alienados o a, udmissiio dos referidos 
rloontes nos estabelecimentos ]JU!Jlicos o par
ticul!tl'es. 

AI· L 13. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

C11mnra r los Depu Lados, HJ de junho do 1807. 
-A1·th.w,· O·sn1· Rins, Pr·esirluntQ,-G".<IIwn 
Co/laço Fei'Jiandt!S l't.:J'as, Ju Secretario. -
enrto.-: Augrtsto l'rtl1:nt1: de .i.Vovaes, 2" Sccrc
tn.rio.-11.' lJommissrto tio Saurlo Publi.c11. 

N, 6-1897 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizn.do 

n. conceder no !Jach11rol Octaviano de Siq ueira 
Cavalcanti juiz substituto seccional do Es· 
t:tdo do A~azonus, oito mezes de liconç~, sem 
vencimentos, a contar do 17 do feveretro do 
corrente anuo, p:tra tratar do sua saudo onda 
lho convier. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camam dos Deputados, 19 de junho de 1807. 
-A1·thw· Ccs<tl" llios, Presiclente.- Gustavo 
Co/lnço Femandes Ycms, I" Secretario.
Carlas Aur;usto Val~nte rlc N?vaes, 2". Scc:c
tario.-A' Commis;ao de Justiça e Legrslaçao. 

-OIT!cin do Ministerio da Fazenda, de 18 do 
corrente mez, Nmet.tonclo o requerimento em 
que o 1 •esc r ipturn.rio da Alfandeg-a de S. Paulo, 
Cyriaco Antonio dos Santos e Silva pede ser· 
lhe contudo, por eq uidnde, como tem_p~ de 
sm·vir;o o cm que esteve l<mt_do_ exerc!c10 de 
seu emprego, por força de donnss:to.-A Com
missão de finanças. 

-Telcgramma do Presidente do Estado de 
Minas Goracs expedido de Ouro Preto, no 
dia 18 deste mez, communicando a inst.allaçü:o 
da 3 • sessrto da 2" legislatura do Congresso 
Mineiro.- Inteirado. 

O St•, ~ • Scm.•ctario lê e YÜ:O a 
impJ•imir, p:tl':t Clttl•:n•cm ntr. orrl.cm dos tra
b:ll h os, os scg-n intcs 

PARIWER8S 

N. 49- !897 

O Prefeito do Distl•icto Fctlcral, oppoz veto 
à resolução tlo Conselho Municipal quu mrmrla 
pagar aos professo_res ,Pri m:tr i os, rtuu pass:t-
1'11111 p:tr:111 Munl_ctprtl~dade, . t~nrlo lO aJJnos 
do serviço, n grrttrllcaçuo :ttldwwnal rl.n. q n1ut.a 
parte elos vencimentos, c:tlculadct sobro o :m
gmento ctrectm11\o poln. lei municipal, rle 9 tlo 
m:lio de !89:l, O tl.OS<IO OStll data. 

Poht citado. lei Jbi mtabelccirlt1 a gJ•atillcn.
çiio ao;; proJiJssorcs que complcl.rl'som 15, 20 
e ~5 annos do sel'Yiço. Os que cm virtm\n do 
rlccroto n. 6.:l79, 1\o :lO rlo novuurbro r\e 1876, 
perccbiam_:t gr:tl.ificar,,[o. po~· t.n1• !Ott111JOS, 
eonrinuamo 110 goso tio <ln•c1t.O :t<ICJIIII'Itlo. 

Enl.e111lo o Prc,J<Jitn fJilO o Cunsdilo put\ia 
ndoptrt.l' a resolu~~~.o, eunJtn.nto qllü o p:~.g-~r.
meuto coii\Oí'as>n d:t ro.,JWcl.l v:t pr·om u!g-:11,,:w 
o ntLO tla d:ttn d:t loi a,Jltcwim•, ptd:·.; impul'ti~ 
isso c111 1l:u·-llio uJI'uil." rel.t•o:wLivu, o 1]110 
viola a Cousl.il,uiçiio Fcdul'nl, nrL. 11, n. 3. 
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O salutar principio da não rectroactivi•lade 
tias leis, reconhecido pelo direito romano
Legas at co11stituclones f'uturis cartum as/ rüu·a 
(O!'Illam ncgotiis, non ad (acta p!'clarita ravo
cal'i. (L. 7. C. do Log-ibus), insc1•ipto na 
Doclaraçiio ele Direitos, da Constituiçrto Fran· 
ceza. do anno III, e dalli transplantado para 
outras, tem por fim a g-arantia dos interesses 
mais preciosos da sociedade, os quaes ficavam 
sem nenhuma segurança si tivessem de se 
rege1• por rlisposiçõos futuras. Visr~ especial
mente amparr~r os direitos individuaes. 

pedem a reinvindicaçlío de seus direitos, atl'e
ctarlos com a approvaçiio do decreto legisla· 
tivo n. 2fl8, de 213 de dezembro de 1894, em 
virtude do qual soffremm os seus venci
mentos a reducçilo de 1300$ annuaes. 

Pensa a Commissiio que, para interpor o 
seu parecer, se torna neccssr~•·io que sobre o 
assumpto seja ouv.ido o Governo. 

Sala dns Csmmissões, 18 de junho de 1897. 
-Leopolrto de BulhMs.- Feliciano Penna.
Leite c Oiticica.- Severino Vieira. - Ramil'D 
Bm·callos,-Gomes de Castro.- Porciuncula. Mas, para que haja ?'etroactividada-diz 

Merlin-é preciso o concurso de tluas contli
ções: a primeira, que a lei volte ao passado 
c o mude; a segunda, que a. mudança s~ja 
cm prejuízo. das pessoas que srto objecto de 
suas presr.r1pçilos. . 

Ora, na espccie, o direito indivirlual em 
vez de ferido, foi ftworecido; nilo cabe, pois, 
applic:tr o preceito constitucional por ter ces-
sado sua razão. . 

A Commissão de Justiça e Legislação, é, 
portanto, de parecer que o v~to nilo esti no 
caso de ser approvado pBlo Senado. 

S:tla das Commissões, em 10 de .i unho de 
1897 .-Fenwndo Lobo.-Gonçalvcs Chaves.
J. Joaquim da Souza • 

N. 50- 1807 

A' Commissão de Finanças foi presente o 
projecto do Senado, n.2, rle 1891, que autot•iza 
o Governo a rever c consolidat• todas as dispo
sições legislativas em vigor, concernentes no 
orçamento geral da receita e despeza. 

Achando-se, porém, essa autorização consi
gnarla jiemdisposiçiio da lei do orçamento vi
gente, e a Com missão de parecet• que o refe· 
rido projecto ncha-se pr0juclica•.lo, pelo que 
aconselha a sua rejeição. 

Sala das Commissões, 19 de dezembro de 
1897.- Gomes de Castro. -Leopoldo de Bu
lilüas.-Feliciano Penna.- Leite e Oiticica.
Porcittncula.- Ramiro Barcellos. 

E' lido, posto em discussão e sem 
approvado o requerimento constante 
guinte 

PARECER 

debate 
do se-

E' lida, posta em diset1ssão e sem debate 
approva•la a redacção, final da emenda do Se' 
nado á proposição n. 82, de I 896, da Camara 
dos Deputados, que determina que os alumnos 
rio curso superior das Faculdades de Direito, 
matriculados antes da lei n. 31,1, de :JO de 
outubro de 1895, gosarilo das regalias da le
gislação anterior. 

O Sr. Vicente Machado pede 
a palavra para sujeitar ao conhecimento do 
Senado um projecto de lei, e promette funda
mental-o em poucas palavras. 

Refero·se este projecto á alteração de cate· 
geria. e nova designação de numero, classe e 
vencimentos dos empregado> da Alfandega 
de Paranaguá. O Sr. Ministt•o da. Fazenda, 
no relato rio que apresentou ao Sr. Presidente 
da Republica, demonstr·a a insufficiencia. do 
pessoal daquella alfandega para attender às 
necessidacles do serviço; o alludido ministro 
niio fez mais do que transcrever o q ne a 
respeito disse o director geral das Renrlas Pu
blicas. As constantes roclamaQões feitas pelo 
inspector da Alfandega de Paranagui, em
pregado zeloso e de alta competencia., o St•. 
Jansen Muller,levaram o director das Rendas 
Publicas a pedir em seu relato1•io ao ministro, 
a morlitlc11ção no quatit•o do pe::;soal daquella 
alfandega. 

E' obvia a necessidade de so adoptar uma 
metlida qualquer, que dê em resultado for
necet• ti. repartição fiscal adu11ncim da cidade 
de Para.nagui, os elementos necessat•ios para 
que as rendas fe.doraes se,i_am alli percebidas 
como convom o e necessar10. 

N. 51 - !807 

A' Commissií.o de Finanças, para cmittit• seu 
parecer, lbi presou to 11 pet,ir;iio n. \J, do cor
ronto anuo, na qu:tl os llillietciro::; ela ostaçiio 
Contrai da Estrada ele Jlorro Centrai do Brazil 

O primeiro regulamento que taxou o nu
moro e os vencimentos dos empregados dr~ 
Alfandegr~ tle Paranng-m't, foi o decreto n.ô72, 
do :2 do agosto rio 187G, moclitlcado depois em 
virtude elo nrt. 8" el11 lei n. :~.141. elc30 ele 
outubro ele 1892, e decreto n. 8. 818, de :lo de 
dozombro do mosmo (\nno, que estabeleceu na 
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ta beiJa Ao numero e os vencimentos dos em
pregados daquella alfandega. 

Serviu de base para isto a lotação do ren
dimento da Alfandega de Paranaguá,que nesse 
tempo era calculado na importancia de 
100:000$ por anno ou 14:000$ pouco mais ou 
menos por mez.-

Em 1890, á vista de continuas reclamações 
dos inspectores da alfandega, foi alternrh a 
tabella do numero e vencimentos dos func
cionarios daquellaalfandega; e a tabelltt' G do 
decreto. n. 391 B, de 10 fle maio de 18\l(), 
estabeleceu novo quadro de empregados e 
novos vencimentos. A base para essa tnbella 
foi o rendimento daquella alfandega, entilo 
approximadamente de 32:000$ por mez. 

Finalmente, o decreto n. I. 852, de 31 de 
outubro de 1893, em vigor, alterou a tabella 
publicada em 1890, dando maior numero de 
empregados áquella alfandega, e marcando-I h e 
novos vencimentos. 

Serviu ainda de fundamento para. esta 
reforma,feita pelo Ministro Felisbello Freire, 
reformando a ta beiJa publicada, quando Mi· 
nistro da F11zenda o i! lustre cidadilo Dr. Ruy 
Barbosa, o facto de se ter elevado a renda 
naquella occasiiio á quantia de 112:000.$ por 
mez, em media. ActualmE~nte, 11 alludida 
renda da Altándega de Paranagui1 attinge a 
som ma, em média, de 243:000$ mensaes; e$ 
da Mesa de Rendas de Antonina é do 7() :OODa 
em mé~ia, mens:>l. Ainda hoje, no Jomal do 
Commel'cío, vem uma nota do t•endimento 
d.a Mesa ile Rendas de Antonina nos mezes 
de março e abt•il, demonstrando ter sido de 
121:000$000. 

Não é sómente o augmento 1!e renda. que 
faz com que o orador venha apresentat• o pro· 
jecto, augmontando o numero o os vencimen· 
tos dos empl'egaclos daquella Alfandega. Ha 
grandes reclamações pt•esentes ao 2\linistr•o da 
Fazenda sobre a de!ficiencia desse pessoal ; e 
é forçoso tam\Jom declarar que o pessoal da 
Mesa de Rendas do Antonina é dostacudo do 
que pertence á Allilndeg:t de Paranngu:í. D~ 
modo que, mand11ndo-so pura essa Mesa de 
Rendas o pessoal nocess:l!'io para q uo a IIi bom 
se exerça a tlsculizaç•üo sobro a al'J'ecadaç•ão 
das rendas, lta um desfalque no numero dos 
omprog:u!os da AJtandega de Paran:J.g-uit,tot·· 
nando-so ulli o set·viço quasi impassivo!. 

No estudo do projecto que apresentn, o 
orador pode á Commissiio de Fitmnçns quo se 
digne de nttendcr no que a resi>Oito diz o 

Sz•. Ministro dtt Fazenda, o à opinião insus· 
peita cl.o director das Rendas Publica~. que 
reclama instnntomon te 11alterução no numel'O 
e vencimentos daquello po;,sonl. 

Si o pr(\jecto quo o orador olfcrece mere
cer o apoio da Commissão de Finanças, por 
occasiiio da sua discussiio podei'Ú. o orador 
flmdamcntal·o com melhore> razões. Disse no 
principio, que apenas vinha muito ligeira
mente apresentar as razões quo tinha para 
sujoit11r tal projecto ao conllecimen to uo 
Senado, e 11ssim pt·aticou. Manda i Mesa o 
projecto, subscripto pelo numero de Senado· 
res preciso pat•a npoiamento ; e, si merecer 
npprovação em l" cliscussüo, a Commissiio de 
Finanças terá de interpôz• sobt•e ello o seu 
p:1recer. 

E' lido e, estn.nt1o apoiado pelo numero de 
assignaturas, vae a imprimir para entrar na 
ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 5- 1897 

O Congresso N:1cional deQreta : 

Art. 1.• O numer•n, classe o vencimo:1tos 
dos empregados r! a Alti:tndega do Paranaguit 
será, desrle jà, o fixado o constante da ta
bella quo a c>ste acompanha. 

Art. 2." A Mesa de Ren1las r1e Antonina 
continuará a ser dependencia da Alfandega 
e o seu pessoal sahirá do quadro dos em
pregados da mesm:1 Alfandega, podendo o 
inspector, confor•me as oxigencias do ser
viço, commissionar alli os empregados que 
julgllt' necessurios, os quaes, alem dos seus 
vencimentos, teriío gra tillenção igual à 
quo é marcada ao escriv:i,o, c01·rendo are
spectiva despoz11 pela verba -Gratificações 
por serviços cxtraot·dinat•ios c temporat•ios. 

A1·t. 3." Fica o Poder Executivo autorisado 
11 :tbt·it•, dumnte o exet•cicio cort•ente, os 
credites necess:trios par:1 a execução desta 
lei. · 

Art. 4. o Revogam -se as disposiçüos em 
contt·ario. 

Sala das sessücs, 21 do junho de 1897.-~ 
Vicente Machado.- Albei"/O (;onçalvcs.- Josd 
Bemm·do, - Joaqt<im Sm·meillo.- Abdon 
Jlfiüme;;, 

,...
' 

.-.~ 
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TABELLA DE NU~!ERO, CLASSE ll VI~NCIMENTOS DOS E~IPRIWADOS D,~ .ALFANDEGA DE 
PARANAGU.\. 

Pessoal Ordcnudo Gra tifico.r;ão Total elo cm- Total da classe prego 

--
I inspecto!' ....................... 4:800~ 2:400$ 7:200$ 7:200~ 
2 chefes de secção ................ 4:0008 2:000:::; G:OOO$ 12:000~ 
5 conferentes .......... , ........... 3:200$ I :6011$ 4:800$ 24:000$ 
4 I"' escripturarios ............... 2:600$ 1:400$ 4:000::!; !G:OOli$ 
G 2° 11 » •••••• o • o o ••• o • 2:400$ I :200~ 3:600$ 21:600$ 
I) ;~na » O O o o o O o o 1 o o o o o o I :6008 800$ 2:400:) 14:400$ 
6 4" » ••••••••••••• o. o I :300$ 700$ 2:000$ 12:000.';; 
I gunrda-mór ... ....... , .......... 4:000$ 2:000::) 6:000$ 6:000~ 
I thesourciro (quebras 300$) .. , ..• ::1:200:) 1:600$ 5:100$ 5:100$ 
I tiel .............................. 1:600$ 900$ 2:500$ 2:500$ 
I porteiro ........................ 2:000$ 1:000$ 3:000$ 3:000$ 
1 cartorario . ..................... I :600$ 800$ 2:400$ 2:400$ 
2 continuas ...•.................. 800$ 400$ I :200$ 2:400$ 
I administl•ador de capataz ias ..... 2:400.S I :200.~ 3:6008 3:GOU$ 
2 fieis do armazem ................ 2:400$ I :200$ 3:600$ 7:200$ 

So.Ia das sessões, 21 de junho de 1897.- Vicente Jlfachado.- Alberto Gonçal'!les.- Josp 
Be1'ila1·do.-Joaquim Sarmento.- Abdon Milane:. 

ORDEM DO DIA 

ELEI~•Xo DO ESPIRITO SANTO 

Continúa em discussão unica o parecer 
n. 45, de 1897, da Commissüo de Constitui
çíto, Poderes e Diplomacia, opinando que 
sejtl reconhecido e p!•oclamndo Sen:ulor da 
ltepublic<t pelo Estado do Espi.J•ito Santo oco
ronel Henrique da Silva Coutinho. 

Como se vê, o Sr. General Glicerio pouco 
se importava com o in teressc do Partido Re
publicano Federal; S. Ex. só tinha preoc
cupaç,ücs individuaes. Para ello o P:trtido 
Republicano Federal no Espirita Santo limi
ttwa-se ú, pessoa do Sr. Torquato Moreira;. 
c, como o Directoria não julgou conveniente 
incluir na chapa do seu partido o nome 
desse iii ustre cidadão, o Sr. General Gly
cerio rompeu completamente. 

D.thi, o 1Uzerem os candidatos contestantes 
que seriam reconhecidos com qualquer nume-

0 S1•. ~::ug·eniio li!.. EU o riuu - Na ro de votos. Como consti tu iam pequena fracção 
ses:;ilo passada, relatava eu o que succedera do Partido Constructol', partido forte, consti
no meu Est:tdo, relativamente ú. :tpresenta\•ão tuido ha 6 annos,perfeitamente organizado, e 
de chapas para :t eleição lederul realizada a disciplinado, tiveram el!e:; necessidade de se 
:30 de dezembro findo, quando J'tti intct-rom- ligar ao Partido Unionista, formando esse 
pido pola hora. noi'O partido, quo dizem charn11r-so Partido 

Reatando hoje :ts considcmçúes que entíto Repu biicano Federitl, composto dos mais 
fazia, direi quo, insistindo o Sr·. Geneml lleterogeneos, e nntngonicos elementos do Es
Gl_vcerio pela iuclu:;ito do :>r. Torquato Mo- tado. 
reira n:t chapa de Deputados pclu Espil·ito O Sr:. DoMr:;aos Vrcg:o;l'E- E o Autono
Sl1nto, o não po1lendo o Directoria do pt~r-trdo mist:t, a que V. l,x, se uniu, não tem tam
accedor a taes inst11ncias. deliberou o Sr. bem elementos lleterogencos1 
General Glycerio romper com o partitlo, que 
tinha sido smupre cOI·recto, le111, seguindo :1 O Sn. EuG!·J:'I'IO A~rormr-0 Partido Auto
orienta,•[•) datla por seu prestimoso cliolil, llOillistll permanoceu nu seu papel. O nobre 
Dr. illuniz Froiro. Senador uão pruva quo ello nos desse um só 

Lerei ao Senado o telcgramma do St•. Go- voto. 
n.wnl Glycerio no Presidente do Uirectorio, Nus ó que fomos no encontro do Partido 
quo em o candidato diplomado. (LJ.) Autonomistl1, auxiliamos o candidttto do ter-

t::Jeuculo V. I GO 
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ço, ou do Partido Autonomista, dando-lhe vo· 
tnçiio. 

o SR. DO)IINGOs VroENTE-Que votação 
deram? 
' 0 Sn. EUGENIO AMORat-Tres mil votos. 

0 Sr:. Do~IINGOS VICENTE-Porque? Qual a 
vantagem? E' preciso explicar isso. V. Ex. 
ataco. a nossa a.llianço. com a. opposição; mas 
v.Ex. e seus a.miges uniro.m·se no . Autono· 
mista. 

O SR .. EUGE:-.IIO A)!ORJ~r-Nilo houve tal 
uniilo ao Partido Autonomista.,o a prova evi· 
dente é ter o Partido Autonomista apresen· 
tado cltapa para. Deputados e Sen:tdores. Ora, 
pleitea.nrlo nós o terço, tendo, pois, tle 1 u ta r 
contra. a propotencia do Sr. genera.l Glyce· 
rio ..• 

0 SR, DOMINGOS VICENTE-Onde essa pre· 
potencia~ 

O SR. EUGENIO AilroRI~r-Naquclla occasião 
era.. 

0 S!~ ALBERTO GONCALVES-0 homem pe
dia, nilo impunha. 

0 SR, EUGENIO A)IORDI-Elle dizia que 
apoiar•ia o candidato a todo o transe, ainda 
mesmo contra a vontade do partido. 

Mas, como dizia,cabendo-nos pleitear o ter· 
ço, si nos uníssemos ao Partido .1 utonomista, 
ó bem de ver que não consentiríamos que elle 
apresenta.sse chapa., o que rleslalcaria a re
presentaçilo de quatro contos e tantos votos 
que elles obtiveram. O nobre Senador não 
p6Ue contestar que o co.nrlinato do Partido 
Autonomista foi o coronel Guamná. 

O SR. Do~mwos VIcENTg-Essa chapa em. 
po.rlt inglez ver. 

0 Sr.. EUGENIO AMORIM- Enttío, V. Ex. 
confessa. que a nossa Jbrçn. era. t11lno Estado, 
que ate dispensava.mos esses votos dados ao 
coronel Guara.ná, e niio nos merecendo im· 
portancia a ap!'esentação da ch:t[m. 

0 SR. DOWNGOS VICENTil- V. Ex. at:tCO.• 
nos, porque nos unimos ao Partido Unio
nistt~; pois neste partido acllava·se todo o 
elemento historico, elementos exccllentes, 
aos quaos V. Ex. não pótle negm· pre>tigio. 
O Sr. Bernardo Horta, por exemplo, lbi eleito 
na monarcllia, mas seu diploma J'oi rasgatlo 
na Camara dos Deputtttlos. E' um caracter 
a.clma da suspeição, dostos a que so póde 
chamar immacu!ados, Si Ó que !m c:1racteres 
immaculados. 

0 SR, EUGENIO AMORn; - ... mas, uma 
vez provocado pelo nobre Senador, meu col· 
lego. de representação, vou provar terem sirlo 
elementos completamente heterogeneos e an· 
tagonicos. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE- Porque? 
0 SR. EUGENIO AMORIM- Vou provar. 
0 SR, DOMINGOS VICENTE-Vamos it prova. 
O Sr:. EuGENIO A~rom~r - O Sr. Torquato 

Moreira, como Deputado Federal, a.poiam de
cisiv:tmonte a politica do Marecha.l Floriano 
Peixoto. assim como ta.mbem o Sr. Cerqueira 
Lima. E o Sr. Berna.rdo Hortn, no jornal de 
q no ó rcda.ctot', no Cachoei>·ttno, em artigo de 
fundo, escreveu em 1894 os trechos que 
lerei. · 

0 SR. DOMINGOS VICE:NTE- Isso são papeis 
velhos. Não sei pam que veio a a.mnistia, 

o Sr:. EuGENIO AMORIM - Ouça V. Ex. 
a leitura desse artigo. 

O SR. Do~mmos VICENTE- Porque não lê 
n "Ora o manif0sto tio ::;r. Monja.rdim, a. que 
v~ Ex. dou o seu apoio, quando morreu 
Saldrtnha da Ga.ma? Porque não lil? Desafio-o 
à lhzel-o, ,i:'L que vem ler papeis velhos, traga 
tambem esse. O Sr. Bernardo Horta é um 
republicano historico ; est11 va no seu direito 
rlizendo o que disse. 

O Sr.. EuoE1>JO AMORIM - Avancei uma 
propo~ição ; V. Ex. coo te~tou, perliu prova.s, 
cabia-me o.present1Ll·as. E o que faço. 

Disse que se ha.via fot•mado um partido 
composto de elementos a.nta;:onicos, o qual 
nilo podi:t disputar·, com vantagem, terreno 
ao forte Partido Republicano Constructor. 

Entilo, sob a promessa de que seriam re· 
conhecidos os seus cnndida.tos ..• 

o SR. DO)IINaos VICENTE-Isto é historia. 
SUI1, 

0 S!L EUGENIO AMor.nr-E' :i. pura ver
dade. 

0 Sr:. DO)JJNGOS VICENTE-Não prova. O que 
diz. 

0 SR. EUGilNIO AMORIM-A imprensa do 
Estado occupou-se muito do tal assumpto. 

O SR. DO)IINGos VJCilNTE-Nilo fa.llou. Tra
ga a prova., não venha ler jornaes velhos. 

O Sit. EUGENIO AliORl~I-Assim Ó impo.;
sivel tliscutir. 

Com a. promessa de que seriam reconheci· 
dos ns seus candidatos ... (C1·u;am.·sc rli~crsos 
apa>"tl)s,) 

O SR. EUGENIO A~roRm- NIT,o q uerl:t levar SJ•. PJ•esidente, V. Ex. gn.I•anle·me, ounilo 
a questiío pr~ra essa terreno, , . tt paltLVI'tt? 

0 Sll. DoMINGOS VICilN'l'll- V. Ex. 6 que l O SJt. PilESflll~N1'1~-Pe~o ao nobro Son11dor 
estit lov:tndo. quo se cin,i<t 11materitt om discussão. 

,... 
' 
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0 Sit. EUGENIO A~!ORDI-Nii.o me afas· 
tei da mataria em discussüo um apice siquer. 

Mns, com a promessa. alludida, prepn.ra· 
ram-se para a contestaçi'io nos candirlatos que, 
sabiam, seriam leg-itimamente eleitos por 
meio da lo i n. 42G,- votada no parlamento 
para garantir as minórias, da qual fize· 
ram arma contra o direito. 

0 SR. VICENTE MAC!IADO-V, Ex. desco
briu agora um novo intuito nessa lei. 

0 SR. EUGEINO AMOr.m-Nem podia ser 
outro. Da discussão t!cou p:l.tente que o in· 
tuito rla lei n. •12G era garantir o direrto da 
minoria. 

Surgiram, então, contestações. A que foi 
apresentada ao candidato r\iplomado merece 
o qualificativo de mrnns séria. 

Como é que um camlidrtto vem contestar 
a eleição de uma secção pela simples iL•re· 
gularidado de um voto mais do que o nume· 
ro dos eleitores ? 

Si esta irregularidade indica uma fraude, 
quem a podia pr:1ticar eram os mesarios; a 
mesa, porém, era unanime, e pertencente :i 
parci<llidado do contestante. 

0 SR. DomNGOS VICENTE-V. Ex, confessa 
que houve um voto de menos? 

NiLo n.ppareceram em juizo. Entretanto, o 
contestante :1llega recusa de mesarios. 

0 SR. DO)!!l\'GOS VICENTE-V. Ex. combata 
o :Jll'"testo do candidato contestante. 

·o SR. EuGENIO AMoRm-Mostr•o ao Senado 
o verdatloiro valor d:1 contestação. 

0 SR. Da)lJNGOS VICENTE-Examinemos as 
o!eições,cujas nullidades estão provadas. 

0 • SR. EUGENIO A)!ORIM-JU!guei sempre 
quo o nobre Senador só tivesse pall1vras de 
gratidão e de :1gradccimento :i illustrada 
Commis;ão elo Poderes. Est:1 fez o q uo era 
humanamente passivei ; annullou grande 
cópia de votos, dando como razão a recusa 
de tlscaes. Provarei l1 não existencia de tal 
recusa. 

O honrado Senador exhibiu perante o Se· 
nado documentos imaginarias e propoz a nul
lidad~ das eleições tlo Espírito Santo. 

o SR. Do)nNGos VlCENTE-Eis ahi a certi
dão.Desafio V .Ex ,l1 provar que são documen
tos imaginarias. 

0 SR. EUGENIO A:I!ORDI-0 contestante ai
legou ... 

0 SR. DoMINGOS VICENTE-Niio. Desejo 
que V. Ex. conteste as minhas allegações. 

0 SR. EuGENIO AMORDI-Estâ Urt acta; mas 
é uma. pequena irregu!uridarle DUO não pude O Stt. EuGENIO Al!ORIM-Estou discutindo 
inquinar de nulliclade uma eloiçiio. o parecer da Commissão de Poderes. 

Dito isto, passo :1 refut11r as :1Jlega.ções fei Allegou, como dizil1, o contestante recusa 
t:1s pelo contestante em materi11 de recusa do liscaes na 3" e 4" se~ções. 
1 e r 'o O• fiscaes não ,)·untaram titulas de el~itores, remsrtis. " 

Limitam-se a uma secção, a de Jtn.pemi· nem provaram a su:1 qualidade perante a 
rim, como vou ler. Mesa. 

A certirlão que elles apresentam é um O Sa. VIcENTE MAcHADo-Nem a Commis-
lll'otesto feito em uma simples Ji:Jlha de pa- são de Poderes tomou conhecimento disso. 
pel, mas que,perante qualquer tr1bellião rnc- o SR. EuGENIO AMORIM-Não é intuito meu 
nos escrupuloso, seril1 suaJciente p:1l'a iny:~li· folhear um enorme ttcervo de documentos. 
rlar qualquer eleição. Garanto ao Senado que os que leio são ver· 

Nestas eleições a fiscalização foi feita por dadeiros. 
parte do llscal nomeado pelo candiduto con· Allegou o fiscal que ao dirigir-se :i 3" secção 
testante, que rtssignou o recibo rle boletins, cm Pctropolis, como tal lhe !bi recusado 
actas e tudo o mn.is. assento. 

Comprohenrle o Senado, si houve;;se recusa ,\ 3" secção de Santa Thereza dista 5 
por p:trte dos mesarios, o tl,;c:ll niio tomaria le"'Ul1S de Petropolis. () fiscal era nome:1do 
assento. p;ra u 3·• secção 'e allega perernptoria 

Não contentes com isso, os nossos amigos recusa. 
fizeram mais; apresentaram o documento Dal1i se deprehende que o fiscn.l não foi l1 
n. 4, a justificação pela qual so pl'ova que, Petropolis. Houvesse se dado este trabalho e 
concitJldos todos os ele i tore.> c mesarios, des- teria visto funccionl1r regularmente o. mesa 
tes comparor!eram cinco c <lccl11raram perante de petroJIO!is. 
o juiz e o promotot· •lue não tinham ,ido Accl'esco a dec!l1ração dos Mesurlos dtt 4" e 
rccm;ndos como mosn.J•ios e apenas tinham 5" sccçiies provando ôOl' falso. a l1llegação. 
assigmulo. um pa]wl, simples dccl:cração rle póLle-se admitt1r como recusados esses 
voüL Fm r ·quPrJ.rlo ~u tomn,se por termo o llsc ,0s ? · 
deponnunto do tlOJcl dessos Juoz:l.l'JO.; na. lJl'u· , " , , , ., . · .~ . 
prin. J'O,itlnncia. lwlolerido u t•eqnel'iutento, , ,o Stt. ~O)Jli'>:•os ~ICb:-11 ~~-Aolet;.·LO .e, ~ulla. 
Joi n.presentarlo outru ao juiz. para semm ::iu vuLa.t,LmndLt ;;UO o Lantos elmtotu~. 
convidados esses mcsariu:; n vir dopot• soil I O Stt. EUOIINIO "\lllOILDI-Rcsponderci l1 
pena rio calumnia, ' V, Ex. 
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--- ··---------------· 
Pretendeu o nobre Senador pr·ovar• a exis

tencia de fr•aude nas eleições <lo Espírito 
Santo, porque votaram eleitores em maior 
nurnor·o no qrw os alistados. Mas, quaes as 
provas? 

0 Sa. DOMINGOS· VICENl'E-A ce!'tidlío do 
governo municipal extrahida das actas que 
serviram pn.ra a eleiç,iio. 

0 Srt. EuGENIO AMOlUM-Mas, qual a rela
çiio entre o governo municipal c a eleiçU.o. de 
Santa Thereza ? 

O SR. DoMINGOS VICF.N'fE - Responderei 
quando se tratar disto. 

0 S!l.. EUGENIO A~IO!l.DI-A certidão apre
sent!lda é do govorno da Capital. 

0 ~!l.. DO)flliGOS VICENTE-Diz i1 cm•tid~o 
dojuiz de Santa Thereza niio ter havido alis· 
tamento. 

0 Sn.. EUGENIO A:\lOimr-Isto prov.t i1 niío 
existencit:~ da transcr·ipç,ão do alisamento. 
Mas isto não quer dizer niio houvesse alis
tttmeHto. 

Diga-me, V. Ex. está corto houve~se n.lis· 
t11mento em Alegre ? 

0 SR., DOlilNGOS VIC!lNTE-COnsb da cer
tidão, 

O Sn.. EuGEiiiO A~rom~r-Qucim ouvir as 
:provas. 

0 S!t. COELHO E CAMPOS-Que cl q UC não 
consta ? 

O Sn. EuG!l:\'IO A~rormr-Rogo a V. Ex. a 
tlneztt de dizer si saiJe quantos Estados teem 
cumprido o <lcver do man<lar registrar os 
alis lamcn tos dn,s di versas c i!• cu m,cri pçõcs 
eleitoraco uo cn,rtor•io do juizo seccional ; c 
n.inun. m:tis, qu:mtas cópias dos alistamentos 
teorn sido rornet.titln~ ao Ministro do Intorior•, 
como dctcr·mimt :t lo i ? 

São it•regularitla•les qu11si geraes. listo 
nn,rla prova. 

0 SR. DO~ll:\'GOS V!CE:\'TE-Uma CCl'tidiio do 
juizo seccional nada prova? · 

• 
O Srt. EUGENIO A~ronm- Note-se, mesmo 

hn.vendo r·ecm·so, cs:;e não tem efl'eito sus
pen;;ivo. 

O Sr:.. Do~mwos VICENTE-Mas, o alistado 
póde fi<mr intpetlido de votar! 

0 SR. EUGENIO AMO!l.m-Trouxesso V. Ex. 
uma certiuiio do secretario do governo muni· 
nicipal, dcclamndo ser• este o ultimo alista
mento, e poderia. se1·vir-:;c de taes argu·· 
rnentos. 

O Sa. Do~II:\'Gos VICE:"!Tll-Alistado o ci
dadão, vottt mesmo excluído do n,Jistamento. 

0 Sr:.. EUGE:>IO A~IORIM- Excluido, niio; 
s~l v o penu1:n te ue recurso. 

0 S!l.. DOMINGOS VICE:\'Til-Ninguem po
tlcri ser cxeluido, dil-o a Constituição. 

0 SR. EVG!l:\'10 A~IORIM-Percliio. Caso re
corra. c nii.o houver provimento de recurso, o 
a. listado niio póde votar. 

O SR. EuGE:\'IO A~ronm-Ho_uvrsse alí;.t21· o Sit. Do~IINGOS VICENTE - Siniio dadas 
mento .. Posso mostrar a cortrtlao do tabellwo certas circumstancias ... 
a rcsperto do caso. ) ,. . 

C t l. t t f · . I . S 0 Srt. EUG!~NIO AMORIM-!': IS a lu. om os e n. rs amon o ur .e c r to ; e o , C·! · 
1 

t 
nado approvou :1 minha oleiçiío, reconheceu· O SR. DoMI:\'GOS VICI~NTr.-Ertt .evrc on o,ox· 
me como membro uesta Cam, nada so ol\in- COJlto caso ue mor·te, tr:msferencra d~ uomr
clou contra o rneu di plorna por· tct· sitio feito c!lro, c outros motr I' OS tle n11tm•cz<t ulontrcn,. 
o alistn.mcnto em 1~93. O Sll. EuGENIO .\uo1mr-Dizin, ou: houvosse 

E' passive! não estqj11 tmnscripto ... 
0 SR.. COI~L!IO B CA~Il'OS-Facto ger:tl ; 

póde 1lize:--se, 
O Sa. EuGENIO A~rnam-Dcrlúr.-se isto dns 

ter•mos d:t certi1!ão a CJUP. o meu colle~a ac:1ba 
do allu11Jr. 

Essas irregulnridn,des infelizmente sii o 
muito communs. 

0 SR. Do~!INGOS VICENTE-Então 11 certidão 
nnd:1 prova '! 

O Stt. EUGENIO A~ronm-Só umtt ccr•titlii.o 
do secretario do ;;ovm•no municipal dn, loca· 
lidado podori11 provar a niíu cxistencia do :tlis· 
ta monto. 

O Srt. DolnNaos \'ICENTE-Um rtlistamonto 
eloitorn,l nii.o está jJCrfeito sem quo se ro
motta cópia uGIIo :w juizo seccional. 

o l!om•ttdo Scna1lor tr•:tzido um11 cerlidiio do 
~ccr•otario do gover•no municip:tl .•. 

O Srt. Do~mraos VrcE:o<TB-E porque não do 
juizo scccion:d, competente p:na certificar o 
registro tlo :tlistt:~mento. 

O Srt. Euc!lNJO A~!OltJM-Prosigamns. 
Tenho provado que as eleições do Santt:~ 

'l'hcJ•cza niio púuem ser· annullada:; pelo mo
tivo da recusrt do tlscue~. Compr·ohontlo o 
Sen:ulo, si !'osso mos ttnnullttl' oleic;tics só por 
simple,; aJJ,•gnr;ii.o de rccustt do Jbcnes sem 
provas su([lcicntes, onde irittmos pn.r·ar· ~ Es
taria o Senado tlc continuo a annuiJn,r elei
ções. 

O Sn. Vrcrc:-;1'1•: ~IACI!Ano-No caso vertente 
l!avitt provas. 

o Sn. EuoE:o<Io AlromM-Rolovc-mo a H
lustro Conuni:;oiio tlo Potloro,,, mas não tinh<t 

T 
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mot.ivos pttl':t a.cceitnr como provada. a recusa 
de fiscaes n:t :l'• o ,1" socçüos do município de 
Santa Thcroza. 

O Sit. VJCE(';'!'N MACJJAno-Fornm as nni
cas eleições, cn,ia annullação a Commissfio r1e 
PoJeres se Julgou oiJriga•la a propor, pelo 
fundamento da ro"n,;a, de tiscaes, porqne lhe 
pareceu estar prov:tdo o facto. 

O Srt. EuGENIO A~ronm-0 proprio fiscal 
rlecl:tra ter-se dirigido a Petro~olis, tlistante 
5 JaguaR de Tres-Barms, onde l'nnccion11vn a 
~ecç:lo na q unl clle devia oxercm· a rnncçii.o 
de íiwal ! Não estú. manifesta a f,1lsid:ule de 
um tal individuo. 

Opina tamJ,cm a Com missão de Poderes no 
sent.itlo do serem nul111s as cieiçGes dos muni
cípios ele All're•lo Chaves o Piumas, por tor 
havido recus:t de tlscaes, e porque tambem lbi 
produzida prova habil de que votaram cid:t
tliios não incluitlos no :tlist:trnento eleitoral. 

A prova ar:n•oseutada pelo contestante de 
que houve recusn. do fiscaes na 2". :3" e 4" 
secções de Alfredo Chaves é uma justifica
ção dacln. perante o supplente do juiz seccio· 
na!, sem citaçii.o de nenhum:t pal'tc interes
sada; por conseq ucncia sem valor j uridico 
algum. 

Posso mostral', além disso, que esta .i usti· 
fica~ão foi dar!:t em !Gou 20 de março.Aelei~ão 
Jbi em :JO rio dezembro; passat•am-so os mczes 
de j:tncirn e f'everoiro . 

Não h ou vo recurso; não ~o f,!z protesto 
:tlgum pel'nnte a Mesa, nem per:tnte qualquer 
autol'idado da comarca. 

Em marr,'o surgiu umn. justificação sem 
eitnção da parte c.Jlltrarilt, que ficou comple· 
tumcnto snrprellendir1u. 

Qwmto ó.recus:t ele flscnos em Pi uma, posso 
diz<•l·o e pl'Oval-o não comeguio o partido do 
candid:tto contestante uma pessoa, um eleitO!' 
pura nomear fisco.!, porque o eleitorado alli 
e nmanime; foi mister recorrer a dous in· 
divirluos de Benavente. 

Ainda a Commissüo e de opinião que S(\ja 
annullaila.a 3" secção do rnuuicipio da Serra, 
pela !'ecu~a do fiscal. 

Na 3' secção do nmnicipio da Serra ap!'e· 
sentou-se um indivirluo de nome Manoel dos 
Sa~to:; Machado com uma circular impressa 
ass1gnurla por um dos canditlatos, rubricada. 
pelo Juiz de direito ... E' muito interessante: 
ess:1. nomeação de tlscal tinha em aberto 
claros p:na o nome da secção ou do muni· 
cipio. 

0 SR. DOM!;)IGOS VrcJ~NTE.-Este, ponto e 
importante! importantíssimo! 

0 SR EUGBN!O AMOlUM.-E'! 
O Sr-. Do~mwos VrcENTE.-Leiao docum

ento. Peço a V. Ex. queira rnostral-o ao 
Sonatlo, 

O Sit. VrCJ·:l';Tl~ :MACUAno.-Estú. riscado o 
nome rlo íi~ca!. 

0 SR. DOMINGOS Vrc!lNm.-E' muito inter
essunteute aortographiado juiz de direito! 

0 SR. EUGENIO AMORI~I.-Não temos nada 
corn a orr.ographia, o posso garantir e que 
olle é homem formado. 

O St:. Do~l!NGos VICE:I'TE.-Sim, tanto que 
e juiz de direito. ' 

O SR. EuGgNJO A~IO!l.IM.-( P1·ocura docuHI· 
cntos cm wn maço que tem dca11te de si, ) 

O Sit. VICENTB M.I.CIIADo.-0 documento 
est:i uhi. Ainil:t rMiS, em jn.neiro o fevereiro rlis· 

cutir·:tm us eleições ele divct"sos municípios 
os orgãos tltl impremalocal rio governo ó da O S1:. Do~mmos VrcENT!!:.-B ó impül•tan-

tissimo. uppnsiç~.o. c nunca s:J a !legou cousa ulguum 
a respeito t\c Alfl'cuo Cllnves. O Slt.EUGI~Nro A~Jormr.-V. Ex. que aclw. 

A outl':t J•n7ão do parAcor-t.er sirlo prodn- t~.o i111portante D doenment.o, podia n.uxilinr
zirl:t pr•ova ]J:1bi I do ~u" vntar·nm eidafi~os me n:t procm':l. 
nãn inclnirlo' no n.li~t:tlll<'llto rleitoJ•:ll-lm- o Sit. DOMINGos VJCJ·:Nrr,.-Pois niio. 
sr•ou-se em urnn. cm·t.i<1iio r lo suppleJ!I.c do ( l'tor:um 111, ma~:u de.papcis,) 
juiz scccimJrtl, rlecln.l';ulflo quo "ii'OI'Sos cidn· 
d:ins estavam incluii\us no alistamento de O Sn.. EUGENIO A~ro1mr.-Foi apresentada 
180,1 0 não vot:tmm. a !lOllieuç:1o ·do fiscal com os claros abertos, 

Foi rssa ;~, pr•ovn hahil. ProYou o contrs- pois mandamm imprimir 1liversas nomea
tan te não esl.i vt,s;cm esse:~: citlorliin:; i ndui rios <,'<ies e r.,ra1n enchendo; esq neceram-sc, porem, 
noR alrsto.rnento.'J de 1~93 ou 18D<i? Niiu. deencheJ•csta;ojuizdedireitopassoudous 

A prova incumb.• ao nlle~:u~t.e. ~prova riscos uos claros, nos abertos, e el!es rlepois 
li11uil :1 que w refere a C01llllllSSao, rmo tom rnclleJ•nm estes claros, escr·evorumo nome <lo 

- ·' Jlscal, por signal quo co111 lottra muito diffe-razao uO sor. 1 1 1 
~'m ISO:; o 1800 n~.o honvo nlistamonto '! rcr~te ta ei;tra 1 o cttnrlirlato nome11do. 
[';~. 11 tmitt nrJg-mcnt.atln nestes r lois ann"s u . hn o fJHC su deu._ e conrprehonde-i;e que o 

llllll!el'<i do aiL>i.wlus '! ,I,IIIZ de Lill'lnto $0J'l:L ll!c:tpuz c\e J'ÍSCIII' O JlUIIIC, 
Note-s" qno o mturicipio do PiUJII:I tr•m 

1

. lus;o JlOI'fJUO II!Ottvu Ju~so. 
g-r•ando numet't> •lo estl'!t.llg'Ldt•.J:-;, ('olnfl(•s iL:t.· O Sit. Dol\llNtiO:' Vtct·:~·rt·:.-Mn.s si (•lle 
liauus, quu.:;i l.oilus saiJuJHlo !c1'. cli;~, quu J'iseou! 
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0 S!t. EUGENIO A:IIORilii.-POI'qUe estn.vn.m 
abortos. 

O Sr .. Do~mwos VICJ~Nn-Parn. que riscou? 
0 Srt. EUGENIO A110Rm""'7P0l'(!Ue não tinha 

valoJ•: que valor tinhn. uma nome~Lçiio que 
niio dizia o nome do individuo ~ 

O Sil. Do~IINGos VICE:-!TE- Tinha outros 
meios, como, por exemplo, mn.ndanl!'chi var 
o documento.. • · . 

0 SI\. ·EUGENIO A:I!O!lDI-Isto que eu disse 
prova a f<tlsidatle, pois dizem que se tinhnm 
recusado flscaes, qun.nrlo não so tinham re
cusado. (lfct diversos apco·tes. O Sr. Pl'esi
dcntc reclama atlcnçâo.) 

Em quanto o nobt•c Senador procura o do
cumento, eu vou adeantando: 

«Segunda secção do municipio de Nova Al· 
meida».-E' a unica secção, e chamo a a.tten· 
ção do il!ustre Scnadur pelo Paraná, e n 
unic<L secção em que realmente houve recus11 
de fiscn.es. O facto, porém, rleu-se do seguinte 
modo, e e uma verdadeira íb.rça represenhda 
pelos amigos do nobre Senador. 

0 SR. DOMINGOS VICE:'\TE dó. um aparte. 
O Sn. Euo1~NIO A~roRm-A Mesa da 2" 

seccão rle Novn. Almeidtt é composta. em sua 
maiori~ de n.migos do nobre Senador; a.pro
SClntou-se o fiscal do candidato dos amig-os do 
nobre Senador, e os seus :uni~os da Mes:t rlis· 
semm : « Não, não so necessita do flscaes ; 
nós aqui já temos tres Mesarios amigos deste 
candidato ; para que, porbnto. fiscal por 
parte delles? » Disset•am os meus antip;os : 
« Nito, elle r leve tomar assento». Os outros 
dissemm : «Não !ta necessidade, póde se reti
rar o fiscal». 

Isto foi nllegado na imprensa do Estarlo, c 
não foi contestado. Estão a !ti os jornn.es: 

0 SR. DOWNGOS V!Cl~NTE- Que imprcns:t? 
0 SR. EUGENIO A1!0RDJ-Que imprensa?! 

Um facto destes foi logo trazido it luz o não 
íbi contestado. 

Diga o nobre Senador: - a m:<iori<t rln. 
l\lesa da 2• secção de Nowt Almeida ri do seus 
amigos ou não ? 

o Slt. Do~nNaos VICE:-!TE dá um aparte. 
O Sn. Euot,NIO AMoJmr-Logo, quem tem a 

culprt da recusa de fiscal ~ 

0 SI\. DOMINGOS VJCJo::\"'1'1·:-Mns OS seus ami
g:os aceeit,aram, cahiram no Inço ... 

O SR. Etlr:g:\"to A:uou1"r-Al1! Conlessn., <liz: 
-Cahiratu 110 laçn! 

O SI\. Do;II:\"GOS VJcg:\"'1'1·:- E.;tou tLJlctin:; 
repol.in,lo o que \'. Ex. tlis::;u ..• 

O SR. Euui~:\"W A~JUIU:\J-Ell tlisso IJJttiln 
ucm : ó um~t ftnça que ropresunt!lt'am! 

Vott nrlettnto : chego ú. Sttnta Loopol<lina. 
:\h i a Com missão foi do uma bondade ex
traorilinaria para com os amigos do nobre 
Senador ... 

0 Slt. V!Cll:\"TI~ MACHADo-Quando tratar 
da bondade da Commissüo, v. Ex. ha de ver 
que e lia foi muito mais g-enerosa com o outro 
cantlidato. Hei de te1• occasião de fallar. 

O SR. EuGE:.\'!0 iÜ\IOimi-Eu quizem que 
V. Ex. dissesse sob que pretexto a Com
missiTo nnnullou a eleição da 3" secçiio de . 
Leopoldina. 

0 Srt. VICE::'\TE MACHADO- Esta declarado 
no parecer. Nilo quero manter esta discussão 
por •lialogos: veja V. Ex. no parecer a razão 
da. annulln.•;ão. 

0 Slt. EUGENIO A~IORIM - 0 contestante 
nada nbsolutamonte allegou contra esta 3• 
secção. Attenda bem o Senado : nilo houve 
allegaçii.o, quanto mais prova. Nilo houve 
allcgação siqner; nem o contestante aqui, 
nem os contestantes na Gamara dos Depu
tados pediram annullação. 

0 SR. COELHO E CAMPOS - 0 que houve, 
então ~ 

O SJt. EcGE:'\10 A~ronm-Estou pergun
tando porque a Commissão annullou. 

0 SR. COELHO E CA:\IPOS dá um aparte. 
O SR. EuGI,NIO AMOJtDI -Os contestantes 

não allegaram cousa alguma, e, portanto, 
muito menos provamm cont.ra a eleiçiio 
rlesta secç,ão ; no omtanto, o. Commissí'io an
nullou. 

0 S!t. COELIIO E CAMPOS - E com que fun
damento? 

O S!t, VICENT!l ~IACIIADO dà um aparte. 
O Sn. Eum~NIO A~IOmM - O municipio de 

Santa Leopoldin:1 compõe·se de quatro scc
çücs. 

0 SR. VWEN'l'l~ MACJL\U0-0 parecer drt 
Commissiio dá a expli.::açito do occot•J•ido com 
os documentos que lhe foram presentes. 
H ou v o recu~a rle íiscaos, em relação n. uma 
~rosa. do municipio do SantiL Leopoldiua ; 
houve tambem tumulto, não se realizaram 
eleições. 

O S1L Euaf'NIO A'ronnr-Quem allogou 
isto '! 

O Slt. VICE:\"TI~ l\1.\cn.\DO- Os uocumcntos 
u:>t.ilo neste ma~o du p<tpui:> I[UO V. Ex. tem 
<li:w te do ::;i. 

O ~ll. Et:GJ·::\"JO A"tm:l~t-Como prHlcm oxis
t.ir doeumcut.o~ du~tuol, si i:>Lu wi.<.> Ji.Ji <Lllo
g-at!o '!! O cout.csLat!l.u ::;ú ullo"OU J'eeu~a tlo 
1• A - O> LSCU.CS na. .,_u SCC!C.~tl.O. 

.( 
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0 SR. VICENTE MACl!AllO-OI!de é·que V. Ex. 
esta lendo isto ! No parecer •la Camara tlos 
Deputados 1 

0 Sr:. EUGE:XIO A~roRm-Niío tem nada 
com a Camara dos Deputados ... 

0 SR. VICENTE MACHADO-E' preciso dizer 
o que lê. · 

0 SR. EUGENIO AMORIM-Estou dizendo que 
o documento é a certidão do protesto de 
Henrique Sheefer. Nesta certidilo se vô que 
nilo fez protesto perante a Mesa. 

0 SR. VICENTE MACI!ADO - ,]ii, vê V. EX' 
que foi allegada alguma cousa em rehçilo 
a estasecção. 

O SR. EuGENIO A~IORm- E' em relação a 
4." secção. 

0 SR. VICENTE MACHADO - Leia a contes· 
tação do Dr, Cerqueira Lima, que verá liL a 
allegação. . 

0 Su. EUGENIO A~IORDI - Naua doi. em 
relação ó. 3." secção. 

0 SR. VICENTE MACIIADO- Na 4." secção 1 
0 SR. EUGENIO AMORIM - Na 4." secçiio Ó 

que não houve. 
0 SR. VICENTE MACHADO - Como não 

houve! 
0 SR. EUGENIO AMORlM- Tenho aqui 

um documento, sob n. 19; é uma justi tlcação, 
da qual consta o contra prote;r.o do nosw 
fiscal Urbano Costa, em quo se vê que Sheeler 
nem foi á <!." secção, por~ ue dó. como tendo 
íeit.o parto da mesa Luiz Manoel Passos Fer
reira, que não foi mesa1•io. Shecfer lbi citado 
para ir a juizo depõr sobre o assumpto do 
seu protesto; não compilrccou. Creio que o 
meio de destruir por prova ó uma ,justifi
caç,ilo ptLra. depôr em juizo: elle ó intimado e 
não comparece. 

Quanto a recusa de votos, o protesto l'ei to 
r;or p<Lrte do 52 eleitores Jili tr>Jna,Jo por um 
escrivilo adhoc, nomoa.uo pelo juiz de tliroito. 
Esse juiz do direito não e eleitor da. comarc11; 
entret:tnto, figura como primeiro signatario 
do protesto ou da doclarar;ão !le voto. 

A lei determina bem os ca.sos em que os 
eleitores pódem dar seus votos pemnte o 
tabelliilo, e isso não os autorizava a irem 
•lar seus votos perante o tabellião. . 

0 SR. \'ICEN1'g MACIIA:JO- A Com missão 
ni\o tomou conhecimento desses votos. 

O Sr:. 1\uaE:>Io A~wiuM- 1~ Jc~ muito 
IJOill, Inas nãu lloviu. uünullar 11 cleiç,[o por 
e:{:40 mo ti v o. 

u q uo so 1lr•u foi o seg-uinl.o : dons ei•la
•lilos apresc•nl.:mLm·so 11 vutttr eom titulo:< 
cleitor:ws e;tatluacs de JSD~. Em fi !lu junho 
do 1802, tinha ~ido Jeito um nlist:tmonto p:Lm 

tts eleições municipaes estadua.es. Nesse 3.nno' 
não houve qualificação federal em f[lJaSi todo 
o Estad.o do 1\spirito-S:tnto : esperava-se o 
reg·ulamento complementar da lei n. 43G. Foi 
manil<vla fazer uma qualificação provisoria, 
que tinha até a. da.ta •le ~8 de abril, ante· 
vespera da promulgação dn. Constituição, 
porq uo a Constituição do Espirita-Santo de· 
termina que servirão os alistamentos ferle
mes. Ora, como não havia sido iniciadtt a 
qualificação nesse anno. a junta governativa, 
conhecedora já do pensamento da Consti
tuinte, manJou que se fizesse um alistamento 
provi>orio. Foi com esses dous titulas que 
estes dous cidatlilos apresentar<Lm-se a votar, 
mas tt Mesa não os quiz receber, no que fez 
muito bem. 

O que fizer<Lm os outros~ Retiraram-se e 
foram para o tabellião fazer a decla1•ação de 
voto, notando-se qu~. de ante-mão os amigos 
do nobre Senador apregoavam que haviam 
1le provoc<Lr tumulto para perturbar a 
eleiçilo ... 

0 SR. Do~!INGOS VICENTE-E' um pretexto. 
A opposiçiio fazendo barulho! 

O SR. EuoE:-;IO AMom~r- ... tanto assim 
que 108 eleitores mandaram, antes, protesto ó. 
me~a. responsabilisanclo-a por qualquer baru· 
lho qne sobreviesse. 

Resta-me tr·n.tar da I" e '1" secçües de Bene· 
\'ente-recusa de fiscaes tambem. 

0 Sr:. Do~!INGOS VICENTE - Aqui está o 
ducumento da Serra. (E1111·ega-o ao orador.) 

0 Sr.. EUGENIO AMORIM (passando o do
cwnenlo ao Sr. Coelho e Campos)-Tenha a 
bondade de ver : o titulo foi apresentado em 
branco, o juiz de •lireito passou por cima dons 
traços, e elles escreveram por cima os seus 
nomes. Tenha a. bond1t1le tnmbem de ver si é 
a mesma a lettm das assign:.tturns. 

0 SR. DO~IINGOS VICENTE dó. Ulll ap3.rte. 
0 St<. EUGENIO AMOR!li!-Niio; lleviam ter 

n mesum lcttl'll. 
Eu peço attonção. E' um documento valia· 

sissimo. 
0 SR. DO~!IN003 VICEN1'E-Vej3. O despacho 

1\o juiz do tUroito: 
O Sr:. Euormw AMORIM-Vamos ver o que 

diz o juiz de direito. 
O suu despacho estiL cla.rissimo, O titulo 

•·stam feito em brn.nco, o juiz do direito ris· 
cott u deu o du:<ptwho :Llludido, 

Eujunt.o aqui uous tlouumontos o~ qu:tes 
siio jusl;iiillat;'''cs, com citaçiio do~ ilous cidtt· 
lii(n:> ljlll\ SO 1\i1.ia.m llOlllCa.dOS iJSCili\S dtL Jn e 
411 Hlí~~·üe:-; do Houeven t;e, p:n·u. q l!P vin:~som n, 
jttizo, sob pen:L 1le l'ttlttmnia, dopôr sobre si 
t,inlmmsido recusados ou nii.o como fiscacs. 

Elles não compt~rucorum. 
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SI'. Presidente tenho destruido as nu!Jida
des propostas pel:1 illustre Commissiio. 

Vou ag-oi'a t\esemponiiar-me de nm compro
misso que !ISsumi. 

Digo, o digo pér:~nto o Senado que, si ha 
municipio cuja eloir;ão deva se1· annulln<ln., é 
justamente o tle Vin.nna, ur1uello em que o 
nobre Senador é influencia. · 

O Stt. DOMINGOS VICENTE-Eu não: 
O Sn. EuGJmiO A~IOIUM- Pol'düo ; peJ•feita 

influencia; tem sido até Presidente do uma 
das Mesas. 

O SR. DoMINMS VJCE:"i'fE-Tenllo apeno.s o 
meu voto; a influencia é do meus amigos, 

O S1:. EuGmoo A~m1mr - Para que essa. 
morlestio.? O que siio o., amigos de V. Ex. '! 
Incontestavelmente V. Ex. é influencia em 
Vio.nna; foi até Presidente da Mos:< de uma. 
dns secções, como já disse. 

Em Viann11, Sr. Presidente. o Governo do 
Marechal não dividia o município em socçües. 

0 SR. Do~l!NOOS VICE:"iTE- E como OS can
didatos seus o.migos nomearo.m fisco.cs po.ro. 
torlus o.s quatro secç•ües? V. Ex .leia o.s n.ct•ls ; 
eu o desttfio a que me pl'OI'O como nüo h ou v c 
liscalizaçiio cm todas e;,sas secções. 

O Sr:. EuGENIO A~ro1mr-Niio houve desig
naç•ito de otlificios. • • · 

O S1:. Do~II:'iGos VrcllNl'E-As actas r.lizem o 
contrario. 

O Sr:. Euai~NJO Auormr-Aind:\ maü;: trago 
:~qui uma. prova, deSS<lS provo.s esma~:o.doras, 
do Secreto.rio do governo municipo.J de que o 
numel'O de eleitores qt1:1l i ficados e de 1805, o 
vou mostro.r·. pelo. leit,uro. das netas, que o 
11 urnero fios votun tes excedo de :z,L 

O Sr~. Dom1'iGos Vrc1;Nr~o:-Contcsto com os 
seus proprios amigo;;. 

O Su .. EuoE~IO A~L\RJM-Qneiro. V. Ex. 
ouvir. E' IIIUito en:.:r·:wulo. Cumparoccra.m: 
como 8e vê, cidadão:; cum tUI'eitu de \'o tu, 
~eis ; apparoccm vot<1dos oito cirlatlõlos co:n 
seis votos cafla um. E daqui re>nlt:t que 
c<Ldo.um delles votou em oito nomcs, quando 

O Sa. EUGI;NIO AMolmt-Está com a firmo. 
reconhecida. E' ou niio elle o secretario do 
governo municipal ? 

0 SR. DO~l!NGOS VICENTE-A lcttro. é rlelle. 
N<io é meu correligionario; é pessoa. do Sr" 
Monjnrrlim; mas ó um individuo que acabava 
do ser absolvido polo .Jury, tendo tido como 
defensor o Sr. Jo;é Moujo.rdim. Permitta-me 
o honrn.do Senador que eu não vá mo.is 
o.deante. . 

0 SR. EUGENIO AMORIM-V, Ex. acredito. 
que elle n5o tenha. tirado a certidiio verbum 
ad vcrbum? 

Quoim ouvir o que vou lêr. 
Esta é que ê a certidão quo tem vo.loi', 

porque é a do secreta.rio do g-overno muni
cipa.J. 

0 SR. DOliiNGOS VICENTE rlá UIU aparto, 
0 SR. EUGENIO A)IORnt-Si kt eleição que 

devo. ser :lllnulla.da. é a do município de 
Viannn., o que demonstro com provas irre· 
cusa.veis. Reunin-so o governo municipal, em 
numero de sois membros, p<mt eleger as 
mesas; em Jogar de vota1• cada. um em qu:t
tl•o nomes, votaram em oito; niio designa-. 
ram secções. 

0 SR. DO~IING05 VICENTE-AS actas dizem O 
con trni'io. 

O SR. Euai~NIO A~roRm-Acnbo de ler no 
Senado o. cortidiio do sccretar·io do governo 
municipal. Com certeza que co.da sccçiio func
ciomt em um loga.r. Não tendo havido alis· 
l!tmento em 1896, no tlia em que se reuniu o 
governo municipal pa.r·a eleger as mes:ts, 
uevi:t t:un bem designar as secções e o edificio, 
como manda a. lei. 

Tond!_)·me <tlongado do mais, Julgo tm• pro
vado nao haver motivo algum p:mt aunull:w 
o; suJTragios concedidos ao iltustrc ca.ndi
rhto diplomado, o Sl'. coronel Henrique Cou
tiuho, dc·strnindo assim a vontr1de dos elei
tores 1!0 Espil'il;r) Sn.nto, I'Oiftado mnni
Jestadn. mnito !1vremr.nto.]rorqno. como disso 
na. ultima 'e>s:1o, niio lwuvo ~oure o cloi
torarlo a menor• prcs~iio por• p:ll'to das auto· 
t'itlaUcs. 

n Ioi mo.nd:1 vot11r apenas em quatro. Exhibu Sento-me, conütndo que mo.is umn. vez o 
as provas. Senrtdo sabel'i\ fazer• ,justiça, approvando o 

Não consta quo o munic:ipio se houvcs'o z~.~~~cc;l' 1 il:~ i,llust!'e Coi.nll~issiio de Constitui
dividido cm sl'cr.•ücs, nem q uc ti ves:;em sido ,u • I 0 · 01 cs e IJiplom.ICI.I. 
rlesignndo" etlilicits. ·· 

0 S1t. Do~uNr:us VICI•:N'I'I•:-Ag"ro. loi:t as 
actas I)ar;L ver so ~~~~~ LUdil::l :1.s soe,;CíJ·~ uiio 
llouvo /iscaes o logar tlesiguadu peliL c:LJJULJ'a 
lll unici pu!. 

Nii.n quOJ'O di~enLi1• e~:-::L cel'tidi"i.o; V. Ex. 
}HL rlll JIUl'lffiJ,til'·JilC I[ULI ~fl:ll'ril: :1 lllifl!ta 
UjliUÍiiU lll'CSJICÍLU UU t:ldiLUl\0 fjllU :1 J•ltoStJU, 

<fb b;r. Yfllonaün,;.~o,.,; \Vüee~utt.c
l'er;.o :t J111ll\.Vl'll. 

O SI~. PJU~:SJJJJ~:"-:'J'J•:- V. J1:x. IJÜ.u ta:n!u J;d
lill' d U:LS \'CZCS SOUf'(l a lllfLtcl'ia ; ,,·, j li o e [11.'1'

ff!Íi.t.irlo pedir 11 ]t:rifLVI'il. pr•J:r ot·dmn. 
O Si:. !IC~IL\r:u.-; VJUI·:;-;·1'1·;- Io;uL;I.u pcr;u 11 

!Hda V m pcl<' Ul'UUill. 

··-· I 
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O Sn.. PRES!DE:'>ITE- Tom a palavra pela. 
ordem. 

0 SR, DOMINGOS VICENTE: (/leia 01·d~m)
Pedi a. palu.vra pa.m o.ul' um::t ligeira expli· 
ca.ção. 

o SR. S!lVJ~lUNO VIEIRA - Então não e 
pela. ordem . 

o SR. Do~nNaos VJCICNTE - Eu ia. dizendo 
que tinha. pedido a. palavra. ... 

O SR. PnESIDENTE- V. Ex. tem a p:1la.· 
vra, pel(l. ordem; o si se a.fasto.r da. ordem, (). 
Pres1dencia o cluJomará á ella.. 

0 Sit. DO)I!NGOS VICENTE - Garanto a 
V. Ex. que não darei occasião de me cha
mar á ordem. 

Dizit~ que tinha. pe:iido a p:tlavra, e come
cava dar a razão porque o fitzi:t, mas o nobre 
Senador, so1ft•ego e impaciento [>Or dar o seu 
voto, interrompeu-me, dizendo-mo que isto 
não era ex·plicaçilo. 

0 SR. SEVERINO Vmm,~ dit um ap:l.rte. 

escrivão que não e meu correligionario, nem 
meu ami"o. 

Maneio "tambem outra. certidão do Governo 
?vlunicipal, do qunl e Presidente o Sr. Cleto 
Nunes, um dos chefes do partido constructor 
uma. das summidades. uma du.s vestaes desse 
pt~rtitlo, certidão pedida pelos meus amigos 
politicas, e n11 qua.L elle atllr•ma. qual o total 
d03 votos obtidos pelos di versos cand ida.tos, 
bem como o numero dos eleitores que dei· 
xaram de comparecer. , 

E' a certidão tirada. das acto.s que serv11·am 
para a apuração da oleição, actas que siio 
iguaes ás remettid(l.s ao Senado e à Gamam 
dos Deput:;.dos. 

Mando tnmbem outra certidão do tabel~ 
lião de Santn. Tllereza. dizendo que não houve· 
alistamento em 1896. 

Esse tabellião não e meu amigo ; é amigo 
do candidato diplomado. 

Peço a V. Ex. que mande juntar estes 
documentos aos outros apr•esentados pelos 
contestantes á eleiçiio a. que se procedeu, no 
dia 30 de dezembro, no Estado do Espirito 
Santo. 0 SR. DomNGOS VICENTE - Tendo agora 

pedido e obtido a. palavra. pela. ordem, não 
estou inhibido de explicar a razão por que o Sr. Vicente .Machado diz que 
pedi a palavra sobre a materia.; e o Sr. Pre- seril muito breve nas comiderações a. expen· 
sidente, unico competente neste ca.·w. disse- der, em relação á eleição em discus~ão. 
me que eu não podia usar cwlla sinilo pela começa declarando ao illustre Senador que 
ordem, por isso que já tinha fallado uma. vez. occupou anteriormente a tribun(l.,defendendo, 
Obedecenue. portanto, ao Regimento, que ti a ern parte. o parecer· da Commissão de Poderes 
nossa lei. não posso mais discutir a eleição que elle foi dado sobre documentos, enviados 
do Espírito Santo, e por isso pedi a palavra nos ultimos dias pela C:tma.ra dos Oeputaclos, 
pela. or~em. por s~licita.r,ão escripta do candidato contes-

Não. venho, pois, tratar da c!,ição. Acho tanta e ver·bal elo nobre Senader•. 
que o mert collega auxiliou-me bastante, de- Existiam diver•sa.s a!Iegações feitas pelo 
monstrando a nullidade de eleições de paro- contestante, e sobre ellas niio havia prova de 
chias, de secç,ões, de municípios inteiros, onde qualidade alguma. 
a lei não foi cumprida, onde a vontade e!ei- o contestante disse que, t(•ndo pleiter1do a 
tora! não se manifestou livremente. sua eleição de commum accordo com os ami· 

o SR. ALMlUDA BARRETO- Isso foi em gos, que pleiteavam tambem a eleição na 
quasi todos o.; Estudus. Gamar(). dos Deputados, estes documentos es· 

tava.m na. Camara e por isso pedia que fossem 
O Srt. PrtESIDENT\1- Peç.o aos nobres Sena·· remettidos ao Senado. Jdentico pedido .tbi 

dores que não interrompam o orador. feito em relação a documentos, :por sua vez, 
O Sn, DoMINGos VJCENTE- O aparte do ap1·esentados pelos candidatos u representa

nobre Senador pela Paruhyba é mais um ção do Estado do Espírito Santo, na Camara 
arrrum<mto a meu tiJ.VOI'. ~las, niio respondo dos Deputados. · 
m:~is !lOS apartes dos meus collegas, esperando Do uma o outm parte vieram esses do· 
que não me julguem incivil, níio dandomuita. cumentos, e a Commissiio, examinando uns 
t~t.tenç,ão its suas pala.vr~s. e outros. entendeu dover tomar logo em 

De~ojo unicamente remetter à Mesa a cer- consideração, merecendo-lhe estudo detido e 
J.i•lãn lia osct•iv:1il •lo Juiz secr.iona! do Estado minucioso as arguições relativas lt recusa de 
do E>pirito Santo, pcLt qual se prova que fiscaeH, 
não !louvo alistttmento em diversos munici· Os documentos são numerosíssimos; fo~ 
pios ~o E:;lado. . _ , lheou·os o illustro Senador pelo Espil'ito Santo, 

como v. Ex. sabo, o al1:<l;amento nao p01le que occupou n tribu;m,e tumbem o seu nobro 
ticm.· completo sinão dopois que ó romettidn collega o Sr. Domiugo~ Viconto, que orou na 
uma c6pi:L ao juiz seccion(l.l, o essa cópia não ultima sossiio, · 
fni. romet.tidu durante unnos, como ,o prova D:t leitum desses documentos tlcou pro· 
])()!' eu;·t.illiTo do oscrivãu do jui;. seccional, Vtlllo ó.saciedade a allegtt('ão dtt Commis~ão, 

~onndo \'. I id 
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no sentido do annullar as eleiQões cm todas 
as secções ms quacs houve recustt do ilscaes. 

direito de dar o seu voto, do morlo que 
juh;ar mais de accordo com aquelle que 
colheu do estudo da eleição e da discusBiiO 
tm vucln. 

O oradol' lembm·so, por exemplo. do 'o
guinto facto, ainda ha pouco citarlo pelo 
nobre Sanador p~lo E:>pirito Santo : a no
menQão do um fiscal, om quo apparAcom ris
cados o nome delle, e um rlespacho do juiz de 
rlireito da com:irca. A Com missão tomou co
nhecimento da recusa do fiscal ; o nem a ella 
nem a ninguom e licito inrlag-ar quem risc:m 
aquelle nome. A qu~.m podia i.'so n.proveitar? 
Era este o unico eouceito que podia calar no 
animo da r.ommis~ão. F1·a.ncam~nte. isso niio 
podia aproveitar ao propi'io fiscal ; mas o 
no mo foi riscarlo, esse e o facto. 

O orador termina, declarando ignorar si o 
seu requerimento póde ser apresentado ver· 
brtlmente. . 

O §a•. Pl•esãclentc:-- Cnso o re· 
quet•imento rio honrado Senador sejtt fnrmu
lado no sentido de voltar o parecer ao 
exame da. Commi~são de Poderes deve ser por 
escripto. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se: 
guinte A Commissão de PodeJ•es julgou-se dis· 

pensada, em vista das praxes e dos prece· 
dentes, de fazer mais dotirlo exame, em re
lação ás arguiçiies, produzidas sobre o nlis
atmento que devia terservir!o pam a eleição; 
isto porque, si tivesse duvidllS e suspeitas 
sobre a legalidade e pureza do pleito, os do
cumentos que a dia foram presentes não for
mavam prova suficiente para que a Com
missão opinasse pela nullidade rlas eleições, 
a respAito das quaes so arguia ter intervindo 
um alistamento, que não era o ultimo 
feito. 

O orado1• deve dize!' que, pela discussão, o 
Senado ficou perfeitamente convencido de 
ter havido grande tumulto nas eleições do 
Espir i to San to. 

A prova est.á em que existem ceJ•tidões, ora 
de membros do governo municipal, ora do 
juizo federal, ora do escrivão, umas contra· 
dizendo-se ás outras, ate mesmo cm relação 
ao numero de eleitores do mesmo alist11mento. 

A Commissão não tomou conhecimento 
desse fac~o. e não podia, poi~, propor a annnl· 
lação da eleiç~.o. devirlo a insufficiencia de 
provas destas allegações de vícios do consti· 
tuição de mesas, ou de intervonçiio do alista
mento. 

Foram aqora n presentados alguns 1locu. 
mentos relativo.~ ao alistrtmento eleitoral, 
fornecidos pm· autorirlado legitimo., como ó o 
oscJ•ivão do jui~o Jerleral ; e rlocument.os 
tambem l'elati vos ás actas, q11o foram pre
cisas para a apuJ•ação, pelo cheJe do governo 
municipal da Victoria. 

Em relaQiio a este facto, a Commissiio de 
Poderes entra om rluvirla sobt•e tL logitimi· 
dade das nllegnçt!es Jl:litas pelo contestante, o 
sobro si ellas devem ou niio prevalecer. 

A Camarn requer que, iJ. vist:L dos do· 
cumentos apresentr~do>, os papeis voltem tLO 
sou poder paru, examinando-o~ rlctidamente, 
poder foJ•mulnr juizo, e examinar si essas 
elei,,õcs foit11s poJ• nli~tamonto, ~no se dizem 
insnbsistenl.o, siio ou niio reaos. 

Rejeite, poi•em, o Senado o req uerimouto 
da Commissiio do Potleros o ooto se rosorYa o 

REQUE:Itl MENTO 

Requeiro que, com os novos rlocumentos 
apresentado, voltem á Commissão de Con· 
;tituição e Poderes os papeis e parecer sobre 
a eleição do Espirita Sr~nto. 

Em 21 de junho d'l 1897.-Vicente Jlla
chado. 

O Sa•. Se1.-erino Vieh•:t diz que 
não sabe si o Senado so acha nas suas con
diçõe;, mas o orador julgou de si e apemts 
conheceu da eleição pc·la confiança que lhe 
merece a illustrada Commissiio de Consti
tuiçiio e Podei•es. Esta, no uso de sua com
peteucia, nem siquer- e o orador não lhe 
Jaz por isw increpações - tem achado con
veniente mandar, em virtude de requisiçiio 
sua, public;\r as contestações e contra contes
tações, apresentadas na vcriJicação de po
det•cs dos Srs. Senadores. 
u~rA Voz- Seria ate conveniente. 
0 Sit. SEVERINO VIEIRA diz f[UEl ti visto. 

destas consiueraQõcs, e desde que o illust.re 
relator d11 Commissão requer o adiamento 
decl:Lro.ndo logo que, no ca~o de não ser con· 
cetlido, votara contra o seu pa1•ecer. O ora
dor nü.o tem motivo alg-um p:tra negar o 
seu voto no adiamento, embora seja inrlofl
nido, não fixe prazo, em uma questiio como 
esta de maximJL urgencia, o qun.nrlo o reco· 
nh~cimento do Scuudor poJo Est:tdo do Espi· 
rito Santo se acha demorado ha mais do dous 
mezos. (Apoiados.) 

Ningucm mais pedindo a palavru, encer· 
ra-so a discussiio. 

Posto a votos, ó approvatlo o reqnorimcnto. 
Fic11 ttdiarla a di~cussiio do p:tl'ccm·, q uo ó 

devolvido com os documento~ oJl'orocitlos ti 
Commissão do Constituiçüo, Podorc8 o Diplo· 
maci:t. 

... 
I 
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LICENÇA PARA INICIO DE NEGOCIO 

En tm cm discussão, com o parecer favo
ravel da Commissiio do Justiça c Legislação o 
veto do Prefeito do Districto Federal á reso
lução do respectivo Conselho Municipal, re
lativa a licenças para inicio de negocio. in
(lustria ou profissão e para construcções o 
reparações de predios. 

Ninguom pedindo a pa.lavra, encerra-se a 
discussão. . 

Posta a votos, é approvada a conclusão do 
parecer, mantendo o veto. 

A resolução vne ser devo! vida ao Prefeito, 
cúm a communicação do occorrido. 

CONSTRUCÇÃO E RECONSTRUCÇÃO DE l'REDIOS 

Entra. cm discussão, com o parecer fa vora· 
vel da ·commissão de Justiça o Legislação, o 
veto elo Preteito do Dislricto Federal á reso
lução do respectivo Conselho Municipal, l'ela
tivJ. a regras para a construcçiío e recon
strucção de predills e plano de alinhamento 
das rn:1s. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a. votos, ó approvada :1 conclusão uo 
parecer, mantendo o veto. 

A resolução vae set• devolvida ao prefeito, 
com a cúmmunicação do occorrido. 

CONSTRUCÇÃO DE PRED!OS TERREOS NO CAMPO DE 
li ARTE 

tiva. á ar.ceitnção, no estado em que se n.cham, 
dns runs Frederico Meyer, no districto do En
gen bo Novo, o Teixeira do Carvalho, no do 
lnhaüma. o do prolongamento da de D. Aue
Jaido, no llleyor. 

Ninguem pedindo 11 p~tlavra, encena-se a 
discussão. 

Posta a votos, é npprovada a conclusão do 
parecer, mantendo o veto. 

A resolução vae ser devolvida no Prefeito, 
com a communicnção do occorridP.. 

PMLONGAliENTO DA RUA AGRA 

En!l•a em discussão, com o parecer favo
ravel da Com missão de Justiça e Legislação, o 
veto do Preteito do Districto Federal ó. reso
luoão do respectivo Conselho Municipal, rela
tiva ao prolongamento da rua Agro., 110 dis
tricto do Espírito Santo. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvadu. conclusão do pa 
recer, mantendo o veto. 

A resol uçilo vae ser devo! vida ao PreJei to. 
com a communicação do occorrido. 

APOSENTAÇÃO Dll llmLIANO SODRAL DE 
CARVALliO 

Entra em di::;cussão, co.m o parecer favo
ravel da Commissão ~e ~ustiça e Legislação, o 
veto do Pt•efeito do Districto Fecle!'al ó. reso
lução do respectivo Conselho Municipal, rela-

Entra em discussão, com o parecer favora- tiva á aposentação do cidadão Emiliano Sobral 
vel da Com missão de Justiça e Legislação, o de Carvalho, visto contar mais de 23 annos 
veto do PrAfeito do Distr•icto Federal á reso- de serviço, como guarda municipal, 
Iuçiio do respectivo Conselho Municipal, rela-
tiva á construcção de predios terreos, no Ninguem pedindo a palavra, encet•ra.-se a 
Campo de Mar·te e em outros Jogares aterra- cliscussão. 
dos ha monos de lO nnnos. Post11 a votos é approvada a conclusão do 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a parecei', mantendo o veto .• 
discussão. A I'esolução vao ser devolvida ao Pl'e-

Posta a votos, é approvalla. a concluslí.o do feito, com a communicnção do occorrido. 
parecer, mantenuo o veto. 

A resolução vne ser dev:olvida ao prefeito, 
com o. comm unicaçíio do occor1•ido. 

ACCElTAÇ!Ã.O DAS !tUAS FlU~DI•1!{.1C0 1\[gYJ~R E 
~'ICIX ~IRA DI~ CA!WALIIO 

Entra em diseussfi.o. com o parecer flLYil
ra.vol d:t Commissíiodo Justiça e Legislaçií.o. o 
ucto uo Profoito do llistricl.o l•'elloí·al ti t•oso
luçiio do t•ospoctivo Conselho Municipal, rultt· 

O !§•·· Prc.,idente- Esta es,otada a 
mataria da ordem do dia, vou levantar a 
sessão, de:signando para a da sessiio seguinte: 

Trabalhos de Com missão. 

LcvanttL·se :t sessão as ;2.]/2 horas ela tarde, 
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3•1" SESSÃO mi 22 DB JUNHO DE 1897 

Presida11cia do Sr. ManoaZ Victo1·ino 

Ao meio-dill. abre-se a sessão, estando pre· 
sentes os Srs. ·senarlorcs Manoel de Queiroz, 
J. Catunda, Joaquim Sarmento, Raulino 
Hom, Franciscú Ma.~hado, Manoel Bara.ta., 
Justo Chermont, Benerlicto Leite, Gomes de 
Castro. Nogueira P;u·anaguá, Pires Ferreira, 
Cruz, _.João Cordeiro, Almino Alfonso; AI varo 
Machado, Abdon Mila.nez, Gonça.l ves Fer
reira, Rosa e Silva, Joaquim Pernambuco, 
B. de Mendonca Sobrinho, Rego Mello, Leite 
e Oiticica, Coelho e Campos, Leandro Maciel, 
Rosa Junior, Severino Vieira. Vil•gilio Da
masio, Eugenio Amor·im, Q. Bocayuva, Lopes 
Trovão, Gonçalves Chaves, Fer·nando Lobo, 
Paula Souza, Leopoldo de Bulhões, Joaquim 
de Souza, A. Azeredo, Alberto Gonçalves, 
Vicente Machado, Esteves .Junior, Gustavo 
Richard, Pinheiro Machado, Julio Frota eRa
miro Barcellos (43). 

Deixam de comparecer, com causa pat•tici
pa.da, os Srs. José Bernardo, Almeida Barreto, 
Domingos Vicente, E. Wandenkolk, Feli· 
liano Penna, Moraes Barros, Caiado e Aqui
cino do Amaral; e, sem ella, os Srs. Pedro 
Vel11o, Ruy Barbosa, Porciuncula, Thomaz 
De! tino e Ger1er•oso Ponce ( 13). 

E' lida, posta em discussão e sem de bate 
approvada a acta da sessão auter•ior. 

o S. 1° SeCJ•ct:ario dá conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do S1•. Senado!' Domingos Vicente, 
de 22 do corrente mez, communicando que 
deixa tle comparecer a sessão por ter falle· 
cido hontem, no Estado do Espirita Santo 
uma sua irmã.-Desanojc-se, de accordo com 
o art. 39 do Regimento. 

O Sa•. :&" Secretario lê e vae a 
imprimir· p:1ra cutra1• na ordem tios traba
lhos, o seguinte 

PARECER 

N. G2- 1807 

vou o veto á outra l'esolução, confo1•me a 
qual tlevi11m ser• terreas us casas 1le parte da 
mesma zona e q ue,portanto, está prejudicaclo 
o principal fundamento em que se baseou o 
PJ•efei to; é de parecei' que o . seu acto não 
deve sor mantido. 

Sala das Commissues, em 22 de ,iunho de 
1897.- Fcrna.ndo Lobo. -Gonçalves Chaves,
!.Joaquim de Sou;; a. 

E' lido, posto em discussão e sem debate 
approvado o requerimento constante do se
guinte 

PARECER 

N. 53-1897 

Tendo sido submettido ao estudo da Com
missão de Finanç,as o projecto do Senado, 
n. 30, de 1895, que transfere para o domínio 
dos re,;pectivos Estados os proprios nacio· 
naes que ser•·iram rle residencia aos antigos 
Presidentes de Provincias, é ella de parecer 
que acerca do reterido projecto seja ouvido o 
Governo. 

Sala das Commissões, em 22 de junho de 
189'7 .-Gomes de O astro.- Leopoldo de Ba
thües.- Feliciano Penna. - Severino Vieira, 
-Leite e Oiticica,-Po1'ciuncula, 

O Sr. Ph•es Fera•eira (pa,•a uma 
e:npUcaçtto pessoal) confessa ter procurado cal
culadameute guardar silencio ante os acon
tecimentos extraordinarios, que se desenro
lam actualmente no seio do paiz. E, esse si
lencio ha siri o dictado pelo temor que o as
salta de acho. r-se subitamente envolvido na 
tempestarle que ameaça subverter a ordem 
publica e O> granrles interesses nacionaes. 

Para fazer saliente a discripção do seu 
proceder, o Ol';tdor adduz o historico dos fa· 
ctos recentemente occorridos entre os rapre· 
sentantes do Piauhy, desde o dia anterior 
áquelle em que um illustre Deputado d:1 
Bttllia tove a inteliz irlea de trazer ao Con. 
gresso Nacional uma moçü.o impertinente e, 
porventura, perturbadora da tranquillidade 
geral. 

Depois rle varias conferencias relativas ás 
occu1•rencias em questão, foi resolvido que os 
representantes do Piauhy votassem no Sr. 
A1·tlmr Rios pam Presirlonte da Cam11.r11 dos 
Dnput:1úos, :r fim do evitar que 11 autorir.la'l" 
f<>sse desamparada naquolla occasião, na qual 
se lJuscrtva rlentr•o do recinto do Congresso 
n.pi'Oveit:tl' opportunid~tde para trnzer à tela 
d~t tlr:.:cussiio o no mo do Sr. Prcsidcnl.c dn 
RopulJ!ic:t. 

A Conuniss:io de Justiçn. o Legislar;ão, tuntlo 
examinn.rlo o veto rpw o Prefeito tio Di~t1•ictn 
Pnrlornl oppoz :·\ ll.e,olw,,fí.o !ln Conselho Mu· 
nicipal quo 1lntnrmin:L snjn.m rio snlJmrlo as 
casas qw~ se ctlillc::Lr'OIIl om r~cr·tit z01m rh ci· 
tl:ulu; consir.IOI':t!Hlo que o :,;enarln j:'1, appr·o-

O Sr. comncl Vall:trlares niio se sujeitou ao 
cnmpJ•orn i:,~o rloelar·u.rH.lo pró\riameul;o havm· 

./.. 
I 
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assumido outro que o inhibia do sujeitar-se julga o orador dever ao paiz estas explica
no contrahido na ultima reuniilo pelos outros ções, pois deseja tornar patente a sua con· 
representantes do Piauhy. ducta politica. 

O Ol'!Hlur se tendo tornado arredio de tudo e Assim, 0 velho patriota, 0 digno Presidente 
todos, excepto de seus companheiros de bau· · · r t d 
cada, aos quaes tudo communicava, achou·se da Republica, .JUlgara o procer 1men o os 

seus amigos de outros tempos, pondo-o em 
sorprehendido comtudo pela noticia. de que confronto com 0 daquelles em os quaes mo-
um dos represomantes de um Estado do ft 
Norte p!•ocuritra 0 Sr. desembargador Alvaro dernamente deposita a sua con ança. 
Mendes para com elle combinar um accordo O orador, em abono dos factos expostos no 
politico relativo ao Estado elo Piauhy. correr do seu discurso, !êu os seguintes te-

Consistia esse accorrlo em entregar a direc- legrammas: 
cão dos negocios publicas no Piauby ao Sr. Srs. CJ'uz, Anisio, Pires. Nogueira, Elias, 
Alvaro Mendes. Marcos, Val!adares-Reunião palacio Gover-

A tal respeito folga. o orador em conC.Jssar nadar !ou telegramma Alvaro rlizendo ter 
q)le de ~odos os seus . col!egas e do p~oprio sido convidado Crm. approvaçiio Prud~nte 
dJrec~orJ~ do .seu part1d0 no Estado, so rece accordo politico Estado eliminando Pu•es, 
beu SigmtlcatJvas provas de lealdade e a. preço. Alvaro pretere Glicerio mais futuroso. Dr. 

E c~rto .niio alludiria 3!-0 fit~to com tanta. Archelan apoiado Rosa propot• exclusão Ani
ene~gJa, ~~ po!ventura_ nao estivesse segur_o sio qualquer accordo. Governistas eXJ2loram 
da mdeb1ta mtervençao no caso do Sr. MI· situação. Pedimos urgenciu., oricntnçao po
nistro do Interior, ao qual parece desagradar dermos a"ir Congt•esso encetou reacção 
a presença de generaes na direcção dos ne· contra aúto~omia municípios.- Di1·~ctorio 
gocios politicas. · Federal. 

Desse ministro, .comtudo, poder-.se-ia dizer Senador Pires Ferreira-Alvaro telegra-
q~e a sua auseucaa de l)'ove;~o ser~a. para de· phou Governador diz• ndo ter Prudente con
~~~o.em bem dos mterc,ses .,eraes da vidad~ Cruz fa~er po!iti_ca sua confianç:t .vos 

o orador declara que tendo tomado a pala- exclumdo. Pedimos orwntar; bontem Drre
vra fel-o ainda. com 0 intuito de dizer ao ctor10 te!egraphou todos representantes. 
Sr. 'presidente da Republica que muitos dos Directoria Federal- Falso ter convidado 
que actualmente o cercam procuram com Alva.ro acco1•do ~ppl'ov.açao Pr)Jdente. Ver
malevolencia afastal·o de outros que lheteem rtadmra exploraçao. Mmha att1tude perante 
dado sobejas provas de lealdade e derlica~.ão, crise torlo apoio Governo. Pt.:uden~e re.cebeu 
do principio da autoridade constituída. telegrammas, Congre~so moçao sohda.r10 Go· 

- · · d vel'Uo. Reunidos amigos exr.epto Va.Uanares 
Nu.o pode o orador ~eaxar e expressar-se , Ja attitude apoiar Pr·udento.- Senador 

com alguma vehemenCJa, porquanto de um mesn 
lado se lhe nntolha o patriotico vulto do Ge- CJ·u~. 
ncra.l Glicerio, cidadão digno das maiores at· 
tenções e do outro o espectaculo de ambições 
desvairadas que ameac;am comprometter a 
causa nacional. 

Soldado rlesde a ida do de 13 annos, o orador 
não póde ser indilferente nos ntaques diri
gidos á nobre classe, que representa, classe 
nisciplinada e que so alg-um dia se revo!to11 
fel-o a instigações da Nacão para, em arrojo 
patriotico, J'unrlar a gloriosa. Republica, a fi. 
lha dilecta do Benjamin Constant. 

o Sr. Denedicto Leite- Peço 
a palavra. 

0 Sa. PRESIDENTE- V. Ex. quer a pala· 
vra na hora do Expediente 1 

o SI~. BI~~EDTCm LEIT!l- O honrado Se· 
nado r acabou do fali ar em explico çiio pes·. 
soa!, pedi :t V. Ex. 11 ptti:IVm ta.mbom para 
uma explicação pessonl. 

0 SR. PitBS!DENTI~- Tem a palavm para 
urnao xplicaç,ão pes~oal. 

O S1·. OcnedJct.o Leit.e (para 
uma expticaçao Jlessoal)- Sr. Presidente, o 
i!lustre Senador pelo Piauhy, quo mo prece
deu mt tribuna referitHo 110 começo do seu 
discurso ii intervenção de um Senador por 
um dos Estados do Norte .•. 

O papel do orador em todas ns !netas po· 
líticas ha sido sempre o de lmrmonisnrlor 
energico; é por isso quo ent~ndo cOJ:rer-lhe 
actualmente o dever de oppur um d1que ás 
ambi\•Õus mesquinhas o crilninosus. sempre 
tendentes a molestar a sua peJ•sonrt!id!ítlo. 
Tem observado no momento prest•nto uma 
"l'ttndo corrente de a.m!Jiç·õos, revelndora d:L 
"'proxima succossão presideucial. Tudo isso O Sn. PIRE~ FBaJu~mA- Disse:- repro-
tom occnsionado sensi vms pm•tlll'buc;ües; 0 sen tanto do Norte-, não d isse-~enadm•. 
Ctlllibio mostra-se cada. vezpeior, o n. curestin O Sit. Bt·:NJ·:DIC1'0 Li·:J1'I·:- ... de umrcpro
assoborlln ús popu!uçües. Nc~tus condil)ües, senlanto do Norte nos negocias do Piauhy. 
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Não obstante, Sr. Presidente, as reluções 
de ttmizade que até este momento tenho 
mantido com o illustre oradot• que deixou a 
tribuna .•• 

0 SR. PIRES FERREIRA- E que OU com 
esmero cultivo, garanto a V. Ex. 

0 SR. BENED!CTO LEITE- 0 que muito 
agradeço. 

Não obstante estas relações de amizade, 
não obstante a consciencia dizer·me que já

0 SR. BENEDICTO Lg!TFJ-Perdôe ; quero 
dar uma explicação. Pergunto ao nobre So· 
nadar si so referiu á minha pessoa. 

Intervenho com minhas apreciações não só 
na politica do Maranhão, como na do Piauhy 
c na de todos os Estados, e creio que não ha 
Senador algum que não tenha se referido á 
politica de todos os gstados da Republica. 
Acho imposdivel que um homem publico não 
se reftr:t à politica de torlos os Estados. 

mais pratiquei qualquer acto quo pudess~ de O SR. PIRES FERREIRA-O nóbt•e Senador 
leve molestar ao illustro general Pires Fer· hu de concorda!' que, referír·se á politica de 
reira, tem·me chegado, ha •Uns a noticia nm Estado é uma cousa, e tratar de intervir 
de que S. Ex. queixa-se de mim, :1pon· é outra. 
tando-me como um intet•ventor inconveni- o SR. BENimicro LEITE - Póde·se tratar 
ente nos negocias politicas do seu Estado· mesmo dess[L politica, intervir ate certo ponto, 

O SR. PIRES FEitaEmA- Adiant:1ram de mas som olfensa pessoal absolutamente; 
mais; eu chamei a V. Ex. ibi de pt·otector, qualquer um tem o direito de o Jazer. 
de tutor, por c11usa daquelles negocias da o SR. PIRES FEttRil!RA- Pergunto : até 
compaahia, e nada mais... . v. Ex. teve este direito 1 

O SR .. BENEDICTO LinT~-Perdoe·~e 'Y .Ex., o SR. BllNEDICTO LlliTE - Estou pergun
os n_egoc10s da companlua for~m liqmdados tançlo a v. Ex. si foi a mim que se referiu ; 
aqut o anno pa~sado com a brtlhttnte palavra I porque razão v. Ex:. não d~clara? 
do Sr. conselhewo Gomes de Castro. U S S E' t- m t' 

OS P _,. t M R. ENADOR- • ques ao a rma tva 
R. m.lls FERREIRA ua um ap:tr e. I ou negativa. . 

O SR. BNN!lDicTo LEITE - Perfeitamente; I . . ~ 
não ha absolutamente em todo o Brazil dous l O SR. BENED!CTO LE!TE-Fot :t 1mm · 
Estados entre os quaes as relações se,iarn I O SR. PmEs FEtuu;;mA dá um aparto, 
mais intimas do que entre o do Maranh~o e I o Stt. BENEDICTO LEI1'E - Quero saber si 
o do Ptauhy. Basta conhe~er. o _que allt se v. Ex. se 1·etilre ú, minha pesso:t, para dizet• 
P~ssa )'lara ver:se que a ma1s mttma .. harmo- i o que houve entre mi~ e o Sr•. Alvaro Men
nJa extste entro aquelles dops povos, quem.~des, de quem sou amt"O· .. 
chegar ao Estado do Maranhao, e observar a, o _ • 
magi.stratura e torlo o funccionalismo, en-1 O SR. PmE~ FERLU;;mA- Entao, vae ver a 
contrará uma quantidade enorme de piauhy-1 franqueza d~ sold~do; re~ro-~e ao ~r. Se
enses, que de muito bom grado empregamos, ~adot• Bonerltct~ Leite. Nao fo:. porem, _or· 
homens de talento, de merecimento incontes- tensa a mim, fot uma perturbaçuo da pohttca 
ta vel. do Estado. 

0 SR, PIRES FERitNIRA - E dou disto 
prova; assim como tambem procuramos 
homens de talento e merecimento do Mara· 
nhito para sorem Senadores do Piauhy, e 
assim como tambemjiJ. houve um piauhyense 
Senador pelo Maranhão, o Sr. Furtado. 

0 SR. BENEDICTO Lllll'E - Sr. Presidente, 
não quero estar perdenrlo tempo. 

Dosejo deixar bem limpo neste momento 
que a intervenção a que o nobre Senador se 
referiu não partiu absolutamente do humildo 
omdor que occupa a attençiio do Senado. 

Chegou·me a noticia de que o illustre So· 
>Jador pelo Piauhy, St·. Pires Ferreh•n. quei· 
xo.va·sedo minhn. intervenção inrlebit11 no~ no· 
gocios rla sua torr11. Ora, occup:1ndo S. Ex. [L 
tribuna neste momento, o queixu.ndo·so ahi 
tio um roprcsentant,o do Norte, parocc quo 
tinlt:l o direito tle vir publicamentn pergun
tar a S. Ex. ~,:i se rerere á miulm pes:>o:L. 

0 S!t, PIRI~S FERil.ElllA rlá um aparto. 

0 SR, BENEDICTO LEITE-Vou dar a V.EX. 
a mais completa resposta. 

Tenho muita necessidade <le liquidar este 
ponto, porque o nobre Senador tambem se 
referiu, no meio do discurso, accusando vo
hementemente o Ministro <lo Interior, ao in
trigante pequenino que foi ao Palacio rlo Go
verno fazer a intriga da pessoa de S. Ex. 

Desejava sllbor si tambem se havia 1•eferido 
a minha pessoa. 

0 SR. PmEs FERREIRA- Não. E declaro 
isto não porquA tenha reco i o de V. Ex., mas 
por dever do loaldade. 

0 Sll. BENEDICTO LBITE - DesejaVtl [saber 
isto, para ~aber om quo termos tinha de dnr 
~~ respost11 ao i Ilustre general Pires Ferreira. 
~iS. Ex· mo houvesse tratauo ele intrJg[Lnto, 
a resposta luLViu .... 

O SJ~. Pt{ES!IlgN·m-0 honratlo Senador não 
púdo continu:tr uosto terreno, entrando nesta 

./., 
I 
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apr•eciação, provocando manifestações desta 
ordem. 

O Sa. BENU:DIOTO LEITE-Que manifestações 
provoco 1 ! Appello para a consciencia do 
Senado, para a sua justiça., para a justiça de 
todos : o que estou provocantlo 1 

0 Sa, PIRES FERREIRA. - EstOil ao lado de 
V. Ex. nesta q uestilo, (H a muitos otctros 
apa1·tes .) 

O Sa. PRI~SIDENTE- Pelo artigo do Regi· 
monto, não se pó:le entrar n:t apreciação das 
intenções de qualquer Senador. 

O Srt. BENEDICTO LEITE-~fas niío foi isto ; 
fi r. urna pergunta ao nobre Senador• e S.- Ex. 
me respondeu ... 

0 Sr,, PRESIDENTE - Não posso permittir 
que a discussão continue neste terreno ; são 
p~ovocações que dão logar a represalias in· 
~1gnas desta corporação. (Apoiados.) Digo 
1sto para manter a ordem (apoiados). 

0 Su. BENEDITO LEITE-Não seria digno da 
cadeira que occupo si porventura não pro· 
curasse liquidar a expressão-intrigante-de 
que aqui se mou, de que uzou o honrado 
Senador pelo Piauhy. Não seria digno desta 
cadeira, e V. Ex. honrado corno é, devia ficar 
fazendo do meu caracter um .i uizo muito 
pouco favoravel si porventura não tivesse a 
coragem de vir :i tril>unli. do Senarlo per
gunt<tt' no nobre Senador si, empregando a 
PIJ:Ia.vra -intrigant~ -,se havia referido á 
mmha pessoa ou não. (Apoiados. Ha muitos 
apartes; o Sr. Pl'esidente ?'eclama attenç<to.) 

Sr. Presidente, á vista da declaração do 
nobre Senador, tenho de occupar-rne unica
mente da referencia que me J'01 feita na pri
meira parte, no começo do discu1•so do illustre 
rep~esentante do Est<tdo do Piauhy. · 

S. Ex. queixou-:;e de mim por estar inter· 
vindo nos negocias da sua torra. 

Cornprehendi perfeit.arnente que a r•eferen· 
cia. do começo do discur.;;o de S. Ex. sobre in
tervenção se dirigia á minha pessoa, por isto 
que terrho a. felicitlade de mantet• relações de 
nmisade com o illustre Sr. Dezemba1•gador 
Alvaro Mondes, muito distincto, muito digno, 
cu,i11 amizade póde honr:n• a qualquer de nós. 
(-lpoiados.) 

0 SR. PIRES FllRiti~fR,\- Folgo muito quo 
V. Ex. fa.çn este juizo, para dar mais au· 
thenticirlttde :1 verdade que traduz este tele· 
grarnma. 

O Sn. Go~ms DI~ CAsTRo tlli um aparte. 
O Slt. PIIu~s Fr·:rmErRA. dit um aparto. 
O Sn. BE~BDICTO LmrT"-\fe hom•o com a 

passou não deixa de ser vortladeiro; mas o 
que diz o telegramma. que S. Ex. passou 'I 
-Diz que o Senador llouodicto Leite tenha con 
virlado 'I 

0 Sa. PIRES FERREIRA-Não. 
O Su. llllNEDICTO LEITE-Nãr,, diz que foi 

convidado pelo Sr.· Senador Cruz. Logo, si 
h ou vcsse accusação decorrente do telegramma, 
e a não htwer em tudo isso algum equivoco, 
seria contra o Sr. Senador Cruz e não contra 
mim. 

0 SR. PIRES FERREIRA. d:í, um aparte. 
0 SR. BENEDICTO LEITE-E' exactamente O 

quo quet•o explicar. 
Travada na Carnara dos Deputados a ques· 

tão motivada pela moção Seabra, a bancada 
piauhyense por duas vezes seguidamente 
votou em sentido contrario :iquelles que se 
manifestavam amigos mais chegados do Go
verno. 

Isto mesmo o nobr•e Senador acaba de 
confessar no seu discurso. Nesse ínterim o 
Governador do Piauhy dirigiu-se em tele· 
gramma ao Presidente da Republica ap· 
pla.udindo o seu proceclimenlo, com relação 
aos f11ctos que se deram. 

0 SR. NOGUEIRA. PARA.NAGUÁ d!Í Um 
aparte. 

0 Srt. BENEDlCTO LEITE-Peço perdão ao 
nobre Senador. 

0 SR. PRESIDENTE - V, Ex. dil'ija-se IÍ. 
Mes1. 

0 Sa, BENEDlCTO LEITE-la responder .•• 
O Sa. PRESIDENTB-~ão posgo permittir a 

continuação desta troca de retaliações. 
0 Sa. BENEDICTO LElTE-Sit, Presidente, 

acho que poucas vezes um membro desta cor· 
poraçiio tem estado n:~. tribuna com tanta 
calma e moderação como estou neste mo
mento. Respeito tanto o caracter do Presi
dente do Senado, e devo tanto. consideração 
pessoal a S. Ex., estou tão acostumado a 
respeitai-o e a tel-o )lo numero dos meus 
amigos,que devo dizei-o sentirlamente: admi· 
ra-me o procedimento do Presidente do Se· 
natlo para comrnigo. 

o Sit, PaESIDI,NTE-Quoi'O evitar a tt•oca 
llo expressões desrespeitosas. 

0 SR. BENEDICTO Li~ITE-N[o houve ex
prossilo tlosrespeitos!l, nem 1la minha parte, 
nem tla p:trte úo nobre Senador•. 

o S1t. PRESIDBNT"-Disse simplesmente a 
V. Ex. que setlirigisso :1 Me.~a. 

amioado do Dr. AI Vrtl'O Mendes. l 0 Slt. Bll:NIWIC'l'O LBITE-llt OU dizendo, 
Diz o honrado Srma.t!OJ', tanto melhor, por· Sr. Pr•t,sideuto, conforme confessou o hon· 

quo isto prova que o telcgl'amma que S. Ex. rmlo ropresentr1nte tio Piauhy, os Deputado,, 
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dnquello Estado votarum duas vezes segui
dnmente contra n~uclles qne se diziam ami
gos mais chegnrlo,; de Governo; votaram 
contra a moçfia SPabrn, c votaram lJClll re
nuncia do Sr•. Arthur Rios. Logo, duns vozes 
seguirias votaram contra os ~uo se dizinm 
amigos do Governo. Pois bem; nessa occusião 
o Congresso do Estado do Piauhy dirigiu 
urna moção ao Sr. Presidente da RepublictL; 
e tnmb11m dirigiu um telegramma a s.-Ex. 
o Dr. Artlmr de Vnsconcellos, governador 
dnquelle Estado. Por consequencin, o Con
gresso e o Governador rio Pinuhy offereciam 
o seu apoio no Sr. Presidente da Republica. 

Estando em <luvida sobre qual ~> attitude 
quo tornavam em face dlis acontecimentos os 
representantes daquelle Estado, eu em con
versa com o Sr. Dr. ,11 varo Ml'ndes, disse a 
S. Ex. que o Governo deveria considerai' como 
seus amigos todos nquelles que se mnniles
tassem a seu favor, tttnto os representantes 
feuernes como os repre~entantes esta•luaes e 
o Governador do Estado; e devia procurar 
fazer uma. harmonia emtre e!los, caso isso se 
pudes5e reali ztu. Mas infelizmente Essa har
monia foi impo;sivel, porqne entt•e o Gover
nador do Piaul!y e os representantes do Con
gr•esso Federal niio podia haver bnrmon'n 
alg-uma. 

Eis ahi a unicn. intervcnçiT.o que eu tive.Não 
mandei, absolutamente, passar o telegramma 
a que o nobre senudor• se referiu; e si por
ventura esse telegrammn th·esse de produzir 
algum etreito, não seria contra mim, mas 
contra o Sr. Senador Cruz, porque o tele
gramma diz que lbi S. Ex. quem convidou 
o Sr. Dr. All·ar•o Mendes. Para que, pois, 
envolver• o meu nome? Não ha telegrnmma 
em nome do Governo nem en1 meu nome. 

O Sn. Cnuz-Dec!nro a V. Ex. que é in
teiramente falso tet• • u conversado com o 
Sr. Dr. Alvaro Mcn<lcs, com quem não tonho 
relações. 

O Sn. Bmmmcro LEITE-Eu nada tenho 
com isso. O quo eu quero tornar bem evi
d.ente ó quo não tenJJO uaeln com esse tele
g-rammn, o qual nem se roJbrc ú. minha pes
soa; o que tlpcnns como pnrt.id:trio, cOJ•reli
g·ionario. cumpri o elo ver de lombJ•ar que se 
deviam ligar to1los aquellcs, quo cm làctl ele 
acontecimentos tão gr·aves, estivessem dis
postos a defender o principio <la autoridade. 

Qual era a q ues'.<i.o ~ue se levanta v a? Ertt 
n ~eg-uinte: saber si se devin abandonar o 
Presidente da Republica, diante dos aconte
cimentos que so csttwnm dando, ou ~i. pelo 
contmrio, os representantes lhlcrnes dovium 
collocnr·-~o no lado do Chclb do Estado. !~1':1, 
]Jortanto, Ullllt quo.~tilo elo J•rlnciJ•io qno rs
ta v:t crn ,jogo. Dc~tlo que o g-overnador do 
l'iauhy u o Congresso tlo mosrno Estaclo cs-

ta vam ao lado do Governo, e os represou· 
tantes fcderaes diziam tambem quct'OI' pre
stigiar a autoridade ..• 

O SR. Cnuz dá um aparte. 
0 SR. BENgpJCTO LEITE-EU estou dizendo 

quo, estanrlo VV. Exs. ao lado üo Governo, 
tendo-se manifestado o goveruador e o Con
gresso do Piauhy ao Indo do Governo, era 
mttural que eu procurasse. om conversa, es
tabelecer a harmonia entre VV. Exs. Mas a 
harmonia tornou-se impossível e não ;e tez. 

Aqui está o que se p:mou, e passou·se na 
pre~ença do illust~e represen.t~nte do ERtado 
dtt Bahia, o Sr. Sever. no Vteu·a. Stmdo eu 
n.mirro do sr. Dr. Alvn.ro ~lenrlils, po~ 
clendo conversar com S. Ex. na maior in
timidnde, e senelo S. Ex. solida.rio com o go
vernador do Piauhy, não !la via ela minha 
parte a mini ma intervenção indebita dizendo, 
aconselhando, exprimindo npt>nas a opinião 
de que se devia procurnr harmonizar o go
ver•nndor e o congresso dnqnelle Estado, que 
sustentavam o Governo, com aquelles dos 
I'CJll'esentuntes ledm•aes que Stl col!ocaJ•am 
tambem ao lado do Presid<·nte da Republica. 

Si, poJ•venturn, algum dos representantes 
do Pinuhy se manifestasse contra o Governo, 
eu entendo que esse representante não devia 
ser prestigiado pelo Governo. nem pelo par
tido que o apoia, po1•que nós não podemos 
considemr e prestigiar politJCamente aquelles 
que não ee manif~otam em favor das nossas 
idéas. 

Agi como homem politico, sem inter•vir na 
politica local. Não tmnsmitti nenhum tele
gJ•amma ao govcrnarlor do Piauhy. Ainda hll 
pouco tempo. n 30 de dezembro, tivemos no 
Pinuhy o no Mamnhiio um pleito renhi. lo; 
entretanto, não appareceu, durante todo 
o processo eleitoral, intervenção da minha 
pessoa no Estado visinho, não obstante estar 
diriginrlo o pleito no meu Estado. Ora, 
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, quo a proxi
mielatle dos rlous Estados faz com que se 
possa, em alguns casos, estab<'l<'cer relações 
de amimde e amistoaidnele politica, ele modo 
que os políticos 1le um <1olles possa influir na 
politica elo outro. Entr'etanto, ou <tppello 
para a conscioncia dos representuntes do 
Piauhy afim 1\e quo dignm si eu guardei 
ou não completa neutrnlic!ado. 

O Sn. CRuz-Como nós outt'03. 
O Srt. HICNtmrcTo LE!'l'E-NiLo quero tornn.r 

rcspousuvcl o nobre Sennclor, mns da pat'le 
do8 amigos de V. Ex. 11ão houve toila e~sa 
ncutruliuado. Houvo intorvonçiirJ no,; neg-o
cios r•loitom"s du meu Estado, ums niT.o levo 
isso it conl.:t dos nubrt•s Scuadol'!',, ums apcsn.I· 
disso, guardai :t mais complot:t ueutr!Lli
dndo. 

<.. 
I 
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0 SI'. PIRES FERREIRA dá um aparte. 
0 SR. BENEDICTO LEITF.-Estou dizendo 

que os nobres Senad,,res não toem respon· 
sabilidade por isso; mas, si porventura hou· 
vesse razão de queixa seria da minha parte, 
e nunca ria parte do nobre Senador, que não 
é capaz de apontar um unico acto, praticarto 
por mim, oft'ensivo da sua politica no Es
tado, ou significativo de aggres~ão pessoal. 

admittirei por parte de qualquer Sr. Senador, 
phrase alguma desrespeitosa. 

De accordo com o Regimento, si não con
seguir manter a ordem, levanto a sessão. 

Tem a palavrn o Sr. Senador Pires Fer-
reira. · 

O Sr. Pires Ferreira-Vou ser 
calmo e usar até de uma voz branda. 

O nobr·e Senador pelo Maranhão acaba. de 
con fessa.r que, estando o Governador e a as
sembléa do meu Estado do lado do Sr. Presi· 
dente da Republica, S. Ex. entendeu dever• 
cont'abular com o Sr. Dr. Alvaro Mendes, no 
sentido de haver harmonia entro estas duas 
ent.irludcs, que incondicionalmente apoiavam 

0 SR. PIRES FERREIRA-Apoiado. 
0 SR. BENEDICTO LEITE-Como O Senado 

acaba de ver pl·la declaração do nobre Se· 
nador-e des~jo tornar isto bem claro-as 
expressões azedas, usarlas pelo nobre Se· 
nadar, não se referiram :i. minha pe~soa. 

0 SR. PIRES FERREIRA-Apoiado. 
0 Slt. BENEDICTO LEITE-E a intervenção, 

a. que S. Ex. se referiu, se limitou a dar eu 
ao Sr. Dr •. Alvaro Mendes uma opiui:lo, 
acerca do morlo de agir na politica do Pi· 
auhy. 

Eu não fui influir junto do Sr. Presidente 
da Republica, nem fui trn.tat• desses negocias, 
com qualquer dos ministros. Portanto, re· 
novo a pergunta ao nobre Senador, qual foi 
o conchavo em que entrei ~ 

O que peço é que o nobre Senador proclli'e 
ind•gar do c!Jefe do Estado, e que se dirija a 
todos os ministros, e me aponte um só com 
quem eu me tenha interessado no sentido de 
S. Ex. ser hostilizado. 

Dando assim ~sta resposta e deixando re
duzida a nenhum fundamento a accusação 
do nobre Senador contra mim e como S. Ex. 
jit confessou que acceita a minh:t declaração, 
narla mais tenho a fazer sinão ag-radece~• a 
benevola atten~ão com que o Séna<.Lo me 
ouviu, e pedir a V. Ex.,Sr. Presidente, que 
pai'a outra vez seja mais benevolo para 
commigo. 

0 SR. PIRNS FERRNir.A - Peço n. palavra 
:para uma explicação pessoal. Silo a penas 
cinco minutos. 

O Sr•. Presidente -O Regimento 
nilo'permitte conceder a palavra pnra expli· 
cações :pessoaes. 

Tem sido um abuso que se tem praticado 
em ambas as Caoas do Congre~so. 

As explicações possoaes versam sobro inci
dentes, que provocam da Mesa a necessidade 
do m:tuter a. ordem. 

O S1t. Pm~o:s FlmRI~IRA -Garanto a V. Ex. 
que não provocarei. 

o Sr. Dr. P1•udente de Moraes, e os represen· 
tantes que com S. Ex. pareciam apoiar o 
chefe do Estado. 

0 SR. BEN~DICTO LEITE dá um aparte. 
0 SR. P!R.ES FERR.EUIA.-FUi infor•mado de 

que S. Ex. procurava este a.ccordo e dei 
di~to sciencia ao Sr. Senador Cruz ... 

0 SR. BENEDICTO LEITE-Com quem COn• 
versei a respeito. 

0 SR. PIRES FERREIRA-.• , sem dizer ao 
mesmo Sr. Senador que o nobre Senador pelo 
Mm•anhão procurava alijar-me. . 

Portanto,o telegramma passado daqUI para 
o Piauhy, pelo desembargador Alvaro Men· 
des, em que S. Ex. e o illustre chefe do l\!a
ranhilo reconhecem tanta probidade •.• 

0 SI~. GOMES DE CASTRo-Não SOU chefe ; 
dou o meu testemunho a. respeito de um 
homem que conheço. Nem sei qunl é o par· 
tido delle. 

0 SR. PIRES FERREIRA-Portn.nto, como ia 
dizenllo, esse telegramma já não me autoriza 
a suppor que o nobre Senador, entrando no 
accordo, tr:ttava do eliminar-me. 

0 SR. BENEDICTO LEITE-O que tratava era 
de congmçar os amigos tio Governo. 

0 SI~. PI!tES FERREIRA-Tendo-me O nobre 
Senarlor feito perguntas tão amavois,o tendo
JIJe eu responditlo com tanta franqueza, per
gunto-lhe ugom: no Estado de S. Ex. lia verá 
alguem que tivesse machinado contra o prin· 
cipio d:t autoridade, representado pelo Sr. 
Dr. Prudente de Moraes? 

0 Sn. BENEDICTO LEITE-Não Sei, EÓ res
pondo por• mim e por mous amigos. 

0 SR. PmEs FERREIRA - Mas devia ter• a 
certeza lto q uo os adversll.rios politicas, nn.
quello Estado, sú queriam tm• por sou lado o 
p1·incipio da autoridade, p:Lm potler llar ba-
tal!m. . O SP. Presidente - A viso previa

melllo r< O nolrre Senador rlc quo não cciJJsen
t,irci a discmsiio om termno pessoal, uom 

SeuMlo V. l 

O Sn. BllNlmiCTO LE11'll-Nito conYOI'sei com 
os chefes. Não posso saber. 
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0 SR. PIRES FERREIRA-Si não tomn. provtt 

de que ellos fossem revolucionarias, então é 
porque queriam a, manutenção do Sr. Presi
dente da, Republici1, como o desPja todo o 
qui1lquer brazíleiro putrioti1. 

0 SR. BENEDICTO Lr.ITE-V. Ex. mostm,•mo 
nlgumi1 decturaçiT.o dos meus adversarias a 
favor tto Dr. Prudente tlo Moracs? 

0 SR. PIRES FERREIRA- Nilo se trata do 
Sr. Prudente de Uoraes, tr:ita·se do principio 
d(l (IUtm•idude. 

Por conseguinte flq ue o uobre Senador sa
bendo que nüo me referi a. intrigas, e antes 
a conclmvo, tanto que o Sr. Senatlor Cruz d:trú 
testemunho de que uão citei o nome de S.Ex. 
senüo como machinando o a.ccordo. 

O SR. Blll!EDIC1'o LEITE- Essa expr,essã.o 
-conchavo-machiuaç:lo- dá 11 entender que 
ha ma iutenção; entretanto que do. minha. 
parte só houve accordo, e a.ccordo e uma 
cousa honrosa.. (Trocam·se apartes.) 

0 SR. PIRES FERREIRA- Pódem prestar 
apoio ao Sr. Presidente da. Republica ii. custa 
do seu tro.balho, mas nilo a custa da minha 
di~tnidade e do meu estorço. 

Estará o nobre Senador satisfeito com a mi· 
nha. explicação 1 Creio que sim. 

Convença·se S. Ex. de que quando tiver de 
queixar·me, externo·me directo.mente. 

ORDEM DO DIA 

TRAB,~LIIOS Dg CO~IM!SSÕES 

O S1•. PJ•esidentc- Constnndo a 
ordem do dia de trabalhos rle commisslíes, 
darei a p11lavra aos Srs. senadores que a 
queiram para. assumpto de expediente. 

(Pausa,) 
Ninguem pedindo a. palavra, vou levantar 

a sessão, de~ignundo para ordem do dta da 
seguinte scs,üo. 

2" discussão do projecto do Sem11lo, n. 44, 
1le 1896, que autoriza o Governo a. reibrmar, 
no posto do 2" tenente, de accordo com as leis 
vigentes, o cidadão Antonio CfLndido 1la. Si! v a 
Pimentel, pluwmacout.ico con t.r<J.ctado, 2" te· 
nente honorario ch1l1rlllado.; 

Discussiio d:ts crnontlas do Sena:lo, q uc nlío 
J'or•am acceita.s pel11 C;tmara 1loB Dnput.:Ltlos it 
proposição dn. rne.,m:t Camn.m, n, 23, de IS!J-1, 
det1tlindo o gar:tntindo Oi' direito.; autorrLes. 

Lova.ntn.·se a sessilo ás 2 horas 1la. tardo. 

35• SESSÃO l'm 2:l DE .TUNIJO Dm 1807 

Presiclcllcia do S1·. Mi.moel Victorino 

Ao moio-tli:1 abro·se a. sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores J, Ca.tund.a, José 
Bernardo, .Joaquim Su.1•mento, !{aulino Horn, 
Fmncisco Mach:tdo, Manoel Barata, Benedicto 
Leite, Gomes de Castro, Nogueira Pa.l'anaguiL, 
Pires Ferreira, Cruz, Joiío Cordeiro, Alvaro 
M:whado, Abdon Milanez. Almeida Barreto, 
.To:tquim Per•n:trnbuco, B. de Mondonç:l So
brinho, Rego Mello, Leite e Oit.icica, CoeU10 e 
C:tmpos, Lo:Lndro 1\Iaciel, Rosa Junior, ltuy 
B:u·bosll., Severino Vieira, Virgílio D:1mazio, 
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Por
ciunculn., Q. BoclLyuva, Tl10maz Del!ino, 
Lopes Trovii.o, E. Wa.ndenko!l;:, Feliciano 
Penna, Gonçalves Cha\·es, Fernando Lobo, 
Paula. Souza, Leopoldo do Bulhões, .Joaquim 
de Souza, A. Azer,.do, Generoso Ponce, AI· 
berto Gon,;alves, Vicenl;e Machado, Esteves 
Junior, Gustrwo Richat·d, Pinheiro Machado, 
Julio Frota e Ramii'O Barcellos (47). 

Deixam de comparecer. com ca.usa partici
paria, os Srs. Manoel de Queiroz, Justo Cher· 
mont, Almino Affunso, Gonçalves Ferreira, 
Ro~o. o Silva, Moraes Barros, Caiado e Aqui· 
li no do .Amaral; e, sem olla, o Sr. Peclro V c
lho (O). 

E' !id:1, posta.~ em 1 discussão o sem debate 
11ppro vado. a acta. da )essüo 2anterior. 

O Sr•. ·· 1 o Secretario declara que 
não ha. expediente, 

O §r•. ~,e .. Sem•ctario declal'a que 
não ha pa1•eceres. 

E' lido, apoi:tdo e vae a impz'irnir, pnr11 
entrar no. ordem dos trabalhos, o seguinte 
projoJcto que se achava sobre ;t Mesa p:tl'a. 
cump1•imento do triduo regiment:\1: 

N. 6-!897 

O Congresso Nacional decreta: . 
Artigo unico. E' o Poder Executivo rmto. 

riz:tdo rt despender ai.ó a quo.ntia elo cincoouta 
conto~ tlc reis (G0:000$000) com rt Commis~ii.o 
r. rtue oucm•rcgou dn. verificação rio valor o 
eflle:LCia tlus trab:Lll10s sobre a. ctiologi:l., o 
tratamonto o :1 prophylo.xin 1la lebre t\11111-
mll:\, tio Dr. Dom i ttgus Ft•ciro. 

S"Irt d.ts sessúos, I!J llo i unho do 189i .
Lo1JIJS 'l'l·ovr7o. 

(['!) li:.i:l". !l~. {~e fô1l<'lll]ont'n. §o
hn·inOn{) -::ir. P!'osidonto, pt•oteudia dar 
ltontem, na hora do expediente, uma IJrovo 
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resposta no nobre Senador pelo Piaully; mas, O Sit. B. DE MENDONÇA SoBRINuo-Porqu() 
tendo V. Ex. declarado achal'·so'es::;otado esse as accusações feitas pelo honrado Senador 
tempo, julguei medida de prurlencia, depois tlcarn consignadas nos Annacs. 
da proccllosa tempestade que aqui se desen- o honrado Senador'pelo Piaully limitou-se 
cadeou, guardar para hoje a resposta que a mimosear o Sr, Ministro do Interior com 
hontem não dei. · epithetos que me abstenho de qualificar, 

Lamento, Sr. Presider.to, não estar pre- incabiveis inteiramente na pessoa de tiio diS• 
sente o nobre Senador pelo Piaully, a quem tincto cidadi\o, 
me refiro. O discurso pronunciado hontem 
por S. Ex. não pôde dei:xar de ter resposta O SR. PIRES FERREIRA -V. Ex. parece 
nesta Casa, ao menos na parto em quo S. Ex. que não me ouviu. 
com tanta acrimonia, com tanta vehemen- o SR. B. DE MENDONÇA SoBRINHo-V. Ex. 
cia e tão clamorosa injustiça, referiu-se a limitou-se a dizer que 0 sr. Amaro cavai
um dos mais distinctos membros do minis· canti quer intervir nos negocios do seu Es· 
terio, o Sr· Amaro Cavalcanti. tado, quer estabelecer uma divergencia pro-

Sei perfeitamente, Sr. Presidente, que o fuuda entre 0 exercito e a policra, concor
honrarlo Sr. Ministro do Interior, a quem o rendo moralmente p::tra a actual situação 
Senado deve respeitar pela honrosa tradição politica. 
que de si deixou nesta Cam e a quem o pu.iz 
deve ser agradecido pelos relevantes serviços O Su. PIRES FERREIRA- V. Ex. não 
que tem prestado :i Republica, não precisa ouviu o que eu disse: Jallei em alguem que 
de minha defesa, porque todos rnzem justiça intervinha no meu Estado ;rnão me referi a 
ao seu caracter de homem de bem, e :i sua. t-Il e ; refiro-me agora. (,tpm·tes dos Srs. João 
probidade de homem publico. Cordeiro· e Coelho e Campo.<.) 

Não obstante, Sr. Presidente, amigo do o SR. B. DE MENDONÇA. SrmuNno-Sr. Pre
Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, apreciador rle suas siri ente, o sr. Amaro cavalcanti, Ministro da 
bellas qualidarles, admirador do seu talento, Justiça e do Interior,não tem a menor neces· 
e da sua illmtração... sidade de querer estabelecer uma di ver-

O SR. PIRES FERREIRA- Nada disto flli gencia entre o exercito e a policia. S. Ex. 
posto em duvida. apenas, como e do seu dever, quer manter a 

O Sit. B. DE MENDONÇA SoBRINHO-... sempre ·ordem publica, todos os dias ameaçada de 
postos á disposiç·ãoda defesa das boas causas ... ser perturbada. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Si atacar O exer- 0 SR. JoÃO CORDEIRO- Por quem ~ 
cito nacional, é boa causa ! • • · 0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO-POr 

O SR. COELI!O E CAMPos-Elle o atac0u 1 certos orgãos de publicirlade dest11 Capital 
O que diversas vezes teem teut~tdo insuflar a 

SR. B. DE MENDONÇA Sosm:mo-... não opinião publica, ameaçando o Governo com a 
posso deixar pairar sobre um cidadão ria as- possibilidade de intervir nos ne!!ociospublicos 
tatura intellectnal e moral de S. Ex. a sus- ~ 
peita, ainda que st>ja a mais leve, de que influencia inteiramente extranha a politica. 
S. Ex. e capaz de pmticar actos que não O SR •. ToÃo CORDEIRO- Para. que vem 
estejam de accordo com a honorabilidade do dizer isto ? 
seu caracter, com a sua lealdado politica e 0 SR. PIRES FERREIRA_ o sr. Presi
com a dignirlade do alto cargo que exerce na dente da Republica está perfeitamente garan
administraçiio publica.. tido. Esses boatos que V. Ex. traz para aqui 

O SR. PIRES FERREIRA- V. Ex. nega, e por meras informações ... 
eu sustento: são duns opiniões em sentido 
contra1•io, ambas respeitaveis. Não ando com O Su. B. DE Mr,NDONÇA SoDRINHo-E' o que 
um escrivão para tomar nota rle phmscs de se ouve dizer• todos os difl.s. 
estonteados quaesqucr que elles sejam. O SR. EsTEVEs JUNIOR- Consta que dor-

O SR. B. DE MENDONÇA SoBmNuo-Sr•. Pre· mem no pal~tcio do Governo cento e tantl:ts 
sidcnte, ponhamos tudo cm pmlos limpos ... pmças de policia,todos os rlias.E' o resultado 

desses boatos. O SR. Prmrs FEttn.~IRA- E' bom. 
O S B ]\! S O O St:. Prm~s FEm:Enu- E j;i, houve um , R, • DI•: ll:'\DONÇA Olli:JNI!O- ,unes ] · 

foram as nccus:1çties quo o noln'oJ Sentulol' comm:tm auto ~ue mandou cercar o pa.Jacio 
foz ao honrado SI'. Ministro rl•.l Jntoriol' 'I pam tlclellllcl-o! 
coute~so ao Scrratlo ~uc 11iio ouvi S. Ex. :n·- O Sn.Jo.\o Curwi"IIw-Inventum esses !Joa-
ticular lacto algum que merc~:t contcstur;iío. tos! 

0 SR. ANTONIO AZER!lJJO- Entiio, porque 0 Srt.B. m~ Mr·:NTJONÇ.~ SOillt!NIIO~ Isto quo 
eslít contestando? o honrado Senador diz púde ser verdade. 
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O SR. PmEs FERREIRA-Nada affianço que O Sr, Coelho e Campo~ -
não seja verdade. Sr. Presidente, pelo menos um terço do Se· 

0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINIIO - Acre·· nado acha-se n:L ig-norapcia rt~ !llatCl'ÜI rlestas 
dito; mas não se póde contestar que os at•ti- emendas, e, portanto,nao habilitado a prestar 
gos que constantemente sabem em certos 01._ !Jm voto c,omo ~umpre, em materm de_ tanta 
gãos de publicidade desta Capital silo de tal ImportanCI~. Si V. Ex. pudesse, ouymdo o 
ordem que o Governo deve acautelar·se, to· Senado, adiar por alguns d1_as,. 01~0 por 
miLr medidas contra qualque1• perturbaçiio. exemplo,o assumpto, até que, d1str1bUidas ~s 

- . . emendas, pudesse todo o Senado ter con hect· 
O SR. PlREs F1!1RREIRA -.Nmgl!em fallou mento da materia dellas, seria o que muitos 

em depor o Presidente da hepubhca. desejamos, e um serviço mesmo ao assumpto 
0 SR. B. DE MENDONÇA SODRINIIO-Sr. Pre· de que se trata. 

sident_e, não _trato nesta occa,sião de fazer ac- Ulr SR. SENADOR-Seria melhor~ que as 
cusa9o~s a mngue~;- trato wmcnt~ da defesa emendas fos,cm ;i, Commis>iio. 
do d1stmcto Sr. MimstroJ do Interwr, que só 
procura manter, por todos os meio~. a ordem O SR. C?ELIIO E Cf~-MPos-Pergunto_a V. E~., 
publica, custA o que custar.Si isto é um mal, Sr. Pr_es1rlente~ ::1 ~as emendas amda nau 
si isto é um rlefeito, o nobre Senador niio faz foram a Cornm1ssu.o · 
uma accusa.cão ao nobre Ministro do Interior, O SR. PRESIDENTE-Este anno, ainda niio 
mas sim um elogio, reconhecendo que elle tbrarn :i Commissão. 
sabe manter-se na devida altura, a do elevado 0 SR. CoELuo E CA~rpos-Neste caso, re-
cargo que occupa. queil•o de pret~rencia que as emendas sejam 

Sr. Presidente, niio desço a mais longas remettidas á Commissiio respectiva, para que 
considerações, porque não YPjo a que res- ella emitta o seu parecer a respeito. 
ponder ; o nobre Senador pelo Pianhy não Neste sentido, mando á Mesa um requeri-
tez accusaçiio alguma que mereça maiores mento. 
e:x;plicacões do que as que acabei de dar na E' lido, apoiado e posto em discussiio e sem 
tr1buna. debate approvado o seguinte 

Tenho, portanto, concluído. 

ORDEM DO DIA 

1\EFORMA DO PIIARMACEUT!CO CONTRACTADO 
ANTONIO CANDIDO DA SILVA l'IMENTEL 

Entra em 2• discussiio, com o parece1• con
trario da Com missão de Finanças, o art. I • 
do projecto do Sen:tdo, n. 44, de 1896, que 
autoriza o Governo a reformar, no posto de 
2" tenente, de accordo cotn as leis vigentes,o 
cidadão Antonio Canrlido da Silva Pimentel, 
pharmaceutico contractado, 2" tenente hono
rario da A 1•mado.. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Segue-se em discussiio, que se encerra sem 
debate, o art. 2". 

Posto a votos, ó rejoitaào o art. lo, em 
escrutínio secreto, por 19 votos contra 16. 

DIREITOS AUTOUAES 

Entram em discussiio unica ns emendas do 
Sonudo que nüo for·am ncceit:ts prln Camal'll 
rlos Doputallos, á proposir;i\o du. mesmn Ca
mam, n. 25, de 1804, definindo e garantindo 
os direitos autoracs. 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento rla rliscussão,afim das 
emendas serem submettidas ao esludo da 
Commissiio de J ustíça e Legislação. 

Saladas sessões, 23 dejunho!de 1897.-,1. 
L. Coelho e Campos. 

Fica adiada aiCdiscussão das emendas, que 
viio iL Com missão de Justiça e Legislação. 

O Sr. P••e1ddente-EstiL esgotada 
a rnateria da ordem do dia. Designo para a 
da sessão seguinte : 

I" discussão do projecto do Senado, n. 5, de 
1897, regulando o numero, classe e venci
mento;; dos empregados da Alfandega de 
Parannguá. 

Levanta·se a sessão a l hora da tu1•de. 

ACTA EM 24 DE JUNHO] llll 1897 

P1·csirlcncia do S1·. J. Caltmda 

Ao moio-diancllnm-se presentes o~ Srs. Se
nadores: .J. Ca.tuuda, .Jo~ó Rornnrrlo, .Jna
q uimSa1'men to, Fmncisco Maclmdo, Rcnodicto 

I 
I 

i 
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Leite, Gomes de Castro, Nogueira Pamnaguit, 
Pire~ Ferreira, João Cordeiro, Alvaro Ma
chado, A bdon Mi lanez, Joaquim Pernambuco, 
Rosa Junior. Eugenio Amorim, Fernando 
Lobo, Paula Souza, A. Azeredo, Vicente Ma
chado e Julio Frottt ( 19). 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Sr•s. Manoel de Queiroz, Raulino Horn, 
.1\lanoel Barata, Just.o Chermont, Cruz, AI mino 
AII'onso, Almeida Barreto,Gonçalves Ferreira, 
Rosa e Silva, B. de Mendonça Sobrinho, 
Rego Mello. Leite e Oiticica, Coei h o e Campos, 
Leandro Maciel, Severino Vieira, Virg-ilio 
Damazio, Domingos Vicente, Eduardo Wan
denkolk, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, 
Moraes IlaJ•ros, Caia•lo, Leopoldo de Bulhües, 
Joaquim de Souza, Genm•oso Ponce, Aquilino 
do Amaral e Alberto Gonçalves ; e, sem ella, 
as Srs.Pe~roVelho, Ruy Barbosa,Porciuncula, 
Quintino Bocayuva, Thomaz Delfino, Lopes 
Trovão, Esteves Junior, Gustavo Ricloard, 
Pinheiro Machado e Ramiro Barcellos (37). 

O Sr. ~· Secretario (servindo de 1") 
declara que não ha expediente. 

O Sr. :).• Secretario (servindo de 2') 
declara que não h a pareceres. 

O Sr. Presidente-Até agora, meia 
hora depois do meio-dia, teem comparecido 
apenas 19 Srs. Senadores; portanto, não póde 
haver sessão hoje. 

A ordem do dia para a sessiio seguinte é a 
mesma jt'l designada: 

I" discussiio do projecto do Senado, n. 5, de 
1897, regulando o numero, classe e venci
mentos tios empregados da Alfandega de PiL· 
ranaguá. 

36" SESSÃO Eli 25 DE JUNHO DJil 1897 

P1·esidencia do S1•. Manoel VictoriHO 

Ao meio-dia, abre-se a sessão, estando pre
sentes os Srs. Senadores J. Catunda, José 
Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Horn, 
Francisco Machado, Manoel Ba1•ata, Justo 
Chermont, B~ncd.icto Leite, Gomes de Castro, 
Nogueira Parnnuguit, Pires Ferreim, Cruz, 
Joii.o Cordeiro,Pedro Velho, Almino Mfonso. 
Alvaro Machado, Abdon Milanoz, Almeida 
Barret.o, Gonçalves l'ert•eira, Hostt e Silva, 
.Jouq uim Pornamlmco, B. de Mendonr:11 So
brinho, Rego Mello, Leite o Uit.icicu, Coelho e 
Campo~. Lo~tndro l\Iaciol, Rostt .Tunior. Ruy 

Barbosa, Severino Vieira, Virgilio Damazio, 
Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Por
ciuncula, Thomaz Deldno, Lopes Trovão, E, 
Wandenltolk, Feliciano Pen na, Gonçalves 
Chaves, Fernando Lobo, Paula Souza, Leo
poldo de Bulhões, Joaquim de Souza· A. Aze
redo, Alberto Gonçalves, Vicente Machado, 
Esteves .Junim•, Gustavo Richard, Pinheiro · 
Machado, Julio Frota e Ramiro Barcellos (50) 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Manoel de Queiroz. Moraes Bar· 
ros, Caiado, Generoso Ponce e Aquilino do 
Amaral, e, sem ella, o Sr. Q. Bocayuva. (6) 

São successivamente lidas, postas em dis
cussão e sem debate approvadas as actas da 
ultima sessão e da reunião do dia 24, 

O Sr. I" Secretar•Jo declara que 
não ha expediente. 

O Sr. ~' Sec~·etario lê e vae a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos 
o seguinte 

PARECER 

N. 54- 1897 

A Com missão de Justiça e Legislação, tendo 
examinado o veto que o Prefeito do Districto 
Fede?al oppoz a resoluçii:o do Conselho Mu· 
nicipal, que regula a demolição de prerlios 
ruinosos, é de parecer que, sendo proceden
tes as razões expendidas pelo Prefeito, seja o 
seu acto approvado pelo Senado. 

Sala das Commissües. 23 de junho de 1897. 
-Fernando Lobo,- Gonçalves Chaves,- J. 
Joaquim da Sou::a. 

O Sr. Pires Ferrei l'a volta á 
tribuna a contra gosto, não só para oppor 
justas considerações aos conceitos emittidos 
pelo Sr. Ministro do Interior, em ar
tigo que acaba de fazm• inserir em diversos 
or•giios de publicidade desta Capital, como 
ainda para estranhar a contestação que 
contra o or•ador foi formulada pelo seu digno 
amigo o nobre Senador pelas Alagôas. 

Niio acreditou .iámais que o hom•ado Se
narlor, a que allude, quizesse ser écho no Se· 
nado de 1i1lsas accusaçiJes il•rogadas contra o 
orador; o que gll!•:mte, porém, é que do Mi
nistro do lntorior surgimm amrmações que 
cumpre rebater e que poderiam acarretar 
gr:wes resultados. 

O orador manteve a maior cordura desde 
os dias de março ultimo, guardando o. mo.
xim:t roserva e buscando de continuo :ttte· 
num• a m:'L impressão occasionnrlo. pelo pro
cotlm• inegular do Ministro do Interior, que 
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nüo hesitou em baixar á pmça public:t com ~ Foi eleito pela bondade e;gentilaza· dos seus 
o intuito consciente ou inconsciente do des- r~migos do Piauhy; pertence tambem ao ex
momliz:tr as Ol'dcns do chefe de JlOlicia e su- crcito e esto se manterá sempre firme no 
baltornos deste,:natm·acs mantcnedoros ela posto om que :dei republicana o collocou, re-
ordem publica. speit~tndo tt lei sej:t quem JOr o sou executor. 

ApJ•oveita a oppot•tunidade p~tt·n, roctificat• Siio, port11nto, excmados os dardos do Sr. 
varias topicos do seu discurso anterior, e om Ministro rlo Interior contra o exerCito; e o 
especi:>l aquclle que se relere ao com.man- orador, si applaude o sustenta o Sr. Prudente 
d,1ntc de um corpo de Cl~vall:!ria polici:il,-que de Moraes, lamenta que o Sr. Amaro Cavai- L 
se accreára, cheio do intempestivo zelo, do canti ainda seja seu secretario. · ' 
palacio do Governo::em um dos Estados, oil'e· Concluintlo, o oradot•.::declara estar sempre 
recendo ao respectivo govcrn:tdor o seu con- ao Jarlo da lei, del'endida~pelo grande Mare-
curso e e~forço p:l.l'a evitar-lhe a deposiçtio, chal de Ferro Floriano Peixoto. 
concur:;o esse patrioticamente dispens:tdo. 

Não se referiu o orador rle modo algum ao O Sr•• Presidente _ Está esgotada 
Sr. Presidente da Republica, contra o qual a hora do expediente. 
não lhe consta, por felicidade do pa.iz, haja a 
mínima sombra de opposição, a nlio ser no o Sr. Denedlcto Leitf'l (pela or· 
alto terreno constitucional. Quanto a si, já o dem) r•equer ao sr. Presidente que consulte 
tom declararlo varias vezes-general do ex- o Senado si consente na prorogação rla hora. 
ercito IJrazileiro e representante de um dos 1 d' t 1 t' d d 
Estados d:t Republica, bom o sabe o Sr. Pre- 1 0 expe len e por O minutos, a 1m e ar 
sirlcnto, não e capaz do oppôr-lhe diffi- uma explicação pessoal. 
culdades,nem creat• o mais tenue cmbara,,o á Consultado, o Senado resol•re atnrmativ~.-
ma 1•cha regular· e pacifica. das actuaes insti· mente. 
tuições. 

Tal tem sido :o: sou proceder ate hoje e O Sr•. Denedicto Leite (pm·a l 
acJ•edita que desse pl'Ogramma de ordom já- w1w explicaçao pessoal) - Sr. Presidente, 
mn.is se afastar:i. V. Ex. e o Sonatlo <levem lombmr-se de que, 

Referindo-se do novo ao at•tigo dos~. !IIi- na sessii.o do dia 22, tere Jogar nesta Casa 
nistro do Interior, artigo intitulatlo-.4q· um1t discussão, entre mim e o Sr. Senador 
gress<io intempestiva-pede venia ao Senar.lo Pires FeJ•roira, tt propo>ito tios nogocios po· 
para dar-lho o titulo de-Agyresstio inoppor- liticos do Piauhy .O quo occasionou essa dis· 
tww e. ·inconveniente. cussão loi a leitura de um telcgramma ex~ 

Inter•vençüo na politica do Piauhy; tal foi pedido do Piauhy a S. Ex. e aos seus com-
11 accus:tçiio irrogada pelo orador tiquelle Mi- panheiros de bancada,a proposito do assumpto 
nistro, censura que mantem e julga resaltar acima alludido 
de tudo quanto tem expondido. Nesse telegramma se dizia que o Sr•.desem-

Quem Jêr com animo desprevenido e isen· bargadot• Alvaro Mendes llavia sido convi
ção de espirita o artip;o do Sr.Ministro do ln· rlado pelo Sr. Senador Cruz, para constituir 
terior deprehenderá Jogo a. má vontade dolle um partido, do qual devem ser excluído o 
contra o orador que, continuando, relata mi· Sr. Senador Pires Ferreira. 
nuciosamente varias occurrencias, que Jll'O· Como S. Ex. ainda ha pouco acabou de 
senciou por occasião dos tumultos de março demonstrar ao Senado, o telegramma niio foi 
ultimo. O orador buscou então e conseguiu bem interpretado na primeira occa~ião em 
manter-se á distancia dos acontecimentos, que se procerleu á sua leitura neste recinto. 
evitando qualquer encontro com o Sr•. Dr. O te logram ma não diz que o Sr. Senador 
Amaro Cavalcanti. Ct•uz tenha. convidado o Sr. Alvaro Mendes. 

O orador tinha rnzil'os para crer que os nc- O q uo resulta tlos seus strictos termos 
cordas tendente.> a ali1staJ-o da. direcr,,iío dos ó que amigos do Governo tinham convi
negocias politicas do Piauhy eram movidos 1lado o Sr. ::>onador Cruz para operar um 
pelo Sr. Ministro do Interior, unico Membro nccordo com o Sr. Alvaro Mendes. 
do Governo que o niio honrava com a sua es- O SR. CRUZ- Declaro a V. Ex. quo ne· 
tima. nhum amigo do Governo mo convidou para 

Desejaria a este proposito pedir no St'. Dos- tal fim, e nem o Sr. Alvaro Mendes. 
cmbm·gador Alvaro Mondes escln.t•ecc~sc os 
iilctos, confiado nu tr:tdiccionnl ltom·<~doz do O Stt. l3l~Nl~DIC1'0 LP:rm - Jó. no dia 22, 
nome de s. s., pois a tanto niío o ttutorizam V. Ex. fez Bsm declamção pol':tnto o Senado. 
as suas relações com osso senho1·. O ponto principn.l quo tlcs~jo attingir é o 

Respondendo a varies npartcs, o orador seguinte. · 
expli1~a a maneira pela qual lho foi darlo ter Ntt 11ist:ussão quo tivo com o Sr. Senador 
assento no ~unmlo. Pires Ferreira, all!Jmei a. S. Ex. que mul:t 
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tinha que vêt• com esse telegramma. Si por· 
vontma amigos dn Governo haviam dado 
logar á expedir;ü.o t!olle, eu lho rui ab,oluta
mente ostranho.scntlo, portn.nto, srguro que o 
meu nome niio podi:J. ser envolvido om se· 
melhante incidente. 

p Sr. desembar•g-a<lor Alvaro Mon<lcs, cx
phcando, no Ilepuúlicn de 24, esses !actos 
affir•ma que, com o !foi to, amigos do Govorn~ 
so entcnilm•,,m com S. Ex. a respeito de no
g-ocio.> do Piauhy, e deramlogar á cxpediçiio 
do telegramma. 

No llnal do heU artigo diz S. Ex.: 
«Quanto ao quo sobre os te assumpto decla

rou o illnsr.re Senador Benedicto Leite, mvla 
tenho a oppor •.. » 

E.>tá, portanto, claro que o Sr. descm
bal•gador AI varo Mendes confirma. no seu 
artigo o que foi por mim raterido a tal 
respeito, isto é, que eu niio tive a.bsolu· 
tamento intervenr;üo na exped.içiio dr.sso te
legmmma. O que tive ·loi uma conver;;:J. com 
S. Ex .. convers:\ que jti. expuz ao S<lll:J.do, 
e. que teve !'O r llrn pr:ornove!' um accordo po
litiCo, que se tornou tmposstvel; o esr.n im
possibilidade observei desde logo na propria 
conferencia, tanto que estr~ teve lagar a ]\) 
e a 22 o Sr. de.sembargador Alvaro Mendes 
tez o seu manifesto, :~c\herindo ao outro 
gt•upo do Partiuo l{epublicano Fetleral. 

3", Ri o telcgramma de V. Ex. ó ou não 
nntorior a es'a. datll. 

Espcrnnilo autorização para dar publici· 
dado a sua respostu, subscrevo·me de V. Ex .. 
eollega, amigo c criudo obrigado.-Benedicw 
Pm·ei>"a Leite.» · 

«Exrn. Dr. Benediclo Pereira Lo ite-Res~ 
pondendo sua prezada carta, cumpre-me 
declarar: 

I", que na expressão arnig-og do Governo, 
por 1111m empi·ogad:l, niio a iludi a V. Ex.; 
. 2·•, que ;: conterencia que tive com V. Ex., 
a qual asststm o Dr. Severino Vieira, foi 
po;tertor no telegrnmm11 de consulta que 
pa~.<~J aos meus amigos do Piauhy. 

Pode V. Ex. usar dessa resposta corno qui· 
zer .. -

1
Do VA. Ex. collega, amigo, obrigado 

e cria( o.- lvarn .lfendcs.» 
0 SR. SEVERINO VIEIRA-FOi a unica vez 

que estive em presença elo S!'. Dr. Alvaro 
:Vlondes. 

0 SR· BENEDICTO LEITE-Exactamente. Pa· 
rece-me que está completamente corroborado 
tudo quanto aqui atllrmeiao Senado. A minha 
conlercncia c"m o St•. Dr. Alvaro realizou-se 
no <ii a L 9 deste mez, pela manhã, como póde 
tiar testemunho o lJr. Severillo Vieira, que 
c~tevc presente; o telegramma que veiu do 
Pmuhy o !1lle deu lagar á dis~us&ão chegou 
aqut no dia 17. 

O SR. PmEs FERREiltA- V. Ex. só fallou _Yeem .• port11nto, os nobres Senadores, que a 
com elle uma vez a e~se respeito 1 mmlut mterlerencht nos ne"ocios do Piauhy 

O SR. BmNEDICTO LE!1'E-Detidamente, ~ó não motivou absolutamente o tele"ramrna 
uma vez. Tenho conversado com elle por om questiio. 

0 

mais de uma. vez; rn~Ls, detidamente, provo- E' possivel que outros amigos do Governo 
cando o nccordo, indagando das condições em tenham se entendirlo com o Sr. Dr. AI varo. Eu 
que eRte so potle1•ia realizar, só mente f,tllei conversei com e !I e mais de uma vez, porém va· 
na occasiiio alludida. gamente. Detidamente sobt·e accordo,estabelo-

P!Il'a arredar toda o qualquer duvida qne cendo hypotheses para proposta, per"untan
poss:t ha1·er a respeito da minha participac,iio do-lhe quaes as condicões que o "OV~rnador 
no referido telegramma, dirig-i ao &r. des- cio Piauhy exigiria, sórnente o 11~ no dia 19 
embllrgador Alvaro i\Iendes a seguinte carl:~ deste mez pela manhã. 
que passo a ler juntnmonto com a resposta; Corno já disse, nessa mesma occasião veri· 

«Rio, 24 de junho do 18!17-Exm. Sr. Dr. fiquei que ~1'11 !mpossivel estabelecer-se' qual· 
Alvaro Mendos-AetLlJII ele ler nu jorn:\1 Repu· quer cornbimtç:lo polttica entre os represen
blica o artigo rle V. Ex., a, proposito dn. uis· tantes do Pia.uhy, o governador daquelle 
cuss~o hnvir1 :~:~ntc-lwntcm, no Sanado, sobre ~starlo e o parttdo que Já c estiL apoiando. 
nogoeios políticos do Pinuhy, e, niio obst11 nto O .que. quero, portanto, collocar fóra de 
conlirrnnr V. Ex. o que por mim foi 11ito duv11Jtl e flUO as assevornçúes que llz na tri· 
cm resposta ao geneml Pires Jlorroim, peço, buna do Senado, atH1•mando que nüo tinha 
para. tornar bem evidente qual a minhtl par- ab>olutumente autot•izntlo a passagem da
ticipaçüo no tolngl'ammaquo v. Ex. expediu quolle telegramma, que nada tinha que vot· 
ao govel'Jl:tdol' dnquello Ji:stt\rlo e que moti· ~orn olle, sao perfeitttmento renes. Este facto 
vou a mosm:1 discuss:lo, o obsequio tlo t·cspon· e cabalmente conllrmado pela carta do St•. Dr. 
dor-mo no seguinte: AI varo Mondes. 

1", si estou em o numero dos amigos rlo Eis quanto mo cumpria dizer sobro o as-
Governo, aos quaes alludiu V. Ex, no t•efe· sumpto. 
l'itlO tologl'O.llliDU; 0 SI!. l'lll.E$ F~RRillll.A- Nem nill"'Uern frz 

2", si n convm•,,a qlle tive com V. Ex. mbre css:1 incropnç<1o :1 V. Ex. " 
politica tio Piauhy o it qual assistiu o !Jr. So- O Stt. BI~NgoiC'I'o Lg1·r~o:-Bem, mns eu quiz 
vel'inoVioim!bi ou niio no tliaHJ duste me~; sompro varrer• :.1 minha tostada. 
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---------------------------~-----~------------------
ORDE~l DO DIA 

E~IPREGADOS DA ALFANDEGA DC: PA!\ANAGUÁ 

Entra em primeira discussiio o projecto elo 
Senado n. 5, ele 1897, regnlnnelo o numer!l, 
classe e vencimentos elos emp_rcgado; do. Al
ümdcgo. de Paranag-uá. 

Ninguem potlimlo a pahwra, encerra-se a 
diSCllíSãO. 

Posto a votos, é o pl'u.i~cto approvaclo pttril 
p:lss!lr á 2" discussão, indo antes iL Commi:;siio 
do Finanças. 

O S1•. Pr·e.,identc-Esl:í. e.sr:otada a 
mn,tori:L d:t ordem do dia, designo para a du 
sessiio seguinte: 

1" discussão do projecto do Senn,rlo n. G, 
de 18U7, autorizando o Poder Exceutivo a 
despender até a qcmntia cl.e 50:000$ com a 
commissão encarregada de verificar· o valor e 
emcacia rlos tralJo.Ihos do Dr. Domingos 
Freire, sob1•e a. etiolo;:(ia, o tratamento e a 
prophylmda da febre amarolltt; 

2" eliscussão elo projecto elo Senarlo n. 2. 
de 1891 que autoriza o Governo 11 rever c 
conso!idár todas as disposições !eg-islr.ti vas 
em vigor, concorn.mtes ao orçn,mcnto geral 
da receita e do>pcztt; 

Discussão unic.1 do veto do Prof,Jito do ·Dis
tr•icto Ferloral ;\ resolução do respectivo Con
selho Muuicipnl, qno rmmda pagar aos pro-
1'essores primarias, que p:tssaram p:Lra a Mu
nicipalidade, tendo !O annos do serviço, a 
gratiflca.çiLo addicional da quinta pa.rte dos 
vencimentos, calcularia sobro o aug-mento 
eJrectuado p ·la lei Municipal, de O de maio 
de 1893 c destle os to. dat:L; 

Discussão uniPa do reto do Prefeito 1!0 Dis
tricLo Federal à r(]solu\'ão do respc.ctivo Con
selho Municipal, que determina que sejam ti e 
sobrado as cas:ts que se edific:tl'em em certas 
mnns da. cid:tdc. 

Lovantll-SO :1 sessão tt I I /2 hom da tnrdc. 

ACTA DE 2G ng .lUXIIO DE 1807 

Presidcncia do Sr. Mauocl Victorino 

Ao moio-t1i!l comparecem os St·s. Senn
dol·es Joaquim Sru·w.PII to, No;:(twim Pn.rrL-
1\:LI(llÚ., .ln~ o Cem! oiro, AI l'lli'O Maelmclo,Abclon 
Milane~. AI mcidn. Bn.I'I'Cto, .Jnaq u 1m Perwt~ 11-
IJtJco, Loil.e o Oil.i"ie:~, Scveriuo Vioil'll., Ell
:;cuio AlllOL'im, Thomaz lldliuo, Leopoldo de 

Bulliões, Joa~uim do Souza, Albe!•to Gon· 
çalvcs, Pinheiro Macl111do o Ramiro Bar
cellus ( IG). 

Deixam de comparecer com caustt partici
pada os Sr.'. Manoel de Queiroz, J. Catundu, 
Jose Bernardo, Ro.ulino Horn, Francisco Ma
clmelo, }fttll02l Bamta, Justo Chermon t, Be· 
ne•l i c to Leite. Gomes de Castro, Pires Fer· 
reira, CJ•uz, Pedro Velho, Almino Affonso, 
<'ionçttlves Ferreira, Rosa c Silva., B. de Men
,Jonqa, Sobrinho, Rego Mello, Coe!lio e Cttmpos, 
Leandro Maciel, Ho:>n. Junior, Virg-ilio Da
mazio, Domingos Vicente, E. Wandenkolk, 
Feliciano Penna. Gonç:tlvcs Chn.ves, Fernttn<lo 
Lobo, Paula Souzn., Mames Barros, Caiado, 
Generoso Poncc, Aquilino do Amaral. Gus
tavo RichaJ•d o .lulio Frotn, ; e sem ella, os 
S1·s : Ruy Bttrbosa, Porciuncula, Q. Bo· 
cayuvn,, Lopes Trovão, A. Azeredo, Vicente 
Machado c Esteves .Junior (40). 

O Sr. :~o Secretario (se1•uindo de 
1•) declara que nüo htt expediente. 

O S1·. Ahneida Dara•eto (.~er· 
vindo de 2·' secretario) declara que não htt 
pareceres. 

O Sa•. PI"e!ilidcnte decla.rtt que, 
tendo n,tó ngom, meia hora depois do mcio
di:l, comparecido apenas 15 Srs. Senadores, 
niLo póue h:tvel' scs:;iLo hoje e que a or•dem do 
ditt da sessão seguinte é a mesma já designa· 
ela, isto é : 

1" discussão do pro,iecto do Senado, n. 6, de 
1897, autorizanclo o Poder Executivo ades
pender até a quantiu do 50:000$, com a com
missão encarregada de verificar o valor e 
efficacia rlos tr:tbalhos do Dr. Domingos 
Freira sobre a etiologia, o tratamento c a 
prophy!!lxia d:L feiJre amarella ; 

2" discussão do pro,jecto do Senado, n. 2, de 
18\J!, que ttutoriza o Governo a rever e con
solidar todas as disposições Jel(islativas em 
vigor, concernentes ao orçamento geral da 
receita e despozn. ; 

Discussão unica do veto cio Prel'eito do Dis
tricl.o Fet!eral,:'L re,oluçilo do respccti vo Coil
solho Municipal, que m:mrln. pagar aos pl'O· 
J{JSSOJ'CS prim:Lrios, que passaram para :1 mu
nicipalidade, tentlo 10 ttnnos de serviço, a 
;:(ra.tiflcaçiio udt!icionul ila quinta parte dos 
vencimentos, calculat1a sobro o aul(mcnto 
efi'ectuttdo pela lei municipn.I de ll de maio de 
I ~O:l o drsdo est!l data ; 

!Jiscuss~o unicn. tlo ""lo do Prefeito tio Dis
tricto Fudoral iL rcsnlur;üo elo rcspecl.ivo COII· 
~olho Muuicipal, que determina que se,i:Lm do 
sobr·nclo as ca~as que se mlitlcllJ'CIIl em ccrt:t~ 
~ouns da duwlc, 
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SESS.~O Eji 28 DE JUNHO DE 18()7 

31" SESSÃO Jm ~8 DE JUl\'liO Dll I 807 

P/'esiclencia do 81·. Jlfanoct Victo1·ino 

Ao meio rlin, abre-se a sessão, estando pre~ 
sentes os Srs. Senadores .J. Catunda, .Jose 
Bernardo, Joaquim S11rmento, Raulino Horn, 
Francisco Mach::\do, Manoel Barata, Bonedicto 
Leite, Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, 
Cruz, .João Cordeiro, AI mino A1fonso, Alvaro 
Machado, Abdon Milanez, Almeida Barreto, 
.Joaquim Pernambuco, B. de Mendonca So
brinho, Rego Mello, Leite e Oiticica, Coelho 
e Campos, Leandro Maciel. Rosa Junior, Se
verino Vieira, Virgílio Darnazio, Eugenio 
Amorim, Dominqos Vicente, Porciuncula, 
Thomaz Delfina, Lopes Tr•ovão, E. Wanden· 
lwllc, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, 
Fernando Lobo, Paula Souza, Leopoldo de 
Bulhões, Joaquim de Souza, A. Azeredo, Ge
neroso Ponce, Aquilino do Amaral, Alberto 
Gonçalves, Vicente Machado, Esteves Junior, 
Pinheiro Machado e Julio Frota. ( 44). 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, ·os Srs. ivianoel de Queiroz, Justo 
Chermont, Gomos de Castro, Gonçalves Fer
reira, Rosn. e Silva, Mot·aes Barros, Caiado e 
G. Richnrd, e, sem ella, os Srs. Pe•lro Velho, 
Ruy Barbosa, Q. Bocayuva e Ramiro Bar
cel!os. (12,. 

São successi vamente lidas, postas em dis
cussiio e sem delJn.te approvndas as actas d~t 
ultima ~essão e do. reunião do dia 20 do cor
l'ente mez. 

<O Sr . .ll." Secretario d:t conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Dczescte authen ti cus da eleiçüo a que se 
procedeu no Estado de S. P:LUlO, no din 26 
deste mez,para preenchimento da vaga abe1•ta 
no Senado Federal em virtude da renuncia 1!0 
Sr. Senador José Alves de Cerqueira Cesar. 
-A' Conunissão de Constituiçfio, Poderes e 
Diplomacia. 

(} 81·. ~~n Secrct:u .. ·io lü, c vão u 
imprimir jlara entr<tr no. ordem tios tra
ballws, os seauin tcs 

N. 55-1807 

O :oiiHHI·do :tpprovou o rnq tll!l'imonto lllilo 
pt,Ju lliiJIIilJt•u 1la C•.JIIIIlliS!"ii" do Const.ilui~'iio, 
l>otlet'I'S o 1Ji11lümacia, relator tlu tmrecur so-

;-:;uuadl, \'. r 

bro n. clcir,ão de um Senador pelo Estado do 
Espirita Santo, para que volt:tssc o mesmo 
parecerá Commissão, afim de que esta exa
minasse os documentos apresentados c os que 
oorvimm do iund.uncnto ú emenda do Se
nador Domingos Vicente, que concluo pela 
annulluçiio d~t re!erída eleição c que se man
dasse procc lerá outm. 

Dcsempcnlm-so a Commissão rio Poderes 
dessa tarcf\1 c apresenta o seu parecer. 
. Pelos t!ocumcntos apresentados c pelos que 
JÚ. tinlw.m sido presentes á Commissfio c que 
foram novamente sujeitos á exame, verificou 
a Jl!CSma que, além das eleições cuja annul
laçao propoz. sob o exclusivo motivo de re
cusa de fisc:ws, outros vícios se apresentam 
em outt•as eleições,dc modo a levm•cm á Com
missão ó. propor a adopção da emenda. 

Assim, no município de Santa Thereza.,onde 
votaram 3139 eleitores o deixaram de compa
recer 3.32, perfazendo um total de 701 elei
tores, consta da certidão oxhibida, 1lo car
torio do Juizo Feder·al, que o alistamento 
eleitoral é de 470 eleitores. 

No município do Calçado, a lista de cha
mada !i:>i cxtrahid:t do alistamento de 1805, 
quando, por uma certidão do secretario do 
governo municipal, foi feito alistamento em 
1896. 

No município de Linllares votar•am 325 elei
tores, deixaram de votnr 62, dando um total 
de 3S7 eleitores, qunndo do alistamento 
consta apenas o numero de 343 eleitores . 

No município da Serra dão a< actas elei
toraes nma existencia de 505 eleitor•es entro 
os que votaram o deixaram de vota1•, e d11 
certidüo do Juizo Federal consta que o alista
mento eleitor•al desse município é elo 522 elei
tores. 

O mesmo facto se rcprodm nos municipios 
de Sant:t Cruz (votamm e não votaram 210 
o alistamento dá 173 eleitores); Nova Almeid~ 
(votaram o ntto votaram 200 eleitores, o alis
ta monto dá HlG eleitores), constando ainda 
de uma certidão dada pelo secretario elo go
verno municipal que nii.o houve :tlistamento 
om 18913 e quo foi dividido o municipio ern 
duas mesas e!eito1•aes. (Doe. pag. 52 e se
guintes). 
ye~·iticou ai~d:t a Commissiio que no mu

nrcrpio rle Allonso Claudio (I" secç,ilo) vo
taram !50 eleitores e deixaram de votar 130 
do modo qun foi luita ess:L secçíio com 280 
eleitores, contra o disposto no nrt. 38 tla lei 
n. 35 elo 2G do janeiro do 1802. 

Ontt·as il't't•gul:tridades o vícios existam no 
processo elcitor~tl, mtts 11 Commissiio limit:t~ 
se :1 notar ossos quo por si st'> annullam por 
completo. 

1\lll roluçii.o no facto tio apparoccr votando 
maior nurnor•o 1lo oloitores tlo que o con
~tante tlu alistamento r·ogistmdo uo .Juizo 

. ' 
"·' 
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Fede1•al e procurando-se acobertar pela pos· 
bi!idade de haver outro alistamento, niio re
gistrado, o Senado j:'L seba manifesta,lo de
modo positivo, c teve a Commissii.o o sub~idio 
prestado pelos pareceres n, I O, que estudou 
a eleiçiio da Parahyba, e n.l4 sobre a eleidi.n 
1le Goyaz, pareçeres firmados por dous dos 
act.uaes membros da Commissiio de Poderes e 

·pelo Senador Severino Vieira, quA substit.uiu 
interinamente um dos membros da Commis· 
são, Eendo de um desse.~ p:1!'ecere;; o relator. 

Esses pareceres resam o seguinte: 
«Embora nenhuma allcga,;ií.o tenha f,'ito 

especificadamente sobre o alistamento elei
toral, juntou o contestante UIU!L certidão, da 
qual se verifica não constar no archivo <lo 
juizo de socç,ão da Par:thyba alistamento al
gum feito de nccordo com a lei n. 35, de 26 
de ,ianeiro de 1892, no~ seguintes municípios: 
Bananeiras, SrnJt:t Lmi:1 do Sabugy, 1\!ulungú, 
Teixeira. Soledade, It:tba.yana. Piancó, Soure, 
Alagóa Nova. s . .João tle Cariri, Gurinllen, 
Guarabira e Princeza; de modo que, a não 
terem as eleições nosteR rnunicipios sido 
feitas pelo alist:tmento de 1890, p:tl'ece ú Com· 
missão que deveriam ser consitlern.dos nullos, 
uma vez que não se devo admittir com•• per· 
lbito o ncabndo alistamento algum antes de 
cumprida a disposição legal que. por motivos 
transcendentes de ordem puhlica, determina 
a remoss:t 1le umiL cópi:t authentica do IUesmo 
para o juizo seeciooal. >> 

(Diario do Congtesso, n. 2, do 2l\ tle a.bril 
de 1807.) 

N. 14-1897 

«A eleição par•t um Senador pelo Est:td0 
de Goyaz a que se procedeu, como em todos 
os demais Estados da. R.npublica, no dia 30 de 
dezembro do anno proximo findo. para. a. re
novação do t~rço do Senado, correu sem iu
cidmtn digno de nota. 

Entret:mto, das actas apre~onta.das O. Com
mi>siTo fiA Constit.uiçu.o, Podares o Diplomacia 
c 1lo exame a que esta procedeu nas mesmas, 
Yô-se que no municipio da Conceição do 
Norte, cuj:t populuçiT.o e rcduzitlissima e cujo 
alistamento oloitoml era aindn om 1804 de 
~22 eleitores, votaram 055 eleitores, cabendo 
ao cnnclidato, coneg-o lgnncio Xavier do. Silva, 
802 votaR e no candidato, coronel Antonio Jo~é 
Calado, 53. Sem muito esforço se reconhece 
que as firmas elos mesarios nas actas dus qun .. 
wo secçües deste município são feitas pelo 
mesmo punho. 

Tambem so uotn. :1 oxagg-,~rtul:t elevação no 
numem do.~ eleit.or,Js na eloi,:üo Llo municipio 
do Po1·t.o Naeionul. cujo ttlist.amouto sondo, 
11111 I Xtl.l, de 7tiol ui o i tot'l>~. Vti·SU fi nn li PS ta 
HlPi<;ÚLI Clllll}J!tl'l~l:Bl'illll O VOÍ.Itl'll.lll l.'i':J:.!, liOlll 
fal!ar 11os quo 11tio COIIifHl!'Ceemm. 

·------~ 

Por isso, a Commissão propõe que sejam 
desconta.Jo~ doR candidatos os votos das se
cções dos mencionados flous municipios. 

Ainrla feita esta exclus:io, é consideravel a 
maioria do votos obtidos pelo candidato co
rcmel Antonio José Caiado sobre seu compe
tidor, que, alias, parece haver reconhecido a 
legitimidade da victoria daquelle no silencio 
guardarlo sobre a validade do diploma ao 
mesmo expedido. 

Por isso e resumindo, é a Commissão de 
pal'eccr: 

1", que, salvo as eleições dos dous munici
pios, cuja exclusão PI'Opõe, sejam approvadas 
as demais eleições para escolha de um Sena
dor, feita, no dia 30 de dezembro do anno 
findo, no Estado do Goyaz: » (Diario do Con· 
[Jre.<.•o, de 30 de abril de 1897,) 
-Convóm ainda notai' que, em relação á elei
ção de Goyaz, n::tiu a Commissão por simples 
cnnjectura., pois nem pró, nem contra, cousa 
alg-uma foi a !legada. 

Quanto ao !'acto de se constituirem secções 
eleitoraos com numero superior a 250 eleito
tores, ferindo a disposiçi'io da lei n. 35, <le 26 
do janeiro do 1892 em seu art. 38, já tambem 
considerou o Senado nullidade ins:tnavel, 
pelo parecer n. 5 de 1897, que estudou a 
eleiçi:Lo do Estado da Babia. 

Por todas essas bases, é a Comrnissão de pa· 
recer que srja adoptada a. emenda que an
nulla a eleição de um Senador pelo Estudo do 
Espirita Santo. 

S11la das Comm issües, 28 de .i unho ue 189i, 
-Vicente Jllachado,-Abdon 'llilana::. 

N. 5G-189i 

A Commissiio do .Justiça e Legislação exa
minou a. emendn. ao sub>tit.utivo por ella 
otl'orecido ao pr0,ioct.o n. 2 do c:orrente anno. 

E'sa emenda modifkt o pens:tmonto ca
pital do projecto, consignado no sub;;titut.ivo, 
a.!teranrlo este ultimo em !res das su11s dis· 
posições. 

1." A emend11 submette ao oxame do Se
nad<l os vetos do Prercito as leis o resolu~ões 
do Consell1o Municipal, ou sej:Lm ellas con
tmrias á Constituiçii.o politica, ás leis fo
deraos, aos direitos dos outros municípios ou 
estados, casos em que o Senado rlecido de· 
flnitivamento ; ou sejam otrensil•as dos inter
esses do Districto Fotleral, hypothese em que 
serão devolvidas ao Prefeito pnru. SOI'Om snb· 
mettidu.s :'L 1lecisão do Cong-resfO. 

:2." Exig-e :L emcnrhL Llons tol\'os dos mem· 
bros uo Consoll:o p:ti'IL a appi'Ova.çi'i.o dcss11~ 
luis" t•osolw;üo.;, 11u. ult.iuta ltypotlll.'SU acim:1 
J1guJ'ttdu .. 

3." Supprimo o § :3" do substitutivo. 

.. 
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Quanto ao primeiro ponto: 
A emenda desvirtua a dualidade de compe

tencias de que cogitam o proJecto e o substi
tutivo, subordinando ao exame do Sen~tdo 
todas as leis e resoluções vetadas. 

Parece que o pensamento desta disposiçã.o é 
evitar que sejnm retiradas do conhecimento 
do Senado leis e resoluções. cuja suspensão 
tenha sido determina~n. por motivos 11 Alia 
estranhos; assim que sejam vetadas por ofi'en
derem os interesses do Districto Federal, 
quando realmente ellas forem inconstitu
cionaes ou incidirem em algum dos caso~ da 
competencia do Senado. 

Semelhante inspecção, confiada a.o Senado, 
JJarece ã. commissão escusada e impolitica. 
Escusa~a. porque fallecem motivos para l'e· 
ceiar-se o abuso que a .emenda procura pre
venir; na existencia do proprio !leto está a 
exclusão desse receio. 1m politica, po1•que sub
ordina ao Senado o exercício de funcçües, 
que devem caber ·autonomicamente a um 
outro orgão do Poder Publico. Demais, a me. 
dida proposta, seria prejudicial á adminis
tl'ação municipal, demorando a solução de 
providencias de puro interesso local. 

A segunda alteração, propost:L na emenda, 
destôa do regímen que a Constituçiio ostatue 
para casos analogos e de maior• v~tlia., e na 
maioria dos ca~os annullaria o voto ewlnre
cido do Conselho, subordinando-o á presu
mida rep1•ovação dos mem brcs ausentes. 

A terceh•a deixa subsistir grave lacunn na 
loi organica., nssignalada no parecer da com
mn.ra. 

São estes os fundamentos porque a Com
missão deixa. de acccitar a emenda ao sou 
substitutivo. 

Sala dns Com missões, 28 rle junho rle 1S97. 
-Gonçalces Chaves, relator.-!. Joaquim de 
Sou:.a.-Fcrnando Lobo, 

N. 57 -1897 

A Com missão de JustiçiL e Legisiaçilo e de 
piLrecer que seja approvnda pelo Senado :t 
proposição da Camara rlos Deputados n. 6, de 
1897, autorizando o Poder Executivo a con
ceder ao bn.clmrel Octa.vi~tno de Siqueira Ca
vulcanti, juiz substituto seccional do Est11do 
do Amazonas, oito mezes de Jiconoa sem ven
cimentos pttru trata1• do suu s:mde. 

O pet.icionn.rio, bnehu.r·er Cava.lc:mti, provou 
por:Lnt.o lt Commissão elo Pel.i~•úos e Poclores 
ela otlf.t•a Ctllll1Lt'.L, oxltihindo atLcb'Lado llltJ· 
dicu, como ~o vô rio rc~pcctivo pn.l'l>~~M juuto, 
a.char·se wfi'J·ondo clo en!ermidade, cujo 
tratumenl.o I'cclama o seu ufnstamcnto ll:l. 

Ca.pitnl d~tquelle Estado, onde contrahiu a 
mesma enfermidade, 

Sala das Commissões, 28 de junho de 1897. 
-Gonçalves Chaves.- J, Joaquim de Sou::a. 
Fernando Lobo. 

O Sr. Francisco Machado
S1•. Presidente, venho á tribuna tratar de um 
negocio que julgo de urgente necessidade, e 
o Senado, depois de ouvir-me, de certo dar
me-1m razão. 

Si consultarmos, Sr. Presidente, os relato
rios rlos Ministros da Fazenda do tempo da. 
Republica, veremos que todos elles, princi· 
palmente o de 1893, occupam-sa seriamente 
da Altlmdega de Ma.nâos, mostrando o estado 
e as más condições em que ella se acha, ape· 
zar do direito que lhe assiste de estar om 
melhm•es conrliçües o de serem as suas neces
sidades melhor attendidns pelos poderes da 
Fede1•ação. 

Vou ler, Sr. Presidente, o que diz a re· 
speito o actual Ministro da Fazenda em seu 
relatorio. Diz elle: 

« Alfandega de Manáos- Esta repartição, 
que reune ao serviço do commercio de impor· 
tação iJ exportação do florescente Estado do 
Amazonas o de transito das Republicas limi· 
tropltes, que exige fiscalização especial, é 
uma das mais importantes do paiz. » 

No entanto, Sr. Presidente, aclm-se ella 
completamente desprovida de todo recurso 
material; o seu pessoal é completamente redu· 
zido, tanto que é equiparado ao de Alfandegas 
como a do Maceió. onde a l'enda é menos 
de metade da de Mantios, assim como é in
ferior o serviço que lhe cumpre desempenhar. 

N1io é, porem, Sr. Presidente, somente em 
relação ao pessoal do quadro que a Alfandega 
rle M:tnúos é doscomidorada, o é a.inda em re
lação :tos vencimentos. que sã.o tão exíguos, 
tiio minguado8, que difficilmente se mantem 
o pessoal relativo ú. clasw nos escriptura.rios, 
bem como·o elas capatazias. (Apoiados.) 

Continun.r a Alfitnd<'ga. de Manáos ness:ts 
conc\içücs é evidentemente, como bem diz 
em seu relator·io, apresont11do ao Ministro da 
Fazenda, o illustrado director• dM Rendas PU· 
blicas o St•. Luiz Rodolpho Cavalcante de AI· 
buq11erque, simplesmellte dcsconlteceJ' o que de 
mais impo1·tantc intm·essa d (iscalisaç<7o arlua· 
,,eim no Estado mais p1'0SJJ<'1'0 1lo pai:: e limi· 
troplte de qw<tro importantes Republicas. 

E bto é, tiio ovidente, tunto so impüo que, 
despertando uo rotbritlo MitListro da ~'uzenda 
:t htén do molltor:u· u~ cundic;ões dl'SStL Allan· 
degn,~~~cr~vc ullo em l"(~ll t•ula.toriu o se:;uiute: 

,<Ct·oio do g't'au•lo couvouiencia. auxiliai-o. 
(inte>·o>>lpmrlo" lcilltm.)- (t'BI'et•o.so ao cti"110 
ucturLl inspuctor cltt ,\ llhnliegiL tlo Man~os) 
conceduntlo-lhe pessoal cquiv:tlento tLO da 
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Alfandega do Maranhão e timndo-:~ do velho 
casarão sem pontos nem a1•mnzcns regulares, 
onde infelizmente ainda funcciona.» 

Sr. Presidente, mesmo cm rela,·IT.o à AI· 
fandcga do Maranhão, nós não poderemos 
regatem• 11 do Manúos a oquiparaçiio, desde 
que saibamos que·a. renda. aduaneira, pro· 
priamente aduaneira, da Alfandega de Ma
mias é superior á renda <laquel!a. Isto 
verifica-se facilmente pelo relataria do 
illustre director das rendas geraes, onde 
se vo o seguinte importante quadro : 

«Q uad·ro compm·ativo da 1·cnda aduanciJ•a 
a·,•J·ecadada pelas at(arulerJas d<t Unüio, de 
janeiro a de:cmbro de 1896 c igual )Jeriodo 
do anno anteri01·. 

Manáos, (em 1895) 3.399:857$000; (em 
1896) 5:207:827$000 ; dilferença para mais 
-I • 807:970$000 

Maranhão, (em 1895) 3.185:751$000 ; (em 
1896) 3.810:070$000; dilferença para mais 
-633.319.$000 .>> (Relataria annexo A, pg. 21.) 

Daqui se verifica que a rend:t da Allauclega 
do Mamnhiio, propriamente aduaneira, equi
vale a cercil do metade da renda arrecadada 
pela Alfandeg-a de M1maos, accusando, por
tanto, serviço em dobro l'eltttivamente a esta. 

Aceresce ainda que esta Allandega tem ad
dicionar!o a esse serviço outros como os de 
transito, que nilo silo communs á maioria das 
Allitndegas da União. 

Como V. Ex. ~abe, Sr. Presidente, o com
mercio de transito com as Republicas do Perú, 
Bolivia, Venezuela e Columbia é muito con
sidernvel, e é feito pela Allilndega de Ma
mies, que é o entreposto commercial dessas 
Republicas. 

Por conseguinte este facto, que ja não é de 
somenos im portancia, em relação ao serviço 
exigido, colloca a Alfandega de Manaos em 
condições muito superiores a da alfandega 
com cujo pessoal se quer equiparai-a. 

Mais ainda, para provar o que disse o Sr. 
Ministro da Fazenda nas palavras com que 
abri a minha oração, vou recorrer 11 compara
ção das porcentagens resultantes <las rendas 
arrecadadas pelas Alf:mdogas da União,que ee 
encontra em um quadro,que vom no relataria 
do digno director das rendas, a que já me re
feri, de onde se evidencia que M11nú.os está 
em primeiro lagar, dundo a maior porcen
tag-em. 

~\sim ó que so lG no~se quadro : 

Ao passo que se vê isto, em relaçilo 11 do 
Mani~os, notlt-se cm relação a outras alfaude· 
gus que a porcentagem é neg-ativa e tudo 
isso ropresent:J. maior som ma de se1•viço. 

Nestas condil;ões, vê-se nilo ser muito que 
a Alfandega de Manáos, cm relação ao seu 
pe1soal, seja equiparada á do Maranhão ... 

0 Stl. JOAQUIM SARMENTo-Pelo menos. 
0 SR. FRANCISCO MACl!ADO- ... tanto maiS 

que o estado em que ella se encontra denota 
um verdadeiro descuido, sinão abandono, 
a que tom sido lançada de longa data. 

A ronda cresce extràordinariamente. Para 
provai-o basta compararmos a quo tem sido 
arrecadada nos ultimas n.nnos. Assim é que, 
em 189-1, a renda foi de 3,929:957$231 ; em 
1895, foi de 3,800:332$458, e em 1896, foi de 
5,476:596$197, isto devido em grande parte 
á. boa e rigorosa administração que a Alfan
dega tem tido nestes ultimas tempos. 

Comparando-se aquelles algarismos, veri
fica-se que a dill'orenç,a, para mais, entre 
elles é, em favor do que respeita ao ultimo 
exr,rcicio, de cerca de 2.000:000$000 (1lous 
mil contos). 

Fa('a, portanto, o Senado ideia de qual seria 
o augmcnto <la renda, si a Alfandega dispu. 
zesso dos elementos necessarios para a boa 
fiscalização e boa arrecadação das rendas. 

V. Ex. sabe, S1•. Presi<lente, e o Senado já 
ouviu aqui referir casos em que os desvios 
das rendas eram extraordinarios, subindo 
a cerca de 100:000$ um dos contrabandos 
que lá foram apprehendidos. 

Nestas condições, vil V. Ex., Sr. Pl'esi
dente, que si a ;~rrecadação fosse leittt como 
deve ser, e si o inspector, cuja honorabilit!a<le 
é digna c1o todo o louvor, tivesse os meios 
necessurios para. evitar os contrabandos, a 
r<nda subiria extraordinariamente. 

Al<lm dos contrabandos que infelizmente 
alli temn desviado as rendas, é preciso notar. 
tambem que, antes tia administraçiio do actulll 
iuspector, o thesoureiro se evadira com pertt) 
de mil contos. 

0 Slt •• TOAQUm SARMENTO-Mas foi na au
soncia do inspector clfectivo de eu tão. 

0 S!t. FRANOlSCO MACHADO - E' verdade ; 
elleachava-se licenciado, creio eu que em Per
nambuco. 

«Porcentrtgem resultante da compm"tç•io da Esta Jilcto, quo nc~tiJo de mencionar, do quo 
?'cnda das alfandegas no bicnnio de 1895 rt o augnwnto da renda so prendo om parto ao 
189(}. exercício tlo cargo do nctnn.l inspector, um dos 

Manáos, t!i1feronça par a m11is, riG" ;, . 
Mamnhiio, tliJJ"t,ron,;a para muis, 19"/,». 
(ltclatoriu. Aunoxo-A-pag-. 95.) 

mais competentes pel<t sua liouestid:ttlo, co
nhecimento dtt m:.tm·ia o rigor 110 cnmpri
mento tlo sous tlovcrcs, este lhe to, dig-o, acha
se oxprc~so om um tupico <lo l'Clatorio do 
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Sr. Ministro ll:t Fazonrla, que peço licença 
para ler, porque deve "cr divulgado o mais 
possível, em honra do actual inspector da Al
fandega de Manitos. 

Diz o illustre Ministro: 
« A notavel 1li1Terença quo apresenta a 

J'enda no ultimo exercício não resulta sómente 
do melhoramento das taxas da ta1•ifa o da 
prosperidade do Estado, mas t:J.m bem da· in
telligente direcção que deu a todos oil nego
cios ela repartição o actual inspector.» 

Este honroso conceito cmit.te S. Ex. depois 
lle ter feito scnth• o a ugmento progressivo 
que teem t.ido as rendas da Alfan<lega. do 
Manáos sob a direcç:lo do Sr. Horminio 
Fraga. 

E' ,portanto,justo que elle seja auxiliado 
com as medidas perlidas desde que se sabe 
que estas medidas são necessarias, e que elle 
ha de usar dellas para maior augmento das 
rondas da Allimdega e que os cofres geraes 
não empregarão em pum perda quanto neste 
sentido se tiver de despender, 

A' vista disto era natural que nós, os re
presentantes do Amazonas,corressemos pres
surosos a empregar os meios legaes de tornar 
uma realidade a ideia lembrada pelo Sr. Mi
nistro da Fazenda no seu relatorio, de elevar 
o pessoal da Altimdega de Manúos, igualan
do-o ao da Alfandega do Maranhão, com os 
vencimentos, porém, do pessoal da Alfandega 
do Pará, attenta a excepcional carestia da 
vida nessa região, conlbrme propõe o digno 
directo~ das rendas em seu relatorio,pag. 88. 

O SR- JoAQum S.u.~IE~To-E' uma medida 
de toda justiça. 

0 SR, FltANCISCO MACIIADO-Neste sentido, 
nós os represcnt<tntcs do Amazonas vimos 
ofi'erecer ú. consideraç<i.o do Senado o seguinte 
projecto que passo 11 ler: 

«0 CongN•sso Nacional decreta : 
Art, 1." Ficam, rlesde ,i:'t, igualados o qua

dro do pessottl, inclusive o dos guardas. da 
Alfitndeg<L do Manitos ao da rio Maranhão e 
os vencimentos dos respectivos serventtmrios 
aos do pessoal diL Alfandega do PariL, 

Art. 2.0 Para occorrer ás despezas com a 
exccuç•iio desta !ui, no corrente exercício, 
llca o Poder Executivo o.utoriz:tdo a abt•ir os 
creditas ne~essarios. 

Arl;. 3." Rovogam·sc as 1lisposiçüos em con
tr<trio. 

S. R.-Sa.la tl!ts sessões, :28 rlo .i unho t!e 
I~ü7.--P, N'achat!o.-Jorujltim Stt1'11Umto, 
-At/Jcrto (; ouçaives.- l'icol/e Machado.
Rosa .lún ior. >) 

Tonho cuncluido. 

E' lido o, estando apoiado pelo numero de 
assignuturas, vae a imprimi~ ptara entrar na 
ordem dos trabalhos o segum o 

PROJECTO 

N. 7-1897 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.' Ficam, desde já, igualados o qua

dro do pessJn.l, mclusive o rios guardas, da 
Alfande"a de Mu.n:ios aos ria do Maranhão e 
os vendmentns dos l'espectivos serventuarios 
aos do pessoal rla Alfandega do Pará. 

Art. 2." Para occorrer ás de~pezas com a 
exocuçiio de>ta lei, no corrente exercício, llca 
o Poder Executivo autorizado a abrir os ore
ditos necessarios. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em eon
tl'ario. 

S. R.-Sala. das sesoões, 28 de junho de 
1897.- F. Jlf,chado.-JoaqHim Sal·mal1to,
Albm·to Gonçalves.-Vicente Machado.-Rosa 
Juni01·. 

O Sr. Vicente 1\lach.ndo- Sr. 
Presidente, nunca soube que V. Ex. era su~
peit.o ú. Republica. e muito menos que qm
zesse por qualquer modo oste.ntar J•ebeldia 
criminosa contra o nunca ass11S ploclamado 
principio de autoridade. 

E pensei sempre assim, porque V. Ex. 
tambem represent11 esse principio de auto
ridade e na ordem constitucional, está coi
locado n~ mesmo pé de igualdade que aq uelle 
que actualmente representa o Poder Exe
cutivo da Republica, o Sr. Dr. Prudente de 
Moraes. 

Devia tcl' callado no animo do Senado, 
como callou no anime> do todas as classes da 
sociedade, de mo,Jo desu.gradavel, de modo a. 
provocar verda.rleiJ•a revoltot, o f11~to denun
ciado pela iwprensa de que a traz de V. Ex., 
como de al,.uns Scnadore.•, anda.vam os es
birros da policia vigiando os passos. 

O SR. E. WANnENKOLK- Isto já me acon
teceu como Senador. 

0 SR. JOÃO CORDEIRO- Ma~ V. Ex. era 
revoltoso. 

(H a ottlros ttpm·tcs, o Sr. Prcsiclcntc tange 
a campainha pedindo allanç<7o.) 

O Sn. Vrcm:-<TI!l MACHADO- Isto é uma ver
"Onlm que, por honra dtt Republica, devo ser 
~Jtoirnrnont.e tirada lt limpo, (apartes); é pre
ci~o quo o p:tiz saiba a. quem c<tbe a resp~n
sttbilidadc tlessos lactas, pelos quaes se atn•a 
ao ilespresti "ÍO o ao vexamo um alto repre
sentante d:t"autoritlude d:t RcpulJlica. 

Não sei qu:ws siio os motivos que tom o 
Governo par11 suspeitar deste ou daq uollos 
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cidadãos, o muito menos daquelles que, como 
V. Ex., representam alta autoridade na 
Republica; 

0 SR.· B. MENDONÇA SOBRINUO- Esse facto 
,iá foi contestado pelo Governo. 

0 SR, VrCENTE MACHADO-Contestado como 1 
Contra a ntnrmaçiío do Ministro· do Interior e 
do chefe de policia ahi esttí o facto denun
ciado peJa imprensa e, mais do que isto, a 
propria papeleta com o carimbo otncial da 
segurança publica, mandando vigiar indi
viduas por suspeitos à. ordem publica, e entre 
esses individuas (é preciso que os Srs. Sena
dores saibam) esta o Presirlente rla. nossa 
Casa, o Vice-P1•esidente da Republica. 

0 SR. A. AZEREDO- Apoiado. Isto é uma 
imf\loralitlade. 

O SR, AL~!INO AFFo:-~so-E' uma vergonha 
nacional. (!Ja outros apa1·tes, o Sr, P,-esidente 
reclama attençiio). 

0 SR. VICENTE MACHADO-Este facto, alta
mente deprimente, denunciado pela im
prensa e levaJo a tot!os os recantos do paiz, 
Ira de passar, como mais uma prova da fra
queza de um Govei•no inteiramente jmpo
pu!ar (nrto apoiados e apartes), como mais 
um11 prova do modo por q rre este Governo 
comprehende os seus deveres e respeita. e 
acata, e prestigia as autOJ•idades constituídas 
da Republica. 

A nossa ConRti tuição, o nClsso pacto funda
mental não estabelece como unico poder, 
imrnune a todos os ataques, livre de todas 
11s aggressões, o Poder Executivo, represou. 
tado pelo Presidente da Republica. 

O St•. Vice-Presidente da Republica tam
bern repr·e~~ntu autor·idade incontestavel, e é 
contra as aggJ'e.lsões partidas do proprio 
Poder Executivo, por moia do seus agentes, 
que venho protestar. 

DesPj<wa mesmo quo o Governo vie,se 
contestar o t'act.o, p111•a que ficasse exhibirla 
outra prova, ti.lém tia que ji1 to i exhibidt< pela 
imprensa, a prova de que o Pr•esidente ria 
Republica malbt1rateit1 os brios do Poder 
Publico, mandando vigiat• os seus dignos 
rcpr•esentantes por secretas do policia. 

0 Sa. ALMEIDA BARRI~TO - Onde está a 
prova'! 

O SR. VIC8NTr~ MACIWlO - Ha urna pape
leta com o carimbo da Segurança Publicll. 

St•. Presidente, Jovan tei-mo principal
menta para Jitzm• um protesto. 

E' preciso qne o paiz to< lo saiba corno pro
cedo os to Governo. 

NúH, todos os dirrs, V. Ex. deve to r· 
visto, temos Jbito t1 alflrmar;iio solomno 
de que estamos em opposição franca, 
mns perfeitamente constitucional. 

E' preciso que se s:tiba, Sr. Presidente, pe· 
los rtpodos e vexames que nos atiram aqucl
les que estão em torno do Governo, quem e 
que desacata, que vilipendia a autoridade 
publica neste paiz. Quem o fu.z é o Go
verno. 

O Sr. Prudente do Moraes não tom motivo 
nenhum para suspeitar de V. Ex. e de mui
tos homens poli t.icos que teem assento nesta 
o n:1. outra Casa do Congresso. . 
Est:~.mos em fr·anca opposiçiio no Sr. Pre

sidente da Republica, mas opposição consti
tucional; não autorizamos a que se desconfie 
de que promovemos qualquer movimento re
vol ucimmrio. 

Não é licito attribuir-se tal intenção a ho
mens politicas, ponrJo.Jhes ás costas, alguns 
delles grandes servidores da Patria, o vexame 
do policia secreto que os acompanha, inva
llindo muitas vezes até o sanctuario do 
lar. 

E' preciso que se falle com toda a fran
queza, com todo o desassombro e que estas 
pala v r as de protesto saiam do seio do Con
gresso. 

Nó::. não somos revolucionarias; nós temos 
o direi to de opposição, o direito de critica 
dos actos do Govm•no e usamol-o com a maior 
franqueza. 

Não precisamos das migalhas do Governo, 
não precisamos dos seus frLvores ! Nós s:tbe
mos cumprir o nosso dever·, de patriotismo, e 
collocamos os negocias da Patria acima des
sas miserias que caracterizam esta actuali-
da~e. · 

Exercemos o nosso rlireito rle critica dos 
actos do Governo, e por isso não autorizamos 
a este ou áquelle que queira demonstrar o 
seu amor ao Presidente da Republica, Yir
nos atirar a pecha de revoltosos e conspira
tlores. 

E, Sr. Presidente, si algum consolo temos 
nesta nccusação, é termos tambem, solrrendo 
iguallnbéo, V. Ex. que ainda ha pouco des
ceu do Governo da ltcpublictt cercado dos 
applausos de todos os bons brazileiros, pelo 
alto tino que desenvolveu na gestão uos ne
gocias publicas, occupanclo aq uélle J ognr. 

Sr. Presirlcnte, não me levantei pam Jazer 
uma accusação inutil. 

U~r SR. SENADOR-A prova, a prova! 1 
0 SR. VIC'"~TE MACHADO - Ahi está na 

imprensa. 
0 Srt. LOPES TROVÃO-Ainda boje, a im

prensa toda o tlisse. 
0 Sn. VICENTE MACHADO- 0 Govorno está 

tornado ds pnníco o do tor·ror, cm totln a parto 
nnxor·grt indivillnos que ~uororn atacar n 
srrn autoridade. Nn. manifestação mesmo que 
umnnhiL se vno fazm· pam gloriflc:tçiio da
q uollo oxll'aot•tlinario brnzileiro quo se clm-

.. 
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mou Floria.no Peixoto, diz-se que a policia 
apresta-se par11 qualquer tentativa de suble• 
vação, quando to~os sabem que é aquella ma
nifestação feita sómente com o intuito de 
honrar a memoria do i Ilustre morto, que me· 
rece o respeito e a. consideração de toilo o 
paiz! (Apoiados,) 

Os !Jons republicanos, esses que a gente do 
Governo chama os ,jacobinos intransigentes, 
esses não irão li!zer perlm·b>t<;ão. 

Si tal perturbação houve!' posso amrmar, 
que ella só pode1•il. p11rtir rlo Governo. 

A mó. vontade deste nota-se a torlo o mo
mento. 

Aind:t hoje os jo1•naes dizem que o com
mandante superiOl' da gllarda nacional pro
hibiu que essa milicia cívica compareça far
dada ó. commemoração que se vue fazer. 

01•a, Sr. Prestdente, que receio pórle ter o 
Sr. Presidente da Republica de que esta com
memomção possa pôr em perigo a sua auto
ridade? ... 

. Ninguem pedindo o. palavra, encerra-se a 
discussiio. 

Posto a votos, é o projecto app1•ovado paro. 
passar a 2" Lliscussão, indo antes ó.s Commis
sões de Saude Publica e do Finanças. 

REVISÃO fol CONSOLIDAÇÃO Dfol 'l'ODAS AS DIS
POSIÇÕES LIWIST,A1'1VAS El! VIGOR, RET,ATIVAS 
AO OltÇAI\II~:\'1'0 GJm.AT4 DA Ili~Cl~l'fA E Dri:S
PEZA. 

Entra. em 2" discussão, com o parecer con
trario r la Com missão de Finanças, o at·t. I" 
rlo projecto do Senado, n. 2, de 1891, ctue au
toJ·iz:t o Governo n rever o consolidar todas 
:ts disposições legislativas em vlgot•, concer
nente:; ao orçnmen to geral d11 recai ta e de>
peza. 

O Sr. Leite e OHienca começa. 
estrn.nhando o pm•ccer que ao projecto em 
discussão deu a Commissiio de que fitz pa1·te. 

O SR. ALMEIDA BARRETo-São boatos alar- E estranha porque nunca acreditou que o 
mantos • parecer fosse urna verdadeira manifestação 

0 SR. VICE:-ITE MACHADO - Si slio boatos 
ala1·mantes, o Sr. Presidente,que tem os seus 
amigos e todos os meios para chegar ao apuro 
da verdade, porq ne não o t'az ? 

Como disse, Sr. Pre;;idente, o Gove1•no vê 
em toda a parte, com assombro o perigo de 
attentaLlos ii. sua autoridade ; está dominado 
de panico e de terror ! 

Não queri;t, Sr, Presidente, que este facto, 
facto caracteristico do periodo que atmves
samos, ficasse sem ser consignado nos annaes 
do Congresso. 

E' preciso que fique declarado que, em boro. 
o Governo por meio dos esbirros,quu procura 
collocar ao lado de cada republicano, tente 
impedir a livre manifestação da opinião, el!o 
não cons~guirá nunc•• ab11ter-lhe o espirita, 
p11.ra. impedi· lo de dar-lhe combalo, por todos 
os meios constitncionaes, e expôr os seus 
actos ao conhecimento do paiz, t11es como 
elles são, (llfuito bem, mutto bem.) 

ORDEM DO DIA 

de desconfiança ao Governo tla l{epublica, 
como deli e transparece. 

O pro}•cto é dos mais importnntes, cuja 
urgencia reputa indiscutivol, e, entretanto, a 
Commis;ão nconsellm a stut rejeição. 

Ha quatro pa1•a ciuco annos que os ministros 
dtt Fazenda teem tido auto1·ização p:1ra. refor
ma.!' as repm•tições de Fazenda e até hoje nada 
se fez, c entretanto todo; os annos repetem 
que as reptwtiçiles não fllnccionnm convenien
temente pela necessidade de reformal·n.s ; di
zem mais que lhes tilltttm os balancetes das 
a!Jilndegas p11.ra logo após a abertura do Con
gresso apresentarem as proposias, e mais ctue 
não toem meios de compellir os emptegados a 
cumprirem os seus deveres, Deste morlo, 
pergunta.: como é que a Commissiio peLle a 
J•ejuição do um projecto que tende a. acautelar 
os inconvenientes resultantes des;ttconllssão1 

O b:tlanço pro\isorio lla. receita e despez1t 
apresentado pelo Thesouro Feueral cit'J•a-se 
unicamente em copiar us ver bus dos orçamen
tos das leis a.nte1 im•es. 
. Para provar que tUJ!o isto vae errar! o, o 
oraelor ttnalystt o modo porep1o se confeccio
nam os orçamentos dos diversos puizes da 
Europa. 

TltABALUOS DO DR, DO~!INGOS FllEIRE SOBRE A A Ilude Ó. falttt de informnções, nada ha.-
FEDitE ML\RELM vendo no rehltorio do Ministro da Fazenda 

que possa guiar o legislador no estudo !las 
Entra cm I n discussão o projecto d•l SenaLlo, medidas que o Governo propõe ao Cong-resso; 

n. G, de 1897, autoriz11ndo o Poder r~xor.utivo sendo até deficioJlto o roltttorio em relnção ao 
a despender atei 11 quanti11 elo 50:000$ ~om i\ propr·io orçamento. 
commissão cnmn·r•cf(ada do verillc11r o valor Em com~on~JtQii.o, ha o luxo da pul>Iicnção 
e etnc:wi11 elos tr:tbttlhos do Dr. Doming-o.'; nos rolrttol'!os. cl11s tabollas de cttmbio durante 
Froiro sobre n etiolo:;in, o tr:tl.nmonto o a o anno, cotttção dos fundos, lista dos creil.it.os 
pi'Ophylaxia dtt febre :íumrelln. oxtmoriliuarios no exercício anterior, e !lo-
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cJ•etos que de·rem estar na collecç~o das 
lois. 

Trat11 do decreto que m11nda reservar no 
Tilesouro 50 mil contos das apolices ouro, 
para com os seus juros fazer-so o resgn te do 
papel moeda. 

O orador ouviu que não estiio registradas 
no Thesouro essas apolices, e éensura o Go
verno por não tor cumprido o rlecreto, que 
elle proprio expediu. Diz-so que tnes apolices 
serviram de garantia a um ?'cporl feito pelo 
,!;Ovm•no nos bancos estrangeiros, urgido por 
gt•n.nde necessidade rle dinheit•o, e sujeitando
se ó. oxigcncill rle garantia que lho 'pediram 
tnes bancos, que ta.ntos favo!'es lhe devam. 

Trata depois da autorização que teve o Go
verno pam recebct•, om pa.gamento, do Banco 
da Republica, bens e propriedaues neces,a
rias ao servi~'o publico, e censura o governo 
por ter excedido esstt autoriza~·ão, recebendo 
acções e debenttwes de companhias, que não 
são bens necoss11r10s ao serviço, ac~resccn<lo 
que algumas dessas acr,,lies não tinham cota
ção na praça. 

O Governo pagou a importancia fabulosa 
de 2.360 contos pelas dcspezas feitas no pala
cio do Cattete, que havia custado 3.000:000$; 
e aquellas dcspezas, feitas sem autorização, 
não foram a.in<la communicadas ao Con
gresso. 

Tratou da compra. projectada do Theatro 
S. Pedro de Alcantara, e manifestou o recGio 
do que se gastem tambom sommas extraor
dinarias, nos concertos que será preciso fazer 
para adaptai-o ao fim para que o destinam. 

Referindo-se depois ao decrescimento da 
renda das allitnuegas, censura e or·adot• u. co
brança, pelos estados, dos dir·eitos de importa
ção pa!";l consumo, não sabendo si r·evcrtcm 
para o Thesouro. 

Entende que os estados inva•liram a es
phera de acção do Congresso Nacional decre
tando impostos <le importação intcr-estadoal, 
e mostru. os males que isso póde produzir. 

Alluele ó. ignora.nei:; em que o Governo 
deiXi1 o Congresso 11 respeito do deflcit do or
çamento passado, não se sabendo com que 
elementos serão suppriuas as fontes do pro
ducção. 

Refere-se ao omprestimo rla Comp~nltia 
Oeste, e narra a sua historia, censut•;1n<lo o 
eontmcto. Governo e companhia julg;tvam 
1i1zer nltissimo ncgucio, vendendo o emprcs
timo a 20, quando o cambio cst~wa a 13; rHns 
o cambro estú. a 7 3/'l e o Governo 1leelàr(t no 
ffiltndo inteir·o estltt' c"nvoncido de quo, du
ranto o pr·n.zo "rn r1uo Lom de ll"f(:ll' o om
prestirno, o c;tmbio uiío s1tbit·i1 ;tlom 1lo 8 lj:!: 

Pam pagar cm Roi,; mc:ws, o Ol'it<lor 1liz q uo 
O GOI'et•no 11fL0 <lispõu <I e iilCiOS, O pam liLZOI·ü 
1lopois Ó conliJSSlll' fltllccorom os ülülllOni;u:; 
]l(tl'a olovar o cambio.11cima ele oito. e meio. 

O nra1lor nccentua esses factos, publicados 
por todos os jornaes e não por crueldade 
para com o Governo. Não faz politica ; com
menta arenas os erros administrativos e 
pensa. que este e o melhor meio de auxiliar 
o Governo. 

Acl1a que a situação do paiz ó ho,je peiol' do 
que h ontem e que.gt•:tçu.sá sua administração, 
o honrado Sr Vico-Presidente da Republica 
l'oi quem o anno passado terminou apresen
tando :ts t!nnnças com indicias de franca pros
peridade. 

Logo, porem, que o St'. Vice-Presidente 
deixou n Govemo, as cousas voltaram ao 
antigo estado. Poderh o orttdor formular 
reqnerimentos de inlbrmações para provar 
ao illustre representante 1\e Goyaz, o Sr. 
Leopol<lo Bulhõcs, que o actual Governo 
não tc;m plano economico de especie al
guma. 

Nesse sentido, faz diversas considerações 
sobre a 11. valiação dos l'êcnrsos dados pela. lei 
para. resgate de papel-moeda, e termina de
clarando qut~ si o honra· lo Sena.dor por Goyaz 
apresentar um plano ele Governo, o orador 
estar:i. prompto a acompanhnr S. Ex. nos 
!ou v ores que tece no mesmo Governo. 

O S1·. Leopoldo de Dulhões
Niio poderei acompanhar o nobre Senador por 
Alagôas no desenvolvimento que deu no seu 
brilhante discurso. 

S. Ex. aproveitou-se do projecto n. 2, de 
1891, para se manifesta!' em opposiçiio ao 
Govel'Uo ..• 

O Sa. LEI.TE E OITICICA-Não cuidei absolu
tamente disso. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULHÕES-... e espe
cialmente ú. ndmiuistra.ção tinaucoira. 

0 SR.. LEITE E 0ITICICA-Não cuidei ubsolu
bmento disso. 

O SrL A. GoNÇALVEs-S. Ex. está. sempre 
contr11 o Governo nestas questúe3. 

O SR. L ErrE E OrrrcrcA-Não declarei que 
fazi:L politica contra o Govei·no, nem julguei 
conveniente Jazer da tribunu. tacs declara
ções. 

0 SR.. LIWPOLDO DN BULIIÕBS-Para com
promettor·me, S. Ex. clcclarou-se meu dis
cípulo e seguir os meus ensinamentos. 

O SR. LEI'J'N E úiTlCJCA-Porfeitamente. 
0 S!t. LEOPIII.DO DI!: BUL!lfil~S-Tnrio. muita 

gloria. em ser mestre uu illustmdo Senado!• 
pelas Alagôas. mas, inJclizrnento, não posso 
pret.cnucr es.~a honr;L. 

Fui cumpanhoiru do S. Ex. n:1 Cnmmissão 
de Ül'\':mJeuto, !la Camar:c !los Dopttktllos, 
dcsdo lSU~; e aqui no :,ion:~tlo, por J'clici1lado 
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m'inlm, encontrei-o a meu lado na Commissão 
de Finanças. 

Com atreito, temo-nos achado por diversas 
vozos, na soluçíio de rlilferentes questões, 
com as mesmas opiniões e sómente sob o 
ponto de visttt político tenho me soprLrado 
do S. Ex., sentindo-me, na actualidade, em 
pólo opposto ao em que se collocou o nobt•e 
Senador. 
S. Ex. afastou-se rla. discussão. O projecto 

não permitte as divagações a que S. Ex. se 
en t.regou. 

O projecto em discusslio estabelece regras 
para a elaboração, execuçilo e liquidação, dos 
orçamentos. No seu ~Lrt. I" declara: 

« At·t. 1.° Fica o Governo autorizado :c 
rever e consolidar todas as disposições legis
lativas em vigor, concernentes ao orçamento 
gernl da receita e despeza publica, lJarmoni· 
zando e completando os respectivos textos, de 
accordo com .a Constituição Federal e obser
vados os preceitos desta e outras leis vigentes 
sobre a materia. 

l<§ J.O Esse regulamento distribuirá o as
sumpto sob os titulas: 

« 1. Da preparação e apresentação do pro
jecto de lei orçamentaria; 

«<I. Da discussiio e votaçiio da lei orça-
mentaria; 

«lll. Da execução da lei orçamentaria ; 
«IV. Dos balanços e contas ; 
«V. Disposições geraes. 
«§ 2. o Esse trabalho será objecto de delibe

raç,ão legislativa, logo que for submettido ao 
Congresso.» 

Este projecto toi apresentarlo pela Com
missão de Finanças em junho de 1891. Tem 
figurado na synopse desta Gasa desle essa 
época até hoje, e o Senado não póde tel-a es
quecido. 

Não obstante, no anno passado, inseriu-se 
nas disposições geraes do orçamento o se
guinte: 

«Fico. o Governo autorizado: 
«-a organizllr o regulamento da Contabi

lidade Geral da Republica, submettendo-o il. 
approvação do Congresso.» 

Em virtude desta autorização, o Poder 
Executivo incumbiu uma pessoi1 de alta com
potencia de elaborar o pro.i ecto de codigo da 
contabilidade publka, trablllho de g1•ande Jb
lego, que, creio, será submetticlo em breves 
dias ao conhodmonto desta Casa. 

O SR. Lm·m E OniCtcA-Entiio, o ministro 
não o W. Temos outro docrctozinlw igut~l 
úqueii<J que l'nllolt o Sr. Morn.es Barl'os. 

0 SIL LIWPOI,I.IO Dill BUL!!ÜilS-Pt~l'CCe-mc 
que o Scn:tdo prococlcria de modo pouco lou
vavel, iucuutiJiudo o Govomo, 11-t lei ele or
çamcu to cm oxecuçito, de olnbomr• um tru-

~on:ttlo V. I 

balho, e votando, antes de se pronunciar 
sobre semelhante trabalho, outro, que póde 
não se harmonizar com o que se acha. em 
elaboração. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-V. Ex. está me 
dando razão, 

0 SR. LEOPOLDO Dili BULHÕEs-Estetrabalbo 
da. Commissiio de Finanças de 1891 contem 
disposições que estão completamente cadueas. 
Cogita eU e, por exem pio, no art. 7', do se· 
guinte : 

«Art. 7. 0 O projecto de despeza dlstribuir· 
se-h a po! art1 gos especiae~ e_m relaçao a. eada 
ministerto e por yerbas dtstmctas.. ~o~forme 
o respectivo servt~o (modelo B), dtvtdmdo-se 
em despezn. ordinaria e especial.» 

Essa medida. já foi adoptada; nos nosso~ or-. 
çn.mentos a t:tbella C, dn.~ despezas especmes, 
não fiooura.; jú. foi incluída no orçamento or
dinari'o, como manda o projecto, 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-0 que tem isso 1 
0 SR. LEOPOLDO DE BULliÕES-Ma.is abaixo 

o§ !• do n.rt. diz : 
« § 1. o A despeza. ordinaria abrang~ os ser

viços obrigatorios e permanentes, indtspensa
veis il. administração federal no exercício 
financeiro.» 

Adeante accrescenta: 
« § 2. o A despeza especia~ . comprebende !IS 

serviços que, embora de. ut1hd_ade geral, nao 
são rigorosamente obrtgatoriOs, podendo-se 
adiar ou satisfazer conforme o gril.o de sua 
urgencia e os recursos existentes.» 

Finalmente, no art. 9" encontra-se uma 
disposição completamente caduca: 

« Art. 9. o Em quanto se não liquidarem de
finitivamente os serviços que teem de entre
gar-se aos Estados, na fórma da Constituição, 
art. go das disposições transitarias, os pro
jectos de orçamento, além dos outros do~ 
cumentos que ordinariamente devem in· 
struil-os, acompanhar-se-hão de duas ta.bellas 
demonstrativas, uma concernente a receita, a 
outra a. despeza, calculadas para. taes ser
viços.» 

Portanto, neste trabalho, que o nobre Sc
rlador procurou defender com tanto calor ••• 

0 SR. LmTE E 0ITICICA-Não procurei de• 
fender. 

0 SR. LEOPOLDO nTC BULUÕES-,,. lia dispo· 
siçües sem ruzüo do ser, porque os Estados, a 
que elle se refere, já estii.o organizados, 
achando-se tambem organizado o município 
fedornl, e pnrq uo as clespezas d:t tabolla. C já 
cst~.o incluidas no or~amento ordinario, como 
preceitün. o projecto. 

O art. 1", que jit li, ropote a disposição 
que está nas disposições goraes do orçamento. 

iJf~ 
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E', portanto, uma rerlundancia. 
As disposições que se seguem, e que á pri

meira vista dão bases para o trabalho, que 
o Poder Executivo estó. incumbido de or
ganizar, já estão nas leis que vtto ser con
solidadas. 

Nüo ha aqui uma Fó novidnd.e, a não ser o 
seguinte : 

A tabel!n. rlemonstmtiva conterá : 
«0 confronto entre a sommn. orçadtt para o 

exercício que se calcula a média triennalal· 
ludida e a importancia da arrecadação conhe
cida e p1•ova.vel no exercício corrente.» 

O Sa. LEITE E OITICICA-Bastava isso. 
0 S!t, LEOPOf.DO Dli1 Bur.uõEs- Mas isto jit 

se encontra nos relatorios. 
0 SR, LEITE E 0ITlCICA- Queria O substi

tutivo do projecto, não queria este trabalho. 
0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÕES - 0 Governn, 

consolidando as dispo,ições em vignr, nií.o 
póde fugir disto. O Semtdo Já deu autorizaç,ão 
ao Governo para consolidar ; e agora var. dar 
nova autorização. O projecto perdeu evi
dentemente a razão de ser, 

0 SR, LEITE E 0ITICICA-Si O trn.balho esta 
feito, apresente-o, para que possamos dis
cutil-o, 

0 Sa, LEOPOLDO DE BULI!ÕEs-Para O nobre 
Senador pelas Alagôas, quo parece estava 
affiicto por uma occasiiio, par.t manifestar-se 
contrat•io ao Gover•no e criticar a ndministra
çiio financeira do paiz .•. 

0 Slt, LEITE E 0ITICICA-N<ÍO é a primeira 
voz que o faço, 

0 SR, LEOPOLJ:O DE BUUIÕES - . , . O pro
jecto teve esta utilidade; para o Congresso, 
porém, o projecto estti, pJ•ajndicado, confor
me diz a Cornmissiio de Finanças. 

O nobre Senador pouco se occupou da ma
tet•ia ern debate, Começou trat<tndo da in
sufficiencia rlos esclarecimentos fornecidos 
pelo illustre Ministro da 11azonda ern seu re
lntorio; criticou a organização do balanço 
provisorio ; passou depois a tratnr da orna· 
mentaç,1o do palacio do Cattete ; depois refe· 
riu-se â compra do Theat1·o S. Pedro de AI
cantara; em seguida entrou no assumpto de 
sua predilecção, isto é, as rela:;ões entt•o o 
Thesouro e o Banco da Republic:L o as ba!>es 
do accorrlo ; o, finalmente, referiu-se ú, rli· 
vid:L fluctumlte, concluindo o seu longo ar· 
r•azo:tdo, a sua primeim carga ... 

O Slt, Llm'E E OniCICA-Niio, senhor. 
O Srt. LNoror.Do nm Buwõms-... tomando 

já om considernçiio, tmzonrlo p11ra este ro· 
cinto umn noticia que de Jiteto todos os jor
naos prrblicrwam, m:ts de cuj11 veracidade o 
nobre Senador nilo tem nindu çerteza. 

0 SR. LEITE E 0JT!CICA -Fallou-se jnsta
meote nisso. 

0 Slt. LEOPOLDO DE BUUIÕES- S. Ex. nem 
leu com attonção a noticia. 

V. Ex. niio leu com attençiio a noticia a 
que se referiu (apm·te do Sr. Oiticica), e isto 
mostra 11 facilidade com que o meu i Ilustre 
amigo, que tem responsabilidades tão grttvcs, 
.iti. como Senador da Republica, ja como mem
bro da Commissiio de Finanças, e jó. .p~.Ia sua 
alttt competencio. na matcria, no atan de ag· 
gredir o Governo, traz para. o rlebate assumpto 
de tanta gravidade. (aparte do Sr. Oiticica.) 

O nobre Senador pelas Alagôas jó. mo co
nhece ha muitos annos, e sabe que minha 
vida tem sido sempr•e de resistencia ao Go
verno ; o meu apoio, mesmo quando é dado, 
nunca satisfaz ao Governo que o tem. 

Porem, S1•. Presidente, não posso deixar de 
estranhar que o nobre Senador, combatendo o 
parecer da Commissão de que faz parte, tiio 
pouca attenção haja prestadn ao assumpto 
para t~o rlesenvolvidamente tratar de outros, 
nlheios inteiramente ao projecto dado para a 
ordem do dia de hoje. 

0 SR, LEITE E 01TICICA - No projecto cabia 
tudo isto. · 

0 SR. LEOPOLDO ng BUL!!ÕES - Assim tam
bem S. Ex. acharia relação entre o projecto 
que se diacute e o terremoto de Lisboa. 
( Ri.<o ) 

O nobre Senador declarou que foz oppo
siçiio ao Gove1•no porque niio executa um 
plttno, que nqui lbi votado; que não vor.ari1 
a lei que estabelece base; para a elabora•;ão 
dos orçamentos, porque tem certeza prévüt 
de que essa lei não tera execuçil.o. 

E' um pessimismo inconcebível, que vae 
alem de toda expectativa! 

Não sei porque sempJ•o quo o nobre Sena
dor se refere a finanças deste paiz vem como 
ave agoureir·a anuunciai' desastres, annun
ciar a no~sa ruína, quando S. Ex. (me per
mitta dizei-o) tem a con vícção tle que este 
p:tiz não se arruina, que os seus recm·Ros siio 
sufficientss para vencerem todas ns difficul
dttdos actuaes e porventura as que no 1\lturo 
possam surgir. 

o Stt. LElTE E OITICTCA - Admira-mo que 
V. Ex. com o bril han to p~>.ssado que tem 
diga semelhante cousa. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULJJÕES- Niio mudei 
do opini:io; o meu ponto de vista de 1802, 
1893 o 189,1 ó o mesmo de 1807, e por isso niío 
po>so ou vir em silencio as amrmações do 
nobre Senador. 

S. Ex. discutiu um plano financeiro, o 
levo a satisfação, Sr. Presidente, do vol-o sob 
n udministrnç5.o rlo V. Ex. tríumphar dr1 
opposi~'ão quo encontrou no seio <hl Gamarn. 

J, .. , . 
. ·I . .. 

.• 
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O Sn. LEITE E ÜITICJCA. - Mas quando? 
Quando- nós já nilo tinham os os recursos 
de 1892. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULIJÕES- Pois bem, 
eu alegrei-me quando vi estas idéas trium· 
phantes, o supponbo que o nobre Senador 
teria tido a mesma sati:>façiio, _ 

O Sn. LEITE E OrTJCICA. - Mandei buscar o 
jornal, o peço licença a V. Ex. para ler a 
noticia, que V. Ex. rli~so que nilo li com bas· 
tante attenção. 

0 SR.. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Pois não. 
0 SR.. LEITE E 0ITICICA...:.(lê a noticia a que 

se referiu). 
0 SR.. LEOPOLDO DE HULIIÕES-l n terrompi O 

nobre Senador quando tratava deste assumpto 
melindroso, perguntando pelo prazo e pelas 
taxas cambiaes, por h a ver lido nos jornaes 
que essas taxas variavam de 8 a 8lf2, e que 
os prazos eram de seis mezes. 

O Governo não terá rle pagar á vista toda 
a importancia rla transacção. 

O SR. LEITE E 0ITICICA. - E V. Ex. acha 
que o Governo tem 50.000:000$ daqui ha seis 
mezes 1 

0 SR., LEOPOLDO DE BULHÕEs-Ni'io sei quaes 
os recursos de que o Governo possa dispor 
daqui a Eeis mezes. 

0 SR, LEITE E 0ITICJCA.-Devia sahel·O, pO!'· 
que ó membro da Commissilo de Finanças. 

0 SR., LEOPOLDO DE BULIIÕES - 0 nobre Se
nador é, como eu, membro dessa Commissão, 
e póde pedir as informações que desejar. 

O que posso garantir é que as circum
stancias actuaes ~ão as mesmus que seriam 
si o nobre Vice-Presidente do. Republica con· 
tinuasse no Governo. 

0 SR, LEITE E 0ITICICA.-Quod p1·obandum, 
0 SR, LEOPOLDO DE BULIIÔES-0 plano tlnnn· 

ceiro que S. Ex. adoptou, e que es~à em 
execu~ão, não podia ser posto em pratica em 
alguns dias. Este accorrlo com o Banco da 
Republica e o arrendamento das estradas 
de fe!'ro ~ão medidas que, como V. Ex. sabe, 
dependem de tempo o estudos. 

A demora ó natural e não póde dar ainda 
lognr a protestos; a~ contrario, revel.a. J?ru
dencia, circumspecçao no modo de dmg1r ns 
cousas publicas. 

Voltemos porém, no projecto em debate. 
O nobre Senador foi membro do. Comrnis

são de Finanças o nnno passado e assignou 
um projecto mais tardo convertido cm lei -
o do orçamento de 1897. 

S. Ex. concordou em que se autorizasse o 
Governo a consolidar as leis do contabiliunrk 

Ora, ei S. Ex. concordou, tnnlo que assi· 
gnou sem restricçilo o projecto do orçamento, 

que foi convertido em lei, S. Ex. devia 
aguardar esse trabalho. Si acha que elle 
está demorado, era o caso de um recjueri· 
mento de informações ao Governo, que tal• 
vez nos desse o resultado que desejamos. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA-Nilo peço infor· 
mações. V. Ex. já se esqueceu do anno pas· 
sado~ 

0 SR. LEOPOLDO DE RULIIÕES-Niio era pos
Si vel que Jossemos exigir da pessoa eucn.rre· 
ga.da desse trabalho parte ja feito.. 

0 SR. LEITE E 0ITICICA.-V. Ex. disse que 
estava quasi prompto. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Em elabora· 
ção adean ta do.. 

Quando eu pedi noticia desse trabalho, tive 
a seguinte resposta: que estava confiado a 
um caval!Jeiro habilitadissimo,queja occupou 
altos cargos publicos, e que, dentro de poucos 
dias, seria apresentado ao Congresso. 

0 SR, LEITE E 0ITICICA.-QUando foi iSSO 1 
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕEs-Ha mais de 

15 dias. 
0 SR, LEITE E 0ITICICA-Eis ahi ! 
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕEs-Por conse· 

guinte, o projecto não deve ser approvndo, 
deve ser rejeitado, como propõe a Commis
são de Finanças, Si, porém, o Senado en· 
tender que não ha no seu procedim~nto falta 
de lo!l'ica, autorizando o Governo a consolirlar 
as leis de contabilidade e ao mesmo tempo 
votando um projecto sobre a mnteria, o Se· 
nado o approvará, 

Penso, que este assumpto é de maxima im· 
portn.ncia. O Congresso Naoiontll tem se 
preoccupado com elle e o nobre Senador por 
Alagôas é testemunha disto, porque já ela
borou um projecto que pende do voto da Ca· 
mara dos Deputados, regulando a forma~iio 
e o. execução dos orçnmimtos. 

Si hn um projecto na Camara e si demos 
autorização uo Governo paro. a consolidação 
das leis de contu bilidade, o Senado deve 
aguardar o trabalho confiado ao governo 
para pronunciar-se sobre o as2umpto da mo
do definitivo e completo. 

E' o que tenho o. dizer. 
Ninguem mais petUndo a palavra, enceJ•ra 

se a discussão. 
Seguem-se em discussão, que se encerra 

sem debate, os arts. 2" a I I. 
Fica a votação do projecto adiada por falta 

de quorum. 

O S~·. Pre!!ii:identc-Estnnrlo adean· 
tada <t hom e muito reduzido o numero de 
Srs. Senadores presentes, vou levantar o. 



428 ANNAES DO SENADO 

sessão, designando po.ra ordem do dia da 
seguinte sossiio: 

Votaçiio em 2" <liscussão do p1•ojecto do 
Senarlo, n. 2, de IBOI,queautorizaoGo~ 
verno a rever e consolidar todns as disposições 
legislativas em vigor, concernentes ,10 orça
mento geral da receita e despeza ; 

Discussão unica do veto do Prefeito do Dis· 
tricto Federal á resolução do re~pectivo Con· 
selho Municipal, que manrln pagar aos pro· 
Josso_r~s J?rimnrios, que passaram para a 
MuntCJpahdade, tendo lO annos de serviço, a 
gratificação addicional da ~uinta parte dos 
vencimentos, calculada sobre o augmonto 
oJfectuado pela lei munieipnl de O rle maio de 
1883 e clesde esta rlata; 

Drseussfio unica rlo veto do Prefeito do Dis· 
tricto Federal a resolução do respectivo Con
~elho Municipal, que determina que s~jam de 
sobrado as casns que se edificarem cm certns 
zonas da cidade. 

Levanta-se a sessão as 2 horas e 15 mi
Ilutos da tarde. 

ACTA··:EU 29 DE JUNHO DE !897 

Presidencia.~·do Sr. Joaquim S m·mcnto 
(3" secl"Oiario) 

O Sr. Rego lUello (satvindo de 1• 
secretario) declara que niio ·1111. expediente. 

O Sr. Seve1•ino Vieira (sm·cindo 
da 2" sectetario) declara: que uão II•~ pare
ceres. 

O Sr. Pre!!ilidente-Ató agora, meia 
hora depois do meio-dia, não lm numero sut' 
ficiente de Srs. Senado!'es pal'a quo possa 
haver sessiio, o, po!'!anto, a ordem do dia da 
sessão seguinte e a mesma já designada: 

Votaçüo em 2• discussão do projecto do 
Senarlo, n. 2, de 1891, que autoriza o Go· 
vot•no a rovcr e consolirbt• todas a.s dispo
sições legislativas em vigor, concol'nontes ao 
orçamento geral da receita o dcspoza; 

Di~cussão unica do velo r! o Pt·efcito do Dis· 
tricto Ferleral ,·~ rcsoluçiT.o do re,;poctivo Con· 
sollw lllunicipttl, que nmndrt p:tgar aos pt'O· 
f'essoros primat·io;;, q tio pass;mtm para n. 
mtmieipalidude, tonrlo 10 unnos tlo serviço, a 
~:r:tt.illear;iío addkional rla quinta pa.l'to rlns 
vnnei mcnl.os, C<tlculrHiit sobr·o o angmonto 
cfl'ectutLdo pela lei mlluicijmlrlo 9 do maio do 
JSD3 e dcsdo e:; to. data; 

Discussão unica do veto do Prefeito rlo Dis· 
tricto Federal a resolução do respectivo Coo· 
selho Municipal, qne determina que sejam rle 
sobrado as casas que se edificarem em certas 
zonas da citlade. 

39n SESSÃO EM 30 DE .TUNIIO DE 1897 

Ptcsidencia do Sr. nr anoel Victotino 

Ao meio·rlin, abre.se a sessão, estando pre· 
~r.ntes os Srs. Semtdores .l. Catunda, .José 
Bernardo, Joaquim Sarmento, Raulino Horn. 
Francisco Machado, Mnnoel Bamta, Justo 
Chermont, Beneclicto Leite. Gomes de Castro, 
Nogueira Paranagna, Pires Fet•reira, Cruz, 
Joiio Cordeiro, AI mino Alfonso, Almro.Ma· 
chado, A bclon Milanez, Almeida Bart'eto, 
Gonçalves Ferreira., Joaquim Pernambuco, 
B. ile Mendonca. Sobrinho, Rego Mello, Leite 
e Oiticicn., Coel11o e C11mpos, Leandro Maciel, 
Rosa Jnnior, Severino Vieira, Virgílio Da· 
mazio, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, 
Porciuncula. Q. Bocayuva. Thomaz Delfina, 
Lopes Trovão, E. Wandenkolk, Feliciano 
Penna. Gonç1tlves Chaves, Fernando Lobo, 
Pau la Souza, Moraes Barros, Caiado, Leo
polr1o de Rulhões, Joaquim de Souza. A. 
Azrredo. Aquilino do Amaral, Alberto Gon
çalves, Vicente Machado, Esteves Junior. Pi· 
nhr.iro Machado, .Julio Frota e Ramiro Bar
cellos. (50.) 

Deixam de comparecer, com causa pa.rti
cipa.da, os Srs. Manoel de Queiroz, Rosa e 
Silva, Gen~roso Pouco o G. Richard, e sem 
ella, os Srs. Pedro Velho o Ruy Barbosa (6.) 

S~o succr:ssivamente lidas, prstas em dis· 
cu~~ão c sem dnha te approvadas a acta ria ul
tima. sessfio c da reuniiio do dia 29 <lo cor· 
rente mcz. 

o Sr.. I" SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Trinta e seis authenticas da eleição sena
toril11 11 que se procedeu no Estado de 
S. Paulo, no dia 26 deste mez.-A' Com
missão do Constitui~iio, Podares o Diplom11cia. 

Requerimento cm que Pedro Alfonso de 
Oliveira Montaury, al!egando haver sido 
:Lposentatlo no lugal' do amanuonse <la Re~ 
Jlltl'tição Ger·al <los Correios, ~m 29 de agosto 
rlc 18\J-t, e reiutPg-l'nt!o em 24 rle n.gosto de 
!H!lti, o uii.o havr'r recollirlo seus vencimentos, 
rluranto o totli)JO om quo esteve aposentado, 
pede o pngn.monl;r> rle:;~os vcncimentos.
A' Commissiio do Finanças. 

L, .. I . •.· 
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----------------------------------·--------------
ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DE MATERIA ENCERRADA 

Posto a votos é rejeitado o art. 1" do pro
jecto do Senado, n. 2, de 1891, que autoriza o 
Governo a rever e consolidar todas as dispo
sições legislativas, em vigor, concernentes ao 
orçamento geral da receita. e despeza.. 

GRATIFICAÇÃO ADDICIONAL AOS PROFESSORES 
PRIMARIOS, TENDO 10 ANNOS DE SERVIÇO 

Entra em discussão, com o parecer con
trario da Commissão de Justiça e Legislação, 
o 'IJdto do prefeito do Districto Federal it reso
lução do respectivo conselho municipal, que 
manda pagar aos professores primarias, que 
passaram para a municipalidade. tendo dez 
annos de serviço, a grati11cação addicional da 
quinta parte dos vencimentos, calculada so· 
bre o augmento elfectuado pela lei municipal, 
de 9 de maio de 1893, e desde esta data. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Posta a votos, é approvada a conclmão do 
parecer opinando que o veio não estit no caso 
de ser a pprovudo. 

A Resolução vae ser devolvida ao pt•eleito, 
com a communicação do occot•rido. 

CONSTRUCÇÃO DE CASAS E~I CERTA ZONA DA 
CIDADE 

Entra em discussão,com o parecer contral'io 
dn. Commissão de ,Juotiça e Legislação, o 'lleto 
do pJ•efeito do Districto Federal it resolução 
do respectivo conselho municipal, que deter
mina que sejam de sobrado as casas que se 
edificarem em certas zonas dn. cidarle, 

Ninguem pedindo a palo.vm, encerra-se o. 
discussão. 

Posto. a votos, é approvado a conclusão do 
pn.recer opinando que o véto não deve ser 
mantido. 

A resolução vae ser devolvido. ao prefeito 
com a communicação <lo occorrido. 

O S•·. Presidente-Estit esgotada 
a ma terin. dn. ordem do dia, e nada mais ha
venoo a tratar, vou levantar a sessão, desi
gnando para ordem do dia da. sessão se
guinte: 

I" discussão do projecto do Senado, n. 7 de 
1897, igualando, ôesde ja, o quadro do pes
soal da Alfandega de Manáos n.o dn. do Mn.ra
nhão, o os vencimentos dos respectivos sei'
ven~uaqos aos do pesson.l da Alfandega do 
Partt. 

2" discussão da proposição dn. Gamara dos 
Deputados, n. 6, de I ~97, autorizando o Poder 
Executivo o. conceder oito mezes de licença, 
sem vencimentos, ao bacharel Octaviano de 
Siqueira Cavulcanti, juiz substituto seccional 
do Estado do Amazonas. 

Levantou-se a sessão it 1 hora da tarde. 

FIM IJO PRIMEmO VOLmiE 


