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SENADO FEDERAL 

SESSÕES P:B.EPARAll"OIUAS 

1' SESS,tO Pll.EPARATOJUA DA 1' sgss,\0 DA 
8" J.EGISLA'l'UR.A, EM 18 D.ffi AB[HL DE l!ll2 

PltESIDENC!A DO SI\, QUIN'l'INO BOCAYUV,I, VICE-I'l}ESIDEN1'E 

A' 1 hot·a da lat•dc, abre-se a sessão, acham-so pi'0SCJ!tes 
os St·s. Senadores Quintino Bocayuva, Amu.io Gócs, Canclido 
de :\breu, Jonathas Pedrosa, Arthur Lemos, Tndio dn Brazil, 
Urbano ~anlos, Thomaz Accio!Y, Francisco Sü, Tnvaro;; de 
J.ypa, Wa!J'rcdo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gon~alves Fol'
reira, Guilhet·mc Campos, José Marcellino, Bcmardino Mou

·tciro, i\Iuniz Freire, Sá l~reirc, Bct'nardo Monteiro, Al!'t·edo 
Ellis, Felippe Schmidt, A. Azercdo, Melello c Pinlwit·o ~ra-
chado (21) . · 

O Sr. 2" Secretario, (servindo de ·/"), dú conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 
I 
' 

Aut.henticas das actas das apurações get•aes das oloi~õcs 
pnrn renovação do terço do Senado a que se pl·ocedcu, no 
dia ao de ,ianeiJ·o ultimo nos Estados do Amazonas, Pnt·ú, llla
rnnhilo, Piauhy, Ceal'ít, Rio Grande do Norte, Pal'ah~lm, Per
cambuco, Alagons, Sm·gipc, Bahia, Espírito Santo, Rto de .Ta
nnil•o, Dist,rielo Ji\~clel'al, Minas Geraof;, S. Paulo, Parnnú, 
Santa Calh:H·ina, 11io GrandA do Sul, Goyaz ." ~latlo .Grosso, 
acompanhadas t.odns das respectivas nut.hcntteas parcJacs.
A' Commissíto de Poderes. 

Diplomas do Senadores o leitos pelos Estados: 
Amar.onas, expedido ao Sr. Ga!Jriel Snlgatlo rlo;; Santos; 

dn Pndt ao Sr. Dl'. I,nuro Sodt•é; do Maranhiw, no St·. D1·. I~. 
Meneios 'do Altnoida; do Piauhy, ao Sr. mm•eehal Firminn ~i
r,;.'; PnJ.'J'eit•a; do Hio Omndc do Norto, ao St•. Dt·. Joarruun 
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2 "-NNAES DO SENADO 

l<errcira Chaves ; da Parahyba, ao Sr. Dr. João Pereira do 
Caslt·o Pinto; ele Per·narnl>ueo, ao SI'. Dr . .foão Hibeil•o de 
Br·iLI.o; rle Alagoa,;, ao Sr. Dr. !\lauoel C!ernontino do Monte; 
·de Se!'gipe, ao Si'. g·ene!'al i\lanoel P!'esciliano do Oliveira 
Vallaelão ; ela Hahia, dons: 11111 ao Sr•. eonselhoiro Luiz Vianna 
e oul.!'o ao Sr. Dr. Sovol'ino elos Santos Vielrn: do Espirita. 
Santo, ao Sr. DI' .. João Lniz Alves; rJo Rio de Janeiro, no 
Sr. Dr·. Nilo p,)~aulra; rlo Disl.ricto .Feder·al, ao 8r·. Dr. Alcindo 
Guanabara ; de l\1 i nas Geram;, ao 81·. .Dr. Francisco .Alvaro 
Btw11o de l'aiva; de ~. Paulo, ao Sr. Dr. ,l\lanocl Ferraz de 
Campos Snlles; do Pat•an;'t, ao ~r. Dr. 1\Ianoel do Alencar 
G-uimarfws ; de Santa Calhat·ina, no Sr. Dr. Lnuro Sevcriano 
Müller·; elo Hio Grande llo Hui, uo ::ir. Dr. Alexandre Cas>iano 
do Nascirnenl.o; de ~laLI.o Grosso, ao Sr·. Dr. José Antonio 
lllurtinlro, e rle Go~·az, ao Sr. Dr·. Luiz Gonzaga Jayme.
A' Comrnissão de l'oderos. 

O Sr. Presidente- Na J'l!r·nu1 do roginwnto os docnmcntoo 
que aca!Jarn rle SOl' lidos vão ser· l'cuwtl.idos (t Commissão de 
lJodct·e!'i, a'J'im de emHLir seu llilt'eeer. 

Nada mais havendo a tt·nLat\ vou levantar a sessão, con
vidnllcln os SJ•s. Scnaclol'c~ n cutntHH'Occrcrn amanhã ú sc
guuda sessão prcpat·aLor.in. 

Levanla-so a scssfio ú J lwt•a c 3tí 1ninulos. 

2' SBss:\0 i'lli~P,\RA'l'OillA DA i.'' SITISS;W DA 8' LEGIS
J-A'l'UilA EM 10 DE ABRIL DE 1D12 

PllBSIOl~NCt\ DO Sll.. o\HAU.J O OÔES, _:;u SECIU~'l'AiliO 

A' l hor.·a da t.ar·dc, nbrr;-su a soRsão a que eoncor·r·cm os 
Sr·s. ,~r·an.io Gócs, Canelirlo d1! Abreu, Jonatlras Pedrosa, Arthur 
Lemos, Judio do Bl'azil, Francisco S:'r, Thomar. Aceioly, Antonio 
do Soma, Wnll'r·eelo Leal, Sigismundo Gonçalvos, Gonçalves 
Ferreira, ,To~;~! Miueollino, l\loni~ Ft•eiru, 8tl. 1r1·eit•e, Bernardo 
Monteiro, Alfredo l~llis, l\lel.ollo " Pinheiro Machado (18). 

E' lidu, post.a em diseussão o, sern debate, approvadn a acta 
dn sessão anterior. · 

O Sr. 4" Secretario (SiCI'IJhulo tle I") dú conta do seguinte 

EXPl~DTEN'l'l.~ 

Ort'icio do Rr•. Minisl.r·o das Uolncíins Exl.crior•cs, dnt.ndo 
de 31 do mnr·ço, l.r·nnsmit.l.imlo a monsagem oom que o Rr·. Pro
sidcnl.e dn Jl,pnh\iea suhmcl.t.P r't approva~ão do Sanado o ncl.o 
pelo qunl nomeia 11 8!'. Dr·. l\lnnuul l!'cr·r·nz r.J,, f:nmpos Snlll'>i, 

·I 
o 

I'. 
I .·j 
I l i . 
1

:' 
'" 
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para Enviado .Extr·ao('(linnr·in o J\linistro Plunipotcnr.ial'io na 
llepullliea Ar·geutina.- A' Commissiio de Uollsliluir;üo e Di
plomacia. 

O Sr. Presidente - Nada mais lravunclo a tr•alar, vou le
vantar· a ~o::;s:io, Convidando aos ~L·s. St~n:.uJores a L\OillliiH't'eL't'CJll 
amanhã t't :iu se:-;são [H'Cpm·aLoL'Íil. 

:Yevanta-se a :·wssão ü ·I hora c :!:1 nJiHLÜos. 

3" SESSXO Pll.EPARA'l'ORfA DA I" SESSÃO DA 8" I-EGISLA
'l'UflA, l~M 20 JJJ<; AHI\IL DI~ 1!11~ 

PIII~AIIJgNf:l.l DO Hll. QUIN'I'INO illll:.\ YIJ\'A, \·rr:E-I'IlESIIJI~li:'L'g 

A' 1 hora da tnrde, nbr·o-sc a ~ussão, a fiLW coucorrmn os 
Rrs. Quinlino Bocayura, Araujo G{IIJH, Candido de Allrou, Jo
nalhas Pedrosa, Arthut· Lemos, Urlmno Santos, 'l'lwma~ Acciol)•, 
~ravares <lc Lrra, Anlon io de Sou~a. \Vai fr·cdo l~cnl, Sigisrnundo 
Gow;alvo~, Gonçah•os F'ol.'l.'tdl'a, GllilhoJ'IIW Campo~, .José Mnr
eollino, l31rrnardino .llonleiro, Monir. F'reit•e, S>'t l•'mire, Augusto 
de Vasconcellos, Bot·nardo Monteiro, Fl'ancisen Glycm·iu,Lco
poldo de Bulhões, A. Ar.ercdo, :VIotello, l''elippe Schmidl e 
Pinheiro Machado (2G) • 

E' lida, posta em discussão e, sem debale, appmvuda n 
acl.a da sessão nnlcriol'. 

O Sr, 2" Secretario (scr·oiurlo da I") doclura que não hn 
exped icnlc. 

O Sr. Presidente - Nmln mni~ havendo a t:r•ntnt•, vou le
vnnl..iH' a :-;cs~ão, eonvidando os Srs. Scnndm·cs a se I'llttnil•cm 
amanhã, qunrln seA~ão prcp;tratoria. 

Lovanla-se n sessão á 1 hora rJ 20 minutos. 

i,' SESS:\0 Plll~Jl,\BA'J'onTA JU I" SES~.\0 DA R" LEGTSLA
TUJl,\, l\M 21 DJoJ ABBTL DE I !112 

PHESIDENCIA DO SR. QUIN1'1NO BQC,\YUV,I, VICE-PRESIDEN'rl~ 

A' ·I hor·a da l.ar•de, PI'OSünle numtnn lt;gnJ. n!Jl'C-HC a f.li!!-'!Sãn, 
n que eoneor·t•em os Sr·s. Quinlino Bocayuva, ArauJo Gt.cs, 
Canr!ido de Ahr•rJu Tndin do llt·nr.il, Ft•nncisco S;í. 'l'homM 
Accioly, Antonio d;J Snur.n, Wn!l'rndo .Leal., Slgi~rmmdn (lon
cnlve,q, Gnilhcrrnn Campos, Mon.r~ F••en·e, Sa l'l'üll1C c BrJt•nar
dino Monloiro (13). 
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I~' lida, posta em djseu:;sfio ~.~, ~~em dclJate, approvnda a 
neta da sessão anterior. 

O Sr. 2" Secretario (servindo tlu /") declam que não hu 
cxpmlicnto. ! . 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2") lli'Oceúc á leilu , .. , l)os 
seguintes 

PAllllCE!lES 

N. 1 - 1012 

A' Commissão de Podct~os foJ•ntn m~c:;uutes as au!.lwnticas 
~~ domab papeis refel'entos ii eleição I1CÍllizada em :Jo dn Janeiro 
proximo passado no I~slado do Hio Gmnde do Norte, /HU'a reno
va~iio do tor·ço do Senado. 

Pela acta geral da apurat~ão ufl'uctuada :Jo dias dcrJois na 
cnpital daquellc Eslado, nos t<•r·mos da lcgislacfto um vigor, 
nhlivoram votos: 

DJ•, ,JoaquiJn Ferreira. Chaves ...... · ............. . 
Dr·. Jlaulino de Araujo Guedes., ..... ,, .. ,,, .... . 

Votos 
7' 170 
3.13ü 

.Pelos qundr~os da S~.~creLal'ia do Scnndo, apuJ~adas tambern 
as auf.Jwnl.ieas dos municipios do Patú c Car~auhas e ]H1ilnei1 1a 
secção de Aeary, que não tinham sido r·eecbidas pela .funla 
Aptu~acJol~a até o din. cm quo se t•euniu, foi u seguinte: 

Votos 
Dr. Joaquim .l~el'J'Cil'a t!hnves ..... I ••••••••••••••• 

Dr. \'n.ulii'O de Al'au.io Guedes ................... . 
7.544 
3.338 

Pemn/.e a Commissão de Poderes, nenlrum protesto ou re
elamnc.ão foi apJ•esenlado. Consta, pot~ém. dn neta da. tlJHIT!ll~ão 
gemi, um prolesto l'ir·mado pelo ennditlnlo Dr·. Paulino de 
At~uu.io Guede;.;, em que <leelnJ~a « prote~Lal' enJltra a aptlrtu;ão 
da:-; eleieões 111 10I~I~didas no:-~ municipios flp ~alal, S. Jos1~ .. Pa
l1n'I'Y, CanguaJiotamn, Maeahyha, S. GOIIIJiliO, rraipt'l, Gul'J'tWS 
No,;os, Angieos, SerJ~a Negl~a, Flot~es, Apody, Ptín -de Fm·ro:;, 
São l\lig-uel e Luiz Gomus, uJnas poJ• vieios u il.'l 1egulaJ'idades. 
que as ·uullil'i~:am, ,, null'lls por· falsns, eomo tudo se pr\ovm•ú 
pm~anto o podei' \'erificador 2l<. 

Essa pJ~nva não l'oi l'dtn: mas, npt~zm~, disto, a Cnmmi~:.;ão, 
mesmo na auseueia dns alluga~;ões doeumenLada~, examinou 
eom o IIHlior• euidado lodos os papeis. 

PreliminaJ~nwntn, Nlll\'l~m assigualar quu, aiuda na h~·po
l.hose rle ser·ern nnnulladas as elei~.ües tln todos os muuicipiM 
indicados no pt·o/.rJsto, <'r'a irwontestuvel o direito do enndidato 
diplomado, pois, o resullado set·in: 

Dr . .Toaquim Fet·r~t~irn Chnvei-i. I •••• , ••• I ••••••• I •• 

DI'. Paulino de .\'!'aujo Guedes ................... . 

Voto,; 
·'~ . ;wo 
2.00;3 

' ' 

I: 
1.: ,, 

·•.· 

·' 

'• 

1"." 



O p.Jeilo corre~, cm gor·nl, 11:1 rnnioJ• Ol'dt!lll e r·egulnridadt~, 
;;endo vJvnm,onlo dJspul.udo em l.odos o,; munici[liO> u nfio tendo 
!JaVJdo dupiJc:ll.as em pat'l.o alguma. 

Do exame a ctue a Commiss:i.o p!'t.muden \'uJ'Hien-su que 
devem scJ' anullnclos, não pOJ' vieios e i'J'J'f!J;JJial'idades mas 
por dcfoHos na orgnniz:wão das met-~as, as elei~,;aes realizadas 
nos municípios de ~lacúo, Angieos, ~lossoJ•c\, Areia Branca e 
Nova CJ"m, onde a vol.ac;ão 1'oi esta: 

V o los 
D1· .. Joaquim Fol'J'Pim Chaves.................... !!18 
D1. Paulino de Amu,io Guedes................... RJ~ 

lst.o post.o e considcJ'nJHin ({tW, deduzida usl.a voi.:JçJio, o 
rr.,ultac!o ,; o seguinte: 

DI'. Joaquim Fet-reira Chaves .................... . 
Dt·. Pau I i no de Arau,io Guedes ................... . 
,; n Commiss:io ele pn1·ecrr: 

Valas 
t\,506 
:!.il2G 

1'\ que sc.inm npprovadns :is oleir:õrs rcalir.adas om 30 de 
janeiro passado no Est.ado do Rio Gt'ando do NoJ•!.n para a J'n
liOV:H:fio do torço elo Senado, eom excepç:io das eJ'/'cclttadas no~ 
mnnioipios do Maeúo, Angieo:-~, ~\lossol.·r'l, Al'cia .Bt·nnca e Nova. 
C1•1.1í~; 

2", que se.in rcconhccielo e Jll'nelumado Srnnclot· da lh•pu~ 
I.Jiicu pelo mesmo E;;l.ndo o D1· .. Joaquim FIJt'l'''iJ.'a Chaves. 

Sala das Commissües, 20 ele nln·il ele 1012.- Urbano Santo.~, 
Presidente.- .fonathas Pedrosa, Hclutor .- Gon(:aloes Fer~ 
rcim.- S<i F'!'cire .- Bernardo Montrdro .- J'avares de .Dura., 
- Pranci;·co GluccJ'io.- Walfri!do Leal.- :l. tlzeredo.- ,~ 
imprimi'r. 

N o) ·Jn·1•) .. ~- "-
Ao exame ela Commiss:io ele Poderes J'ornm submett.iclas 

ns nuf.lwnLirms dn cloi~:fio a que em 30 de .ianei.ro se proc:edc•u 
no J~stado do MaJ·anhtio pam J'enovação do terço do Senado. 

A Secretaria do Senado, a[JUJ'ando essas authenl.icas, clw
gou ao seguinte resultado: 

Dr. Fernando ~lendes de :\lmeicla ................ . 
Dr. Alcxandru Co!l:u·e., Morcim ................. . 
Diversos , , ... o •••••••••••••••••••• o ••••• o. o ••• , 

Em bl'nneo .................. o •••••• o ••••••••• o o. 

Votos 
Hi, 02\l 

''. 7'' iJ .... 

1.'18 
:!3G 

A acta !:Wl'nl de apura~ão accusa o sc~;uinlc J•esullndo: 

Dr. FeJ•nundo Mendes de Almeida .........•....... 
D1•. Alcxnn(!To Collaros i\Iot•eira .................. . 
o ontl'os menos volaelos. 

Voto! 
13.001 

ú:~2 

~ 
I 
I' 

I 
I 
' 

I 
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Estudados os documentos !'CiaLivos ao pleito se verifica 
quo n primeira soccão do J3arrcirinhos, 1", 2', 3' o li" do Codó, 
.1'\ 2"', :3 11 e 1"- do Cut•upUI'IÍ, ·I'\ 2" e ~3~~ de Grajuú, P, :2 11 o 3" do 
1\Io,ncão, ·1 ... , ~~~ o ·1" de PJnhoit•os, ~~~ de S. Lul7., 111 o 211 do 
Tury-Assú, 1" do Vargem Orando, 1" e 2' de Murityba o i' do 
Morros não toom acta dr installnl,'ão de mesa; a I" de Morros, 
au de J3nrra do Gorda f) ·1 11 ela Ciuolina não teom li~l.a do ulei
torcs:. n 111 do fiinellão não t1m1 r.da de inslallaçfto; a 2n não 
tem l1sta de clcitoJ•es ll a :J" não tum lista elo eleitores nem 
acta do inslaii:H;ão; a 1" de Buritr tem J•asm·as. 

Considerando, nmtanto que o diploma expedido em favor 
rio candidato D1·, Fui'IJa!lclo J\h•11des do Almoirla não J'oi. con
testado; 

Considol'llnrlo que a llil'lliii11Stanein dr• nrto l.el'tJIIl sido en
vindas n::; adas de in~tallae[io ~~ lh·dn. du eluil.oi'Cf! não hasla 
Jlill'il deelal'a~ão rio nullidndc lias eloi,;ões indieatlas; 

Consiflr'l'ando que eleve se1· llllllllllada n acta que conltlm 
l'DSUJ'aS: 

E' a Comrnissãn lle Pi\l'üc~et· que o SenaUo adopLe as se-
guintes conclusões: · 

1', que se,iam appi'Ovada" as olei1;ões n que so Jl!'Ocodeu 
no Estado do i\I:JJ•tuJhão üm ao de ,ialluit•o do cot'l'elll.ü anno 
para a ronovncão do Lc'l'QO do Senado, menos a 'l" seecUo Burity; 

:2', quo se,in reconhecido c p1.•oelama,lo SorllltlOI' da fiepu
blicu pot· e.sie Estado, o Sr, D1·. Jo'el'!lando MPIItlcs tlP Almeida, 

Saln das Com missões, 20 de abril de 1 Ot~. - Urbano 
Santos, prcsidonte, - Srf F·rd1•r., relaim•. - Gonçah!l!.l fó'r.rl'ciJ•a. 
Bernardo Mnntr.irn, - tL A:r.·rrdo, - 1V11l(1'"do Leal, - .fo-
1/athns Pi!tlrosa .. - F'roncisco Olycel'io,- 'l'lll!llres de Lura,
A ÜllJll'i mi r. 

N, 3-1012 

Ao oslndo dn Commissüo do Poderes rio Sonndo fornm 
presentes 213 authenticas da olcicão reali~ada n 30 do Janeiro 
do cOI'I'enle nnno no Estado do Parnn:\ para JH'eeneher a repre
sentação federal daqnclle Estado no Senado da ficpublicn, 

Do mappa organiwdo nesta Secretaria se dcprchendo quo 
n Jll'Ocr.sso oloitornl cOI'I'üll na mrlhol' ordem e um só cnndidnto 
eonllOt'l'ou ús urnas, obtendo a f!Uasi unanimidade dos suffra
glos. 

A não ser a cluplieal.n do eineo Rr.er;ões do municipio de Ja
carésinho que JlDI' imnossihilidadn nhsolntn do ·se vori1'icar 
f}unl das duns 'mesas se.ia a Jognl, a Commissão l'O~olve excluir 
il votação eonsl.aul.o dos dou,.; !;l'llpos do nuthen!.ieas, hllm assim 
n dn !o" c 5' secr:r"'s dn Pnlmcir•as, on1 que n rosull.ado di\ vo~ 
tacão não r.sllt dt' aet'<\rdo t•.orn o quo con"l.n do coi'PO tln nela, 
nada mnis se oneonl.l'n que rnol'et;n mün,;üo esnr.•ciul. 

I'~ f., 
... 

~-' ·~ 

\'.· 
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Deduzindo-se, por!.anlo, n votnuão que a Commissão re
solveu propOr ti nullidndo, r~hoga-su no seguinlo resullndo: 

Dl'. M:mocl do Alencar Guimnrilo.~ ............... . 
Coronel Antonio fiibciJ•o do Mneucln .... ,, .. ,., .... . 
Dr. Marcellino .Tos<: NogJwim .Tunior· .. ,, ......... . 
Diversos ..... , . , .. , . , . , , , ..... , . , ........... , .. 
Ceclulas cm branco,, .. , .... ,.,,., ....... , .... ,,, 

A1 vista elo cxpn~to t: n C::ommi~sfín de pm•oecr: 

Votos 
17.~21 

!}5 
12 

!) 
32 

1", ~110 se,inm nnnullnclas ns luiefJos do mnnieipio ri<:• .Jn
cnrésinlln e a~ da /1 11 n !i 11 seef:li~~~ dt~ Pnlmeil'nH; 

2°, qne Re.inm appl'n\'IHia~ us P!t•ii'ÜP,-.; J'ealit:adns nos outros 
municípios daquollu Est.ndo: • 

3", que so.in r·e,nnlreeido " [H'oelamndn S<:'nador• ria Repu
blica pelo Es Lado do Paran(L o Sr. Dt•, Mnnocl de Alencar 
Guimarães. 

Snla das Commissões, 20 elo nhril de 1!)12. - Urbano 
Santos, presidente.- Wal{roda Lenl, J'Clnlnr·.- Gnnr.alvos Fc1'
reh•a. - FranC'isco Glucm•io. - ,[, ,l:ercrlo. - Sd FJ•eü·o, -
Jonathas Pedrosa. - Tavares do L·11m. - Bc!'rlardo JUantoh·o. 

N. 4-1912 

A' Commissfío de Poderes foram presentes L385 authen
tieas dn eloiçi'lo n que cm 30 de ,inneiro deste nnno se proccrleu 
no Estado de Minas Gcrncs, pnrn ronovnçfio do teroo dos Se
!lOQQI'C~ c! os te Estado. 

Apuradas pela Secretaria do Senndo, essas L385 neLas 
dernm o seguinte resultado: 

Votos 
Dr, Francisco Alvaro Bueno de Paiva ... ,., ...... , 121.852 
Em separado ....... , . , ... , ...... , ... , ...... , • , , . 42Z 
Diversos .......••..... , ..... , .. , . . . . . . . . . . . • . . . 5. SH· 
Em separado ........... , ... , , ... , ...........• , • , 36 
Em branco ..• , .... , , , , . , ........ , . , , . , , .. , , .. , . . 589 

Segundo a neta dn apuracüo geral procedida no Estado, o 
rasulendo foi o seguinte: ' 

Votos 
Dr. Francisco Alvaro Bucno de Paiv:t............. 91.470 
Diversos , ......... , .... , , . , , .... , . , . . . . . . . . . . . . G84 

Examinando os dor:umentos relnt.ivos no pleilo do QllO se 
trata notou a Commissfin haver dnplicat.a ele netas dns 1" so
ccõcs dos municípios do Eslrolla do Sul, Monto Carmcllo c Pn-
i.rocinio, ' 

Nfio lho foi, J'lOI'<Ím. difficilrcr.onhrer.r a nhsolnt.n nulliilndo 
dos rosuiLndos constantes do umu rins súJ•ies rlcssns ~ctns. Essa 
nullidndo decorro da evidente falsidade das auLhontwns quo ns 

' ·,· 
I •:• 

I 'J,, 

•i• I 
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I!Oilsignnm. Qno ellns siio fnlsns provam n nusenciu de quasi 
l.orlos o>< J'oqnisil.os da lei o onormidnde do numero do votos quo 
dizom te/' sido \lJlUJ'tHios: i.OO!l, diz uma; :1.55.1 a oul.rn e a 
ultima .wr,. · 

A Commissüo enl.cndc, pois, quo esses resuJLados niio podem 
~or· eompni,ndo:o:; un apt.n·tu~~no cJn leit~ão n. que ·se csLú rcfc
J•iJH]o. 

As demais authenl.ieas mostram que o pleito cm Minas Ge
rnPs eOJ'J'etl r·egular·mcrlLc, sendo Pm geral obedeeidns· as 
}1J'e:wr·il·~~õe,:;; Jogaes. 

A Cornmissiio 1>, porl.anlo, rio [lll!'llCill': 

1", que, abandonados os J•esultados constantes das authcn
Licns meneionnclns aeimn, ;.;o,jam apJH'Ovadns as demais eleições 
renlizndns no Estado do Minas GoJ•aos cm 30 de ,janeiro do cor
rento nnuo pnt·n. r·onovn(.'.:io {lO ter:r:o do Senado; 

2", que sc,ia J•eeonlwciclo IJ JH'OfJlamado SenadoJ' da Repu
lllica JlCIO Estado de ~I i nas Goi'Ucs o DJ•. .Frwncisco Alvaro 
Bueno de Paiva. 1 

Saln dns Commissõcs, 20 de nhril de 1012.- Urbano Santos, 
Pre,idenl.rJ n llclal.ot·.- ,1, ;l:crl!do.- Gonçal11as F'aJ•raü•a.
/Jernardo Monteiro.- F'raucisco Glyea1•io.- Ta'JJal'as da Lyra. 
- Wal(i'utlo Leal.- J oualhas Pedrosa.- Sd Freire;- A im
primir. 

N. 5 - 1012 

A Commissão de Poderes do Senado, examinando, como lho 
competia, as eleícões procedidas a 30 de ,ianeiro do corrente 
anno no Esl.ndo de Santa Cntllal'ina, pat•a preenchimento da 
rcprcsontar;ão duquellc Estudo no Senado l?ederal, verificou 
existirem nesta Secretaria 113· aul.lwnt.icns, que, nrumdns, de
ram o seguinte rcsuHado: 

Dt·. Laura Soveriano Müller ..............•....... 
Em separado •...............•................ , •. 
Dr. Paula Ramos ...............................• 
Coronel Gustavo Richat•d ......................... . 
Marechal .Toiío Pedro Xavier da Camm·a ............• 
Diversos .......................................• 
Ccdulas em branco ..............................• 

Votos 
i3.420 

6 
i Si 
36 
25 
46 

413 

Dcnnlo dn consido·t·avel maioria do candidato diplomado 
. o não tendo esta Cornmisoão eneontrado em todo o processo 

eleitoral irmgulat•idades sinão de pequena import.ancia, ú de 
parecer: 

!", que so,iam approvac)as ~s eleiçücs realizadas no Estado 
de Santa Catharinn a 30 de .tnnen·o do cm·r·ente anno para reno
vação do l.err.o da rcprescJlLalJÚO dnquelle Estado no Senado 
Federal; 

'J, 

• ~ r 
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:. zu, quo st·.i~ l't!conh(~eido n prtH~lumndo HPnat.lor· da ficpu
hlwa pr;lo i'dr•r•rdo Esl.:u.lo o tlr•. lJI'. Laur.·o f'Pveeiarrn Müller. 

Sala das Commissões, ~O de ahril d" I !lU.- Ul'lmno Santos 
Presidente.- Prrmcisco Glucerio, fielatOI'.- A. :l:wrt:do __:. 
Sli FJ•eil'l!.- GonçaliJr!s /o'f!rreim.- Wal{l'erio Lwl.- Jonatiws 
Peflrr!sa.- 'l'rll!fll'f!s dr! /,IJ/'11. -/Jr!J'IIffl'rio Jlollfr!iro,- A im
pr•Jm!l' . 

. Fol'am Jll'n:·wnte~ ú Commissiio d1! Pode!'OS .'Ji actas da elei
c.iio a qun su pt·oePdml t!m :JO dP .ianf•iJ•o do ~~m·r·1ml.e nnno no 
Estado de ~lnUo G·r·osso pur·a /'PilOViH~.ãn do toJ'\iO dos Senador·es 
des:;e Estado. . 

A avuJ'iWfio dessas autlwntimls deu o rmmllndo seguinte: 

Dr .. Josr'! Antonio ~lul'tinllo ...................... . 
En1 separado . ... , . , .. , . , .......... , .. , ..... , , , .. 
Div~rsos ......... · .............................. . 
Em lll'aneo ............................•......... 

No Estado a apura('ão geral deu o seguinte resultado: 

Dr, .Tos~! Antonio Murtinho, .. , ..•..... , •.... , .... 
Em sepa·rado .. , , , , , .. , , .. , , .... , ..... , .... , , , . , , 
Diversos , ... , . , ...... , . , . , ............. · .. · . · · . · 

Votos 
3.558 

1 
85 

i 

Votos 
3.189 

i 
98 

Vel'il'icando-se pelo succinto estudo. <los document.os que 
o pleito de 30 de Janeiro ultimo eol'!'eu em ordem nesse Est.adl) 
e não havendo contesla~•ão ao diploma expedido pela .Junta 
Apuradora, é a Commissão de parecer: . 

1 ", QUe se.iam approvadns as eleições a que se p1·occtleu no 
Estado de Matlo Grosso cm 30 de ,janeiro do corrente anuo para 
renovação do terço do Senado; 

2", que se.in reconhecido e pr•oclnmado Senado!' da Repu
blica por esse Estado o Dr. José Antonio Murtinho. 

Sala das Commissões, 20 do abril de 1912.- U1•bano Santos, 
Presidente.- Gonral-vcs Fcr1'eira, Relator.- .4. A:eredo.
Sri F1•circ .- Jonathas Pr1dro.w .- Wal{'retlo Lr1al.- Tavares de 
Lura.- Franciseo Gl//f.'m•io,- l1r!rnardino Montrdro.- A im
Pl'illliJ.', 

N. 7 -1!112 

A' Commissão de Poderes J'omm presentes as netas em 
numcJ'O de 7riri, relalivas á eleiciio a que em 30 de ,innciro 
deste anuo, srJ procedeu no l~sl.ado do llio GJ•ande do Sul, para 
renovação do ter~• o dos Surradores desse Estado, 
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Apuradas pela Secretaria do Senado, essas 755 
rum o seguinte resultado: 

J?r. Alexandre Cassiano do Nascimento ........... . 
]Lm separado ........................ , ; ... , ..... . 
Conselheiro Antunes Macio!. ..................... . 
Dr. Woncosláo Escobat· ......................... . 
Dr. Il'irwu de Mollo 1\lachado .................... . 
Diversos ...................................... . 
Em branco ............................ ,., •...... 

actas de~ 

Votos 
54.530 

125 
78 

310 
362 
207 

1.673 

Depois do estudar• todos os doeumorllos :r·e!ativos ao pleito 
de quo se traia, verificou a CornmissiLO que el!e correu em 
per•fetl.a or·clem, culllJH'Hias todas as determinações legues. 

Segundo a neta dn aptu·a~ão geral no Estado o resultado 
6 o scguinlc: 

Dr. Alexandre Cassiano do Nascimento ...... , , ... . 
Em separado .................. , .......... , . , ... . 
Dr. Jrineu de Mello Machado .... , ..• , ............ . 
Dr. Wencesláo Escobar ........ , ................ . 
Conselheiro Antunes Macio!., .. , ..•.. , ... ,,.,, •.. 
Diversos ....................................... . 
Em branco ..................................... . 

Pelo que rí n Com missão do parecer•: 

Votos 
55.111 

4 
308 

. 324 
75 

153 
1.123 

1 ', que se.inm approvadns as clcicões a que se Jll'ocedeu 
no Estado do Uio Grande do Sul, cm 30 de ,janeiro do cort•ento 
anuo, para ronovacão do tore o; 

2", gue se,iu roeonhr.cido r proelamndo Senador da nonu· 
hlica poJo Estado do fiio Gmndfl do Sul o Sr. Alexandre Cns· 
siano do Nascimento. 

Sala dns Commissõos, 20 do abril do 1012.- Urbano Santos, 
Presidente.- F. Gluccrio, Uolator .-A. Azcrcdo.- Sá Freire. 
- Jonathas Pcd1•osa.- Wnl(redo Leal.- 7'avares de Lura.
Borrumlo Monteiro.- Gonçalves Fm·reim.- A imprimir. 

·, 

N.B-1012 

' Apuradas as authont.icaR ria o!oição J•ealizndn no Estado 
do Par:\ nos 30 do .inneir•o ultimo, para ronovnciío do Lorco 
da represont.n~iio dosso Esl ado nos ta Cnmara, deram o seguinte 
resultado: 

Dr. J,nuro Sodt•tí. .......... , .•.................. 
Dr, Aliil'llSto Moutoncgt·o .......... , ... ,.,, ..... ,. 
Em sopnrado . ......................... , ........ . 
DivoJ•sos .• ............................................ . 

Votos 
20.61'1 

HO 
!H 

(i 

'· 
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Os resultados consluntüs dus duas stíries de actas da 
upuracão geral divorsi l'icam o ac nnu exarndo, porquanto uma 
accusa: 

Dr. Laura Sodril ........................ ' ........ . 
l~m separado .................................... . 
Dr. Augusto Monto negro .. · ............... , ....... . 
Diversos ....................................... . 
l~m branco ..................................... . 
e a outra · 
Dr Laura Sodró ................................. . 
Dr. Augusto Montenegro ......................... . 
Diversos ................. · ....... · · · · · · · . · · . · · · · 

Votos 
28.21G 

17 
111 

u 
G 

G.02G 
2 
i 

Uomo se vt\, para o estudo do pleil.o, no Senado, a duali
dndo de diplomas niiu l.om gt•attcle imporl.aneia, prll'qun ambas 
d:1o maioria de votos no Dr. Lnlll'o Sodt·é. 

Isto posto, a Comrnissão, cousidt•t•ando que ninguem pe- · 
ranl.e olla so up.t·eseutou pal'11 eont.esl.ar quer utn quet.' outro 
desses tlocumcnlos, o que a ti is pensa de enlt•at• no exame da 
validade desses papeis e consitlet·ando mais que o resultado 
das aulhenticns apuradas pela Sect·elaria lambem uccusa 
maior numero do votos no Dr. Laura Sodré, é de parecet•: 

1•, que sejam approvadas as eleições a que, para reno
vnc;ão do terco do Senado, se procedeu, a 30 elo ,ianeiro ultimo, 
no Estado do Pará; 

2", que se.ia l'tlCOUhecido e [li'Oclamndo Scnadot• da nepu
hliea pelo me; mo Eslado o Dt·. LuuJ'O Sodi'''. 

Sula das Commissões, 20 do abril d<~ 1012.- Ul'bano Santo,1, 
Presidente.- Sá FreÍl'C!, Uelal.or.- .Tcmalha.< Pc1/ro.w .. - F. 
Glur:m•in.- A. A:crr:r/n.- Or111çalJJr.s l<'CI'I'I!Írn..- lJcmardo 
Monteiro.- l'avares de L'm·a.- Wal{rcdo Leal.- ,I, imprimir. 

N. O- 1012 

' Ao exame da Commissão de Poderes foram sQbmotLiflns 
as authenlicns, em numero de 110, da eleição procedida a 30 
de ,innoit•o do cot•rcnllo anno, Jl!lJ'a renovação do terço dos Sena
dores do Estado do Amazonas. 

A Secretaria do Senado, npumndo essas UO authenticas, 
ehegou ao seguinte resultado: 
Coronel Dr. Gabriel Snlióndo dos Snul.os ........... . 
Divm·sos ....................................... . 
T~n1 1lPanc6 .. .................................... . 

G,úSG 
217 

3" . -
Nat-~ 2" o 311 s'ue~~õns dn Pal'inLin:o;, nns ·tn o 211 do Silvos o na 

1" do S. PuliJlJlo houve duplienln~, recnhindo os votos no cnn
clid~to cliplomnúo, 
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Do estudo dos doeument.os t•clnth·os no plcito vet•if'icou a 
Commissão ~ue ellc correu em Ol'cicm, sendo observadas as 
preseriPI.'ÕCs da lei. 

.\. neta da apumçfio geral do Estado aeeüsa o seguinte 
resultado: 

Coronel Dt·. Gabriel' Salgado dos San los ........... . 
Diversos ....................................... . 

Vot.os 
5. 453 

iül 

Como n;io houve quem eottleslnsse a yulidade do diploma 
expedido no candidato Coronel Dr. Gabriel Salgado rlos Santos, 
,; a Commissíio de Poderes ele parecer que o Senado adopte as 
,.;cguint.es conclusões: 

1", que se.iam appmvadas as elBir;ões quo se realizaram 
no Estado do Amazonas, em 30 de Janeiro corrcnlc, para reno
vação do terço do Senado, menos as secções onde houve du

. plical.a; 
2", que se:ia .reconhecido c proclamado Scnadot• da ReJlU

hlica pelo {Estado do Amazonas o .coronel Dr. Gabriel Salgado 
dos Santos. 

Sala das Commissõos, 20 de abril do ·JOJZ.- Urbano Santos, 
Presirlente.- Sri Freire, Relator.- F. Gtucm•io.- A. Aze
redo .- Gonçalves Fc1'1'c'ira .. - Bernardo Monteiro.- Tavares 
de Dura.- Wal{redo Leal.- Jonatha.~ Pedrosa. -'A imprimir. 

N. 10- HJIZ 

Apuradas pela Secretaria as 78 aul.heulicas, remef.l.ir.lns ao 
Senado, da eleição a que se procedeu em 30 de Janeiro ult,imo, 
no Estado de Sergipe, o resultado obtido foi o seguinte: 

·, 

General Manoel Prescilinno de Olivuira Valladão ... . 
Dr. Rodrigues Doria ............................ . 
Diversos ....................................... . 
Em branco ..............................• · ..... · 

Votos 
7.351 

07 
134 

8 

Segundo n nela da UJlUt•acão geral, l.nmhem presente ;\ 
Commissão, o resultado a que chegou a Junta Apuradora da 
Capital do Estudo foi: 

General Oliveit•a Vnlladão ....................... . 
Dr Rodrigues Dorin ............................ . 
e outros monos votados. 

Votos 
7.1,81 

fl(j 

O exame das aulhenlicas sujeitas ao estudo dn Commissfio 
revela que o pleito eot'l'PU em ordem no Estado ·de Sm•gipe o, 
em geral, som preterição das cxigcueins legnos, 

~
. 

:··.· . . 

::· 

I 

" ,, 
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Apouas da:'i i" e :.!" secções do municipio de Tlallayana 
appaJ·eeernm anthonl.icas em duplicata. gm qualquer das 
séries, pOJ'<lm, des~as aulhcnticas (, o candidato diplomado o 
Jnals vaLado. Abandonadas que se,Jam urnas e outras a sua 
voLal~ilo diminuü·ú apenas de :101 votos. J 

l~m taes eond il;ões a Com missão, som desr.:ot' a dela lhes; é 
de parecer: 

1", que se,iarn approvadas as elei~~õe:; realizadas a. 30 de 
janeiro do Hl12, no Estado de Sergipe, para renovação do terço 
do Senado; 

~", que seja J'ucoulweido u pl'Odamado Senador du llepu
hlieu JlOl' ussc Estado o gencJ•al J\lanoel L'reslliliano de Oliveira 
Valladão. 

Sala das Commissões, 20 de abril de l!ll:J.- Urbano Santos, 
Presidente.- A. ,1zeredo, Relator.- Gon(,alves Ferreira.
/Jcrnartlo Monteiro.- F. Gl11eerio·.- Tavares de Lura.- Jo
uathu.< l'ctlJ•osa.- Wal(redu Leal.- Sâ F1'rJirc.- A imprimir, 

N. 11 -191~ 

A Commlssão de Podcros, l.rmdo em vista as c6plas de '111 
actas, remettidas á Seeretaria do Senado e r<>feronles ú eleição 
que ú 30 do janeiro ultimo se procedeu no Estado da Parahylm 
paJ•u a renovação do I erco do Senado, verifica que foram suf
fragados nessa eleição os senhores: 

Dr .• Toão Pel'eira de Castro Pinlo .. , ............ . 
Col'onel José Joaquim do Rogo Barl'os ............. . 

Votos 
i 1.859 
2.'152 

Da nela da apul'tH)ão gm•ul nola-sc que os volos se acham 
assim d istribuidos: 
DJ•, João Pel'eira de Caslt·o Pinto ....... , . , , , , ... . 
CoJ•onei.José Joaquim do Hogo Barros ....... , .. , .. . 

10 .. 17ri 
:2.1:!7 

H a, muno so vê, uma di I'J'er·unça de 38~ votos contra o 
p!'inwiJ'O canditlalo e de 25 volos om rola<:ão ao segundo. 

Como, pül'IÍm, somelhanle dil'l'e.renca não allcr•a o J•osulla9o 
o uma vez qun o proeesso e!CILOI'al cor•t•cu /'ogulnrmenle, nao 
Ll!lido· ha1·itlo pr·otestos nem J'eclamações, é a Commissão do 
PodcJ·es de paJ•ucer que sejam adoptadas as seguintes conclu
sões: 

T, que sP,iam appr·ovtulas as eleie,:,ües u qw~, pu!'a a l'e~wvacilo 
do lcr·co do ~coado, se JH'Ooodcu, a 30 do .tnnen·o ull!mo, no 
Estado· da Parahyba: 

. H, quo sl'ja J'Cconhecido o fll'f!Cianmcl\1 St•nnr~OJ' ela Hepu
!Jiilm JH!lo unesmo Estudo o Dr. Jono Pet'ell'll do Cuslr·o Pmto. 

::inla das Commissões, 20 de abt'il do l!l12.- U1•bano San.to.<, 
Pl'<>sidenlu.- 1'at!U/'t!,\1 de Lura, Helato!'.- Gonçalves F'm'r!nra. 
- Jllrrnardo Jlo·nteiru.- Jouathas Pedrosa.- F. Glt~carw.
Wal('NJrio Leal.- A .. ·l:eJ•edo,- Stí Preir.,,- A imprimir. 

!• ,· 
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N. 12-1012 

E~tmlauas as actas da oleir;ão u quo se JH'Oeedcu no Estado 
do llio do Janeiro, a 80 de Janeiro ultimo, rmt•a 11 renovação 
do terço do Senado, a Commissão do Podel'es verificou torem 
sido votados os senhores: 

Votos 
Dr. Nilo Pocanhn .. , ... , .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . 51.128 
Dr. Julio Verissimo da Silvu Santos.,............ 7 .ü31; 

Ha duplicatas em numero de Uü, dando um total d~ 
23.132 votos ao Dr. Nilo Pccanh!l e.\, 127 no Dr. Julio Voris
süno da Silva Santos. 

Desprezadas essas duplicatas, vi~l.o nfw JlOtlur u Cornmissão 
conhecer da legitimidade das uwsa~, vor l'a!la dos nccc~snrios 
documont_os, ~indu assim o resuiL~do do pleito d, sem a menm· 
llOntesl!u;uo, Javoravcl no Dr. Ntlo Per•.anha, como so vê das 
authenlicas apuradas: • 

Votos 
Dr. N i! o Poçunha .. , ... , ....... , . .. . .. . . . . . . .. .. . 27.096 
Dr. Julio Verissimo dos Santos ............ , . , .. :. 3. 507 

A Commissüo, portanto, é do parocet•: 
i", que sejam desprezados os rcsullados da~ sec~ües onde 

houve duplicatas; . 
2", que sejam approvados os resultados das demais secções, 

na eleição realizada a 30 de Janeiro do cor.t·ente anno no Estado 
do Rio de Janeiro; 

3", que sc.ia finalmente reconhecido o proclamado Senador 
da Republica pelo Estudo tio !li o do Janeiro o Sr. Dr. Nilo 
Pcçanha, 

Sala das Commissües, 20 de ahril de 1012.- U1•bano Santos, 
Presidente.- Bernardo Montrriro, Hclalot• .- Gonçulvc~ Fnr
'l'eú·a.-· F. Gluccrio.- Wal(1'cdo Leal.- Jonathas Pedrosa. 
- Tavares de L11ra.- Sâ Freire.- A. Aze1•edo,- A imprimir. 

N. 13-1012 
A Commissüo de Poderes do SeMdo, desobrigando-se do 

encargo que lhe foi conferido Jlolo Hcgimcnto Interno, estudou 
as authenticas das oleicões renliY.adas no Districto Federal, a 
30 de janeiro do corrente anuo, vara a renovação do terço ·do 
Senado, eom a vaga allct·ta pela lel'lnimu)ão do n•unduto do 
Sr. J"auro Sodró. 

As eleir;ões cot'l'el'illll calmas, nito havendo contestucúo ao 
diploma expedido pela ,junta atmt•nt.lom ao candidato mais 
votado, o Sr. Alcindo Gnnnabm·a, que obteve, de accôrdo com 
a ururn('ão I' cita pela Secreta.ria do Senado.. 3. 382 votos no 
1" distt•iclo o 3,77:? no ~". perfazendo o total 'le 7. 151• votos, 
Jcontra o canclidnto Dr. Xavier da Silveira, que ohtovo no 
1" districto 1. 073 votos c no ~· 1. H:.l, o que dt\ o resultado 
de 3. 385 votos. 

',l 
··•,. 
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No 2' uistrielo houve duplicatas. Dcspre~adas ambas as 
serios o l'esultado é o seguinte: 

Dr. Aluindo Guanabara .......................... . 
Dr. Xavier da Silveira ...... , ................... , 

Votos 
5.2H 
2.800 

Addicionados a esses resultados os da sério l'avoravel ao 
candidato DJ'. Xavier da Silvoim a somma de votos seria: 

DJ'. Alcindo Guanabara .................•......•.. 
Dr. Xavier da Silveira ........................•.. 

Votos 
6.025 
'"274 

Como se vê, por qualquer dessas apura~õcs o candidato 
diplomado lem sompt•e maior• ia de votos. 

Por esse moLivo a Commissão é de parecer: 
1 ", que se.iam approvadas as eleições reali~adas no Dis

lr'icto J?ederal, a 30 de janeiro ,do corrente anuo, para preen
chimento do uma vaga de Senador, na sua representação; 

!l", que seja reconhecido e proclamado Senador da llepu
blica pelo Districto Federal o Sr. Aluindo Guanabara. 

Sala das Commissões, 20 de ahl'il de 1912.- U1'bano Santos, 
Presidente e Relator.- A .. 4:credo.- Gonçalves Fm·1'aira.
Harnm·do Montai1'0, - F. Gluaerio. - 7'avares de Lyra. -
Walfredo Leal. -Jonathas Pedrosa. -'Sá F1•ai1•e. -IA im
pr1mir. 

N. 14-1912 

A Commissão do Poderes do Senado examinou lH nuthen
ticns dn eleição a que se pt·ocedou om 30do .ianoiro do corrente 
anno, no Estado de Piauhy, para renova~ão do torço da repre
senta•:üo federal daquello l~staclo no Senado da llopublica. 

O resultado do pleil.o eloitornl, que cort•eu com toc!a regula-
ridade, dá o seguinte resultado: · 

Mn!'echal Pil'mino Pi!'es Ferreira ................. . 
DI'. Antonio Coelho llodrigues ................... . 
Diversos ............. , ........................ . 

Votos 
11.479 
4.316 

5 

A Commissüo, por•ím, encontrou duplicatas nos seguintes 
munioi!Jios: Amnt•ração, BarraR de Mnratahoan o Simplicio 
Mendos. 

As authonlicns dos clouR J1l'imeit•os municirios não fomm 
~ornadas cm cousidcracão pm• torem sido postas no Corroia 
desta Capitul como se verifica do carimbo impresso no onvo
loppc. 
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. Quanto ao muuieipio de Simplieio Mendes a mesma Com
missão resolveu nunullaJ' os dous gt·upos de authcuLiens quo 
em nada altet·nrn o resultado do pleito. 

Nestas eoutlil;ões ehegu-sc ao seguiu te t•csu)tado: 

ll!areuhal Fil'lllino Pires Ferreira .... ,.,,,,,,,,,,,. 
Tlr. Antonio Coe! h o Rodrigues. , ...... , , , , , , , , . , , , 
Diversos .........•............................. 

Votos 
H.2:.l7 
7 ,iü/1 

5 

A' vista do exposto .; a Com missão de Poum•es de pat•cect•: 
J, que se,inm appt•ovadas as elei•.•ües realizadas no Estado do 

. Pinully, a 30 de .inneil'o do eOJ'J'nntu nnno, para rnnovação do 
terço da repJ•esentn(:,ão daqtwlle Estado no Senado, exeluidns as 
do:-3 munü.lipios de .Am·arr·adiol Hni'I'Hs de l\larntahoan e Sim
plieio Mondes; 11 

H, ~c.in J'Peonh••ddo ,. proelamndo Si'nadOJ' da llupu
hlieu pelo Eslatlo do Piauhy o SJ•. mareehal Fit·mino ·Pires 
Fer·r·cir·a. 

Sala das Commissõcs, 20 du aln·il de 1012.- Urbano Sautos, 
l't·csiclcutc.- Jonatlw.l! Pl!!ii'OSa, nelal.ot·.- J. t\:etcdo.- Srí 
F1•eirc.- TmJU1'1!S de Lm·a.- Gonçalves F'ctl'l!il'U, voto pela 
couelusfio na JHll'l.e que se r·efPl'U no I'I..H~onheeirneuto.- JJm·
nm•do ;l/outr.iro .- F. Glucl!rin, vencido. Na minha opinião c 
srgundo o nwu t!studo P conheeitnPIII.o da eleiçãt\ o Senador 
c!Pito l'oi o St·. CnPlllo llodt'igue~.- Wal(rei/n Li!al.- .\ im
Jlt'Ílll ii'. 

O Sr. Presidente -Nada mnis hav•~ndo a Lt·nLal', vou lc~ 
vantnr n sessão. Convido os 8J':'i. Sonador·es a eompnreccrem 
amanhã, :\ 51

' sessão prcpm·atoJ•ia. 

I.~evantn-:·w a su:=;sfw ú 1 hm·a o .H) minutos. 

il" :,;g:,;S,\0 Plli~PAJÜ'I'OIHA DA I" SESI:i.\0 DA H" l~lWii:iLA
'l'UHA, EM 2~ DE ;\BRIL DE HH:l 

A' ·I hor·n dn l.ar·cle, nbre-~·m a ses~iio, a que coucol'l'Cill os 
Srs. Ouinl i no J3otmyuva, At·an.io Oi'>e~, Candido de AbJ•eu, .Tona
lhas h!IIJ'O~a. Tndio do Bl'ar.il, Ul'hano Santo,;, Jlt•nJwisco Sú, 
'l'hornaz Aeeiolr. '.l'nvaJ•e,; d" L~·t·a, Anl.nnio de Snur.n, Walft•cdo 
I .. eal Si~dsmu1'1do Golu;nl\'e~, UrnH;al\'e~ Fut•r·eir·a, U11illwJ'JIW 
CumÍ•o~. -.TOHI\ Mlll'lll'liinn, \1nl'lll\l'ditH) Mo~l.eit·o,, Moniz Fi•ilit'P., 
Sú )o'ren·e BeJ•JHlt'dn Mnntett•n, I• t'll!WI~eo lolyect'IO, Leopoldo de 
]lulhões. ~\. Ar.eJ·edo, ~lel.l'lln, Felippe Sehmidl. e PinlwiJ•u Ma
chudo (~G) . 

... 

, 

.I; 

.'.\ 
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O Sr. 2' Secretario (servindo· de I") declara que nffio hn 
expediente. 

O Sr. 4" Secretario (ser·vindo de ~·) declat·a que -não h a 
pareceres. 

O Sr. Urbano Santos- Sr. Prcsidenle, achando-se publi
cados no .iornal da Casa c distribuídos .iti em avulso H parc
eeres J•cconhecendo os podm·es de mumbt·os do Surrado, eu re
quereria a V. }jx. Que consulta.s.:;c a Cnsa. se eotwcdc urgoncia 
pam serem immediatamentc diseutidos c votados. 

Approvada a urgencia. 

Er,mç,i.o DI> UM SEN,\DOR ?!>LO J'S'!'ADO DO llJO GILINUJ> UO NOR'l'E 

Discussão uniea do parecer n. '1, de Hl12, dtt Commissiío do 
Poderes, opinando que se.iam approvadas as eleições a que so 
procerl.eu no dia 30 de ,janeiro do corrente anno, no Estado dn 
Rio C'ól:lnde do Norte, e. que sc.ia reconhecido e proclamado 
Senador da Republica pelo mesmo Estado o Dr. Joaquim Fer
reira Chaves. 

Approvndas as seguintes conclusões do parecer: 
1". que se,íam approvadas as eleições realizadas em 30 Je 

üanoiro passado no Estado do Rio Grande do NorLe, para a 
renovacilo do terco do Senado, com excepção das el'i'ectuadas 
nos municípios de Mactio, Angicos, Mossoró, Areia Bt·anca o 
Nova Cruz; . 

2", que seja reconhecido e proclamado Senador da Hepu
blica pelo mesmo Estado o D.r. Joaquim Ferreira Chaves. 

O Sr. Presidente - Esttl reconhecido e cu JH'odnmo He
nador .pelo Estudo do, lliG Grande do Nortr o Sr. Joaquim 
li'erre ii' a Chaves. 

EW!ç,i.o JJE UM Sl>NAOOit PELO ES'rADD DO MAILINJ!,'i.O 

Discussão unica do parecer n. 2, do 101:.!, da Commissiin 
de Poderes, O[linando que se.iam approvadas as eleiçüns a quo 
so lH'OcedoJu no dia 30 de .ianciro do corrente nnno no Esladn 
do Mamnhão, n que seja reconhocido e proclamado Senador 
da nepublica pelo mesmo Estado o Dr. Fernando Mendes do 
Almeida. · 

Approvadas as seguintes conclusões do parcem·: 
I", quu so,inm approvadas ns cl~ioões n que se woeedeu 

no Eslado do Maranhão om 30 de .Janctro do corJ·onle :1111111 
para a J'enovn~iio do terço do Scnndo, menos n. 1" seC~,;ün 
Burity; 

V61, I 
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2', que sc.ia r·cconhccído o ]Jroelnmado Senador por oste 
l~~l.ado o Sr. Dr. Fernando ~lcndc's de Almeida.. 

O Sr. PX'lsidente - Eslít !'ocoulrccido c ou proclnm() Se
nador: pelo Estado do J\lrtt'ttnhão o Sr. Fernando Mcnd~s do 
AlmoJClu. 

O Sr. Urbano Santos C1wla ordem) - Ac!Uindo-se na an
te-sala o Sonadol' que ueulm dtJ sot· reconlwcido, peco a V, Ex.: 
quu nomeio nma commítisão para introduzil-o no recinto afim 
de tH·csl.at· o uompt•omísso J'cgímontul. ' 

• O Sr. Presid~nte- Nomeio pm·a a commíssão que ·tem de 
mi.J·oduzn· no J't>cJnto o Senador que nci\llit de ser reconhecido 
os St•s, StJnndot•us Urbano Snn1.os, 8:\ l!'rcírc c Moniz Freire. 

Com as :t'oJ•malidadcs do esl.ylo, .; inl.roduzido no recinto, 
OTtdo rwos~a compr•on1isso u toma assento, o Sr. Sanador Fer
nando Mendes Úll Almeida. 

Discussão unica do parecct• 11. 3, de 1012, da Commissão 
dn Poderes, otlínando que se,iam appt·ovndas as e\eicões a que 
se prool'úou no llia ao rln ,iallllít·o .do JJOt'ranle anno no Estn.do 
rlo Pa1·nmí, o que BO,it\ reconlwoido o proclamado Senador da 
Ropuhlica polo mesmo Estudo o Dt•. Mnuool de Alencar Gui-
marües. 

Approvndas as scgl\ínl.os conclusúos do parecer: 
1•, que so.iam annullndns as oleioões do município de 

Jacrtl'ésinho c as da /1 11 e Gn :;CCI~úes de Palmeiras; 
2", que se,iam appt·ovadns as elelcõos realizadas nos outros 

mnniclllios daquolle J!lsludo: 
3", que se.ia rt!conlteeído o proclmnatlo Senador pelo Estado 

do Pat·amí o St·. Dr. Manuel dtJ Alencar Guimarães. 

O Sr. Presidente - Est.;í reconhecido r. ou proclamo Se~ 
rmdOJ' pelo Estado do Pamnú o Sr. l\!anoel de Alencar Gui~ 
\lll\I'ÍÍOS. 

O Sr, Candido de Allrau - Pooo li V. J!:x .. Sr. ~residente, 
quo nomoíe unta eornmissito pa1•a inh·odnztr no rocmto o Se
nndOt' qno UJJiÜiíl de ser r•~eonhecido, o qual so acha na unte• 
sala dustn Casa. 

O Sr. Presidente - .\l.l.ll!ldenrlo no J•oqum·imonl.n do hon~ 
r·ado Rnnadnt·, nomeio o;; Srt~. BcrnJII'clino Monteiro, Sigiomundo 
Goncalvo;; ll Frmwi;;co Gh"JJcrio, . 

IttLrodi.IZiJlo no rocint.o com ns !o1•mn\ldades do est}llo, 
pr·csta compromisso c toma assento o Sr. Senador· Manool do 
Alencar Gl.limurücs. 
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m .. BIÇ.'\0 IJE UM SEN,\IlOll. PEI.O ES'l'AOO DE MINAS 

Discussão unica do pm·ecet· n. r., tie -!UI~. da Gommissão 
de Poderes, opinaad(} que sojum upprovadas as eleições rcali-
1.adas no Estado de Minas GeNes, a 30 de jnneit•o do corrente 
anno, c que seja reconhecido e proclamado Senador da, 1\cpu
blica pelo mesmo :!Sstndo o Sr. Dr. Francisco Alvai'O Bueno 
de Paiva. 

Approvadas •as seguinto.s conclusões do paroeer: 
1", quo, abandonado~ os t•osu!Ludos constantes das authen

ticus mencionadas acüna1 sejam apJH'Ovadas as demais eloições 
realízadas no Estudo do Minas Gernes om 30 de ,janoim do 
corr•ente anno [lllt'll• renovar;iio do tei'QO do Senado; 

2", que se.ia r·econhecido o proclamado Senadot· [!elo Es
tado de Minas Gcraes o Dt·. Francisco Alvaro Bueno do Paiva .. 

O Sr. Presidente- Est.á reconhecido e ou 11\'0clamo Se~ 
nudot· poJo Estado de Minas Gornes o Dt•. Frnncisco Alvaro 
Bucno de Paiva. · 

ELE!ç,io DE U:lll SENADOR Plll .. O llS'rADO DE SANTA CATl!AT\IN/t' 

Discussão unica do parecer n. · 5, ·dO HH2, dn CommissãQ 
de Poderes, opinando quo soJnm npprovndns ns oloicões n que 
se procelltm no dia 30 do ,janeiro do oorrento anno, no Estado 
do Santa Catlwrina, e que seja reconhecido e proclamado Se
nodot• da Republica pelo mesmo Estado o Dr. J,uuro Seve-
rinno Müllor. · 

Approvadas •II.S seguintes conclusões do pm·ocer: 
j• que se.iam ttPll!'ovndns ns oloicõos roaliiadns no Estado 

do ílnnt.a Catlwrinn, a 30 do janeiro do corronto anno, para 
ronovncüo do torco da reprosentnoiío dnquello Estado no Se
nado Fodornl. z•, que sc,ia rocmllrocido o proclamado Sonndor [JOio refe
rido Estado o Sr. Dr. Lm1ro Snveriuno l\lüllcr. 

O Sr. Presidente- Está reconhecido o ou proclamo Se
nador pelo Est.ndo do Snnt.n Cnthnrina o Dr. Lnuro Sovorinno 
1\!üllcr. . 

l~LEIQÃO DE tJM AEN,\DOR Pllr.o ES'J',\00 DJl li!A'I"I'O-OROSSI)J 

'Discussão unica do pnrooor· n. O, do 1912, dn Commissiío 
do Pod'oros opinando quo se.inm npprovndns ns oleicõos n quo 
sfl prococlou no din 30 do jnnoiro do ,I'OI'J'OHto nnno. no Estudo 
do Mntt.o Grosso, o quo so,ia rooonhemdo o proolnn1)1'do SoJ\ndor 
dn Ropublien, pelo mosmo Estado o Dr·. José Antomo Mnrtmlto. 

Appr·ovada,, ·ns sot;uinl.rs conelnsõos do parecer: . 
l", quo so.iam UJlprovndus ns elo!oõo~ 11 que M proecdou 

no Est.ndo do Mnt.to Gt•osRo, om 30 do ,)anon·o dn e,OJ't'onto anno, 
para renov.a~ilo do tore o do Sonudo: 
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:.!u, que se,ia rcconhceido ~~ pr·otdntnndo St~nndor por osso 
Eslado o Dr· .• ros•l Aulonio ~lurlinlro. 

O Sr. Presidente- E~t.:í reeonlu~ciclo e en pr·oclamo Se
nador pelo Estado de MaLta Grosso o Dr· . .lo~é Antonio Mur-
tinho. · 

Er,fliG,iü llf. IHI Hf.N.IUOII Pf.J,O llWrADO r>D rtlll lôll.INUf. DO SUl, 

Discu:'isão uniea do pnroenr· n. 7, de 1\)1:1, Lla COJnmjssfi.o 
de Poclerf~s, opinando que sejam appl'O\'·adas Hl:'i eleü-.ües a qun 
se procedeu no dia ao ·de Jancir•o do corr·enl.e nrrno, 'no Estndo 
do llio GrMHle do Sul, tJ que seja· rceonhcddo e proclamado 
Senador ·da Republica pelo mesmo Estaúo o Dr. Alexandre 
.Cassiano do Nascimento. 

·Approvadas ns seguintes conclusões ,do par·cccr: 
111 , que se.inm n:ppr·ovadas as clciçlHJS a que se pt•ocodcu 

no Estado do Hio Grande do Sul, cm 30 de .iancit•o do cor
rente anno, para rcnovaciw do tc.rço: 

2", que s•;.ia reconhceido e pl'Oclnrna<lo Scnadot· pelo Es
tado do Hio Gt·,nndo do Sul, o Dr·. ;\lexanch't) Cassiano do Nas-
cimento. 

O Sr. Presidente- Est:l r·oconheeído e eu JH·oclamo Se
Tt[l}dor da Hepublica .. pelo Estado. do Hio Grande do Sul, o 
Dr. Aloxandre Cnssrnno do Nascimento. 

gr.Erç,io r>E U~\1 ;mJ>,\1>01\ PEI.O gg•r'Ailll llll 1\lll.Í. 

Discussiro nniea do parecer n. 8, de W L~. da Commissiro 
de Poderes, opinando que se.iam tl!)prov,ndns as elei•;ões a que 
se procedeu no dia 30 do .ianeiro do corrente anno, no Estado 
<lo P·nrú, c que sc.ia n>eonheeido e proclamado Senador da Jle
publica pelo ml!smo J"sLndo o Dr. La mo Sodri\. 

APJ1!'0vaclas as seguintes eonelusõcs {lo parecer: 
1", que ;;c.iarn approvadas as elcicõcs a que, para reno

".a~ito .do terço do Smmc}o. ;;e procedeu, •li 30 de .ianciro ul
f.tmo. no Estado do Para: 2", que. se.ia J•tmonhr,cido u JIL'Oc!amado Senador pelo mesmo 
Estado o Dr. Laura Sodré. 

O Sr. Presidente -·E:;t.ú r·t•conli'''"idn ,. t'll ·P!'Oelant•J Se
natllll' pi' lo I!~; Lado dn Par·ú, o Sr. llt'. Lau,:·o 18nrJr·t'·. 

O Sr. Indio do Brazil (Jwla o·rtlcm)- Sl'. Pt·esitlenLe, 
.nchan:do-Hn na. ·nHI.e-sa\n. o Sr. rw .. l~nul'O Sodt·é, que acaba. <lc 
.:-;er I'Heclnlweídu e pl'ocllanuuto Senador pelo Estado do fJartL 
requeiro a V. ~x. que ~e ,dit;nt: nomear a com missão qu.e ,, 
1.o111 de intr·oduw· no rccrnl.o, af1m de vrcsltll' o compromrsso 
conslil.uciorml e tomar assento. 

O Sr. Presidente·- Nomeio pam constiluil'Clll tl cormnissi10 
que tem c!" inlr·orl\l~ir· S. Ex. no recinto, os Sr·s. lnllio uo 
BI·nzil, F1·nneisw O!;vccl'io c Alencar Guimat•ües. 
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Introduzido no recinto, presta o cornpl'OIUisso ruginwntal 
e toma .assento o Sr. Laura Smh·•;. 

llLBIÇÃO DI~ UM SENAilOlt PELO BH'I'.\00 DO A,\1.\ZONAS 

E~tr~t em •discussão Ul,licn o parecer n. !l, de J!ll2, da 
CEmm1ssao de Podere·s, opmando se.iam appt·ovadns as •dei
c;,ues a qurJ se procedeu no rJi.u• :JO dn .ianuiJ'n ·du eoJ•t•enLe, ·:no 
J!.s.tado •do Amazonas, pnr:t rcnovn•;.iio do Lnr~o do SPnado " qu.• 
se.1n reconhecido IJ pl'Oclnmado ~nnafiOI' da 1\epulllica pelp 
mc!smo Estn.do o coronel D1·. Gaht•icl Salgado dos Santos. 

Approvadn~ ns segu intcs cone Iusõcs •do JHl J'ecer: 
fu, que se~1am app!'ovndns i'IK elcicõe~ qu•• St• J'ealizaram 

no Es~nrdo do Amuzoni\~~ nm :30 rle ,imwir·o eorrent.e, J1íU'il 1'e
novn9ao do te~·r;o do Senado, mc•nos a,; see~ües ondfJ houver 
durrlwatn; 

2•, que sc.in reconhecido e JlJ•oelamn,da Scnadot· !"'lo Es
tado fio Amazona~ o eoronol Dr. Clithriel Salga,rJo dos Santos. 

O Sr. Presidente -IEM;í l'eeonlwe.ido e l'll pt•oeiallno Se
nado!' pelo Estado do Amazona,, o :':t•. D1·. Gabr·i••l :':algarlo tios 
Santos. -

O Sr. Jonathas Pedrosa (pela. ordem.)- St·. PJ·esidcnlc. 
inf-ormo a V. Ex. que se acha na ante-sala o Sr. coronel 
Gabriel Salgado dos Santos, que V. Ex. acaba de Jll'DC!amar 
Senador pelo Estado do Amazonas. Requeiro, pai;<, a V. Ex .. 
a nomeação da commíssão que tem de intt•oduzir S. Ex. no 
recinto, afim Je prestar o compromisso e tomar assento. 

O Sr. Presidente- Nomeio para fazerem parte .rJa com
missão que tem de introduzir S. Ex. no recinto, os Srs. Jo
nathns Pedrosa, Mendes de Almeida o Metel!o. 

Intt•oduzido no t·ecinto, presta o eompromisso regimental 
e toma: assento o Sr. coronnl Gabriel Salgado dos Santos. 

Discussão unicn do parecer n. '10, do 1012, da Commiss!lo 
d() Poderes, .opinando que sejam approvadas as eleições a que 
se procedeu, no dia 30 de ,iane·iro do corrente anno, no l~.~Lado 

.íle Sergipe, c que se.ia reconhecido c proclamado Sennd9r d:t 
nepublicn pelo mesmo Estado H St·. general Manoel Pt•esctlinnr• 
dr 01 iveirn, V:alladão. 

Approvadas as seguintes conclusões do pa,rcccr: 
l", quo se,jam approv:ulns as eleições I'en!izadas a 30 do 

,janeiro do I !112, no Estado de Sergipe, pam rcnov.ação do terço 
do Sonndo; 

2", qno soja ·reconhecido e proclamado SenadO!' por esse 
Estado o gonm:al 1\lanoel Presciliano do Oiiveir,ru Vallndito. 

O Sr. Presidente- J!;stt\ proclamado S•}nador da J:!•~PU
blicn pelo Estudo do Sergipe o Sr. general Mnnool Prese11lano 
,de Oliveü'll' :Valladão., · 
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O Sr. Guilherme Campos - Achando-se na Casa o St·. Se
nador proclamado, peco a V. Ex. Q)le nomeie a cotnmissiio 
enoar~egada de Hür·oduzll-o no roemlo para p!'esl.at· eom
promlsso. 

O Sr. Presidente- Nome'o os Srs. Senadores Guilhcrmo 
Campos, Bernardo Monteiro e Lnuro Sodré. 

Inlt•oduzido no recinto, JWestn compromisso regimental o 
toma assento o Sr. Senador Olivoim Valladílo. 

EJ,ElÇ.~O JJg UM SHNADOit PEI.O ES'I'AIJO IJA p,)MÜYBA 

Discussão unicn do parener da Commissão de Podares 
n. H, de 1!!12, _sobre as eleições realizadas no Estado da Pn
mhyba, no dia 30 de janeiro do Cbrrente anno, opinando que 
seja rrconheeido n pr·oelamado Senador da llepublica o Dr. Joüo 
Pereira de Cast.I·o Pinto. 

Approvadas as seguintes conclusões 'flo pm·eccr: 
i', que sejam approvadas as eleições n que, para a rono

vação do lcrr;o -rlo Senado, se procedeu, a 30 de janeiro tiltimo, 
no Estado •da Parnhylm; 

2', que sejn m~onhccido n diplomado Smmdoi· tJelo m~smo 
Es~ado o Dt·. João Pore ira do Castro Pinto. 

O Sr. Presidente"-'- Está mconhecido e llll proclamo Stl• 
nndor da Republica pelo Esta•do da Pnrahyba o Sr. Dt·. Jolio 
Pereir11 de Castro Pinto. 

o Si'. Willfredo Leal- Sr. Presidente. achnnd(I"SO m1 
anto-snht o Schadhr proclamnrlo, peço a V. Ex. que se dil!'ílO 
nomear a commissfio que o devo introduzir no r'cclnto, 

o Sr. Presidente-Nomeio os Brs. A; Azoredo, Waltredo 
Leal e Gonçalves Ferreira. 

Introduzido nó rectnl.o, nresla compromisso o toma as
santo o Sr. Senador Castro L>iuto. 

E!,E!Ç,\0 DE UM SENADOR Pm.O EB'l'o\DO DO niO DE .TANEinO 

DiRcussiio unica rio ]1ar·ecer cln Commissiio do Poderes 
n. 12, -do 1!!12, sobre ns e]eiç~os realizadas no Estado çlo Rio 
do .Taneiro no. din· 30 do .tnnetro do cort•enle ann'll, oomnndo 
quo scj 11 rr!oonhocirlo o nl'Oclamadri Senador dn Roptihlicn pelo 
mesmo Estado o Dr. Nilo Pecnnhn. 

Approvadns as seguinl.cs conchrsües do parecer:. 
1', quo so.lnm desprezados os resultados das secções onde 

houve duplicatas: 
2•, flUO sejam approvarlos os J'0~trltados daR demaiR secções, 

nn oleiçiin i·cnlizndri ~ ~o <lo janeiro do iJOr!'enltJ nlino, no Es
tado do Rio de Jnnctro; 
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·. 3', que seJa finalmente reconhecido e proclnmndo Senador 
pelo Estado do filo de .Tanciro o Sr, Dr. Nilo Per,anhn.. . 

o· Sr. Presidente- Est:l. reconhecido o eu proclamo Se
nador eleito pelo Estado do Hio do .Janeiro o Sr. Dr. Nilo 
Pecnnha,, 

'i 
E!,EJÇ,i.O DE UM SENMJOil pg!.Q IJIA'l'IUC'l'O FimEHM, 

Discussão unic:t do parecer ria r.ommissão de Poderes 
n .. 13, de 1012, sobre a~ clcir;õc:; J'calizarlas no rlia 30 de ,ja
neiro odo cort·enlc nnno, opinando qm sc.ia J'eeonhccirlo c pro
clamado ScnndoJ• rl:t llrpuiilicn pelo mesmo Districto o Dr. AI
cindo Guanabara. 

Approvndns ns ~~~guinl.1~s r·om·.h!siíi~S do pnrocer: 
. 1", que se,inm nppt·ovarl:ls as clci('ões J·cn.lizndas no Dis

tricto Federul, a 30 de janeiro do corrente anno, para pre
enchimento de uma vaga de Senador, na sua. representação; 

2'; que se.in reconhecido c proelnmado Senador da Repl!
blicn pelo Districto Federal o Sr. Alcindo Gullnnhllrn. 

O Sr. Presidente- F.sltí reconhecido c cu proclamo Se
nador eleito pelo Dlstri.cto Fedcvn I o Sr. Alcindo Guanabara, 

llf,EIÇÃO DE UM SENADO!\ i:>m.o ES'!',\00 DO PIAUHY 

. DiRcussão unicn do parecer rln Commissão de. Poderes 
n. 14, de i912, sobre ns eleições realizadas no Estado do Piauhy, 
no dia 30 de ,inneiro do corrente nnno, opinando que se.in 
reconhecido e proclamado Senador dit Hepublica, pelo mesmo 
Estado, o marechal Firmino Pires Ferreira. 

Apprbvndns ns seguintes conclusões elo pM·eccr: 
·. t•, q\ie sc,lnin njlprovadas as eleições rcaliza.dus no Estado 
do Piaúhy, n 30 de )nneiro do corrente anno, pnm renovação 
do tér!)o dn representação· daquel!o Estado, no Senado, ex
cluidas as dos municípios de Am:ti'naçiio, B11rras de Jlbra.
tahonn ó Siinplioio Mendes; 

2", que seja reconhecido c proclamado Senador pelo Es
tado do Piauhy o Sr. marechal Firmino Pires Ferreim. 

O Sr. Presidente-Está reconhecido ·C eu proclamo Se
nador eleito pelo Estado do Pinuhy o Sr. Firmino Pires Fer
reira • 

. O Sr. Fra!tOisco Sã ()Jcla m•dcm 1 - Sr. Presidon!.o, ro
queiro a V. l!lx. quiJ nomeie n commissüo pnrn inlrodiizii' no 
rc~!nf.o o Sr. Senador que acnh:t de ser roconhecido pelo Es
ta.do do Piauhy. 

O Sr. Presidente - Nom0io para 0SRn r.ommissiío os Srs, 
Francisco Sá, St\ Freire o Oliveim Valladiio. 
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Inl.rodu~ido no recinto, com as formalidades lcgac~. jli'I!SLa 
o,nompromisso rcgimonl.nl o toma assento o Sr. Pires Fc•·t·oil.·a. 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tmta:t• vou lo
vanLnr a sessão. 

Convido os Srs. Senadores a r,ompm·oceJ·euJ :mmnhfi, 
sexta sessão prepuratoria. 

Levanta-se n sessão ús 2 horas. 

6" SESSi\0 PREPARATOHIA DA 'i' SESSÃO DA 8' LEGIS
LA~ICURA, EM 23 DE ABRIL DE HH!l 

PIIESIDJ;NCIA DO 811. QUIN1'!NO BOCAYUV,\, VICE-PIIES!DEN'PE 

A' 1 hora da tarde, ahre-se a sessão, ,u,· que concorrem 
ns Srs. Quintino Bocayuva, Arnu.io Góes, Candido de Abreu, 
.Tonrühas Pedrosa, Jndio do Bra?.il, Urbano Sant{)s, Mendes do 
Almcirla, Th{)ma?. Accioly, Tavares do Lyra, Antonio de Souza, 
Walfredo J,eal, Castro Pinto, Sigismundo Gonça.lves, Gonçalves 
Ferreira, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Sá Freire; 
Boz•nm,do ~lonteiro, Francisco Glycerio, A. Azeredo, Mei!()IJO, 
AlencaJ· ·Guimarães c Pinheiro Maehado (23). 

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

O Sr. 2• Secretario (servindo de 1•) dá conta do seguinW 

EXPEDIENTE 

Telegramma do Sr. Francisco de. Gouv~a N{)brega, presi..: 
dente da Junta Apuradora das ~leições procedidas no Estado 
da Parahyba, para preenchimento de uma vaga existente nru 
roprosentar.iío do mesmo Estado. communieando haver ulti
mado os séus trabalhos e expedido diploma ao Sr. Dr. Pedro 
da Cunha Pedrosa.- Inteirado. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•) procede á leitura doil 
seguintes 

PARECERES 

N. 15 - 1912 

Tendo a Commissiío de Poderes examinado as actas dO: 
eleição procedida no Estndo de Goyaz n{) dia 30 de janeiro 
ultimo, para renovacão do terço do Senado, verificou terem 
sido votados {)S senhores: 

Votos 
Desembargador Luiz Gonzaga .Tayme ..•...•........ 
Diversos ......................................... •' 
Em branco .......... ,,·.:· ........................... '· 

• 

-
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J)e_iXHI'illll ·de \'iy n:-; autlle11tkns de Allumfin, IBon. Vista do 
rroeanL111~, Caldas ?\ovas, 1•1ül'Lü, PedJ•o .\l'l'nnso, Peixe, Pillar, 
PoJ'i,o Xa1:ional e S .. JnstJ do Ft•J•r·o, r•et~ttlwndo a Seer·ctnrin. a's 
dos ·:3l'O'll i n !.os m u 11 i e i pi os : · 

Alta !Iii:·, Annnpolis, AJ'!'nyas, llnlln ViRtn, Jlomfim Campo 
Fol'moso, CnvnleanLP, Cnmpinns, Cont:Pi~üo do Norte, 'cnlaláo 
CoJ·umL::i, Cur·umhnllyiJa, CuJ'J'aiinhn, FltJJ•us, Formosa, Goyaz: 
Tpamer1, .Jm·ngu;í, .Tnlahy, :\lor•J•inllos, Mineü·os, Natividade, 
Palma, Posse, Pouso Alto, P;·l':mopolis, llio Bonito, Jlio VcrriiJ, 
Sant.n Cruz, ~. Domingos, S .. rostt dr:~ rrocant.ins, Santa Luzia, 
Si,tio da Ahbaclin, Santa llita. do 1':11·nnahyha, TnguaLinga" Cha
pHo, ns quae:;, apnJ·a.dns, .dnJ•am o r·esultado nciJnn~. 

A Commis::;fio deixou de npur·nr· as elci(·õcs proecdidns nn 
1' seecão do municipio de A:·t·nyas, ond" ho'""'~ duplicata, por 
lhe l'altarr•m os elementos nuce"sa:·ios pnl'a eonheee:· d:t lcgi
t.imklade da ~!c•sn. opinando tamhem no sc·nf.ido de .serem 
desprezadas .rts de 'ragual.ingn, feitas por·anle mesa.s eu,ios 
membros não t.iver•am a firma rPconhecida por notarias pu
blioos do municipio c Rim pm· cirJadãoR sem investidura legal, 
confot·mc oonsta do protesto feito por um dos J'iscaes do pl·c.ito, 
perante ·n· Junta Aput•arlo:·a. 

Alrím disso, outras it•t•cgui:H·i<lades not:tdas não alteram 
o resuHarlo do pleit.o, deixando a Commissão •de aprecin.l-.a•s, 
tanto mais quanto perante ella nenhuma contestação foi apre
sentada. 

E' de parece!', portanto: 
l'', que se,iam approvadas aR cleiçücR realizadas no dia 

30 de ,janeiro do corrente anno .no Est.ado de, Goyaz, parn. a 
rcnoyação do tere o do Senado; 

2", que se,iam desprezadas o~ duplicatas da 1' seN)iio do 
município ·d·e Arrayas, bem como umrt das sr\ries das 1", 2• o 
3" secções do municipio de Tagu:ttinga; . 

3", quo sc,ia reeonhccido e proclamado Senador da llepu
blica pelo rcfr:·ido Estado o Sr. D:·. Luiz Gonza!l'rt Jayme. 

Sala das CommiRsõeR, 22 de abril de 1012.- U1•bano Santos, 
presidente.- Gouçal!Jcs Pe1•rcir111, relator.-Sd Prcü•c.-A. 
A:crcdn.-.Tonathas Pedrosa.- Wal{1'Cdo Lcal.-Bcrnardd 
Monteiro.- P. Glueerio.- 1'mJal'cs rle Dura.- A imprimir,. 

N. fG - 1012 

Ao estudo da Commissão de Poderes do Senado foram suli
mel,tidas SH authenticas da eleição procGdida a 30 de ,janeiro 
do corrente anno, no Estado do S. Paulo, para renovação do 
trrco do Senado. 

Nesta ol•cição n Seerotnrin do Senado apurou o seguinte 
resulta do: 

Dr. Manocl Ferra?. de Campos Sallcs ............... . 
Em :=;c parado .................................... . 
DiV011SOS .. o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Em hranoo .............................. ......... . 

Votos 
71.782 

430 
1 00'' . ....., 

GS1 
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. Deanl.e do prosenl._o resultado o tendo a Commissüo vori
fwndo que nenhuma rrrcgulnridodo oonsta do processo alei• 
tora!, ú do parecer: 

1", que so.inJ!l approvadas as oloi~õos procod·ídas naquolle 
:Estado .n. 30 do .Jnnon·o do corrente nnno para renovnciio do 
torço do Senado; • 

2", que so.in J•cconhecido e proclamado Senador· da Repu
blica, poJo referido Estado o Sr. Dr. Manool Ferraz do Campos 
tlnlles. 

Sala das Commissücs, 22 de abril do tü 12.- U1•bano Santo.,, 
prosidento.-Wal{redo Lr!nl, r•olat.or.-A. AzeJ•edo.-F,·an
cisco Gluccrio.- Tavm·es de Lura.- Go-nçalves Fe7'1'eim.
Jonnt /w.1 f'er/rosa.- IJI!I'IIIII'r/o Jlouleiru.- !:irí fo'reiJ•e.- A im
JII'imit•. 

O Sr. Sá Freire-. Sr. Prosidontc, achando-se na nnte-s·nln 
o Sr·. Si!llndO/' l'fi(!Oilheddn pnln fi~~tndn dn Minas nm·n.e~, L'P.;.. 
qncil·o li V. Ex. n nnmP:u;iio ria ~~onmJissiio quo o rleve iul.rn
duzir no J'ecinlo afim rln pl·esl.al' o uomrwomisso l'egimenlal. , 

O Sr. Presidente -Nomeio para essa commissno os Srs, 
Só. Freire, ,Tonnthas Pedrosa o Oliveira Vnllndiio. 
· Introduzido no recinto com ns formaliilndes r~:gimAntnes, 
'[!resta compromisso c toma •assento o Sr. Buono de Pniva. 

O Sr. Presidente- J'ifio havendo mais nada n tratar, vou 
Iev11ntar n scssüo. ConvOco pnl'n. nmnnhil, :\ hol'n l'eB'iment.nl, 
a sotimn sessão prcpnratoria. 

r.evunlu-so n sessão ;í I horn e 20 minutos. 

7.' SESSÃO PRRPAnA TOnTA DA 1' AESS,\0 DA 8' UilGTS~ 
LATURA. EM 21, DE ABRIL DE f\H2 

l'l\ÍCS!lll'NCi.\ DO 8!\. QtliN1'1:'>0 OOCAYUVA, VICI~-PIIES!OEN1'E 

A' 1 hom da tardo nh1·o-se n sessão, n que concorrem os 
Rrs. Quint.inn Rocnynva. t\Joau.ió Cli\cs, Canrlido rlc Aurcir, 
~tonnthns Podrosn. Arthllr T.emos, Urb~no Snnt.os, lllendes do 
Almeida Pit•es Fm•roi1•a. 'rhomnz AceiOIY, Ta1·nrcs rio J,yr•a, 
ftnf.(Jnio' ile Souza. Wnlrpcrlo Leal. r.nsl.ro Pinto, Sigism\uirlo 
Goncntves, Goncnlvos Fm·roi\n. Gnilh0rmo C_nmpos .• Olivo.irn 
.Vnllndt\o Brt•naNiino MonleJro, Mon1z FJ'Gli'P. Sa Freu·o, 
Bnrno d;: Paiva. Bm•nnrrlo Mnnleii'O. Fmlll:iscn G!yccrio, T,eo
poldo de T!ulh<i~s. ·"; Azerrilo, ~rr.t.cllo: G~nel'nRo 'Mnroucs, 
Alcnca!' Guimnrttrs, J<r.ltppe Schm1dt e Pmlum·o Mnrllnrln (30). 

:F.· lida, r,ostn em discussão r, sem de!JUlc, app1;ovurla n 
nctn da scssüo .anterior. 

i 

t 

f 
~ 
I 
I . 
I 

f 

I 



SESSÕES PREPARATORIAS 21 

O Sr. 2" Secretario (sa7'Vindo de I") declara quo não hn 
expodlonto. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2") declara que nüo h a 
pareceres. 

O Sr. Pinheiro Machado-Sl'. Pl'csidenLo, peço a V. Ex., 
q~e COJ!Sulto o Senado si concede urgencia. pam entrarem em 
drsçussuo os parecm·os dn Oommissão de Poderes, relativos ás 
olor9õos que se realiz:wam cm S. Paulo e Goynz para a reno
vacao do terço do Soando. 

Aprovrilo a oppOI·I.unid·ndo parn solicitar de V. E:c a no
menção da commissfío para introduzi!· no r·cl'.into, afim do 
tomar posse, o S1·. Cnssinno do NaseimnnLo, Senador eleito pelo 
Estado rio llio Gmnde do Sul, qur• sn acha no cdificio. 

AppJ•ovncla n UJ'[:encia. 

O Sr. Presidente- Nomeio para a r:ommissiio, ~ur rlovo 
reeobm· o nosso collo~u. Senndnl' pelo llin Gl'ande rio Rui, os 
Srs. Pinheiro Machado, S:\ FJ•eiJ•e e Mendes de Almeida. 

Tnl.rodnzido no recinto, presta compromisso e toma assento 
o St•. Cassiano do Nascimento. 

ET.EIÇÃO DE U!\! SgNADOn PllT.O ES'T'ADO DE GOYAZ 

Discussão unicn do parrcet• dn Commissiio de Poderes, 
n. 1!;, de 1012, sobre ns oleirõrs realizarias no Estado de Goyaz, 
no din 30 de .inneiro do conêntc nnno, pam rcnovar,.ão do terco 
do Senado. opinando qnc se.in rcconhccido o proclamado Se
nador da fiepuhlicn pe·lo mcsmo Estado o Si·. desembargador 
Luir. Gonznga .Tayme. 

Approvndns ns scgu intcs conclusões do parecer: 
1"~ que se.iam npprov!l!dns ns eleicõos rea!i?.ndas no dia 

30 do Janeiro do corrente anno no Estudo de Goyuzl pa.rnl a 
renovação do terço do Senado; . 

2". qne se.iam despt•ozadns ns duplicntns da 1" secçfio do 
munininio fie Annyas, bem como nmu das sr1rics dns 1', 2' o 
3' sccçõrs do município do Taguatinga; 

3", Que se.in. J•cconhrcido c proclnm)JdO SenadO I' ria Hcpu
hlica pelo ref'r•J•ido Estado o Sr. Dr. Lu1z Onnzngn .Jaymc. 

O Sr. PreRidente- F.sf.r\ l'eronhrcido c cu proclamo Se
nador dn nepuhlicn pelo Estado rio Goynz o SI', Dr. Luiz Gon
zaga .T :wme. 

Ef,gyç,\0 DF. UM RF.N.\0011 PF.T.O F.R1'ADO DE R. PAU!.O 

DiRrmsRiio 1inir-a rln nnt•rr,pJ' da CommisRito dr Pod~rr:~. 
n. !G, do ·1012. sohJ•n nR elniçrins rnnli1.nrlns no Est.ndo dr: ElrHl 
Pnulo no dil\ 30 ele janeiro do corrente· nnno, pnNt ronovnçaQ do 
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terço <lo Senado, opinando que so,ia reconhceirlo ~~ pc•oidamaclo 
SPnndor da Republica pelo mesmo Estado{) Dr . .1\lnnoel Ferraz 
de Campos Sallcs . 

• \pprovadas as srguinles c·onclusõcs do purcr.cr: 
1', que se.inm npprovndas as e.Jeiçõcs pc·ocedidns naqucllo 

Estado a 30 de Jn.neiro do corrente nnno para renovar.iio do 
terço do Senado; ' • 

2', tftlü se.ia reconhecido o pmclamndo ScmadOI' cln 1\cpu
blica, pelo t•dorirlo Estado, o Sr. 111'. Manol'l Jlerc·az do Campos 
Sallcs. 

O Sr. Presidente -Eslít reconhecido e cu proelmno Se
nadoc· da rtopul!Jwa PL•lo ;Estado de S. Paulo o SI'. Dr. )lanoel 
Fec•c·az do Campos Sa.Ues. 

:'iada mnis havendo a f.rnf.ar vou levantar n sessão. 
Convido os Srs. Senadores a compni'Cccrem amanhã :\ oi

tava sessão preparntorin. 

Levanta-se a ses siLo a 1 hora o ~O minutos. 

8" SESS.~O PREPAnATORIA DA 1' SESSÃO DA 8' LEGIS
LATURA, EM 25 DE ABRIL DE 1012 

PRESIDgNC!.I llD SR. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESJDENTE 

A' 1 hom da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os 
Sc·s. Quintino Bocayuva, ArauJo Góes, Candido de Abreu, 
;Tonat.has Pedrosa, Arthur Lemos, Urbano Santos, Mendes de 
Almeida, Pil·es Ferreira, Francisco Stl, Tavares de Lyra, An
tcmio de Souza, Wnlfrodo Leal. Castro Pinto, Sigismundo 
Goncalves, Gonçalves Forrei·ra, Guilherme Campos, Oliveira 
Vallndão, José Marcollino, Bernadino Monleic•o, Stl Fc•eire, 
Buono de Paiva, Bernardo Montoit•o, A. Azereojo, Metello, · Ge
neroso Marques, AlencaJ• Guimarães, Feliflpe Schmidt, ?i
nheiro Machado o Cassiano <lo Nascimento (29). 

E' lida, posta om discussão e, som debato, appro\'ada a 
neta da sossiío .anterior. 

O Sr. 2" Secretario (serJJindo da 1') dá cont.a do srguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Um do Sr. Dr. J,auro Mülle•r, datado de H do fevereiro, 

cnmmunicando llavor assumido o cargo <lo Ministro dns Re
lacões ExLoJ·ioros, pura• o qual foi nomeado por dem·olo da 
mesma dnla.- Inteirado. 
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Um ao Sr. almira.nlo •Belfort Vieira, datado do -1 t do ia
JJeiro, communicando haver assumido o cargo do Ministro' da 
Marinha, ·pura o qual foi nomeado por decreto da mesma data 
-Inteirado. · 

Um do S1•. general Vospasiuono d~ Albuquerque, datado 
rle 30 de março, eommunicando havrr assumido o cargo de 
l\linistro da Guerm, para o qual foi nomeado por decreto d~ 
mesma data.-Jnteirado. 

Um do Sr. Dr. Enéas Martins, dat.ndo de 8 de• fevereiro 
nommunicando haver assumido o cargo de Sub-Secretm·io de 
,Estado das llelaçõcs Exteriores, para o qua·l foi nomeado por 
decreto d" 7 ·dO mesmo rner..- J1üeirado. 

Um do Sr. conde de Affonso Celso, datado de tn do l'c
vereit·o, cornmunicando haver assumido mt mesm11 oa.ta ·o 
eargo de -presidente do Instituto Histol'ico e Geographico Bra
zileiro.- Inteil'ndo. 

. Um do SI'. D1·. Lamo 1\!üllcl', illinisll'o das Relações Ex
teriores, dalt.ido de 25 do em-rente, renunciando ao mandato 
de Senador velo ~'stndo de Santa Cntharina, para continuar 
no exercício do cargo de que se acha, investido.- Facam-se 
as communicaçõcs devidas para preenchimento da vaga. 

Outro .do mesmo senhor, datado de :24 do rorrentc, trans
mittindo ,1, mensagem oom C! li C• o Sr. !'residente da nepublica 
pede a necessaria licenca afim de que o Senador Dr. Campos 
8alles, Enviado Extraordinario e l\linistr·o Plenipotenciario na 
RepubliBar ArgenUna, acceite continuar nn missão que lhe foi 
confiada.- A' Com missão de Constituicão e Diplomacia. 

~·., ~ 

' O Sr. 4' Secretario (se·l'vindo de 2") ·declnra que não ha 
Ilnl'eceres. 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar •n. sessão, convidando os St•s. Senadores a compar•cccrcm 
amanhã !1 !)• sessão prcparatoria. 

Levanta-se n sessão á 1 hora o 35 minutos da larde. 

(l• SESS,\10 PHEPAIL\'J'ORTA DA I" SESS.i.O DA 8" LEGISLA
TUnA, E~l :?(i D.E Alltl.IL DE 1!112 

l'llllSIOI~NCL\ DO SR, QUI N~'INO ROC.I YU\',\, \'Hli~-PimRillEN'I'I~ 

A' 1 llnr·a da l.nJ•clt~ nbi'P-~o n :-:essão, a tltlo ~~oncorl't~rn 
"" s1·s. Quinlino Hoeayuvn, A1·au.in Góos, Cnndido tirl Abreu . 
. Toual.has l'odrosn, Urhnno Santos, ~lenclns elo Almeidn, Pil'~S 
]?t'l'l'nil'a .Francisco 8:\, · Thomnr. .Aeeiol>", Tnvnres cln J.y,•a, 
Anl.nn i o 'do sou1.a, Wn I 1'1·edo Len I, Casli'O Pinto, Sigismunuo 
Gon~:-niYI':-i, Gnnculvn:-; v~~t't'Pir·a. Ouilh1ll'll111 Campo~. OlivfliJ•n 
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Valladilo, José Mnrcellino, Bo!'nardino Monl.t•iro, Sü I''roiro, 
Augusto do Vnsuoneo!Jo~. H nono du .Pail·n, .Uoi'llill'llo Mon Lo i !'O, 
A, Ar.ormlo, ~!el.ollu, Aloucai· Guilllill'iios, Pinheil'o Jlaelmdo o 
LHSSUliiO dO ;\a.,l:llllelllO (28). 

E' lida, _posta e~n discussão o, sum deiJute, upprovnda a 
acta da sessuo ,antorror. 

O Sr. 2' Secretario (servindo de /") declal'a que não ha 
expediente, 

O Sr. 4" Secretario (servi11do de .2") ·doclam que não h a 
pareceres. 

O Sr. P1·esidente- N~'la mais havendo a tratar, vou le
vantar a sc.ssão, convidando os Srs. Senadoras a compnrccorem 
amanhã, ;í '10" sessão preparatoria. 

LevanLa-se a sessão á 1 hora o 25 minutos da tarde. 

iO' SESSÃO PREPAHATORIA DA 1' SESS.:\0 DA 8' LEGIS
LATURA, EM 27 DE ABHIL DE 191.2 

PltESIDJlNCIA DO Sll. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESIDEN'l'E 

A' 1 hora da tarde, abre-se a sessão, 11 que concorrem 
os Srs. Quint.ino Bocayuva, Araujo Góes, Candido de Abreu, 
Jonathns Pedroso,, Arthur Lemos, Ur·bano Santos, 1\!endos de 
Almeida, Pires Ferreira, 'rhomaz Accioly, Tavares de Lyro, 
Antonio de Souza, Walfredo Leal, Cnstt•o Pinto, Sigísmundo 
Gonçalves, Gon(•tllves 11errei1·a, Guilhél'mc Campos, Oliveira 
Valladiio, Josú Murcellino, Bernardino Mmttoiro, Bueno de 
Paiva, Bernardo Monteiro, Francisco Glycerio, Leopoldo do 
Bulhões, Metello, Pinheiro Machado e Cassiano do N'nscimento 
(27). 

E' lida, posta em discussão ü, sem debate, approvndn a 
acta da sessiío ,anterior. 

O Sr. 2" Secretario (servindo tle -/") declara que não h a 
expedi ente. 

O Sr. 4" Secretario (sm·vinrlo tio 2") declat•a que niio hili 
pareoeres. 

O Sr. Pires Ferreira- R r. Pi'oRidcn I. c, pod i n palavra 
para communicar n V. Ex. o ti Casa quo o mou omnpnnhoiro 
de represenf.nciio, o Sr. Senador Ge1·vnsio PnsHn~. estú PJ'ompto 
pnra os trnbnlhos, o om viagem Jllll'll esta Cnp1tnl. 
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O Sr. Presidente- O Senado fica inteirado. 
o 

Nada mais havendo a tratar, vou levantai' a sessão, con
vidtuldo os Srs. Senadores a comparecerem amanhã, H • sessão 
Pl'eparatoria. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 25 minutos da. tarde. 

H' SESS!O PREPARATOIHA DA i' SESSÃO DA 8• LEGIS
LATUI\A, El\1 28 DE AtBRTL DE 1912 

PJHlS!DENOIA DO SR. QUINTINO DOQ.o\YUVA, VICE-PI\EBIPI~NTE 

A' 1 hora da tardo abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. Quintino Bocayuva, Candido de Abreu, Indio do Brazil, 
Tavares do Lyra, Guilherme Campos, Bernardino Monteiro, Sá 
Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro e Metello (10). 

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

O Sr, 4" Secretario (sc1•vindo de f") declara que não hlal 
expediente. 

O Sr. Metello (su:pplente, servindo de Jl" Secretario) pro
cede á leitura <lo se,gmnte 

PARI!Of:R 

N. 17- 19!2 

A Commissão cte Poderes dà Senado examinou cuidado
sarnento a ele·iciio, a que se procedeu no Estado do Espírito 
Santo, a 30 ·de ,i'aneiro ult.imo, para ronova~ão <lo torço do Se
nado, depois do ter ouvido o contestante c o candidato cliplo
rnudo, Do resultado do debato e do exame das notas e ma.is 
documentos npreso·ntados verificou a Commissüo o seguinte, 
que passa a expor: 

Impugnadas as eleições do município da Victoria, chegou 
a Commissüo á oortozn de que as mesmas foram presididas 
por mesas organizadas do modo difJ'orento do prescripto cm 
Ioi. lloi assim que presidiu a .iuntJt or!l'nnizndora dollas o 
t• supplonte do ,iuiz substituto l'cdcrnl, Manool Nunes do Ama
ral Poroirn, quando a outro oabia esse dever. A 30 ele <le
zomhro do !OH o referido cidadão :nohava-se no oxercici.o do 
enrgo do ,iuiz substituto, porque, n 20, tis 3 horas da tar:le, 
deixava o Jogar o respectivo titular, só o reassumindo no dia 
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30 do mesmo mex, ás ;, 'h ela Lardc. (Art. üJ da lei n. l.~Gn, 
de 15 de 110vnmlH'O de ·J D!H.) Documentos ,i untos pulo contes
,f.ante. Além desse vicio fomm presentes :'t dita .iu11ta :19 of
ficios indicando mesarios, sem as formalidades da lei, figu
rando mesmo, cm alguns delles, ind ividuos que não são elei
t,ores, conforme se ve cl•:1ramente dos documentos .iuntos ii 
contestação. •Os mesarios nomeados por esse meio illegal to
maram parte nas secr;ões, pelo que •l a Commissão de• parecer 
que se,iam a11nullad•as as eleições realizadas, 110 referido dia, 
na cidade de Victoria. A Commissão propõe mais que sejam 
;julgadas nullas as seguintes eleições pelos fundamentos que 
passa a expor •C quo foram documentados. 

Município de Itapemirim- Nas 1', 2' e 3" secções a ,i unta 
.recusou o reeebimento de officios indicandll de modo regular 
eleitores pum mesarios. 

Município do Espírito Santo- Nas duas secções deste, mu
nicipio houve recusa de fiscaes. 

Alegre- A acta da 5" secção deste município não foi con· 
J'erida nem concertada. · 

GariacJCa- Houve manifesta infracção do •a.rt. 61 da lei 
eleitoral, pois tomaram .parte na ,iunta indivíduos que não 
eram membros rffectivos ou supplentes don. mesma. 

LinhareR- A acta da 3' secr;ão não foi conferida nem 
concertada. 

Ri·o Novo- Houve recusa de fiscaes em todas as secções 
deste município. 

S. Pedm de 1Labapoana- A neta da ·J" secção deste mu
nicípio não traz aRsignatura dos mesarios. 

iBarra do S. Mal.hcus- Houve duplicata e a commissão 
não pode WJ'irir,a.J' qual das actas devia ser apurada. 

Guandú (Affonso Claudio)- Na 5" secção deste pmnicipio 
deu-so a recusa de fiscal. 

Vianna- Pelos •documentos apresentadoR a Comm!issão 
verificou que a eleição deste município não foi feibn· regu
larmente. 

Cachoeiro do Hapcmirim- A opposi~ão oJ•ganiwu dupli
oal.as em todas as sceções: por•'•m foi possivol verificar, pela 
acta d•u, organização das mesas existente nesta seet•ctaria, que 
as verdadeiras siio aqucllas que dão maioria ao candidato di
rplomado, o que sr •acham revestidas de todas as formalidades 
·lcgaes. 

Desprezadas, portanto, ~s acl.as. das eleirJÕ0S cu,ia annul
Jacão é proposta chega-se :unda asRtm ao scguu!l.c resultado: 

' Para Senado!': D1· .. Toão Luiz Alves, 5. ií7li votos rJ 22 oJm 
separado: D1·. A1:isl.ides Afom in i o Gua~aJ~tí, i: 033 .. 

Cumpre con.st.ii'l):tr que esl.a Commtssao nn9 r.!etxou de .~a
t.isfnzer ,~; J•equ JS Jçao do eon l.esl.ante. transm tltmdo-n pelos 
meios regulares ti Cnmam dos Srs. Deputados, que, em data 
de 25 do corrente, lhe respondeu cm o1'ficio, declarando exis~ 
tirem cm sua secretaria os doeumenLos. •n· que a mesma se 
referia, e rião pod~r presentemente envtat' n acta da. 2' do 
município de Nova Almeida. pot· estar a mcsmn. affecl.a :i Com
missi\o ri•• Tnqur.rilo rlarpJP!In r•nsn.. 



Convém notar que :Linda mesmo r1ue Jwuvesse tlossibi
lidade Llo seJ'úl'n annullildas ns elüiçüus u que se refero o con
tcslunlc, nessas see(.,Ües, o rcsultnrlo sNia o mesmo. 

B', portanto, a Com missão ele pnt·ecer: 
T, que sc.iam appt·ovudas lilS uleinõc~ 1~ealizada.s no EsLaUo 

do Espirita Santo, a aO ue ,ianeif'O 'eo!"l'ente, para J'enovação 
do l,er.·t~.o do 8unado, eom uxei~JH:ão da~ que l'ot·am enum~·r~udas; 

JI, (jllll s<•,ia l'I'Uiltlli<'ddo ~ [Jl'Oelamado :';I'!JUdOI' UU Jlepu-
JJlieU pelo lllPSillo J~stado. o Dr. João Luiz AIV!!S. 

Snl11 uas CommissGes, :!7 rln ahl'il (Jo HJJ:!.- UJ•bano Sm1tas, 
pres idnnte. -Jlurnanlo M ou ll.:lru, rulutor.•.- Gvn~ .. alvt.:s Pc'l'
rcira .- P. Gli!IJI:rio .- 1'1Will"es de Lttra .- Wal{redo Lcal.
Joualfws l'!!drosa. - Sli Frei 1'1!. - A impl' i 111 i 1.'. 

O Sr. Bueno de Paiva-St·. l'residenle, ruqut!it·o a V. Ex. 
nomJ!a!:i\o dJ! umn eommissão p:u·a ini.J•orluzit· no t'eJJinlo, 1:1.fim 
de )lJ'CRI.ar o eompt·omissn eonsl.il.ueional o l.omar· assento, o 
S1•. Gonzaga .layn1e, Senador eleito c recouhceiclo pelo ]~stallo 
do GOY':lZ. 

O Sr. Presidente -1\'omcio, p:ua eonsl.ituirom a eom
mi:-;síio, os SI'~. Bol"Ilnrdino l\lonteir·o, Bueuo de Paiva e Gui
lhermn de Campos. 

In!.t•ocluziclo no reeinto, pt·esl.a o compt·omisso regimental 
c toma assento o 81·. Gonznga .Tnymc. 

O Sr. Presidente- N.adn ma is haVPJH.io a l.mi.nr, vou lc
vnnl.ar a S(!:-1são, t.lOilViclanclo os Sr·s. Senndot·e~ a eompm·octJrem 
amanhã ú J~~~ sessão prep:u·:.üot·üt. . ' 

Le\~urll.u-se a se.'lsão :í ·I hora e 10 minuf.os. 

i~' SF.SS.\0 PllEPAIL\TOnTA JH l' SESS:í.O DA S• LEG.IS
LA'J'UilA, E~l 2!l DE ABiliL DE 1!!12 

Pl1 ESIJJ !~:O: C!.\ DO Sl1, Q!JTN'I'l::O:O nor.A YUVA, VfCE-PilES!DEN'l'E 

A' ·I JJor·a da. tnrdc. niJJ•c-~e 11 sr~~ão, a que concorrem 
o~ St•s. Qninl.ino Bonayüvn. An,ut}o Clt\es. Cnndi~lo dr Abreu, 
.Tonathns Prdt·osa, :\rl.ln11· Lemos, Tn(liO do Bmz!l, Monde~ de 
Ahnridn, llihf'ir·n Pnn1:nlvrs, Piri!S Ferreira, Thomnz AccJoly, 
Tnvnr·es rlc L~·l'n, Anlonio dr Souza, 'VnHredo Leal, Cnstro 
Pinto, Sigismundo Clonçnl\'t}S, Gnilhrrnw Campos, OiiYoir·n V:tl
ladão, .Tnstl ~Jnt•et!llino, Bnr·n:1rdino ~!onteiro, Sá Freire, J3ncno 
de Pnivn, Bernardo Monteiro. non~·n:::n .Tayme. Mctollo .. G~ne-' 
rosa ~lnt·qucs, Frlippe Sehmid/. ,, Cassiano rio Nnseimcnl.o (. 7). 

E' I ida, ·posl.a em disenssão r, sem debate, 1\pprovadn n 
nc/.11 da sessiío unl,or·ior. 

V o!. I 
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O Sr. 2• Secretario (SC1'Vindo de .f") dá conta do seguinte 

EXPEDillNTE 

Diploma de Senador ~xpodido pela junta apul·adora das 
cleicõcs rcn.\izadas cm 22 de março ul~imo no Estudo da Pn
rahyba ao Sr. Dr. Pedro da Cunha Pedrosa.- A' Commissfio 
de Poderes. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de .2") declara que não h a 
pareceres. 

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, requeiro urgcncia 
para a discussão e vo~ação do parecer da Commissão de Poderes 
relativo ás eleições a que se procedeu no Estado do Espirita 
Santo. 

Approvada a ursencia. 

ELEIÇÃO Dl> UM SEN.\DOll PELO ESTADO DO ESI'l!UTO BANTO 

Diseu:-;são uni1:a do pm·t~t~PJ' dn .Cnmmi:.;sã.o du Podct1CS, 
n. 17, de 101~. opin01ndo que ·,.,.iam approvadas as eleições a que 
se procedeu no dilL 30 de .iunci1·o do corrente anno no Estado 
do Espirita Santo c que se,ia reconhecido c proclamado Senador 
da Republica p0lo mesmo Estudo o Dr. João Luiz Alves. 

Approv,adas ns seguintes conclusões do parecer: 
1 ', que sejam approvadas as eleicõcs rcali~ndas no Estado 

do Espírito Santo a 30 de .iunciro corrente para renovação do 
terco do Senado, com cxcePOão das que foram enumeradas; 

2', que seja reconhecido o proclamado Scnador'pelo mesmo 
Estudo o Dr. João Luiz Alves. 

O Sr. Presidente- Esl:'t reconhecido c eu proclamo Se
nador pelo Estado do Espírito Santo o Sr. João Luiz Alves. 

O Sr. Bernardino Monteiro- Achando-se ma ante-sala o 
Sr. João Lu iz c\\vl',;, quP. aenlm de seJ' J'l'eonlweido tJ [li'Ocla
mado Senador pelo Estado do Espirita Santo, requeiro a V. 
Ex. a nomen•;ilo ·do uma commissrto para intt•oduzil-o no re
cinto, . afim de prestar o compromisso constitucional. 

O Sr. Presidente- Nomeio, para constituírem 'C·sta com
missão, os Srs. Bernardino Monteiro, Bucno de PniVlru e Sá 
Freire. 

Introduzido no recinto com ns formalidades regimentaes, 
prestll compromisso e toma assento o Sr .. Toão Luiz Alves. 

O Sr. Presidente- N'udn mais havendo a trntar, vou le
vantar a sessão, convidando os Srs. Senadores n comparecerem 
&lllanhft (t 13' sessão prcpuratoria. 

Levanta-se a scssüo á 1 hora o 40 minutos. 

l. -· . ' .• •• 
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13' SESS"W PREPARATORIA DA l' SESSÃO DA 8' LEGIS
L~\.TunA, EM 30 DE ABRIL DE 1912

PRESIDENCL\ DO SR. QUl:-lTlNO BOCA YUVA, VICE-PRESlDEN1'E

A' 1 hora da tarde, abre-se a sessão, a que concorrem
0S Srs. Quintino Bocayuva, Candido d.e Abweu, Jonathas Pe
drosa, Gabriel Salgado, Mendes de Almeida, Pires Ferreira.
l' rancis,co Sá, Thomaz Accioiy, Tavares de Lyra, Antonio (te
:Souza \Vaífredo Leal, Segismundo Gonçalves, Gonçalves Fer
reira,' Guilherme Campos, José lVíarcellino, João Luiz Alvej,
'5<'1 Freilre, Bernardino il'1onteiro, Fran<.lisco Glycerio, Gonzaga
Jayme, Metello, Generoso Marques, Felippe Schimidt, Pinheir.)
l\: achado e Cassiano do :fascimento (:25).

l!:' lida pO:ita em execução e, sem deb:J.te, approvada a
acta da sessão anterioll'.

o Sr. 4" Secretario (servindo de l°) decla'ra que não ha
expediente.

O. Sr MetaIlo (sllp1Jlenle, set1.:inclo de 2" Secretario) de
clara que não ha pareceres.

O Sr. MeteIlo - Sr. Presidente, achando-se na ante-sab
o Sr. Dr. José '.Ylurtinho, Senador eleito e reconhecido pelo
Estado de Matto Grosso, requeiro que V. Ex. se digne nomear
a commissfio que tem de introduzilr S. Ex. no recinto, afim
de prestar o com\Jl'omisso constitucional e tomar assento.

O Sr. Presidente- Nomeio para constituirem esta com
missão os Srs. Cassiano do Nas'cimenbo, Francisco 8á e Sá
Freire.

Introduzido no recinto, pI'esta o ,compromisso constitu
cional e toma assento o Sr. Dl'. José Murtinho.

o Sr. Presidente - ~ada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão, convidando os 81's. Senadores a comparecerem
amanhã á !!la sessão preparatoria.

Levanta-se a sessão á 1 hora e 25 minutos.

14' SESSÃO PREPARATORTA DA l' SESS.lO DA S· LEGIS
LATURA, E,M 1 DE MAIO DE 1912

PRESlDENCIA DO SR. QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde, rrbre-se a sessão, a que concorltern
os Srs. Quintino Bocayuva, Candido de rAbreu, Jona.thas Pe
drosa, Gabriel Salgado, Arbhur Lemos, Mendes de Almeida
Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Anton0 de Souza, Walfred~
Leal, Castro Pinto, Oliveira Valladão, José IMarcellino, Sá
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FJ•oit'P, ~B.~lPI'lO dt' iPaiva, HeJ•nardo ~\lontPit•n, lionzag·a .ra~'lll!~, 
;\lol.!d lo, ( 11 ~JwJ•nso :\l:u·q u o:;, .:\ )I'IIL'ill' U ui n Jal'iH • . ..;, Pi nlit~ i r·o .\1 a
chado P Cassiano do ~aseimPIILo (.:!:1). 

E' Jidn,_posLa C!ll diseussrw t', sem delmtn1 nppJ•ovada. a 
nel.n. da sossuo .nnl.onor. 

o. Sr. 4" Secretario (servindo ri" /") liednl'll rtue JIÜO I1a 
e.~pedwnlc. 

O Sr. Metello. (su.pplentc servi111lv de :!" Secretario) Jll'O-
codo á leitura do segujulc ' 

Po\1\ECEll 

N. l~- 1012 

Da. t~lnil.:ão a. quo se procedeu nn;:; :2~ di.!· llllll'(:·o do eorrmll.o 
nono, no Eslado ct.n. PaJ•nhybn, ptu·a pt·ecJl!!llirnento dn vaga l't~
su!Lant.e do fallecimenlo {]O S1·. Alvai'O .Lopes ~laeliado, J'ot·nul 
enviadas ú Secrelat·ia desta Cmuara III nuUwuLicas. 

]~sLudando-as cuidaelosamento, .nãn etJconLJ·ou a Cominissão 
de Podt?res vi cios ou iL·r·egulitridncl~s d iguos de mew:fto e~
r;eninl. E como, qtwr per·.n.nll~ a ,junta aput'iHlot•a da enpitnl do 
J~st.ado, quer pcranl-t.!' esta Commissão, nenhum pr·ol.e~to ou 
eonlcslaçüo hn.ia ~ido npt·es~>nl.ndo, o ~III' 1'\'idelll:ia Ler· o pleilo 
co!'rido l'egulnl'menl.e, a Commissüo apttl'Oll o l'esuJI,ndn con
slanlo de todas aquellas aulhenliea~, elw!,(ando a e~la con-
clusão: 

Votos 

Dr·. Pedro da Cunhn. Pod1·osa..................... R,tiBO 
Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!03 

A' vis la do exposto, J10is, ~'' elln dP pnrceel': 
'1 11 , tJUe sejam appr·ovadaR as elei~.:i"ius r~·ali~adns a :2:2 do 

m·tlJ'C.O do corrente nuno, no Estado da Pnr•ahyhn, pm·a pr·ec~n
chimcnto da vaga abol'tn na J't!'})I'PSenLtll,:.fio de:-~se E:.;l.ndo ne:;;ta 
Casa do Cong-r·csso, eom o J'allecimonlo do St•. Alval'o LopllS 
·Machado; 2", qtw seja J•econhccido e twoelamndo SomH10I' da Repu-
llliw pelo Estado rla Pnl'ahyba o etHKlidalo rliplonra·do D1·. Pc
dt•o (]a Cunha Pcdt•osa. 

Sala d~s Commissõl's, :JO d<' abril de 1012.- F'muciseo 
Gl/ICI11''io, pl'esidenl.c.- Tll'llll!'f!S r/" l.t/l'a, L'"lni.OI'.-A. A:rJ
T!!dO .- Sá Freire.- Jrl/lal h as l'r!iii'<Wt .- Wulft'Nio /.eal.
Bcl'lllt'l'rlo Jfonteiro.- Gom:alvr1s Jo'crt'<'il'a.- A impl'itnil'. 

O Sr. Presidente - Commnu it:il!:<i11~ l'u i ln~ ;'1 iii "'a <1\' i dun
cianl estarüm flJ'Ompl.os pam nl'i I L'nhalllos t:! R r·~. ~l~nado!'es. 

'• 
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V:w se r-ommm1knr :í CnmaJ'il quo o s~~Jmdo ,iú ·enntn. nu
JtJP/'fl !Ptml JHU'a a installaeiw da ,,u Sl':;sfw nr·dinaJ•ia, da H" !Pgis
latura. Convido os ~J·s. tienaclot·es a compnreceJ'um i'L Hí'~ se~Ú;ão 
pJ•eparuLoria, que ~e I'f•tdizaJ•;i aman!Jfl. 

LovnnLn-se n sossão :'t l homo lú minutos. 

15' SESS;\0 PREPARATORT.\ DA 1' SESS10 DA !!• LEGIS
LATURA, EM ~ DI~ ~lATO DI~ I !ll:! 

PJmSIDENCIA DO ~ll. QUIN1'1NO JJOCAYUYA. \'ICE-PR!:SID!:NTE 

A' ·J hoJ•a da tnr•dn, nbrr-~e· a ser-;sfio, a flUr•· concor•J•ern 
os St•s. Quinlino Bormyuva, Araujo G<\es, Candirlo (IB Ahrt!ll, 
.Tonatltas Püdro.;a, Gnlll'iel Salgado, Ar·thl<l' Lrmos, Tndio do 
Br·azil. Mendes rlc Almeida, llib<!ir·n Gnncalv<!s, Pir·r•s Fr.r'l'eira, 
Fr·tmeisen S:'1, ~rhoma:t. .Ar~eioly, Taval'es de Ly'r•n, Antnn i o dB 
Souza, Wall'roclo Leal. Castr·n Pinto, Sig-ismunclo Gonr'-n<lvrs, 
Gonr;alvos Ferr<Jira, Guii!JoJ'Illr! Campos, Olivoim Vailadno, 
.To~<í ~fur·cellino. Bm•nal'(lino MonlciJ•o, .Toão Luiz Alves, Sá 
FroiJ•e, Bucno d~ Paiva, Bm•na!'do Mont.eir·n, AJ/'r·edo Ellis. 
Francisco Glycc!'io, Gom,a·gn Jaymc, A. Azercdo, i\lct.ello, Gr.
neJ•oso ~fm•qJrcs, AloncnJ' Gnimm·ã•~s. Fclippe Sr!]Jmidt e Cas
siano do Nascinwnto (35). 

E' lida, posta em discussão r, sem debal.f!, approvadn a 
nd.a .c] a sessão nn t.rrior. 

O Sr. 2' Secretario (Rcrvindn rl~ 1") d:í conta. do scg-uinto 

EXPEDmNTE 

Officio do Sr. I" Secretario <la Camara dos Deputados, da·
ladn <ln ~ do cOI'I'f'lll~. <'Oillllluni<'ando 1.<'1' sirlo vr.l'il'iendo 
numero lega I r! c seus membros oa1·a a ins~a.llacão do Cong·resso 
Nacionnl nn rlnl.a consl.il.ncional.-!ntcirado. 

Te Jog-mmmns: 
Um do Sr. Dr. Alhuqnc·rqur• Lins, prosid<'nlü do Estado do 

S. Paulo, dal.ado rln I rio ·cor•J•cnl.r., P!lrtiripandn qur., pm• hnvnr 
terminado o seu mandnlo, tmnsfCI'IU o aovcrno ao sru sue
cesso!'.- Tnl.ciJ•a<lo. 

Oull'" do 81•. Tk. fimll'igu<'s Alves, <ln mr•sma dnla. parl.i
ldpnndn 11:1vor· a~sumid~ .n c~n!'gn dn [lJ'nsider~l.n do E~Lndn dr. 
S. Pnuln, JHll'a o qual '!flJ Plcli~ rm I ele m:t.I'!..'O pm·a o CJUU
dJ'ionuio dP l!lí:! a l!llli.- Jl)i.rJJ•ado. 

O Sr. 4" ~ecretnrio (su1··o'iudp de .2") declnl'a IJU<' não hn pn
rerercs. 

O Sr, Castro Pinto I IJ••la orrlem)- ~r·. i'J'<'SÍdt•rJI.<\ l't't!IJr i 1'0 
que V. Ex. (~onsuJtc ti Casa si eol'lccUe UJ'genei~ p:u·n rJi:=;f~ll~são 
c vot.:wiio immedj.u,f.ns tio J<lll'f!l!I.'J' JL. IR, du 1!11:!, lJII<! ,.,.,.nnhe<•o 

• 
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Senador pelo Estado da l'arahybn, rw vaga deixada poJo fallcci
mento do Dr. Alvaro Machado, o Sr. Dr. !'euro ela Cunh•n• Pe
drosa. 

Approvada a urgencia. 

ELEIÇÃO JJJ> u:vr SENADOR PELo ES'I'>~Do DA P.mAHYJJ,\ 

Discussão uniea do pareeer n. 18; de 1012, da Commissã'o 
,da Parahyha, e quo sn.ia rcconhceido n proelamaclo Senador· da 
se procmh.m, no dia :Jo de ,janeiro do eorrcntc arwo, no Estado 
de Poderes, opinando que se.inrn npprovadas as cleil;úcs •il· que 
Rcpubliea pelo mesmo Estado o Dr·. Pcdt·o ria Cunha Pedrosa. 

Approvudas as scgu inlcs conelusúes do parecer: 
<i', que sc.iarn approvndns ns eleições realizadas no E.~-: 

tudo da Parahyba, .a. 30 de Janeiro do correnl e, pm•a renovação 
do terco do Sr)nado; 

2", que se.ia roconlrecido c pt•oc!amado Senador pelo mesmo 
Estado o Dr. Pedro da Cunhrt ·Pedrosa. » 

O Sr. Presidente-Está Tccon!rccido c' cu proclamo Sen:t
dor da Republica pelo Estudo da Parahyba o St•. Pedro da 
Cunha Pedrosa. 

O Sr. Castro Pinto (pela 01•dcm)- Sr. Presidente, achando
se na ante-sala o cidadão que aeaba d0 ser proclamado Senador 
pelo Estudo dn . .Parahyba, ,requeiro a V. Ex. se digne nomear 
a Commissão que o tem d1l introduzit· no recinto afim de 
prestar o compromisso co·nsti:tueional c tomm· assento. 

O Sr. Presidente - Nomeio para constituirem a Commis
sfio que tem de introdnzir• R. Ex. no recinlo os Srs. Cas'Lro 
Pinto, Oliveira Val!udão c Alencar Guimarães. 

(Introduzido no recinto, presta o comprowisso con.vtitu
cloual c toma assento o Sr. Pedro da Cunha Pedrosa.) 

O Sr. Presidente - ·Tendo sido fei:ta n nocessarin commu
nicucão ao Sr .. Pt•esidcnte da Uepuhlica, do que esta Casa já 
dispúu do nunwr·o ll';:al pai'Jl a inaugur·açiio dos trabalhos 
pn.rlamentnr•es, c do aecôrdo rJom a parlicipacão da Mesa drr. 
Gamara, convido os Srs. Son.adores n comparecerem amanhã, 
n 1 hora da !.urde, neste recinto. onde se realizará a sessão 
solomnc da abertura da. 1' sessão da s• legislatura. 

Levanta-se a sessão n t liet•a c 4ú minutos. 

I 



CONGRESSO NACIONAL 

Sessão solemne do abertura da 1" sessão ordinaria da 8' Legis· 
!atura do Congresso Nacional da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil 

P!IESIDJmCio\ DO SI\, QUIN'l'INO DOC,\YUV,\, (VICE-Pl\ESIDEN'l'E DO 
SENADO 

A' 1 horn da tnrrlc do dia 3 de maio de 1012, reunidos no 
recinto do edifício do Senado Federal os Srs. Senadores e 
Deputados, tomam assrnto •í Mesa os Srs. Quint.ino Bocnyuvn, 
Vice-Presidente do Senado, AJ'au.io Gócs, 2" SecreLario do Se
nado, Simeão Leal, 1" Secretario da Camara dos Deputados, 
Candido de Abreu, 1,• Secretario do Senado, c Juvenal Lamar
tino, 2' Secrot.a.rio da Camara dos Deputados. 

O Sr. PreRidente - Esl.:\ aberta a sessão so\emnc de aber
tura da 1• sessão ordinaria da 8' Legislat.urn do Congresso Na
cional. 

Convido os Srs. 3" c .\" Sccreturios a receberem ii porta 
do recinto o SccrctnJ•io rio Sr. Pt·csiclcnf.o ria Republica, por
tador da Jllcnsagcm dirigida no Congresso Nacional. 

Recebida a Mensagem. c depois de se haver retirado o· 
sou portador, o S1·. Presidente declara que clla vae ser lida., 

Os Srs. Secretarias procedem ú \eit.mru da seguinto 

MENSAGml 

Scnhol'l!s Jfmn!JI'os do Courn·e.~.w Nacional: 

Ao 'ler dr rim· r.nmJlT'imcnt.o no que dispõe o § n• do urt .. 48 
da Constil.niGiio ria nrpuhlien, seja a minha primeira referencia 
uo doloroRo ncontoeimonto que vein onlut.nr o pair. inteiro, 
mergulhando-o 1m mnio1• das nncicdadcs pela angustiosa int.or
l'OA'ação que snrgin no hm•izont.c dn pn'll'in, com o dosuppnrcci
mnnt.o rlo ~ram\()' c iJJr>squPeiYcl pntrinl.:\ ilUC foi o Barão do 
I\io-Brnnco. 
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Não preciso l'ememorar aquI os extraol'clinarios serviços
que no Brazil prestou em annos súcclôssivos de fecUlndo e in
cess·antc labor o LDl'gualavel Ministro elas Relações Ext.eriores,
cujo passamento tão profundamente commoveu a alma na
cional, dando lugar a uma verdadeira apotheose que foi a sa
gração da. sua benemerencb e a antecipação do julgamento
histOl'ico ela sua obra immortal. I'ois, como disse notavel orador
portuguez, «qu:llldo todo um povo sem c\istincção de j erarcbias,
[Jem dit'ferença de opiniões; quando todos os que devéras amam
as grandezas da patria entrajam lutos espontaneos e sentidos
pelo fallecimento dum homem e deploram, unidos e unisonos,
na irreparavel pel'da ele tal homem uma immensa calamidade
publica, lavrou-se solemnemente a sentença que qua:!ifica 0_

importancia deste homem e canoniza seus civicos mereci
mentos ».

Todas as hOme1llagens são devidas á memoria do integrador
do territorio patrio e o meu Governo, como adeante vereis, a
elle prestou, no momento dos seus funeraes, tOd'.lS as honras
que podia, certo de qm, por maiores que ellas fossem aind,l
seriam poucas ou nenhumas em comparação dos excelsos ser
viços prestados ao paiz pelo imc:omparavel extincto,

A vós cabe agOl':l. completar esses tributos ele re~onheci
mento, e, indo ao encontro do movimento generoso do povo
brasileiro, adoptar as meelidas, que julgardes convenientes para
honrar a sua venerada memoria e assign\illar ás gerações fu
turas, em monumento immorrivel, a nobre figura do glorioso e
immortal estadista, cuja vida valle pela ml;lllOr das lições_de ci
vismo e de amor cb, patria.

A agitação politica que teve inicio com a campanha pre
sidencial de '1910 ainda não desappareceu do paiz, e, se já não
produz os fructos amargos traduzidos nas revolt!asarmadas,
como aS que se deram no começo do meu governo, no porto
desta Capital, tem, todavia, sobresaltaclo a nação que não vI' sem
apprehensões o resurgir de paixões e talvez de propositos que
os ensinamentos dia. Republica e o gráo de cultura e de pa
triotismo do povo brasileiro j á deviam ter afastado de vez.

Não ha duvida que as agit.ações politicas, quando circum
scriptas ás raias da legalidade e do respeito ás autoridades
constituidas, longe de serem um mal, devem a(igurar-se-nos
um bem, porque mostram que está vivo e vigilante o espirito
civico do povo, nã,o esquecido dos seus deveres e dos seus di
nitos. Mas, quando as agüaçõ(Ôs excedem áquelles Ilmitüs,
amüaç'ando a ordem public:l, tornam-se nocivas e só danmos
ac~rretam ao paiz pelo sobresalto em que o põem, produzindo
grande retrahimento nos negocios deI1(,ro e fól'a da Republica.

A coincidencia de seguirem-se, dentro de pouco tempo, á
campanha presidencial, que foi ViV1:l. e apaixonada, o 1'enOVa
mento da Camara e do terço do Senado, e a substituição de
;varias governos estadoaes, onde as opposições, ha longc-s annos
afasIJadas dos negocios publicos, começaram a mover-se exacta
mente por occasião daquelle pleito, foi a causa de se manter
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por la·uto tempo a agil.ar;iw poliliea no paiz, cstlucialmente no~ 
B~t.ados do 1\ol'to. Essas 'ludas nen1 sempt•n su Jnn.nLi\'uL'iUn no 
tert·r~no tia. put·n. eompdit;itn e\erlol.'al, enLt·nudo fraueamenlc, 
{Ls vezes, pelo caminho da LIC\sordem, como aconteeeu em l1 t~l'
nanlbuco, ConJ•ú, Alngóas c Hnhin.. 

O Govc!'no Feder•n.l pmeur·ou cumpl'il' o seu de\'Ci.' ennsli
tucional, inlet·vindo sômenle quando foi pt•eciso mnnll'i' a 
m'dcm o as autoridades eün~LiLuidas, ti requisif,;.üo dos l'r~ . .,pe~ 
clivos gover•muloros. Out.J'O nfto podia ser o seti procedimcl!lo, 
urna vez que a sua primeil·a obl'ignr;ão et·a a de manle~.·-;·H~ 
noulro l1f!:o;~Nls agita~,;.üf•S, ainda que ns visse, pelo rumo que iurn 
seguindo, com a maior li'isteza e tH•ofumlo desgo:;lo, A .1ua 
ac~.:.rw sô se podia Jazer senti!.', corno de Jae.Lo nconleceu, ú re
quisição dos poderes lotmes ou para Jazet• eumpl'it• sentença ou 
ordem judiciaria. 

Não estnYa nns mãos Cio Governo Federal fazer cr.ssar taes 
agitações, que ús vezes sahiram da ordern legal, por mais dc
sagradaveis c pre,judiciaes qw: ellas fossem ao paiz; a SUit 
accão está traçada no art. a~~ da Constitui~ão c ünlrar na vida 
dos Estados, l'óra dos quatro casos nlli sabiamente 0stabele
cidos, seria juntar outro mal úquellc que j(t al'l'ligin niw srl os 
Estados em agil.ac.ão, como á propria Republica; o remedia não 
cm•a.ria c aggmvaria a situação, deixando os dcploraveis ante
cedentes de uma politica intm·vencionista. 
- Por isso, o Governo leve de seguir uma polilica de pru
dente Pspcctativa, Jll'ocurnndo u·,·m· ús agilnr;ões os elementos 
que dcllas podia al'aslnr lugalmenle o sô intervindo nos ];;stados 
nos l~asos l'igorosamonto ·eonslilueionaes. 

O alhciamento ou impn.rcinlicladt: do Govol'llO Federal 
aproveitou nestr~ ou unquoJJc Estado (ls onpogições t_• noutros 
ú:; situncões rlominnntcs '? de qut•m n eulpu, de CJUt'!lll a rüs
ponsabilidadc 'I 

Cm•l.amt•tll.c quü não iH!l'Ú do Govel'!lo da União que timbrou 
cm se não pronuUtli'n.r pOl' um ou oul.ro doil pari. idos ülll causa: 
ú exilo ou fracasso das agita~õcs nsladoac.s dependeu, a~sim 
pmamenl.e dos t.l\emcntoil locncs, som a couivencia ou parciali
dade do Governo Fcdct•al. · 

Penso ainda hoj.,, como IlCn~:wa por occasião da minha 
lllonsag·om do atmo pailSiHlo, qunnlo a esl.ns irritantes questtios 
de P9lil.icn estndoal qtít', coni'Ol'llltJ disse, 11ondo em jogo a m·dcm 
publica, compi'Olllt'tl.em os ci·edilos da na0ão. 

Mas, não eshnva no nlcaneo do noverno Fedo1•nl poll~:r· rvi
tal-as ou thil·-lhes dit·ecção e solução difl'e!'C!II.es dnqucllas 
que lhos deu o dosdohrnl' dos Ill'Opl'ios :wonlecimrnlos. 

, Confiümos, püt'l~m, que essas agoil:H:õt~s, quro, como dissr. 
um gt·a!Hlc jol'llal dt• Lnndrcs, ai testam n vila! idade c o civi:;mo 
do povo, p~1ssado uRI.o prl'iodo hisl.oricn t•lll que ellas forçosa-. 
mcnl.e loi·iam de SUI'gil•, pela pr·op1·in logiea dos fnelos, fosso 
qual l'osse n J•esulladn do ull.imn plcil.o pi'Csidcnr:.ial, conl'icmns 
QUP nlln~ ·não mai:-~ appnr•e~.:am enm o ear·ader do yuhemenein o 
dt.• [lct·l.tu·hnr;ilo com quu Hfl"Ol'a se ma.ui.l'esl.ni'Ulll, tJ qun o pniz 
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possa. caminhar para os seus incompnrnvcis desUnas, escudado 
nas suas numerosas rirJttezns c no .tradicional espirita de ordem 
do povo brasileiro. 

Relações Exteriores 

Tenho o prazer em communicar-vos que são perfeitamente 
satisfactorins as relações de nmizude que mOJn.temos com as 
demais potencias. Nfto Lenho poupado esforços, o os não pou
parei, para que essas rclar;ões se tornem cada vez melhores e 
mais proJ'icuns. 

No desenvolvimento da consolichHJão dessa obra a que deu 
todo o intenso labor o a dcdicar;fw que o sagraram Bcnomorito 
da Patrin, soffJ•cmos rlesgraçndnmeuLe a perda do Grande Mi
nistro que, mantendo a lt·•adição da nossa poJi:Lica, durante os 
nove am10s em que get'in a pasta lins Jlelaçües Exteriores, tão 
a!Lo c nobremente se impoz á veneração o ao reconhecimento 
do Brnsil. 

Da obra imperecivcl que lhe devemos, sobretudo na de
fesa dos nossos direitos quanto ás fronteiras c n'ill celebração 
dos ultimas pactos que a definiram, não serú cedo para falia r" 
Sabemos, gra~.as úquolln, o que ternos do nós. E, com o nome 
c o prestigio que, indo!'cêlivolmento apoiado pela OJl.iniüo illn
ciomtl, nos augmentou no concoil.o do mundo, por melhor modo 
não lhe poderemos honrar a memoria do que nos fazendo ca
pazes de demonstrnr que não nos é mal dada a honm de pos
suir o patrimonio que nos coube c de perpetuai-c. 

O seu empenhado a.mor pela paz o pclo:t harmonia no Con
tinente o a sinceridade com que o praticou, desenvolvendo-o 
no largo systema de Tratados do Arbitramento que assignámos, 
augmentnm essa obra duradou!',L. Seu desapparecimcnto ni10 
foi só uma grande desgt·ac;n nacional. Do todos os povos amigos 
recebemos as mais inequívocas demonstrações, que :tant.o nos 
penhoraram o sobremaneira agradecemos, de alta estima e con
sidernçiio pelo illustro morto o do partilha do nosso luto. O 
Brasi'l soube ser digno do si mesmo na apothoose que lhe foz. 

Correspondendo ao sentimento unanime da nação, entendi 
que ao Barão do !tio-Branco não poderia ser prestada sinfio as 
hOiwns do Chefe do Estado, e assim se fez. 

Espero que, no exame da mensagem especial que cm 
tempo opporluno vos sor(t presente, conc'brraos com o vosso 
voto para compl!lLm· ns l1nmonagens (t memoria do glorioso 
brnsiloiro que, na dcdiençfw pelo nome o pela grandeza da 
pn.lria, deve ser exemplo o orgulho para todos os nossos con
eidndãrOs. 

Po1• decreto do 1.\ de fevereiro de 1012, foi nomearia Mi
'llistt·o rio Estado dns Itolar;ües Exl.••riores o Sr. Senador Lauro 
Müllor, que !.ornou posso no dia 1 ri do mos mo mez, 

A Scc1·ei.1U'ia ele Estado das nelarõcs Exl.m•iores csl.ú cm 
via du l'OOJ'g-nnizat:flo dtmLL'O dn 11lann Í1a1'n fltlo volra,sLes o rcs ... 
pocUvo credito. 
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Pe!G dccre'lo ,n, O .3G3, de 7 de fevereiro de 1012, foi 
crcudo o lugar do Suh-Seereturio de Estado das Rclar;ões Ex
'lcriorcs, sendo, por outro decreto da mesma data, nomeado 
para esse .lla.rgo o Sr .. Dr. E!!él!s Martins, Enviado Exlruordi
nario o Mmrstro Plenrpoteucm!'lo. 

Ao dirigir-vos a .Mensagem do unno passado, tive de mo 
referir penalizado aos movimentos que no Puruguay pertur
baram a ordem c 'li· paz, croando uma situação de desagradavel 
iuseguranr;a, por aquellc tempo como sor·enada. Ln.felizmento, 
esses mesmos trisles sueeossos de appo!lo :'ts ar.•mas para reivin
diea~ão do poder· explodiram ue uovo e desde os ultimas mozes 
do armo !'indo al.il lto.ic aquellc paiz, inl'elicilado c depauperado 
por· tantas contendas, se cncontm em situação penosa. 

'l'cmos guardado ''L mais rigor·osa :neutralidade nu lula in
tcr•na, sem nos prcoccuparmos rlc outros interesses que niio 
seJam os da par. c da ci\'iliuu~~ão. 

No inluflo de defender direitos nosHos, que ·os dr.;svarios 
pudessem atlingir, fizemos p:tl'tir para Assumpcão assim a 
nossa pequena Jlol.ilh•a. de Matl.o GPosso como outras unidades 
que fot·mm·nru alli urna pequuua divisito naval, ú qual coube 
prestar, üm momento decisivo, os deveres de humanidade que 
nessas épocas mais do que em oulras se impõem. Tendo em 
attonçíio o c.mlado de alguns desses navios c a época du baixada 
das aguas, .j:í fizemos partir dalli as unidades qu~ com uma 
vasunte l'apida poder iam ficar· prejudicadas. 

Não serú demais repetit•-vos o que os nossos represenvJnlos 
naquollo paiz tum sempre manifestado como pensamento do 
Govcmo Brasileiro: o nosso vchcmcnt0 dcsc.io de que o Parn
guay entro num período de Lrancjui!idadc duradour·a o so go
verne por si é cada vez maior. 

Havendo obtido •nposonladoria do scrvi~o diplomutico o 
Sr. Dr .. Tosê Pereira da Costa lllolta, que com todo o aprazi
mento representava o Br·asil nu Republica Argcutinu, teve o 
Governo u fortuna de obter que o Sr. Dl'. 1\!anoel Ferraz de 
Campos &alies prestasse ao puiz o patriolico serviço de accoitar 
o lugar do nosso Enviado l!:xtraordinurio c Ministro Pienipo
tenciario nlli. Essa nomeaç!í-o, que o Brasil todo recebeu com 
o devido apreço, dcspertou·no paiz amigo ns mais calorosas dc
montraçúcs de onlhusiMmo do povo o do Gover.no. Elln rl af
firo1ar;ã10 por· factos da sincer•idade da politica que· o Bra~il 
.tem pr•ocm·ado seguir sempre de estreitar cada voz mais soli
dnmenl.e os laços que J'elizmonlc nos ligam (t gl'ando Ropublirm 
do PPn.Ln, como' a Lodos os povos irmãos do Continente. 

'l'onho gr·mHie Rnl.isl'ar;ão cm momJiOillll' o obsequioso ,nco
!himento o as constantes dumonst!'~lçúos d? sympalhia quo o 
rrovo, o Governo e as atltor•rdades chrlenas drspensaram nos De
legados do Bmsil ú ii" Conl't)t•eurJia Snnitariu Intornacionn.J das 
tivnm onl.ro nós c o gmndo povo il'Jltii'O que vivo •no Paci\'.ico. 

A Nação Br•nsileirn rcucbe sempre com muito pmzer todos 
os actos que munil'eslnm, mesmo em ussumpto dessa natureza, 



• 
CONmmSSO N.ICION.IL 

a solida u p!'eciosa nmizrndn qth' n opiniiio o oR govrJ•nns· cul
tivam etÜI'ü 11ú:; u o gl'ande povo il'mãn quo viva un l,iwil'ico. 

ARsignalo t~Dlll ;.;a/.i:;fa~~úo o nel.o de coJ·Lozia dos C:ovPt'JJos 
da Cl·J·ii-Br·,.tnnlla, dn llalhJ, e dn il•Jpubliua OJ•iental do UJ•u
guay, l'azeJHJo-i;c J'eJH'f!SonLat· rrspedivameuto pulos t~J'tJZadOJ'f!S 
Gla.<{fnm, fl'lt'lll'ia o U1•nauau pn1· """nsiiio do uiLilliO IIIIIIÍ\"1!1'
sario da uos:-1a Iud,~pewJetwi':l.. Aiucla 110 t.lia lil de nnvemlll'n 
ultimo, no ~~ommPrrwrnJ·-su a data da ·PJ•oelamn~:ão dn llt'Illl
blica, rizPJ'i.lll1-SL' l'OJH'O:;enlat·, p~u·n SiH.uJra.r·. o pnvilllflo nneional, 
as Hopubliens Frnncew, Al"J;enl inn u 01'iental do UJ·uguar, 
IJelo:; eruzadoJ•o:-; JJ'I!}slréps, Nut?Vt! r/e .luliu e Uruuuau. 

Jü I! do vosso eoniH•cilnonto a guoJ'J'a que em 1111dndos do 
nnno pnssndo estalou <JIIlJ'O n l\r•ino clt! Hnlin e n lmpel'io Oito
mano. 

A legncüo de Tlnlín no l\io do Janeim dou tlelln conheci
mento ao meu GoveJ•no em uotn elo 30 do sof.r!lnbro d<' I !lJJ, 
at'fit·mando que o t'im do GoveJ'IIO Halinno, nhrindo as lwst.ili
dudus, coineidin com os inleJ'esses do /.odos os i!SlraugeiJ•os re
sidr!nh~s nu ~rripoH! 1:-~uia e ua Cyt·cnaien o eom os jnLe1·csscs da 
civiliza~~ii:o, eujos beneficias clle espm·a aHSf$lll'UI' a regiões 
desde muito tempo clcsnmpnrndns c uns quaos a adh•idndo 
eeouomica dos nncionaes do l!.mtos pnizr•s podet•:\ dosenvoi
Yel'-se s••rn empe<liliJOs sob o mgimr•n da liberdade c do pro
gresso que ô Govomo !leal. tom a intenção do nellns intro
duzir. 

O Governo .BrnsileiJ'o respoudou, em 1notn de t de outubro 
seguinte, ·lamentando as ci1·curnstnneins quo I.J·ouxeram o m
euJ·so ás nt•mns e :Pnzendo votos parn que os be/ligcrautes, pelos 
hons nfJ'icios de umn polcnein amign, possam pi·omp/.amrnle e 
sem maior cfl'usüo de sangue elwgnr a uma solw:iio ilon msa n 
salis/'aotoria, em CJU<' fiquem no mesmo lmnpo •.r.t/.onrlidos os 
inlercsscs geJ·aes dn ciYilizndío. 

O ntlen/.ndo do H do rnar~o u!Umo. em !lama, eontJ·n Suas 
i\fngestades o llroi " n llainila de Huli'a, produziu lJin todo o 
Br·ns ii profunda impressão. · 

Jntm·pr•e/.ando os scnUmenlos dn nnr:iio, mn nome do povo 
brasileiro " no mrm JH'Oprio enviei l'clieilações a Suas Magos
ladBs JlOI' havoi'IHll escatJndos iJ:Jesos Mtunlle nl tentado. 1~ os 
'tPrmos ria rospos/.n dos Sn!J••J•anos l'omm uma pr·ova muil.o 
apreeinda Lios SIJJll.imen/.os que eull.ivnmos eom a nolH'e Na~iío 
Halinna. 

Aindn lia poucos dias, om nomo rio Gover•no P /,r·nnsmit
./.indo posl.eJ•im·monte votos dn Gamal'll dos SenlJnJ•••S Dnpul.ados 
rm :-~uns :-IORSÜ(H;; pJ•ep:-tJ•n/,nl'ia'S, mnniJ'r.sl.nmos aos Gover•nos dos 
JEstnclos Unidos dn AmeJ•ica do i\'ol'ie '' ela C:l':i-BI'f'i.nnha os 
senlim~nlns l]lln nos ~::n.Json a ~;J•anrle ealasl.i·oplw ultimnnwn/.e 
produzida com o unut'J•ngio rio Titaui~:. Acompanhamos eom 
intercssP o movimen/.o CJIIl' esse J'ai!l.o de/.er•millOU a rospnilo 
do estudo c exigrneins ~obr•e n scgurnn1;a para a nnwgaçiio o. 
não me dnsuuidaJ·••i rio Que sr fizer preciso no que rc~pcita· (t 
nossa ma1·inhn. 
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Na l!linhn. pl'imcit•n l\reusago111 Livn a lJOIH'a do dizer-v~ 
quu se lmvia munido em l:hwnos AiJ.·es, de IH t.lu julho a :.!7 
de agoslo Ue 1!110, a fjun!'ta t:onJ'eJ't!JJcia JuLcrwwional .:\mu
ricaua . 

. As novas l'esolw~~Õt!S alli votadas 0!1JlOI'lunatn(Jnlo vos soL·ão 
romutLidns pa1·a quo :;oiJJ'e eiJ,n,s vns LJI'Oiliiii!!Íei:;. Da:; que 
J'oram apJli'OI'ndas pela Conl'eJ'eneia do Jlio d<J JaneiJ'O e que ,i,.~ 
o/Jliveram a ne1~os:;ar.·ia snncf~.fio lt~gi:-;JaLivn, po:-;:w .aununcial'
vos que e~ Lã o /\XI "'di dos os deu J'dos ns. !I, 'i !10, !I. 'i !l J, !I. 1!12, 
e !I. J U:J, l.oJlos da Lado~ de li du dewmiJJ'O d" l !lll; promulgnmlu 
as segu ill tes : 

a) Convoru.:ão J'Ldativa a pnLenLt!S de iuvellljão, dc~enlws, 
modutos industJ•i:.w:;, mn1·ea do J'alwieas e eommureio, e pro
priedntle lil.eJ'lll'ia e m·tisLica, do 23 de agosto de l!lO!i; 

b) fit~o:olu~,flo concot'IWtltn ú Es!.J·acla do }'err·o Pnn-..:\mc
rit:aun, do 2::1 de agosto de '1 H O li; 

c) Convew:ão creando uma Cnmmi:o~são ~\mel'ienna de tTU
r iseotJsullos pai' a coei ifiea~ão rio ll i t'IJ i to I n Lct•JiiWinna I i'uhl ico 
o Privado, I ambcm assignada em 23 de agosto d<J J O O !i: 

d) Convon~.:-ãn fixando a:;. cnndic;ÜL':'i do:-; eidndãos naf.ur·a
Jizados C]Uc l't!IIO\'Pm a :;un r·esidenein no paiz du or·igem, a:S
signacla na mesma l1ata da;ol, antpr•ior·e;ol,, por· toda~ ns llt~publieas 
.Americaua~, ú oxccp~.:-ão ela de S. Domingos.· 

A .runla do .ful'iseonsullos que doveria J'<!UIIir-~e no Jlio 
do ,Janeii'O em ~~ de alll'il rio eor·rentP nnno :l'ni l!lO\'tlll1CJlt.o 
adiada par·a o dia :!ü de ,junho pr·oximo. Como sabeis, csA:a 
Conl'eroncia, compo~tn do Delegados rias llepublirms ,\nwl'i
t•nJHt~, tem pm· fim l'<•digiJ' um Codigo de DiroiLn TnLcJ•naeional 
Pul>Jieo t' outt•o do DiJ·oiLo JnLerna,ionnl Privado. 

Com inluiLo exJ,Iusivo do l'nciliLm· os tJ•nh'alho~. o Gowl'Oo 
do HJ•asil lt·ansmittiu a todos os goveJ•nns inLI'l'ussados o Jll'O
,iceto PlahOI'tHio JWIO!'l Sr·s. Epilaeio Pessoa ~~ Consollwil'o Ln
J'ayP/.f.r noclJoigLH'S .Jllli't!ii'H, a Qllf! lllC J'efeJ'i O '!lollllO [1llSSildo B 
quo poderão servit· eomo simples hnsns de nstuUo c j.nstruc~,:.ões 
nos Delr!gados. E' com o mnio1· pt·nzur· qtw l't~Cf!brwomos os t'e
prPsontnnles dn Amor·ien toda twssa J'(!llllifi.OJ qun dese,iamns 
RinceJ•ampnlo possa Jli'OduziJ• ns nobJ•os J'<'Sullados que tiveram 
om miJ•n. os Delegado~ :'1 Conl'crcneia Pan-Amori,ana do 190ô, 
reunida na nossa Capilal. 

Conlinuam os I.J·a]Htlhos da <lenllll'<~nci"to dn;; ft•onl.oiJ•as 
cn!.t'B o .llt·asil t! a Holivia, Pill'il PXeeut~llo U(\ T'mtadn de Pe
tJ•opolis dt' li d<' uovullliJJ'O do ID!l!l, enlre u Bolivia e o Pnl'J't. 

~\s dua:-; Comntis:-~,je:-;, HJ•a,tiJ.eit·a h Boliviana, ,jü estii.o 
na lmeia elo Amqzona~, d<! eonl'oJ•midade eom o Aec<il'do d" 
Insi.J·uc!;iíes assi~;n:ttlo <'lll PciJ'opoli~. n lll dn 1'evet·eii'O dn JOI!. 
lPJHin nmhas pnJ•I.ido ll<' ~lan:íos pnJ·a o AeJ•e J;o dia JS de abril 
desl.n nwsmo anno, paJ'tl inicio elos seus lmbnlhos. 

Pa1·n daJ• eumpl'inll'nLo ao disnosl.o no nl't.. 5" elo Tl'al.ado 
do 30 do oul.uht•o de tOO!l, que reel.il'ieou n nossa linha do 1'J'rm
l.eiJ•a uom a llopublica Oriental do UJ'uguay, fornm nomcatlas 
pt~los reSiledivos gov-r.rnw; as Commissõcs fJUC, renniclas, for-
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marão a Commissiío illixla Dcmnnndom. A chcl'ia da Com
missão Brusilcirn cstt\ cont'inda no Sr. Gcncra.l Gabriel Pereira 
do Souza Botui'ogo. 

Por occasião uo serem com!Jiuadns as respectivas Instru
cções houve necessidade do nttenucr ao caso e·spocinl que se 
apresentn.va a respeito do at·royo S. Miguel e •nesse sentido 
so entabolarnm nogociucões. Apesar do desejo de findal-ns sem 
demora, uiio J'oi isso possivel, e os trnba!lws do começo deste 
nnno no 1\linistcrio explicam quo se retardassem. E~lou certo, 
entretanto, de que cm breves dias os ll'abn lhos da Com missão 
Mixta poderão seguir. 

Como sabeis, em HJO!t, Delegados dos Governos da llcpu
blíca Argonlina, da Oriental do Uruguny e da do Paraguuy as
signaram com os do Brasil, no Hio tio Janeiro, urna Convenção 
Sanitaria para defesa o prophyJaxia nos portos marítimos e 
J'luviaes no interesse de .todos. Esse accõrdo procurou consignm· 
os mais recentes progressos da sciencia nessa rnnteriu •. 

O Governo Argentino commuuicou nllimamenlo que no 
uso de direito que lhe reconhece a mesma Convenção, a de
nunciava, por .itt não estar de accõrdo com diversas medidas 
que ello entendeu dever exigir em momento cm que isso se lhe 
afigurasse preciso. Assim sondo, deixará de estar em vigor 
entre os dous paizes, u partir de 31 de outubro deste anno. 

Continuaremos nessa mataria ligados nos outros paizes 
com os quaes assignámos essa Convcnr;.ão e as Couvençõos de 
Paris e de Washington, sobre as quaes no devido tempo vos 
pronunciastes. 

Na frontóira com Venezuela a fa!La dos marcos indispen
savcis para seu nssignalamcnto produziu diversos uttt•ictos c 
duvidas. Como sabeis, essa fronteira. foi demarcada em com
mum entro a nascente do Mcmachi atú o Serro Cupy. Desse 
ponto pura lústc não se poudc fazer a dcmarcar;.üo completa, 
mas os nossos Cornmissarios seguiram a linha. do 'l't·atudo do 
1.850 utó o Serro Anay. 

Procuramos que a Venezuela acceitassG os truballlos reali
zados o que ai·ndu não aprovnt·a ou os mandasse rea'liznr ou ve
rificai', afim de normalizar-se a situauiío. Apesar do acto ns
signado com osso intuito, nadu. pmticamonte so rcaliwu pelo 
que mandamos propor cm fins do anuo passado um Protocollo 
para combinucão do um assignulamcnto rupido c urgente da 
doma.rcacão entre· os nossos puizes. 

Depois de uma ncgociacão a que tivemos de attcndcr cm 
momentos cm que outras prooccupacõcs nos tomavam, para 
dur idéa dos rnossos bons dcso,ios c não adiar o assumpto, per
mitl.i quo se assignassc a ::m do Icveruiro deste nnno um Pro
tocollo om Caracas, oxccutorio cm parto do ~rratudo do 1850, 
para o levantamento dos marcos na J•egião :\ margem esquerda 
do Rio N.cgro c o salto Ma.turacá. 

O Governo de Venezuela j(t nomeou os seus Commissarios 
IJUo vom os nossos, cujo chefe é o •rcncnte-coronel Manoel Luiz 



SESSÃO SOL!l~IN!l Dll AllEllTUilA '' 
do 1\[ollo Nunes, devem reunir-se mn l\Ianúos ainda este moz, 
afiin do subirem a dar exccu(•ão aos trabalhos. 

·Tambem para dar cumprimento ao nosso 'l'ra.tndo de Li
mitos com o l'erli, roi assignado a 30 de abril o 1'rotocollo de 
consLHuição da Commissão l\Iixl.a Demarcadora, do nccórdo 
com o at·t .. :l" do '!'ratado de 8 de de setembro do i non. Esso 
1Protocollo deveria. ter sido assignado a 30 de abril de 1DH. 
Altendcndo, porém, ás razões apresentadas nela Governo do 
Pcrú concertamos por üoca de notas cm adial-o por um anno. 
Ao terminar osso prazo, ainda que nos solicitem outros tra
balhos já iniciados, nüo quizemos propór mais um adiamento, 
que poderia sm· mal inlcrprctaclo. Dentro do seis mezes, a 
contár da data do Prolocollo, devem sm· nomeadas as respe
ctivas commissücs, salvo, como é natural, caso de l'orca mai.or. 

Não devo deixar de chamar a vossa esclarecida attencão 
para os comprissos que nos incumbem em relação a esses ns
sumptos do fronteira. Convém que o Governo esteja habilitado 
a realizar as respectivas demarcações, sem o que permanecerá 
incomplera a obra patriotica da delimitação precisa do terri
torio da putr ia. 

Com o Gov.erno de Sua Magcstadc Brit·nnica estudamos 
um Accórdo completando a nessa ft·onte·iru com a Guayana, 
desde o monte Yalwtinpli, a lés te, até •a· serra Horaima, a oéeste, 
por isso que o ·rio Cotil;go nasce na Hornimu. ~; nãiO naquel!e 
monte, contarmo suppoz-se ao ser .JWOJ'erido .em 1D04 o Jaudo 
de Sua 1\!agestadc o Hei de Italia. EStudamos lambem um Tra
tado definindo toda a fronteira enlt•c o Bt•asil o .aquella colonia 
íngloza. Esses trabalhos se têm alguma cousa demorado pelas 
circumstancias que infelizmente süo de todos conhecidas. 

Esporo poder cm breve espaço de tempo submetter ao 
vosso exame constitucional a Convenção, firmada cm 1 de ou
tubro de 1 OJO em Buenos Aires, pelos Plenipotenciarios do 
Brazil e Argentina, c complementar do 'l'mtado de Limites de 
1808. 

Por ella fixamos a linha divisaria no trecho do rio Uru
guny comprehondido entre a ponta sudoúestc da ilha chamada 
Brasileira ou do Quarahim, e a l'oz do rio Quarahim. 

Dentro do período n que se rol'ero esta Mensagem foram 
trocadas as rnLificaçõcs de H dos 31 Accôrdos de Arbitr.amento 
que ·lemos cofcbrado com diversos paizos: 

1) Em G de maio do anuo passado foram trocadas as ra
tificações da Convenção com a Grã-Brotanlln o Irlanda, assi
;:nadn om Petropolis, a 18 de junho de iD09, depois promulgada 
pelo doeroto n. 8.720, de 10 de maio de 1011; 

2) Em 20 de maio tambem do ·nnno passado, as da Con
von(•ão com PorLugul, concluidn cm Polropolis, a 2ú de março 
do 1000, e fJromulgada pelo dcct·eto n. 8. 700, do 31 de maio; 

3) Em 27 de ,i•mho, as da Convencão com a Franca, fir
mada em Petropolis, a 7 do abril de 1009, e promulgada pelo 
decreto n, 8.850, de 20 de julho; 
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.'1) Em :.?0 du junllo, as da Conveut:ão com a lle:;pauha, as
sig-n;Hia ~~111 PeLi'opol is, n H du n!Jril de WOO, e promu•lgad.a. pelo 
dccl'eto 11. H,H[il, de :lli de Julho; 

ú) Em :!ü de ,iullio, as da Conv(mção com a Nonwga, con
cJuida cm Christinnia, a 13 de Julho de 1000, e promulgada 
pelo deeJ•eto n. H.8ii~. de % de Juilw; · 

ü) I~m ~ü de Julho, a' da ConveJH,,ão com os Estados Unidos 
da Amm·i1;a., assig-uada Bill \VashingtonJ a !!:J do ,iauciro do 
100!1, u proJnult;ada pelo decreto n. 8.8!10, de !l de agosto; 

7i Em 2 ue a!l'osto, as da Com·,·n~ãn com a 1\l'publicn do 
Cu!Jn, l'iJ·mnda um Wa:;hing·ton, a JO. de Julho do 1000, c pro
rnulgadn pulo cleereto n. 8,80:!, de!) de agosto; 

8) Em J n du agosto, .as da Convcw;ão com a nepubli~a do 
Cosl.a Hiea, assignada em Washington, a !H de maio de I 000, 
c Jli'Omulgada Jwlo decreto n. s.mn, de ~O de seLom!Jro de 
1011; 

!l) Em 28 de s"tcmbro, as da Convenção eom a AusLria
Hungt•in, firmada no llio de .Tanciro, a ·JO de ouLubro de 1010, 
o [li'Omul!l'tHia pelo deeroto n. !l, IO!t, de 8 de Bovembro do 
i!) J 1; 

!O) Em H de dewmbt'O, as da Convenção com ,a, China, 
nsoignnda em Pekin, a 3 de ngosl.o de J !lü!l, c promulgada peJo 
dccroLo 11. !l.3lil:l, de 28 do :J'cvcrciro de 1012; 

J 1) gm ~ü de· dczembt•o, as da Convcn~ão com o Mcxico, 
coueluicja em PetJ·opolis, a 11 de abJ'il de :1\JO!l, e promulgada 
pelo rlcerelo 11. !1,38!1, do :38 de fevereiro do 'l!lJ~; 

:I~) J~m to) de ,janeiro de HH:!, as da. Couveru:ão eom a Ve
JWztwla, firmada em Cameas, a :lO de abril do· t!lO!l, c pro
·lllulgnda pelo decreto 11. n.;J!JO, do 2R d" fevereiro de -Jn12; 

·13) l~m :l:l de Jmwiro do !!H~. as do Tratado Grra•J com o 
]JO!'t'l, nssignnclo om .PeLropolis, a 7 d1' setembro de HWO, e 
JlJ•omulgado pelo do<'L'td.o 11. !l.:w~. de 28 do J'Pvcreit·o de '191~; 

J .\) Em J 2 de :f'.ovm·lliro do I 0'12, as da Convenção com o 
EeurHIOJ•, cone lu ida om 'V as h ington, a :13 de maio do l 000, 11 
J'.i"omulgadaii JlL'Io dr•eJ·cl.n 11. !l.Gili, d1• '10 J,. abril dn I!l12. 

Para dcni.J'O mn panem; dias cspeJ'O qtw cst.e,ia elevado 
muilo mais o num~H'o dessas :ratil'ietH:-üPs, que eslão em pre
JlilJ•O. 

·Pelo Tratado d1J Pel.ropolis, o)Jri~;ou-se o Bt•nsil, eomo 
snheis, n constl•uil', .ah3m da Psl.rada dn ferro ligando as se
l!l)Õe,; l't•nJwnmJml.e nnvPgavois elos J•ios Madoil'·ll· e ~lalllOL'''· um 
ramal que, passando JlOI' Villa Murtinho ou outt·o ponl.o pro
ximn (EsLado de MnLlo GJ'Osso), nl.ravessasse o rio, pelo moi o 
do qual enJ'I'" a nossa fJ•nnleil'·n, eom a 13oliviu, o fossr Lermiuar 
nossa lletJubliea, em Villa Ilelln, na conl'lucuein do Bcni c do 
MamO!'''· · 

O GovoJ"IIo Lia Bolivia pJ•opoz e o do .Bmsil nccciLou, pelas 
razões eousl.aul.r>s dn 1•xposi~fln rio motivos ele H de setcmbt•o 
do J OH, que •Deompanhou n minha nwnsa!l'om de 20 do mesmo 
moz, n uugocia~.fin do· um .Prol.ocnllo, substituindo esse ramal 
por outJ•o J]uu, purl.iulio' da Cachoeira Púo Gmmdc, ntl margem 
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direita do 1\Iamoré, n;truvessc eRLo rio e vá demandat' a mn.rgem 
direita do rio Beni, a montnnte da cachoeira Espernn~a. 

Em sua ultima reunião o Congresso Nacional deixou de
pendendo da simples votação de redacção final o projecto que 
approva esse P.rotocollo e autoriztt a abertura. dos creditas 
neeossnrios á terminação desse emprehendimento, cuJo valm· 
julgo desnecessario encarecer ao vosso íespiriLo patriotico. 

Do Tratado de Commercio e Navcgac;üo Fluvial (;Om ;,, 
Bolívia, assignado •no Rio de Janeiro, a 12 de ugosto d11 1010 
o sanccionado pelo decreto n. 2.365, de 31 de dezemblo diJ 
i!l!O, foram trocadas as ratificações nn cidade de La Paz a 
20 de julho do mesmo anno. O mesmo '!'ratado foi promul
gado pelo decreto n. 8.801, de 9 de agosto de 1911. 

As Convenções para a permuta elo encommendas postaes 
que concluimos com a Fmnc-a, a 3 de .iunho de 1909,- com os 
;Estados Unidos da America a 26 de março, com a A'llemanha 
n 20 de abril e com a Italia a 10 do dozembJ•o ele 1910 pen
diam, como tive a honr,a, do vos dizei' na minha primeiJ•ú 
Mensagem, da troca de ratificações cnti·c o~ puizr.s signa
l.arios. l'or nossa parte, esses actos internncionues estavam 
.iti approvados em virtude dos decretos legislativos ns. ~.350 A, 
2.3ü0 e 2.362, de 31 de dezembro de 1!110. A troea das rati .. 
J'ieações el'fectuou-se no Rio de JaneiJ·o, nos dias 29 o 30 d•; 
maio c 7 .e 27 de junho do 1911, tendo sido promu·lgadns as 
mesmas Convenções, respectivamente, pelos decJ•etos nunwroE 
8. 767, de 31 de maio de 1011, 8. 781, de l:l de ,junho de 1011, 
8.853 e 8.7ü0, de 20 de julho de 1011. · 

Estamos preparwndo os regulamentos neeess~r:ios pura 
que ossos Acoôrdos que ainda os uão têm, entrem em rx-· 
ecucão, que não deve mais retardaJ·-sc. 

O art .. 4" do Accurclo de H de fevereiro dn 1879, assignnrlo 
rntJ•.n o Brasil e a Republiea Oriental dn UJ'Uil'lta)', sol.H'e a 
·uX<HJll~ão de Curtas Rogatorias, foi modificado r•o•· um l'J'Oto
cnllo, firmado no Rio de Janeiro, em '12 de duzeml.JJ•n d" liltl!i. 
J~ssu Protocollo, devidamente ap[ll'OYadn Jieln CongJ•ns~o Xa
cioual, em resolução de .\ do novembro uc I ilOi, s:uwdonada 
pelo decreto n. 1. 709, elo ü do mesmo mez '' m1no, ~;,aua dB 
entt·ut· em cxuuucüo, promulgado volo decreto 11. !1. W!l, dn 30 
de novcml.Jt•o ultimo, JlOl' torem sido lro.,udas ·ii~ rat.i l'ic:u;ões 
na ciúade,do Montovidéo no dia ~8 uu oulubt·u anterior. 

A 1:.1 de .iuneiro de 1012 foram tro~Jadas Ullsta Capital as 
rat.il'icações elo Accôrdo concluído CJ!LJ'!l o 13!-usil o o Perú para 
a navegação no rio Japurú ou CnquotJ\, ussiguado em Lima, a 
H do abril de 1908. A promulgação de,;sc Ae•'•h·clo rez-se lll'lo 
deeJ•eto n. 9.391, de ~8 de fevereiro de 1ill2. 

Os trabalhos das Conferendns Tnl.oJt•nacionacs dcJ Hnya, 
para unificaciío do direito .relativo á lotJ•a de cambio e do Bru
xellas, para unificaciío do Diroit.o M:ll'it.imo, de qtw t.J•atoi na 
minha ~ronsagem do l!Jll, vfio prosegniJ' no cnl'so do PJ'r:'ent.e 
,nnno. .\ 

Vo!, l 
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Pura ropresonlat• o Brasil nossas assomblúlls foi nomeado 
o Sr. Dr. Hodl'igo Odavio de Lungguard ,\lene~es, que .iü havia 
sido nosso Delegado Pl<mipotonciario. 
· No intorvallo dessas sessões, o Governo enviou para Hayn 
observações soiH'O o projecto de lei u.u.iformo para u lotm de 
cambio c a resposta ao questionaria sobro o cheque, do que 
tambem se oceupará na sua proximu J•euuiiio a Conferencia 
de Huya. 

As duns Convenções firmadas om Bruxollas pelo nosso 
Delegado, o rct'erontes á auulroaciio o assistoncin maritima, 
fomm submetl.idas :'L vossa ajlJH'ovauüo cm 17 do novembro do 
anuo passado, Para e lias peco a vossa. attoncão, 

A Exposição luternacionul do !lygiene, annoxa ao Con
gresso lntcrnacional conl-t·a a 'l'ubet·culosc, que dovia ser ef
focLuad.a, em Homa, do :!·\ a 30 de setembro do anno proximo 
findo, foi adiada pum :!O do me~ de abril proximo passado, 

O Governo do Brasil, convidado .pelo de Itulia .a se 1'ar.or 
representar ofl'icialmmile, nomeou para seus rept·esentantes os 
Srs. Drs. General Ismael da Hocha, Antonio l?orrnri, Antonio 
Cm·doso Fontes e José Augusto Moreira Guimarães. 
· Para o dia 7 do corrente, está convodada para Washington 
n ü" Coni'oreucin. Intornacional da Crur. Vermelha, tendo-se 
inslado pela rotmcsentacão do Brasil ncssu reunião. O Embai
xador do Brasil em Washington 1'oi incumbido do nos reprc
soillai· nessa Conferencia, que devo ser homndu com a pre
sonca do Presidenlll da Rcpublict' dos Estados Unidos da Ame
rica do No r Lo. 

l'ambem nos Estudos Unidos, na cidado de Philadolphia, 
deve -r·ounir~so a 23 deste mesmo mez o '12" Congresso Interna
cional de Navega<;ão e para o qual foi o Brasil convidado por 
intcrmedio do Departamento de Estado, 

Acudindo t\ esse ·convite, e devendo ser discuUdas nesse 
Congresso theses do toda importaucia pum assumptos quo 
t,unto nos interessam como navegacão, regimou do por•tos o 
outros counexos, já J'i~ designar nosso Delegado o Dr. Manuel 
Carneiro do Souza Bandeira, quo serú auxiliado, como Dele
gados ·teclmicos, pelos nossos Addidos Naval o Commcrcial á 
Embaixudn om Washington. 

Alem dos congt,ossos, conferencias ou reuniões u que ,iá 
mo referi especialmente, o Brasil nomeou l'l'(lresentantos ou 
:vno RC fazer representar nos seguintes: 

'Í" Congresso 1'ostul Continental Sul Americano (1\lonte
vidt\o, 8 de j anoiro)- Dolcgudos Dr, Francisco .Tos é do Almeida 
Brant, Domingos do Castro Lopes o Dr. Virgilio Silvestre do 
Farin; 

3" Congresso Intornncionnl de Hygicnc Domest,ica (Dres
deu, do 2 a 7 do outubro)- Hopt·esenlantes Dr, Henrique de 
Figueiredo Vnsconeellos c Anlonio Carlos Fontes; 
. Congresso c Exposicwo Inlurnacionnl Municipal c Con
. grosso Intoruncionnl de Bons Estradas (Chicago, de iS n 30 do 
solombro)- Hcprcsentnnte Dr. José Custodio Alves de Lima; 
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Congresso de Sypltyligmpltia (llomn, em setembro)-nc
presontanto Dr. Aut·eliuno Vieira Wcrncck Machado; 

7" Congt·csso Uuiversal do EspoJ·ant.o (Anluerpin, de 20 a 
27 de agosto)- neprescutanl.e Dr. Agcnoi' Augusto de ~li
rnnd·n; 

ú" Congf•esso Inl.ot·mwionul pura o estudo das questões J•e
Jnt.ivas ao paLI·onato dos liberados e ú protcc~iio da inl'auein 
moralmente abandonnda (Anl.uot'foia, lli de julho)- lleprc
scnlantc Dr. Jos<\ Bonil'a<:io <le Oliveira Coutinho; 

i>" Congt·esso Inl.ol'nacionnl de LacLieiuios (Stokholmo, ou 
28 n 1 de jui!Jü)-Jleprcsonlnnlc D1·. Antonio do Padua Assis 
Rozendo; 

ú" Congresso Internacional de Pescaria (llomn, 2ü .n 31 de 
;naio)- Delegado Capitiío-Lencnte Henl'iquc Miotides Uui-
lhcm· · 

Óongi'esso Internacional de Musica (Roma, cl~ .\ a H de 
abl'il)- Hepresentanle Sr. .Toi·ge Antonio Bnrt·oso NeUo; 

Exposicão Inturnacional de Hygicnc (Dresdcn)- Repre
sentantes Drs. Oswaldo Gonçalves Cruz, Henrique Figueit•edo 
Vasconccllos, Antonio Cardoso Fontes e Atalihn Florcnce; 

Exposição Internacional de noma e Turim - Represen
tantes Drs. Padua nezcnde, Cortines Laxcs e Mario Cardim; 

Conferencia Snnil.nria Intllrnaciona·l (Paris)- Reprcscn
tnntcs Dt•s, Oswnldo Gon~al\•os Cruz e Honl'ique de Figueiredo 
Vasconcellos; 

Conferencia para a Protccciio da Propriedade Industrial 
(Washinglon)-lleproscnl.nnle Sr. Rinnldo de Limn c Silva, 
1• Scc1'etorio da Embaixada do Brasil cm Washington, nessa 
oeeasião Encarregado do Nogocios; 

Conferencia Rndio-T.clegraphica de Londres, a reunir-se 
em.\ d0,íunho proximo (1012)-Representantc Dt·. Francisco 
Bhering; 

Conferencia sobre a Pmpriednde Industrial, n reunir-se 
em Londres n 3 de Junho proximo - llepresentunte Dr. Jos<í 
Rodrigues Vioira; 

Confor.cneiu sobro a Assistencia aos Estrnngeit·os, quo deve 
reunir-se de 4 a 7 dB Junho, cm Paris. 

Não estou longe de pensar que o Congresso Nacional exn
m inar:\ com n devida al.toncúo os deveres que nos impõem con
vites pnm essas reuniões de cnt·nct.er intcrnadonal e a utili
dade do nssistít• nellns, Qtw nugmonl am consideravelmente do 
anuo para anno. 

Jloi·nm puhlicndas as seguintes nrlhesücs estl·nngeiras nos 
netos int.oi'nneionnes de que o Br.nsil fa?. parto: 

Dn Cnlonin rlo Congo Belga (d,)ct•olo •n. 0.3·!0, de 12 rlo 
.inneiro rlo 1912), :\ Convencão 'r•'lcgrnphicn Intcrnneionnl rle 
S. Petershm•go, de 22 de .iulho do Hli5; 

Do Imporia do 1\fnrrocos (rlecroto n. 8. OH A de 31 rio 
ngosf.o rle 1 O 11), :\ Convenção Tnl.rt'nncinnnl llndi'o-'rr.lngl'll
phitlll dn B<JI'lim, dP :J rle novr.mlu·o de 19011 o no Aee<irdo Arldi-
cional da mesma data; ·· 
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Da Bclg-iea, poJa Colonia do Cong-o ( deot•IJI.o •11. il, ~li!l, de 
~~ de ,ianoit•o rlc 1ill~), :\mesma Conven~ão o Aeecll'do Adrli
cional, pm·n vigor•nr n partir de J de ,janeiro do anuo eor'I'etll!!; 

Do !mpCJ•io OLlomano (dccrt•lo n. 8./!t!l, de ~r, di! maio do 
[!III) e do MexiüO (dcci'IJLO n. !l.~!t!l, do 17 do ,ialll'il'll di' 
·I!H:.l, ao Acctirdo de !lama, rle il dn dcwmbt•o dn ·1!107, ••;l.aii"
Jneundo um .Pa1·is uma llepa!·tk-~ü fnLt.'t'uacionnl dP Hygione 
Publ iea; 

Dn~ lli!pu!ilicas (Je Gosta lli"a '' do Salvado!' (<li!l•relos 
•llS, ü,OI:J, de :lO di! ~elcmbt'O du 'J!ll!, e !l.~Hi, di! ~8 dt• 1'<•
Vüi'OÜ'O de !il1:.l), ú Couvenuão de liniH'iH'U, uo ü d•.• ,inllw do 
HlOli, Jlal'<l melhorar a sorte do~ feridos e enl'tn·nws nos ••XCL'

cilos cm campanha; 
Da Fran\•n e da Grã-Brclanha, pl'lo At·chipelag-o elas :íovas 

Hebridas (decreto u, 8. 70li, de .J de mn i o I.! e Hlll), e dos Pro
l.l!dorados Britannicos elas ilhas Uilbert. e Ellier• " das ilhas 
Sal omitO (uocrdo n, 0.370, d" ~~ de fevereiro de I !ll~), ít 
Conven~ão i'oslal Universal de 1\oma, de :?ü de maio dt! JüOli; 

Da Hepubl ica de Cuba, ao Accó!'do de Bom a, dn ~li de maio 
de· L !lOü, rolnl.ivo it troca do cartas e ca i;~:as eom valor di!elai·ndo 
publir..ada pelo deereto n. 8.87!1, do :l de julho ri<.' J!lll, que 
postcl'iormeule J'oi dodarada sem el'l't'ilo, a pedido do Con
selho l<edornl Suisso, pelo dem•cln n. 8. !188, d<! ~O de solmnbro 
do mesmo anno, 

·Pelo decreto n, 8.700, de ~ de maio tJ.:• 1\ll L, foi ainda 
Jlllhl i cada a ·ruuuncia do Impor i o OJ,tonmno ú t'11SI>I'\'a, qne 
llavi.n. J'or·mulado, relativamente no ai'L H1 I da COII\'I'Ill.:.lin ~a
uitnria lnLernacional de .Pu ris, de 3 tle dezPmbro de I !lO:J, por 
or~easifto de adhcrir a essa Convcm;.flo, conro!'nw .iú Jtn·n pu
!Jiicado pelo decreto u. 8.!i8.J, de :15 de abril do nH•smo anno 
de 1!111. 

Justiça ·e Negocios Interiores 

.\l't'wn aH agita~:LJes voJiLic.u~ quo r-;1• det'lli\1 1'111 al~un~ E:-<
latlns.tlo NO!'I.•• e de que .iá vos :l'alloi, a Ol'dmn tnm-so man.lido 
inalti!I'adn em todo o tcrl'il.orio da lh•puJJliea, onde, 1111 moio !la 
!HaioJ' li'nHqnillidadc, se e·ffçetum·nm, n 30 d~ .iniwir·o ult.imo, 
a~ tdoi~~üe:; pnl.'a a l'enovtu:ão da Cnmm·a. elos DHI)\_ilados u do 
tel'~n do Sonado Federal. 

Instrucção Publica 

,\ oi·g·aniza~iio do ensino doel'·u~aàa a G ue abril do a11nt'> 
pa~sndo, tle neetl!'do com as explicitas bnses dn aulot•iza~ão 1<•
gislntivn, vau vroduzindo animndorcs l'osultado~, apPs:ll' dn 
iusnl'l'ii!ienle o l.erupo dccort·ido pam a implanln~iio •h' urn , . .,_ 
;dnwn inteil'nmente novo, que modil'ieou pt•ol'u!Hlamenl" "' 
\'i! lhos " gastos moldes da leg-islncün antc•t•ioi'. 

Er·n· natur•al que a reconte cwganizn~.:ii.o, snhintln l't'n·a dos 
nn!.ig-o:-; llnhilns dn r·t~:I'Of'!llll, qtlt' limil.aYam a r·t~loqllt 1 !'1 1'111 

I 

' 
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<Hrlos :i:-; vr:t.es ~eenndar·ios do rn~dnwn exbtenLn, pr·ndu:d!=iso 
('PI'I.il exl.r·anheza, dnndo lugar a cril.ieas mais ou muuos Vf.!IJC
Jilenlos. 

Mas o facto positivo <l que mais f01•am OH npplnuso~ elo 
que as eensUT'as que clla recebeu da parte dos compc!.:·::!.es, 
em eu,io:1 nnimos suseitou vivns espcl'fi'll(;ns do nl'J'ieaz l't!He
rwração do cmdno antro nós. 

<I i\ J•el'orma decretada a G de abril •, escreveu o pr·ovecl.o 
p1•ofessor· J>,acifico Pereim, < J'oi r·eccbida com gr·nndes cspe
r·anças pelos que so interessam pela causa SUJler·ior da insLI'll
CI}iiO nacional. 2> 

Pnt·n demonstrar qun essas espor·nncas não fol'nm vãs, 
h:rsttu·li eitaJ• o quo sn eslii passando na Paeuldade dt> ~ledi
"ina rlesta Capital, onde, pelo lestemuniiO dos pr·opr·ios mes
tJ•t•s, n ensino medico qüasi Unha desappar·eddo, u onde l'P
nasceu agora, gl'a(;ns ú nova orgarMza(:.no, mais br•ilhnulu o 
ma is PI'O\'eiLoso do que nunca. Assim é que aque\la Eseola, de 
tão g\ol'iosns Lradiçües, onde nos ultimos tempos, a pai.' de 
uma al'fluencia cxtraordinaria de alumnos, quasi que se mio 
1•sl.udava, gastando-se o tempo em exames, defesas de \.\reses 
e pni·edus de est.udant.es, reduzido assim o periodo lecl·ivo a 
t.res e at1í dous mezes cm um anno, transformou-se agora in
l.cirnmenLe, realizando-se os cursos, sem interru[l\'ão, de ma
nuim a porJerem os professores esgotar os seus programrnas, 
wusa que a muito se não dava, conforme fez publieo um dos 
mn is eminentes mostres, o qual salientou o facto de ser, de
pois de 28 annos de magist.er·io, a primeira vez que ·lr.eeionavn 
o programma completo de sua cadeira, em meio de !\rsusada 
I'Onenl'!'encia de estudantes. 

Um dos pontos primordiaes que a m·ganizM:iio ae\.ual tL•\'e 
cm vis,t.a :foi o de liberl.ar· o ensi'IIO seeundal'io ou l'undammrt.al 
dn cnndit~ão do mero prPparat.or·io rtara o ingt•es~o nofoi cut•:·ws 
supi•l'iO!'i!S, exigindo para esse cfJ'eilo o exame de admissão ou 
de vestibulo. Deu cs~e exame os melhor·es resultados: Jll'i
moir•o, porque a sua simples exigcneia produziu uma notavel 
so\ec('ão entre os candidatos ú matricula, nas escolas surw
J•ior·es, assim 1í que na Escola do illedicina, onde no nnno de 
HllJ ;natl'iculavnm-sc, na 'i" serie, mais do 800 estudantes, 
este anuo, pela simples exigencia do exumo dr admissão, in
ser'll\'lll'am-sn tão súment.o pouco mais de :!GO candidatos; se
gundo, pol'que, pela seriedade com quo foi l'cil.a e:;su ]Jl'Ova, 
mais I'HilO\hida !.ornou-se .a l.urma dos quu aleaiH;nrnm enli'iHla 
11as P:wolas, :-1endo que, nn dn Medi~inn dP~Ia Capital, dn
fJlWI\f•s duwnt.os " l.nnlos insel'iptos qnnsi GO % l'lll'illn inhnbi
lil.ndM. 

Úl'll, ·"' de nceili'do com o eo!lSI!\ho de Reinnek « n r'efor•ma 
mais ut.i\ nos lnmpns Jli'esl'nl.es srr•in dil'ficull:ll' o aeor!ssn :ís 
aendr.mia:-: », não fH~do J'es!.at• duvida de quu a adual oJ.•gnni
ZlH,:.ão t:lo on:.:;ino, qunndo ufio foRso digna Jn JouvoJ•ns pnJ' nn
f.I·ns mot.ivns, t\1!\'in, ser· por ter rcaliznun osso n\Jj1•elivn, 
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E o que se dou na Escoln de illedicinn desta Capital deu-so 
ogunlmenle noH outros institutos de ensino aos quncs cm boa 
hora e lei ~onc:edr•u eompleta autonomia diductica e adminis
lmtivn•. 

Bem razão tive, pois, quando na. u!Lima Mensagem es
crevi: « •renlw fundadas esporuncas de que a nova organi
zação dar:\ oxcellentes J'nwtos, sendo quo .iá não é pouco o 
facto do J•clirar de tal malct•ia a intorvcncão do poder publico 
c entregai-o :i eonseiencia nsclnrecida das congrogacõos, as 
quaes, de hora om dcanle·, niio mais poderão dividir com o 
Govot·no .n. J'Csponsahilidade da dccadencia ou da desmorali
zação do ensino. A ellas cabe o l'tttut·o e o que este produzir 
a e lias tão st'lrnento ~(H':í rln\'j(jo ~, 

Territorio do Acre 

Difficil tem sido normalir.nr a administração do Tcrri
torio do Am·c·: us disltmcias c ,as cli'fficuldadr.s de communi
onção, ,ii\ dns Jl!'Cfoil.urns com c.•ta Capital, :ii\ ,dotf:tro do 
proprio lrJl'J·il.o:·.io cuti·e as s1ldes prcfciturnes e os ourtros 
pontos de sua ,jurisdicoão, tudo isso eontribuc prwn tornar 
diffficillima a administra,:ão nnquelle riquissimo torritol'io, 
para o qunl a União precisa olhar com o mnximo carinho. Ao 
assumir· o governo encontrei o l.en·itorio int,r.iramentc anar
chizndo: pt•efeitos depostos, .iuir.r.s ausentes; portanto, som 
ijdministra~•üo ü sem ,iuslir;a. . 

Procurei nomear• homens que me inspiravam confiança 
c com cu.ia !JOa vontade pensava contar p:uoa que .n adminis
tração alli ct!lr•asso no caminho da. nO!'maildarle. Tnfelizmcnte, 
o meu intento mio foi sinão cm parte alcançado, porque os 
prnfcitos do Alto .Tut•u(t e do AJI.o Purt'ts nito puderam per
manecer nos postos que lhes t'ornm nonfiados: um ah~ndonou 
o TcJ•t·itol'io Hob temor do uma possivnl dt~posição; o outro 
entrou em Jucta com n magistratura do Tcrritorio, quer local, 
que!' federal. Por isso, ambos tivor,nm de sm· suhstituidos 
permanecendo apllnas, dos primeiros nomeados, r\ fronte· dn 
administt·acfio, o ]n'efcilo do Alto Acro, que vae fnwndo um 
govumo mode:·ado, paU·iot.ico o de J'ern.l pt•ovoito. 

As trcs cst.nçlies rndio-telcgrnphicns, que lhnviam 1sido 
conl.t·not.arias cm d1JWmbm do 1010, .it\ se acham funccion,nndo, 
tcnr!o sido innugru•ndns um setmnhro de 101 I as do nio Bt•anco 
o Sr.nna ~lnduJ'Il·ira ,, rm J'evot•eit•o di!sle onnno a de C!'UzciJ·o 
do Sul quo, n!llm de l'allnr eom aquollns duas o, pO!'Innto, com 
ll!nn(ros, falia k1mhem pnt'il Jquilos, nn ncpuhliea do Porú. 

Pat·a nomplllt.nr l!SSI' ulilissimn mclhm•amont.o. cm tão hon 
hom mnnrlar!o rxoeulnr, l'ot•am contr.uctndns mniil rluas osf.n
ções, sendo nmn em Xnpury c nulm om Tarunc:\, lugnt•cs do 
grnndo l'ntm·n, .i:\ com nprr.ci,n.vrl Jlopnlaciio c· not.nvrl rtcscn
volvimcnt.o mal.llrinl. 

Tnstnllndns nstns dll:)s esl.n~•iírJs, o 1'ol'l'ilorio ficar:\ prr
ieitnmente dotndo qrwnlo tís !'omrnunil•nr;lics tclc!'J'npliicas .. 

I 
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Utili?.!mdo-se da autorizaciío legislr.tiva comtantc da lei 
do areamento deste anno, o Governo vnc reor!llaniznr o •rer
ril.orio nas bases nlli indicadas, estabelecendo a vida muni
cipal, que ccrtamont.e muito contril!uir:\ p1nra o desenvolvi~ 
monto c progresso {]n~uclln rogliío. 

Saude Publica 

Continúa a ser cxl.remnmcnl.c Iison,iciro o estado sani
t.nrio desta Capital qnc, lllposar rio ter recebido de imporf.aciío 
de nnt.ros pontos da nepublicn alguns enfcT·mos de febre anía
rolla, 1so comerva, graças :í vigiJ,nncia o cuidados das auto
ridades sanitnT·ins, ao nlll'igo dn qualqncr epidemia do terrível 
t.ypho-icteroidc. ,\s condir,,.jcs de hygiene são ho,io incom
pnnn.velmonto supc·l'iorcs tis qne cxisl.iam, quando se iniciou o 
combate :í febre amarcllu; mas, não obstante isso c apesar da 
OT'Il'llnização pJ•ophylatic,a, contm esse mal ter caracter provi
sorio, pois 'que só devia manter-se tnl qual durante n ncçiío 
aggressiva contra ,a, epidemia invete-rada e semi-seculnr, ainda; 
ho,ie, a despeito do pequenos cortes que se fizeram nas consi
~nuções orçamcnt.nrins. essa organização pcrm,nncee n mesma, 
isto é. com todos os elementos não j(t pura uma ncr..ão dofen
sim da cidade·, mas pnra nma acção nggressivn, tal se o mal 
existisse como dantes. 

Ainda mnis, o scrvir.o snnitario dos portos não era antes 
o que ó ho,ie, ap<ls a reorganir.nçãn que esse scrvico soffreu 
poJo decreto n. n .157, de 2n de novembro do ;~nnn passado, 
especialmente neste porto do Rio do .Taneiro, onde foi crendo 
o sorvico prophylat.ico marítimo contra a fobr(; amarelln. Pelo 
que ahi ficn rlito, bem podereis nv.nliar a sem razão da grit.a 
que so levantou nn imprensa pelo fa.clo de, sem pre,juizo do 
serviço, que <í executado com o maior oscrnpulo, terem-se 
feito al!l'uns cm•t.cs no pessoal rle snurlo riesta Gapitnl. 

O Govemo, consirlerandn a immnmn vantagem da e:c
t.incr.ão dn febre amarelJ,n rm todo o territ.orio da Republica, 
tem-se prnmpt.ificndn n auxiliar os Estados nessn obrn mc
ritorin. Rerin cnnveninntr, l.nlvc·7.,' qne .armassris o E:ceeut.ivo 
F'nrlern I rins pr·ecisos meios do J10dcr prestar a esses Estados 
mnim•es anxilios . .rlr f<lrmn n ser feit.n nma campanha syste
mal.illn, r a~sim dr.finit.ivnmont.r vnrrirlo rio t.erritorio dn nrpn
hlir'n um mnl qnr tantos pre.ini1.nH dr• vidas nos lom cnstarlo 
e qun tnnl,n <leRerrrliln nr•fil'T'rtn no pniz . 

. seria isso obra ·do oxt.rnordinnrin ·rolovn, valendo por uma 
.1.Ha propaganda do BrnRil r dr.monstrnudo qno o qno so fez 
na Cnpitnl dn União pôde r r]Pv,e· ser frito em todo o tor
rilÓrio na c ionn I. 

Assistencia a alienados 

Dr ne1•tmln rnm n mrln1·ir.nrfio rlnrln pr]o r:on<r!'o.~sn. fr7.-sr 
n. l'f\OJ')!<'l!l.iznr:fio dn .·\..:;f;i.,I.PIWin n .\liPnnrln~ rll) Disl.r•.idn Fr
rlrrnl, aiJrndrnrln :ís llllli' morlel·nn' pt·rst•l'ipr:iicq rln soiendn. 
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Em fli'OJWio mwionnl, pm·l.enconte no •l\f.inistcrio da .Tus
Uçn, .i1i tJsl.;l insl.alkHia, no l~ngenho de Dentro, a coJ.onia pam 
mulhtJI'r.s, nlo.innrlo mais do 300 doentes, cu,io numero breve 

devei'Jl srr elü·vado 11 500 ou GOO, com os novos pavHhões 
que alli oslão orn via do construcção. 

A colonia dL• IJOUliJIIS, ainda instnllada na ilha do Gover
nador, <'Si.nJ•:I donli'O de pouco tempo removida para lugar que 
satisfaz todas as condições que se roque·rem para institutos 
dessa natureza. 

Apesa1· do Governo tcJ• cuidado seriamente deste pro
blema, desde o primeiJ·n dia do sua .administração, ainda não 
J'oi passivei resoiYI'l-o ''m todo o seu desenvolvimento, mas, 
osl.ú enenminhado, llOillO vlides, fie J'órma n se!' ultimado, se 
lhe concoderdrs os J•orJm•sos di' que ainda precisa, dentro do 
curto tempo. 

Policia civil e militar 

Não foi passivei fazer .a reforma dn policia ·civil, como 
era meu intuito, porque, para fazer uma reorganizacilo que 
correspondesse por compl~to ás necessidades desta Cnpitnl, 
preciso •seria umn: grande despesa a que entendi prudente não 
suJeitar o emrio publico, uma voz que, sem graves inconve
nientes, essa remodelação podia ser adiada. 

Foi reorganizada, porém, a policia mil itnr com grande pro
veito para o so!'ViCo de policinmonto desta cidado o economia 
dos dinhe·iros publicas. 

Com essa peorganizacão e com o regimen de scve!'a eco~ 
nomia o fiscalizaciio mantido na Brigada Policial .i:\ sobem a 
mais de 2.000:000$ as economias feitas em favor do Thesouro. 

Tanto a policia civil como a milHar t~m cumprido o seu 
deve!', gamntindo com offic.a:cia a ordem publica, apesar ·do 
excessivo trabalho que pesa sobre uma r outra, cspreialment.c 
Mbre a policia militar que, tendo de at.tonrler i\s vast.issimn:s 
zonas urbanrn: e ·subur·bana da cidade, que se desenvolvem mpi
damcnto, ·se v~ ·Obrigada a dobrar as horas de ·serviço, não· 
dando quasi que folga no sou disciplinado pessoal. 

Reformas 

í\lém da organização do ensino, da remodolnção da nolicia 
milHar o da nssistcncia ·a alienados, foram rcopganizadas, ·do 
neel\rdo r'om as ·autorizações lcgislat.ivas, a Secretaria do Es
tado da .Tusticn c Negocias Tntcriores. n Bihliothccn, Nn•cional, 
o ilêrchivo Nacional, a Escola de Belln·s Artes, o Tnstit.uf.o do 
Musica, o Instituto BenJamin Constnnt., o Tnslilut.o dos Surdos 
Mudos, creando-so neste a soccão feminina, que tanta faltn 
fazia, o Corpo de Bombeiros ~ o Conselho Administrativo dos 
•Pnt.rimonios dos Institutos dependentes do Ministerio da .Tus
'ticn. 

11. torlas estas reürgnnizncüos prBsid iram o espi!'ito do 
maior economia: e o firme proposilo de respeitar todos os di
r~tos adquiridos., 

1.'1 I 
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Lei eleitoral 

Nn Mnu~~twm. do :um o passado (~SI: revi que «no sm· pt·o
mulg·;Hia n lu1 ele!lmonl d~• J.\ do IIOI'<'Illhro do 100.\, pa!'eeeu 
nos eSJlli'JI.os bem Jlll.t:newnados que a solução do JII'Oillema 
olcll.ornl. pt~lo eons~guunenl.o ele umn rPal n vuNladeira mn
nifi!SI.al:ão da vontade popular estava rPsolvido; ÍJJI'elizmeJtt(!1 
como l!eontece eom .ns J'efoJ•mn-s do ensino, mas, pOJ' motivo:-; 
hem dJvm·sos o hem menos digno~ a nova lei eleitoz·nl ainda 
não tinha ~ido enhalrnPnLt~ exo1~utada e ,iú pi'Peisnva de SL'·l' 
J'Pi'or·mndn. Co111 ·OS jll'inwir·o:-~ pns:-;os Jlill'a a :;ua execw:ão, nn:-~
eiiJ'arn os appnl'elhos, sempl'ü vivo:;, de J'r·auúe e de JudiiH'io 
do voto populai' >. Ho.ie, apôs a eleição de 311 de .ianeii'O ul
timo, não l.eulJO sinão qw~ J.'eal'fir·mnr· o CJUI! então t!Sct·evi ~:
insisl.ii' pela rofo;·ma da lei .actual, de maneira a dotai-a rle 
todos os elementos que torn~m. o mais possível, uma renlidad<J 
o voto popular, unieo meio de afastar de vez as agitações po
liticas que fogem ús t•aias da serena legalidade. 

·Obra ina.ttingivcl á l't·audr .iúmais se;•á passivei faze!', mas, 
que s~ procui'c difficult.nr tanto quanto passivei acruclla o que 
se facilite n acção da .iustir;a no easLigo dos imponil.enl.r" de
fraudadores ria l'<'l'ci!lde rlcilOJ•al. Essl' rlnve sm· o ob.ird.ivo d<J 
uma boa lei. 

Codigos 

Ul.ilizando-me da aulorizr.t;~o contida no dcercl.o legis
lativo n. 2.370, de .\ de .iancim de '101 I, incumbi no <Jminrnlr 
jnrisconsullo D;·. HNrmlano i\larcos ·Tnglez dr• Souza: da eon
fcccão de um pro.icelo de Codigo Commcrcial da Republica, 
bani como de um tJ·abalho l.endente, enso merrr;a o vosso apoio, 
(L uniricacão do Direito Pl'ivndo. 

Am!Jos os I.J•allnlho.~ estiLo prompl.os ü rntrcgues ú im
pressão. 

Do pro,iccto do Codigo Ponnl, cu.in conffJcr,•i<o foi egual
mente nutol'izada pelo derJreto <neima. esl.;í incumbido oul.ro dis
t.incto juJ'isconsull.o qtw .iú trm muito adrnntado o seJ•viço que 
:\ sun competem.in. foi confiado. 

Em breve tempo serão nrcsenl.rs ;\ vossa deliberação os 
projccl.os de que ~e incumhit·nm os dons illustt·cs jnriscon
sultos pntrios. 

Reorganização da Justiça do Districto Federal 

Pnlo deel•e.to n. 0.2G:l, do 2A dr rlozembi'O ultimo, reor
A"nnir.ri nos l,rrmos J'PSI.J•ir.tos dn nul.oriznção quo me d•'st.r;; n 
.Tu;;t.ic~ do Disl.ricl.o Fedci'UI, melhm•nndn o cril.crio nnm n in
vosl.idum e pJ•omoção dns .iuizns. l.m·nancln mais rapida n .ius
t.i<'·fi e mais uniformP n .in;•ispi·udonc.i.n, < nnm quo >. eomo disso 
nó meu manifesto inang-urnl, <a pgnnlrludo pei'Unl.e a lo i nt.
lin.in no SPII fi111. S<'A'llllrlo n pssenrin do prineipio r•nnsl.il.tH'ionnl 
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rruo se não restringe a inndmissibilido.do de pdvi!ogios pes~ 
sonos mas, ô extensivo no l'oconhccimcnto cgual do c!.ireito 
sempre que fôr idontico o phenomeno ,jurídico su.ioito t\ de
cisão .iudicinritu. 

No curt.issimo t.cmpo que tem de exocucíio .it\ vilo nppa~ 
recendo os bons J'esultados que com a nov.n• organizacilo se teve 
em vista. Nilo estará ·ella isenta de falhas, tanto mais quanto, 
doante dos termos rostrieUssimos da ,a,utorização legislativa 
dentro de cuJos moldes devia ,o Governo fa1.er a reforma, não 
ora passivei conseguir mais do que o qtw :foi feito, pJ•incipnl~ 
mentc na pal'f.e propriamente do Jll'ocesso. 

Em t.orlo o caso, os t.ro.~ ob,icc/.ivos principMs, (]O que 
fnllci no meu manifesto inaug-ural, melhoJ• crit.orio para in
vos/.idm·n dos juizes, maior J'apirloz na distribuição da .iust.iC>n 
o uniformidade na .inrisprudoncin, foram alcnncndos, o que 
.ifl con~tl.ue um grande nvanco sobJ'c o qno oxistin. 

GUERRA 

O GO\Il'rno conl.innon a executar dent.ro dos recurso~ or
çnmen/.arios .o vasto plano ~c reorganização do Exercito. 

Os diversos serviços foram feitos com toda• a normalidade, 
dando-se fiel cumprimento nos rliff'crcnt.cs actos legislativos 
rrf'ernnl.es no 1\Iinis/.erin da Guerra. 

Merccomm especial nt.l.enção os prohlcmas qne nela sua 
impoJ•I.nncia ontfrndcm com o nrcrfeiconmcnt.o do Exorcit.o, 
qum· sob o ponto de vista da ins/.t•ncção, quer· sob o aclminis-
l.rnlivo, como sob o mn.terinl. , . 

Naqno!ln scnt.ido foram crcaclos dous co!legios militares, 
um cm Porto Alegre e antro cm Barbncena, porqtw sondo n 
crencão desses esfa!Jolceimcntos um meio de diffusão syste
mnt.iM du instrucção, o ó t.nmbem de coniJCcimentos militares 
c tem a inostimnvel vantagem do desenvolver o espirita mar
cial ria nossa mocidade. 

A inst.rnccão da trona foi obJecto de cuidados, tendo sido 
observadas as 'preseripcõcs do regulamento npprovndo pelo de
creto n. 7. ~50, de ·J5 de Julho de !900, nos quarto is como nos 
r•ampos rio mnnohras. · 

Foi nppJ•ovnr!o nm J'ogulnmcnt.o narn n insl.rucçfio da arma 
cln inl'nnlnria, orf\'nnizarlo ]leio J;J'IlJIIlu E;;l.ado-nlaior do Exer· 
r-ito. 

Nito foi osqtw,irln a {jrft•sn rio nosso oxl.rnsissimo li/.lornl. 
Pt·osef(Uit•am os Psl.udos c I.J·ahalhos r!n fOI'Ufirw:iies nos/.n. Cn
pit.al r •tos Estados do llio rio .Tanr.it·o, S. Paulo, Pm·an:i o Santa 
Cat.hnrina. 

No intuito r!0 ohN!rccrem rsscs t.rnhnlhos n um plano sys
t.omntico. foi ·rrrnrln. uma nommissiío t.orhnira de insner.riio rins 
fo!'l.if'illaç,ics, tm.ias inst.J•urr:<irs f<lJ'am nppt·nvnrlns pr.Jo Jl!inist.ro 
d.n. Guort•n cm 17 de fevcJ•eit•o do cm•J•mtl.c nnnn. 

·Foi nt·~anizndn o f[ttnrh·n dr ·nttrlitorrs, ct·oMlo prln lei 
11. I.RôO, rir .'J rln .imtrit•o rln lnOR. rio J.nl JllO(]o f[tlf' a J•cfm·ma 
<ln nosso srslomn tlf>nnl mililnt• Pnr.nnlt·nrú prnmpl.o rnrn .r'Xc• 
eulnl-n um ~ot•po de .ini~e& mi!il.nrcs. 
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Não estando ainda definitivamente fixados os vencimentos 
desses sm·ventuarios, dirigi-vos uma mensag~m solicitando 
um noto tendente• a normalizar a ndministrncão nesse par
ticular. 

;Estão cm andamento os trabalhos da oonstrucção dn Es
trada de Fçrro de Cruz Alta a Tjuhy, cujo primcüo trecho ,iú. 
est1\ conr.lmdo o entregue ao tr.nfcgo, assim como tambcm con
cluidn a linha te!egraphica de Jaguary a S. Francisco, tra
lmlhos estes confiados ,no 3' hntalhão do engenharia. 

PI•osegucm com acl.ividado os dns linhas tolegraphlcns ·do 
CuyaM ao Acre, a cargo do 5" batalhão do engenharia. 

Tcn: conl.inu~do a ser ohjocl.o da mnximn solicit.uclll o 
PI'Osoguunenl.o .fios l.rnbalhos do consl.ruccão dos qunrteis no
cessarias ao alojamont.o das nossas forcas nas div.e·rsas regiões 
milil.aros cm que se divide o torritorio da Republica, o espc
cialmcnt.e nos Estados do Ilio Grande do Sul e Mal.t.o Grosso, 
bem como nesta Capital, onde pl'Oscntemonte estão cm con
sll'llcção a Villa Militar, em Dr.odoro, os edifícios do Qnn.rtol 
Gcnm•al c o Hospital Central elo Exercito. 

Por dcer~·t.o de 17 do janeiro ultimo foi organizada, de 
nccôrdo com o ncl.o Icgislnt.ivo vot,ndo no nnno findo, a com
missão do promoções, cahcndo-lho o estudo da npplicncão dos 
principias rcgular!orr.s das promoções no quadro de officiaes 
o o de direito em t.odos os casos, · 

Decretada a reforma do Arsenal de Guerra rlest.a Capital, 
foi clla mandarln tol'llnr .extensiva aos de Porto Alegre o Matto 
Grosso; 1\que!lo por dccrct.o de 17 do maio do nnno transacto 
c a cst.o pelo do 7 dn fevereiro ultimo. 

Destes r.st.ahrlr.cimcnl.os, j;\ rstl\ dotado de novos machi
nismos o desta Capitml, qne, cntl·ol.nntn, ainrlit niio cstl\ nos 
casos de produzir· todos os artigos do municiament.o e equi
pamento, como se fnr. mistér. 
· !ln toda eonvrnieneia de• srr o Governo hnbililndo com 

. os mcm·sos prer: isM a rrur os dr.crcl.os ri c 17 r! e m:n.io c 7 do 
fevereiro tenham inl.r.im npplicação, isto ü, que oa nrsonar.s 
dn Republica sejam dotados dos mesmos elementos, afim de 
rrne se t.orMm cap·nzes de ognnl producção, pois que s6mente 
isto por!erll .instifica: n sua r.xistoncia, nc_cossnria, mas)~ one
rosa ao~ cofres namonnoR, som que ost.c.rnm nns condtcor.R do 
preRI.nr os ineRt.imavois sorviçoR, cuja ncocssidnrlo determinou 
n. sua croncão. 

MARINHA 
, 

A arlminist.rnçíio naval, l.rnrlo como principal objectivo a 
inRI,rurcão l.cchnico-milil.m• rins officin.r·s r. nraças. n cst.ns pro
pm•cionnu, nn decurso rir ·ln·! I, rJr.virb nrnlicn. fnzonrlo mo~·i
mont.nr, cm exorcicios r mnnoln·ns, n qunRi t.ol.nlidnde elos na\'IO~ 
da esquadra. 

Pn1·n mclltm• nricnl.acão elos cxrrcicios, nl!ím rl.r. clol.nlharlns 
insll·twc:iír.s. ••sl.nhr.locrnrln 1'"-ll'I'ns a ohsrt•vnr po!os commnn
r!anl.rs 'rias rlivisiirs ou navios snllos. oui,r·as mor!idns fm•am 
posl.ns cm pra I ir.n no srnlido de delel'minnr ctpocas apropri-nr!as 
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pm•n n molliliza1jio o r·esm•va do:-; navio~, ~nt·twl.indu ti.~ l'CS
pceUvns gunr·IIi~~i'ie:; urna plmsc do J'epouso ou poriodo de d(~S
cnnso após os lnhol'r.s extenuantes do intenso período rle ma~ 
nobrns, a exemplo do que srJ far. em ndennl.adas marinhas. 

i\fuito embora fosso :aprecinvcl a movimentaçlio dos nossos 
navios e anirnndoi·es os J'osultndos obtidos, quer cm relação 
ú disciplina, quer mn relnç;1o no prr•pnJ·o pr·ofissionnl, todavia 
esses excrcicios não proporcionaram o rendimento dr•se,indo 
em virtude ·do .estaclo ineOIIJpleto dos efl'ect.iv.os das gual'nir•ões, 
o que l'ôra detcrm inndo pela cxclusito ·do grando numcrô oCliJ 
praçu,q dos .cor•pos de Mm·inha, medida imposta nelas suceessos 
:anormaes dos dous ult.imos mer.es ele :1 O !O. • 

Dosncecssario seria repisar no c·xnme dos motivos dotor
minnntos daquc!lc insolito o inqualil'icavol movimento ele in
disciplina que tanto abalou a i\fm·inha c o paiz inteiro, mas 
se não pódo deixar de insistir• e apontar ·como sua principal 
sinão unica causa :11· falt.a de cu!l.um moral da mai.oJ•ia tios 
nossos marinheiros. 

Par·a acudir a semelhante mal, diversas foram as modid·ns 
adoptadas snlicn~n:ndo-se entre estas: a r•cgularncntncão das 
escolas do nprcndir.es marinheiros, a crençiLO das de gr·umetes, 
as novas disposições estabelecidas nos contractos de foguist.ns, 
jlerrnit.tindo molhar scleeção de pessoal e, finahnenio, o pro
.1ecto da codit'ica~ão disciplinar· e penal, ora suJeito (t olevad•n 
snbodori·~ do Poder Lcgislntiyo. 

Aitendondo, ainda, :í exiguidade do pessoal iniciou o Go
verno o contracto dr marinheiros de conformidade com a nu
torir.ac;ão da lei de fixação dn• força para o ·corrente nnno. 

Muito ha a esperar cln nova organização dada ;ís rscolns 
do ,nprendir.cs marinlwiros, principal vivoir•o para o preerJ
Clllimeonl.o ·dos claros nas fileiras da Arm~da; amplns J'O!'nm as 
]ll'ovidoneias nttinent.cs a mclhorw a s1tuação moral J' ma:.. 
J.el'ial desses iust.it.utos do ensino. 

Assim, j(t se inieiou a r:onstrucção de crlificio;; dn t.ypos 
iwmogtmeos." ondo·a pai' -de toda.• as condicões dn -conforto" hy~ 
gicne, são observados os prccrilos da pedagogia modema,, 

Adequadas foram lambem as m~didns instiJ.uidus ,rclati~ 
vamcnte 'no corpo docente das referidas escolas, de forma a 
t.m·nar em incontestnvel verdade os esforços empregados pelo 
Governo no propal'O o clevnçlio do ·sentimentos das futuras 
wacas. · . 

A situarão politica do Pnragnay nos fez pela segunda voz 
t.cr presento· :ís nguas do Assumpção_ uma forç~ naval eomnosta 
do sete unidades, ns .quaes, J\ oxce·pçuo do mon 1lm• Pf•·rnomlmco. 
siío inadequadas no sorvico fluvial. 

Bem dif'ficil tem sido a ncçiio do Depal'i.amonto Naval na 
orgnniznciio dr forcas aptas ao desrmppn!IO ele commissr>rs r.m 
tnos regiões, onde os interesses -l\P hrnsilcl.J'OS as reclamam com 
l'requr.ncía, om vista rlo rstndo do QUJlsJ •~,ornplcto nharJcl.ono 
nm que se aehnm a 1'Jotilha 1.' os estuhel<'rl!nenlos nav.\cs de 
i\fnf.io GJ'OSSO, 
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J.ênllenem ahi os imprcsciudivcis recursos pal'lt mobilizucfio 
o appa1·elhnrnontos elos navjos, até pal'n sua!:i ul'gentc.s com
muJue·n(.~ões eom n publica adrninistraciio. 

Pal'a obviar· tal e5tado de cowHls jli su cncommondou a 
um estaleiro )ngleí'. dt~ eomprovaLla com'_vetencia a con~Lruec~.üo 
de t1·e~ motutot·es, qu" de modo notavol vêm modil'ienr os 
ll0:5sos l'oout·sos ua.vnes nessa pade do tenitot'io da. HeJ)Ub!ica. 

l~gualnwnto .ii't t!sl.:'t em via ·de realiza~~ão o cstabc,lccimcnt.o 
do uma ostn<.;ão de telegrnphia sem fio que nos porá u. coberto 
tias diffieuldades que de presento se encontram par·a os casos 
de rapitla ou pt·rnopta communieaçfio. Indispensavel seria 
f.arnbem <'XI.nnder uma bem organizada r·êdo radio-lelegraphica 
sobre .o liltoral. -

Em [lt•oseguimento ao programma naval foram encom
mondados tt·es submet·sivcis dotados de todos os arJerfeiçoa
Jn•)nlos indi-cados nesse gencro de navio, achando-se tnmbem 
cm adcanlada construcção o encouraçado lllo de Janeiro. 

Corno eomplemento desse progrumma, ,julgo inadiavel 'ru 
conslt•ueção de um [1or~o militar e arsenal de primeira Ol'dem, 
fôJ'a da Capital da Hepublica, Justa aspiração dos competentes 
que têm sobre seus hombros a tarefa de manter em nivel ele
vado c digno o poder naval d:t União. 

Ha: misf.ór, outt·o tanto, inichu·em-se os melhOl'amentos 
rcfllamndos pelos Ars<~nacs do PtH'ú, Matto Grosso e Rio de 
;raneiro, convertendo-os em ol'!'icinas de reparos capazes de 
attenrlot· ao malet•inl que possuímos. 

Tão pouco se .podcrú compt•chender a cxistcncia de uma 
'''"llladl'a pi'Ompta a opet.'aJ• em I il.tor·al extenso, eomo o nosso, 
sem o., eonvenienles pontos de apoio dotados dos meios de 
,;uppJ·im<mto. 

Nosso sentido muito ha n esperar da sábia c pal.riotica. 
•·norwração do Congrcsso cm Jwneficio da nossa dr!'esa. navaL 

Com bastanto act.ividadc proscgucm os concertos dos edi
fi<'.iOs da ilha das CoiJJ'aS, nol.ndnment" tio l!ospit.al de Marinha, 
nn.ia instnll:u:iío l!sl.t't sendo ult.irnndn. 

Eis a ·exposi\:iio dos principars fact.os J•elal.ivos .ao Depar
tnmento Naval. Bm synlhoso, p!'ldc-::;;c dizer quo são bom nu~
pit·inso;;; o~ o~foJ'IJOS Pmpreemdos cm rn·ol do ~oe,·g·uinumto da 
nosRa )lnl'inha de GJtol'l'n·, o quo, eonfiaut.o, espero do con-
juncl.n das medidas que vão SPl' post.as om ru·at.ica. -
' Tudo o mai~ ouc se t·elneioun ~~om os ~er·vlços iulwrcnlcs 
nos negÍJcios da Mn·rinha, vereis do ri!lutqrio do rospcclivo 
Ministt·o. 

VIAÇAO 

Ao finrlnr o anno de tOlO, anllnvnnt-s~ cm t.rnfego, rim 
lmlo n lt.n•J•itnl'i.o lliH.o.ional, ~J ,:.Ji0"''\10\l do lmhns 1'cl'l'ens, cx
i.ousiu) augtw:!ll tnd:~ no ,.d~cU,I'SO do ti uno de,_l O 11, 9e 7~8~"\ft30~ 
dos qunes .i[).'t,km,s:.H 1lsealizndos lJOla U9mo, e 303 ,üOü de 
linluts sob n nclminisi.J•nção J'odernl o de lmhns est.ad_oa~s, cle
vancln-:·W a:-~siul :t 2:!. t~81' 111,0:W o Lolal da J'êdo de VH\f;uo tra
l'llgudn no Bt•asil, at(, l'inH de ci<!Zembt•o nlf.i.mo. 
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Rêdes ferreas 

Prosegu1rnm com regularidade os f.mbalhos de constru
cçiio da Est.rnda do Ferro Madcir·a e illmnoré, tendo sido no 
exercício passado inaugurados HO · kilometros, e estando 
prompt.os par·a sor entregues no trafego mnis 25 de Villa illur
tinho a Lagos. O trecho restante, com 47 kilomotros, de I"ages 
a Gun,iarri-mirim, ponto terminal da Est~ada, .iti tem o Jeito 
prompto para receber a susporstnwtura, o quo importa em 
permitt.it· até o fim <lo corrente anuo, a inauguração do trafego 
geral do toda a estrada do uma extensão do :16it'"',5l!O. 

De accôrdo com o decreto n. O .171, de o\ do dezembro 
ultimo, proced.eu-so :i revisão do Lt·n~'ado da Estrada do Ferr·o 
de Alcobaça á Praia. da llninlm, ho,ie denominada Esl.rndn de 
Ferro do Tocantins, sendo-lhe mudado o ·antigo ponto de par
tid!l pnrn a cidade de Cametú. 

Acha-se nolla, prompto para ser inaugurado, o trecho 
comprehcndido entro os kilometros Ira o 58. 

Os trabalhos de construccão da Esl.rnda de F.c·rro S. Luíz 
a Caxias continuam cm actividade, devendo ser brevemente 
inaugurados os trechos de Caxias a Codó com 8ü'"',180, e de 
Rosario a Itapicurú com 57'",100, o que perfaz o total do 
Ha•m,zso. 

Para occorrer á indcclinnvel necessidade de que se ro
scnte uma grande parte do sorlão murnnhensc, privada ainda 
da viação ferroa, determinou o Governo, de accilrdo com •ll 
autorizn~ão legislativa, que a Tnspectoria Feder.al das Estradas 
procedesse aos estudos definitivos de uma estrada de ferro, 
que, partindo ·dO ponto mais conveniente da· linha do S. Luiz 
a Caxias, fosse ter ú margem do •rocuntins. Depois de convo
niontcmento considerado o assumr1lo, foi escolhido para ponto 
do partida •O; estação de Coroat.á, tendo sido iniciados os res
pectivos estudos, que, effectuados com a actividade compatível 
com as condições do clima c salubridade da zona, se deverúo 
•achar promplos por todo o corrente anno. 

Em virtude da revisão do contracto com a « South Ame
rioan Railway Construction Company, Limited », de confor
midade com o decreto n. 8.71i, <le 10 do maio de 1011, as 
Unhas de Girau a Cratheús, de Crato a Joazoiro o do Amar
ração a Campo Maior, estão sendo estudadas por commissõos 
especialmente organizadas pam esse fim. · 

Pela referida eompanhia foram suhmett.idos {L ruppro
vação do GovernD o~ estudos dofinit.ivos do prolongamento dn 
EsLruda de Fcrr·o do Baturité a Macapú, com os ramaes do 
Ci·ato e do Jcó, os da Estrada do Ferro do Sobral u The'l'ezina 
e os da linha quo vue servir á região do Uruburetama, cu,io 
ponto terminal será em Itn.pipoca, com 135 kilometros do com
primento total. 

Dn RMe de Viacíio Cear.enso .i:\ foi inaugurado o t.rccho 
comprchendido entro us ostacõos do Nova Russas o Pinheiro, 
com 28 kilomotros de extensão, estando prestes n ser concluidru 
a const.rnccílo <lesse prolongamento ntó a Villn do Cratheús. 

I 
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~ extensão total em trafego da Estrada de Ferro Centl'a.l 
do R10 Grande do Norte, entre Natal e Cardoso, já attinge a 
101 kilometros. 

No intuito de promover o natural prolong·amento desta 
estrada, o de extender ao mesnw tempo a rade de viacão fe·rrea 
:\ zona comprchendida entre ella o o porto de Maoou, o de
creto n. 9.172, d& 4 de dezembro de 1911, autorizou •a: revisão 
do respectivo contracto de construcção e arrendamento, sendo 
escolluda a cidade de Milagres rara a h i se entroncar com a 
Rôde do Viação Cearense, e tncluindo-se no ramal do Lages o 
estabelecimento de uma estar;ão no porto de Macáu. Ficou 
deste modo quasi completa a organização do systema ferro
vinrio daquella pfrrte do nordeste br~sileiro, já estando o Go
:vcrno autorizado a providenciar sobre 11· sua integração. 

Na rMo arr.endadru ú « Great Western of Brazil llailway 
Company, Limited ~ foram inaugurados os trechos do Pes
queira a .Flores, (Jpanema a Mimoso), de ll!imoso ao kilometro· 
30, e de Vicosu: a Annel. 

Em virtude desses accrcscimos, n exte-nsão total das linhas 
arrendadas áquella companhia .attinge a 1.361'm,954 metros. 

Pelo decreto n. 8. ü48, do 31 de marco de 1 OH, foi fe-ita 
de accôrdo com a Companhia Viaoão Geral da Bnhin n revisão 
do seu contracto, que foi depois transferido ú c Compagnie 
des Chemins do Fer Fédórnux de l'Est Brésilien ~. por auto
rização contida no decreto n. 0.029, de H de outubro de 19U. 

Proseguem com maxima actividade os estudos das linhas 
a construir para completa constituição desta imporhnte rêde 
ferro-viaria. 

Pelo decreto n. 9. 278, de 30 de dezembro de 19!1, foi 
autorizada a acquisiçüo da Estrada de Forro Bahia e .Minas, 
afim do ser incorporada á citada rêde, tendo-se dado já as 
necessarias providencias para se efl'ectuar a sua entrega á 
companhia nrrendataria. 

Da Estrada de Ferro de Timb6 n Propritt acham-se quasi 
prompto~ os 240 Jdlometros comprehendidos entre Aporá e 
lin:rangmrns. 

Na Estrada de Ferro Victoria a 1\linas, que está sendo 
construida de accórdo com as necessidades de sua futura eloc
trificncão, fo~am inaugurados tros trechos com um total de 
7i'm 3ü3. 

'Nas linhas da • Leopoldina Rnilway Company, Limited, 
estão cm andamento as construcçües de .dous ramaes desti
nados a completar as ligações entre os Estados do Rio de Ja
neiro, Minas Gemes o Espírito Santo. 

· 'l'odos os estudos da Estmda de Ferro do Goyaz, com a 
extensão de 1. 551 ltilomctros, foram concluídos o approvac!os. 

Os trabalhos de construcçiio da linha do Aragunry a Goyaz 
tiveram considomvcl inoromento, achando-se o leito concluído 
nttl Catalão, inaugurados os trechos do Bambuy a Perdigão, 
com 21'"',121, o do Perdigão a Tigre OOil,l 1G'm254, o inic.iada 
a construcção do ramal de Ubcraba, quo Irá encontrar a lmhn 
ti·onco na estação de S. Pedro de Alcantnra. 



64 CONUI\ES~O N.\CJONAL 

Nn, llêde do Viação ·Sul Mineira Joi inaugurado o trecho 
comprehendido entre Fazcudinha e Carvalhos. Acham-se cm 
conslrueção a linha de Monl.c tBello a S. Sebnslião do Parnizo 
~om 17ú"m,:l.i0, e o ramal de L,.n:vras com 02k111 ,402, tendo sido 
J:í H[l[lrOvlldos os estudos definitivos do t.recho de S. Sebastião 
do Parai00 (t Santa nua de Cassia com 51''",511, c os do ramal 
do Passos eom '125k'",Oü8. 

Pela Inspectoria Federal das Estradas está sendo estu
dada a linha J:errea de Uberaba á Villa Platina·, aehando-so 
lmsl.nnt.e adeantados os trabalhos de campo c a organização 
do pro.i c c to. 

Em virtude da autorização eoustante do decreto n. 8. u88, 
de 8 de marco de WH, Joi feita a revisão dos contractos dn 
Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, ten
do-st•-lhe eoncedido a couslrucção, uso c goso do ramal de 
Igarapavn (t Uberabn. 

:\ EBI.I'ada de Ferl'o rle Hapura .n Corumb:'t a~ h a-se fll'ompta 
al.tí o kilometr·o lu! a contar de Ilapura, tendo sido rle \JD ki
lomel.r·os o :waru;amenlo dos servil;os ult.imamenle. N·n: parte 
em eonstrucção, ·de Por·to Esperança a Campo Grande, foram 
assentados os l.rilhos desde o kilometro 175 atü o kilomelro 
2.17, .perJ'.azendo o total de 7~ ldlometros de assentamento de 
linhas. Desta sorte a Nornnste do Brasil leve, em HlH, a sua 
linha augmcntarla de 171 kilomclros, e dentro do poucos annos 
eslnrú terminada esta grande m·tm·ia, que prostarií inestimavel 
servil;o, pondo o longínquo Estado do )!atto Grosso cm con
tacto com os cenlt·os mais populosos u mais ade•antados do 
nosso paiz. 

Tivemm lmsta.nte destmYolvimenlo as obras de eonstr·ucr;ão 
das linhaB e ramacs conl.ract.ados eom a Companhia 8. Paulo
llio Grande. Aelw.-se pr·cst.es a ser concluída a linha de Ser
l'inha :1 Ponta Grossa, tendo a do S .. Francisco n Porto União 
200 kilomct.ros de leito pr·omplo 11nrn J•ecebrr trilhos, o o 
f.t't 1chn restnnt1~ em Pl'eJMt'n bi1stnnte ndenntado. . 

O di•crdo n. ü.2GO, ele :!8 r!n rlc7.r•mhi'O c!P 1\lll, nni.Ol'lZ0\1 
n rovisão dos eontl'acl.os tlessn eompanhin, npprovados llülos 
rlecJ•elm ns. !1.278 e 8.270, de ~~ til' mat'(\O n !i di' <mtnbro 
<ln 1\JIO. Esta J•evisão imptmhn-se eomn uma necessidade, para 
que se pndesse. aleam;ar.• nma ''\lrJVl!llir•ntn r•educção ;e! aR l.!lrif~ts 
fia Estr•adn de .FeL'I'O do PaJ•ana, o .n· TWI~u:o;sat•rn mnlorrnJzncao 
tios Jll'l't;ns dP l.r·auspm·l.ns, em todas ns I inhas da llôde Param\
Sanl.n C:tl.har·ina. 

A rt\do l't•rt•n-vial'ia, ri" nu·•~ ·,; Hl'l'O!Hial.aria n « Compngnio 
Auxiliair·n des Cht!mins dtl Ji'er· au BrtlsiJ >, contava em fins 
do .;uma passado 2.1701;m,12ú Ue linhas em tf•a1'ego. 

De accôrclo com a autorização constante do art. 32 n. LXIII, 
da lei n. 2. 35Ci de 31 de dezembro dt: 1 ü1 O, procedeu-se :'i 
revisito tios 1\0lll.'r·act.os di' 15 tle mrn·•:o dn 180R e tn de .innho 
rle l!HI5, unlelH•ntlns ,~om a r·pftwidn "ompauhia, l.enrlo-se cm 
vi::·lf.a nssi111 a unifi1~nc.~ão n a t•ovisãn das taril'as om vigor nn 
1•ôdn rlo oHLI'iHlas de 1'o1•r•o qur· lhtl ,,:.:,i.iio nl'l'Pl_11!n~ln;,, como 
n nXf!~~tH:~n· rio dh't'l'SOs nwlhnr·nmrml.ns u a neqntsJt~ao dt~ ma
tel'incs. 
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As linh~s. a ·eat·go da • Brasjl Great. Southcrn llailw.ny 
Company, Ltmttcd • têm a cxtensao de l.i5'"',507 cm t.ml'cgo, 
achando-se em construcção por. eont.~ do Governo '123'"',R70. 
o. trecho entre Haqu! c S. B~r.ttl esta quasi concluido, al.l.in
gmdo a ponta dos t.rJ!hos o lolornQf,ro 0'1 · 

. No Estad,o do ~io Grande do Sul estilo sendo construída~ 
ma1s as segumtes lmhas: de S. Pedrn a S. Luiz com o lotai 
do 420 l;ilomctros,- de S. 'l'hingo a S. Bor.ia, eoin ll: ext.rmsfto 
prova~el de 158 kilometros,- de Basilio a Jaguarão com o 
comp;·tmento de H3'"',ü00, -de S. Sebastião a Santa Anna 
do Livr·nmcnto ·com a extensão de 1G0"",160 e de Alegrete a 
Quarahy com H7'"',ü00. 

No corrente anno, deverão ser encetados os estudos das 
seguintes linhas: 

Estrada de Ferro Santa Catharina, cuj.n incor
poração á Rêde fcrro-vim·ia Paramí-Snntti Cathn
rina foi autorizada pelo decreto n. n .155, de 2!1 do 
novembro de '1 011; 

prolongamento da Estrada du FcJ•rn de ThfJt•e
zopolis até o sul de Itabira do Matt.o Dentro, eon
forme o decreto n. !1. 255, de 28 de dezembro da 
me;~mo •anno; 

construcção e clectriJ'icação da E§trada de Ferro 
do Porto de Souza ao Manhuassú, c:c-v'i do decreto 
n. n .170, de 4 de dezembro ultimo. 

Por decreto n. 8.076, de 3 de uovembro de 1!111, foi ap
provado o regulamento para oJt Inspedoria Federal das Es
tradas, que tem a incumbencia de fiscalizai' lodos os serviços 
relativos a estradas de ferro e de rodagem, dependentes do 
Governo da União, exceptuadas as quü eslivnrC'm sob a sun 
arlminisf.l•ação directa. 

T!lm tido regular andamento os l!•abalhos di' consl!•cwção 
da Est.rarla de Ferro Cruz Alta-T,iuh~·. a caJ•go rio 3" bnl.alhão 
rle eng-enharia, incumbido t.ambPm ria c·onsi.J•ueçiio rl~ linha 
telt!A'I'aphica do ,Jaguary a S. l"ranciseo dfJ Assis. 

A11esar ·das grandes chuvas que cahiram clui•anl.c' parto 
do anuo, eonseguiu-sc levar ·li: efl'cito c•m oul.ubt•o n inaugu
racão da estação de I.iuhy, sondo entregue no trafego nuhlico 
o· iH·imeiro trecho da estrada com uma extensão de 53 kilo
rnct.ros. mediante accôrdo prccn'l'io com a • Compngnic Auxi
liair<• des Chemins de Fer Bt•clsilicn>. 

'Na Estrada de Ferro Oeste de Minas ,i;í esttí apurada a 
oxistencia do saldo, não se levando em conta n ronda ficticin 
rnprescntadn JlO!os trnnspÇ~rtes solici\ados pol' differentes mi
nistNios e pelos noccssarJOs ti proprta estrada. Em 31 do de
zemhro l'lllimo a extensão dns linhas em t.rnl'e~o comnrchendin 
·t.'l05 kilometros, sendo 702 de bitola de ll"',iG. e .\!13 de nm 
mctt·o, achando-se em construccão 38!1 ldlomotros c cm os-

. lndos 269. . 
, '!'orrnina!las as construccüos pro,iedar!as r cm andnmr.ntp, 

n: .estrada t.crÍl uma extensão do linhas no total dr ~.Ofll lo
Jomctros. 
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CONGllESSO NAC!QN,u; 

Central do Brazil 

EnLre os emprohendimonLos <lo maior vu!Lo, referenLcs 
aos serviços da Estrada de Ferro CenLral do Brazil, dcsLaca-so 
pela sun imporLancin ·atlministraLiva c ccouomica, o projecto 
de prolongamento de Pirapúra a Hclém do Parú, cujos estudos 
definitivos foram iniciados cm 7 de scLem!Jro do anno findo. 

Os estudos cm andamenLo e prestes a serem concluído~, 
.hí per•mittem calcular cm cerca de 3. ü50 kilomotros a ex
tensão dn. linha rmt.ro esta Capital e a cidade do Belém do 
Parti, o que importará cm poder essa viagem ser effoctuada 
em l.res dias e meio. 

A parLe em construcção compr.ehcnde: os prolongamentos 
da linha do ccnLro até a margem esquerda do rio S. Fran
cisco, c por Montes Claros até •n. !igaçfio cm '.!~remedai com a 
Mde de Viacão Bahiana, ficando assim ligada esta Capital á · 
do Estado da Bahia, logo que esteja concluida a .~un rMc de 
viacão,- o ramal de Snhnrú :'l SnnL'Annn dos .Fnrros, -.o 
alargamento da bitola ni.<J Bcllo Horizonte, ]leio va·l!e .rio Pa
raopcba,- o mmal do Hacurnss'í a Angra dos Reis, c diversos 
Lrcchos da: RMo Fluminemo. 

A cxtrnordinaria mov imcn tacão acLual do material ro
dante, cuja insufl'iciencilt é manifesta, está ·a: dii'ficunar o 
trafego da Central do Bm~il, considcrnvclmcnte augmcntndo 
·n:pós a recente reduoção das tarifas. 

Alóm da indispensavel acquisir.iío desse material cu,io pe
dido csttí ·~ucaminhadoi depende a regularidade do trafego, de 
se concluircm os traha hos de rcmodel·acão das novas officinns 
de machinas, de serem renovadas as officinas de carros, trans
formados na maior pai·tc os depositas existentes. Cumpro 
ainda ter em vista, como causas dctcrminnnb~·s dos cm!Jaracos 
do que se rcsente o trafego, as condições das estações Central, 
•Maritima c S. Diogo, em absoluto insn:l'ficienlcs e mal ap
parclhadns, ilXigindo o amylinmnct.o da úJ•cu ~~~~ que estão in
slalladas, ou a construcc;ao do oul.rns estncoc·s. 

Apresenta-se ·ninda pedindo prompta so!uçilo, o problema 
do cstn!Jelccimont.o da via dupla na Serra do Mnr, ou pelo 
menos com o fim de adinl-o por mais alguns annos,. o <lru 
oloctrificacão dn linha entre• Bcliím o n Barra do Pirahy, pnrru 
o que ,iá existe organi1.ndo um antcpJ•ojcclo qne permitto au
gmcntar de üO % a capacidade maximn do trafego nnqJ)Clle 
trecho. 

A receita total da Estrada de F·erro, no anno do J!lii, 
foi de 32.107: 23G$, supm·im• cm 2. 200:000$ ú do anno de 
1010 c oxccdondo cm .\n1 :437$ n do 1 non, anno cm qno vigo
ravam as tnrifas approvadits tlclo decreto n. <1. 71,7, do 21 do 
nov·~mhro ele 1007, tendo sido ost.ns rcrhJ%iclas pelo dccrci<J 
n. A.Oi8, ·do 23 de junho ele 1010, qne appl.'ovou ns tarifas 
actuacs. 

A despoMt de oustcio relnt.iv·a no nnno dr lnH, sn.icit.n n 
ligeiras modificações, imporLa cm 1.1, 077:850$181. Compn
rando estas oift•ns eom as da renda, verifica-se um deficit do 
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H. 880 :Gl!,*fS.l, cuJa oliminar;üo depondo de medidas que sc·rüo 
opportunnmonLo estudadas. 

Navegação Marítima e Fluvial 

. A silua~.ão dn marinha mnr·cani.IJ nacional, que faz o sor
vrço dq c~botagern, eonl.t~tí.n a roclamnt• Jli'Ovidcneias cm ordem 
a dtmmua·-lh·~ cortas dtf'ficulrln,dos e onus m•iundos não só 
rJ;~ legis.Ja~ão sobr·e direito mnril.lmo, mas ainda do' diver·sos 
dispositivos rogulamentams. 

Allendendo om parto a essa nocr!S:lidade, !'ai votado pela 
Gamam do:l Deputados, c eslií pondont.o do voto do Senado,. 
um PI'O.icct.o de lei que reorganiza a mal'Ínha mercante regula 
o commorcio marilimo, 1l d;í out.I•n·s providencia• t•elaÍivns ao 
alludido serviço . 

. No intuil.9 de /'amover Of!. embaJ·aços, a que ainda estú in
f•Jilzmenle SU,iCila a navcgncno tk [lf!f(Uona cnbol~<l!l'em o per
mitl.i,· a maio/' f'l•anf(nin elo~ porto.•, to1·na-so convonietJI.o ficar 
o Govor'!o hnbi!i!Jndo n fazet• a dosobst.ruccão das bnrrns {lfl 
Amarrar;no, Arncat~·. Pr·ncdo, S. Malhem, S. João <la Burra, 
e outras de dit'J'icil aceesso. 

10 regimen dn cstiagnm dos 110ssos l'ios, rm,ín m.vegncão 
na maior pal'tc do anno fica vedaria mesmo a embarcncües 
do cnh1clo mini mo, esl.l't exigindo a adop••ão rio obms, que 'ra
cililcm a navega~ão fluvial em qualquct• c\poca, not.admr.cnte 
no J•io Purt'1s •e outm~ da baeia do Alto Amazon•n.s, para o que 
.iii est:'t cm parte ·o Govcnw aul.ol'izado Jlcla lei n. 2,ri!•3 A, 
dn 1í de .innnii'O ult.imo. · 

neso!vondo o Congresso Nacional sobl'fJ o proJecto sub
mcLI.ido li sua dclibcJ'acão, •ntl•!ndidas quanto passivei as ne
ocssidados das emp/'csas de navcga•;ão, o ultimada a dcsob
strucciío dos rios acima nlludido::;, é de espN•Ill' maior dnscn
volvimcnto da nossa marinha mCI'cantr, c portanto das mul~ 
tiplas rela~iíes ceonomieas •n. que clla serve. 

Apesar dos ineonvcnicntes apontados, c <ln enorme crise 
que têm soffl·ido as pracns commci'ci~cs do norl.o, c; sensivfll 
o uccrescimo do movimento no tran~nortc mnril.imo c fluvial. 

O Lloyd Brasilnim, cu,in situar;iío tem melhorado sob a 
direcção actual, achn-so com o seu sorvi~o qunsi rcgulnri~ndo. 
Comparnd!l com a elo nnno anterior, n J•cndn hrulm. do servico 
de tmnsportc dest.n companhia teve o ncercscimo do U% :550$, 
~Uinp;indo ao total de 10.002 :RGOif!, com um pcJ'CUI'so de ..... 
1.3/o(i. 765 milhas, pal'a .\10 viagens de divcl'sas liuhaR do na-
vegn~iio, . 

As demais nmprrsns tamhom tivm·am, f!lll sun qu•ns1 lo
t.nlifladr, nenl'f!Seimn do ronda, s•mrlo quo muitas augrnrntarnrn 
o s•m mai.•'l'ial f!uef.uanln, u ouf.I'IIS udquiril'nrn ou const.J•uirnm 
rliq11os 11 .officinas rnu•n os ncerssal'ios eonwrtos daquclle ma-
lcl'ial. - . . b 1 Em virt.nd" de aul.orizn~no !egtslntn·n, fOI'am ceie J'ar os 

, nont.1•atdos ri•• navl'l';nçií'!_ snbvmwionndn. emn a Comp.nnlJÍil Pm:
namlmenna riu Navngar;uo, Jllll'fi o swvtco entro ncc1fe r Bnhlll 
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o Jle~i.l'e e Fel'llando tle NoJ·oulm, e com a CülllJlillthht de J~a
vcgadio a vnpoL' elo l\lat·nnhão, pal'n o sm·vil:o de nnvegat•.;1o 
enl.ro S. Lui~ e .Belém, S. Lui~ e Jlerif'e e ::;, Lui~ c porias 
interiores do J~svudo do l\luranl!ão. 

A navegtH.~ão elo rio A1nnzonas e seu:o; tJ·ibuLnt·ios, que c:;
tc,ve. a carg ... o da «Til e. A1nazon SLenm Nnvigation Company, 
Lm11Lcd » Jtafl poude •amda ser de novo eontt·actadn, por uão 
se ter apresentado oroposla alguma na·s; diversas cOJICUt'f'encins 
realixadas, dil'Jicul.dade que parece fit!'ill' l'omovi<:ln eom os 
novos auxilias pecuniarios uutori~ados pelo Congt·csso. 

A mtvcgaf_:,ão não subvencionada elo rio Prnrnnil, outro os 
saltos das SeLe Quedas c Urubupun;:1í, <J de alguns elos seus 
principncs ni'J'Iuenl.es uo territ.orio de ;\latto Gt•ossn, vno ser 
contracvada eom u Companhi11 Viação S. Paulo-i\latto Gt•nsso. 

Os auxilias ]JCCtmiat•ios concedidos pelo Govet·no ús eom
pauh ias de nnvcgaçito têm sido bem t•r•compeusados eom o 
deseu\·olvimcnl.o que vae tendo 11 navegação mat•il.ima. c fluvial, 
calculada cm cere:t de 50,000 kilomel.!·os, dos quncs apenas 
~7. GGG estão seu do ou têm sido Lml'cgoados. 

A fisealizn~.:fio dnsles diversos se·rvi(;os esti't n -e:u·go da 
Juspectol'ia Geral de Naveg:u.:ão, eu.io J'Cgulmuenlo convt!m ·~wl' 
l'CJ'ormado, afim ·ÚC nue 1n: sua neçilO possa ser exercida eom 
mais ei'J'icacia. 

Melhoramento do portos 

Usan{Jo da autorização conl'eridn pela .ki u. ~.:Jilli, do :ll 
do rlewmht•o 1lc lülO e lendo em vista o disposto 110 d<'<H'ui.O 
n. li.:JGH, q11o eslnbclcceu dcl'iniLivl:uncnto o l'l!!>im•J'Il esp<~<·.ial 
(Juo mais f'OI\Yt'llll i't exoeucito das ,obras do ~lwlhoJ•amnnto rios 
pnt·los, l'oi l!l'f•J.Hin a Tnspedoria Fc'CI<•t·al d<• POi'l.os, llios n 
CnnaP!'I, r·ngulanwn!Jada Jlelo decreto Jl. n. Oi8, dt~ :3 dP di~
WIIlhl'll do ·anno findo. 

l~sla t•epaJ·U~~ão, com o encargo de i-IUpuriul.t!JHlt!t' tndn~ .o~ 
ser·vi1;os dü pnl't.os,.J+ios e eannes, .iú insl.~ll!ados ou pm· in~t!lllar·, 
que tenltin 111 JIOI' fnn melhorar as condtçucs de navog·a11111 darln 
A fiwi\il.ar• o movimento do mercadorias, virü, ÜL" par· ·c~om a 

. Caixa ]~:.;pt!einl dos Portos:, .eonveniontemunto J'ogulnrnunlnda, 
impr·imir· unifot·nw orient.nção, não stlmontr ·nos 1~:.;~.udo~ r10s 
melhot·amontos de que mUJto carecem, eomo lnmlwm a dt
J'ec~cJiio dns nbt'a8 em :C'XI!l!llC·iio do uns, e á l'iscnli~ac~~fio dos 
SCJ'\'i(!OS fio OX]l]Ol'ili.!ÚO do OUtl'OS, ·. 

Em Santo• e i\fnn:\os ]l!'oseguem os molhot·amPnl.ns pt·n
.iuel.ndos n:-;sim como os tralJalhos lendenlus ·a i\JHJJ'I'oil.:nur· o 
nppat'P\llnmen~o dos cúos e IU'mazcms ,i:'L ~~nLregiH.!'S. ~\0 t!'t~fpg-n. 
J~m Holtílll esLao adcautnda.s as obrns, achando-se .ta uLrlt~ndos 
ítiO lrtt'Lt•n:-; de cúes o nove m·mrnzcns. Nos ·pol.'los ·do f1Pc~i1'1~ 
r Baltia e nn llio Grande do Sul, ~upet'IHias as dil'l'ii'llldnrl•l'< 
j n i e iaes, i nher•en Los i\s dispend iosns i ns La lla1:ües du di \'t•r·sn.~ 
srr·vi1J0:4, qtiPt' nas TICdi·uit~as, quot· .n~s anr-orndour·os, p!'O
se];'uem as obrns com andamento salls!nelot·w. 
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XPRI.u Gnpi/.nl eoneluiL•nm-~P n~ ohr.•ns c~(Jilf,,~aetndn:; c·.om u 
J'i<'lllll C, II. Wallwt• & Comp. e i.J•al.a-Ac de eomplul.aJ' de vez 
o HPPni'ü'IIm.mcnto do c:'tes eom rwmnzonR, guindastes o linllns 
fBJ'I'e~s. em toda n. oxtensão const,r•uida, c do instnllnr· /'eira da. 
.c;;un ,ltuxa l,u·rnnzen . ., provisorio.-;, em sullstitui~~iío no.-, nntigos 
l.l'ap~elws ael.ualmcntc sem soJ•vr.nUn, .dnvido :í gr·ac:.~ dis
tancrn. om que flo nchnm do novo elÍcs . .8sl.:í l't!eOIIilceída 1n1 
ncceAAirlndc da con~l.rue<:ão da~ obJ•as do poJ•I.o, nas qnncs o 
G~v_uJ·no dcym·:í proseguir apôs n indispcnSln.vnl J'nvisão do pri
m Ji.Jvo Pl'O,iceto. 

Estão inieiadas as obras do porto dn Vinl.oria a cargo de 
nma nmpi'P.sa conc(!~sionari::r, P eontinuam o~ tt·nhnlllos cx-
ermt.arlos ndministrntivamcnte em Cabcdnilo c l\'at.al. . 

Naquc'IJe poJ•I.o .irl se acham eonsl.t·uidos 80 met.J·os rlc e:írs, 
CJIW se pJ·cslmm ú al.1·neação ele vapores de rlifl'er·ont.o~ calado~. 

Os ·poJ·tos de PnrnnagtHÍ1 Fortalozn, COI'llmh:í. P .Tnr·ngu(L 
estão convcnienl.cmcnte estudados, e a~ !'CSJif!ntin~ übras rr·o
.h:ei!Mlns o or·t~ncln~. Para o pr•imeir·o a Pxoencúo ~,:; nel,unlmonto 
objecto de coueurrcncia publica. Quanto aos de Fortaleza c 
Corumll:í. foram annulladas as r·cspcct.ivas concurJ•cncias por• 
não convirem ~s Jlropostas ap!'csenl.adas, que serão ele novo 
nlianl:ldQs, sob o rcgimcn esl.abolccido JlCio eriil.a.J do decr·ct.o 
n. ii.3ü8. As pt•opost.ns para a const.rucr:ão do porto de .Ja
J•agu:i cst:io sendo estudadas. 

Aclmm-sc cm estudos o porto de Amnt't'al;ão, no Piauhy, 
c· os braços I'Juvincs que formam o rlcll.a do rio .Parahyba, assim 
nomo alguns portos do Estado de Santa Cal.hmrina. onde l.am
hom p!'Oscgucm os l.t•abalhos nam o aprofundamento rio eannl 
rio entt•noda pam o pOJ•I.o ria Capital. nrovemcntc se esl.uriar:í 
l.ambcm o porto de ·S. João da narra, assim como a na,·cga
hilidndc do rio Parahybn c o rcsl.abolecimcnto dos c•anacs quo 
rlantes serviam a essa zona do Esl.ndo do Rio do .Tan~·iro; 
Quanto 1ao canal de Mnssor6, na lagria de Arnt·uama, .irí existo 
prn,icct.o c estão orçados os rcspcct.ivos melhol'amcnt.o:".: para 
os quaos, entretanto, o Ol'f!atncnto das desposa,; da Un1no nfto 
d~u eonsignação no acLu<al rxcrcicio, -

Est:i nomea-da uma commi~~ão pa1•n oxnminm· o fmr~o do 
J•io Pnmcat.ú, nfflucnt.c rio S. Fr•anl!iseo c Pl'OPÔI' os melho
mmentos para t.ornnl-o fl'aneament.e navogavcl pol' vn]'loJ•cs 
de pellueno cal:n,clo. 1'ambem o rio Paraguass(J csl.:i sendo ob
,irol.n ele estudos com idrnt.ieo fim, cffcctuados rela snh-admi
nisi.J•ar:ão fJUC fiscaliza as obras do porto da Balda. 

Ul.ilizando n nut.orizar:•1o que lhe foi corH,mlida pela lei 
n. 2.il·1·1, elo .'J do .innriro drsto nnnn, esporn n Govm·no Pl'O
movm• a consiJ•uc1:ão rlo porto ele TOi'!'IJS, nn enst.a do Rio 
r:,·nnde do Sul. que vit•li satisfnzrr· uma neeiJSsirlarir' dn ordem 
<\ronomil!n, intrn·cssnndn a rlrfnsa do IPI'I'ilrwio naPionnl no 
snl rln nepnblicn. 

Correios 

Po1· rl''"''"in n. 0,080. rio :1 rln nnv<•llllll·o de 1011. fni 
rlndn novo l'üi.mlnmcnlo :'r Rupartic~n rios Cn!•f•eins, nom o in
tuito de ut.IL'ndrr rle motlo com·cni~nl<' no inl''l'CSSI' do pulllico, . 

i' ·' 
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c do r~elhor·nr· a ol'g"illli~w;ão do:; ser·vit~o:-;, ~nrn pr·t.!.iuizo dns 
Q'nrar~tJ~s e vanlag1.1ns dos J'urweinnar·in:; poHines. 

l<.or durante o anno findo haRtanle pronnneiado o au
gmento das em·r·espondencin~ Bill l.r·ansito por est" deparVn.
mcnl.o da aúm inisti•nçilo pulll ien; trmdo a r•eceil.a subido 1\ 
8,1~'12 :73?~ I~!,, eonlm a de li. OH2 :210$104 cm 1010, h•nvcndo, 
pprs, a drlferençn de ~.330;517$030 parn mnis. Em JDOD, ui
tuna anno er,n qun vigorar•arn as taxas flUO J'or<.l•rn posterior
mente rcduzrdas- rlc 50 % as do interior e do 33 %' ns do 
extcrior-'-a r•eceila elcvou-s" a t!.Oflii:GRI$H6, isto r\, upcnas 
mais 402 :Dif7$H!i, ou 5,8 % úo fluo om 1011. · 

A importancía dos scllos officíncs, fomncidos a eredito as 
divcl'sas J'OtHtrUçõcs foder·acs, foi do OQR :200$390, cnntm1 a de 
980 :3~1f$110, I'C'!ativa ao anno do 1 O I O. Estas ímpor·tancias não 
osl.ão comprehenrlidas nas respcetivas rccoilm·s, A despesa eo
nhccída, atr'! :ll dn dczemho rio anuo passado, importou cm 
J6.71H:ü38$15G, sendo t5.1!iO:!o30$081 eom o pessoal c rrlb 
J. 60·1 :253$075 r:om Q material. 

No armo aJJtcr·iot· despendeu-se J 3. il35 :O!i3$1f52 eom o 
]>ossO'~ I o J .li.\2 :005$0:39 com o matorial, ner·fazr1ndo o total 
de 15,177 :!H\8*101. · 

Incluídos •em cot'!'espondendn t·ugisl.rarln com valor, tt•ans
itarnm pclns diYCI'Sl\S !'Opll!'l.i(;ÜOS j)OSI.I\OS da fiopuiJJiCU I'IÍÍS 
OI,,!Jü5:151$051f, além de quantia muito maior• trnnsmittida 
por meios do vales postaes, 

Quanto no movimento do oncommcnrlas !lOstnos (colis
postaux), o J•cccbimonl.o al.l.ingiu n 7G.OH volumes, c a ex
pcdic1lo a 1 . t.24. 

Foi iniciado no anno l'intln o servico tle CJnr·las o caixas 
com valor dcelamdo. Os dmh• tJstnt.íst.icos ruspcelivos a1:cusam 
o recebimento dr: 820 cnl'l.ns IJ ll2G caixas. no v•nlor do r•1is 
01!7 :21:2$020, frs. t.85.Q.I(i,R\, rrlis forleÁ 3:332$, rwsctns 
J.!l27.,00, liras r..oto.oo. libras 13'r-O-O, mar•cos 2.1r60,00; o 
a exprdici\o r!tJ l!j(i l\1ll'lm e 1~7 "aixas, no vtl)OI' tol.nl rio 
!iC.::YrH.ORO, l'r·~. m;,:;on,os, pc~etn~ Q3,00. E' do presumir· que 
tal sorvico nllquir•a muito maior· importnncia, desde que se 
tornem mais conhccidtas ns suas roaes vnnt.ngons. • 

O Govüi'IIO conlint'1a n sn- l)rooccnpnr com n nocos~idndo 
rio insf.allur ns rcpnrt.it;õos .posf.acs r\on.iunctnmonto com as rios 
t.oleg~a.phos, om prcdios convcnicntcmonto adoptados rís rxi
geneins do servico, 

No l' Con~r·r.sso Poslnl Continental Rui Amer'illano, que 
se rruniu cm Monl.r.viclr!o om ,innciJ'o de 1011, foram apnm
vndns ns proposiçtios npresenl.ndas prlos uelegndos hm~íleíros, 
a um dos qunes coube n hom•.u. da clcír.iio pnm o cargo rio 
vicc-prcsidente do mesmo Congr•csso, 

Telcgraphos 

A organi~nçfio dada nos scJ•vicns dn nonnrt.ici\o !it'rnl dos 
Telegor•nphos. riu Ol'lltl!'do enm o J'l!!l'Uinnwnt.o nnpr·ovnrln pelo 
drcrelo n .. 'J.OG3, rlt> 2.1 de junho de 1001, j1í niio "alisl'n~.i·.t 1\s 
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condi~,ões oriundas das ultimas convenções, nem ás exigencias
trazidrrs pelo trafego internacionrrl, e sobretudo pelo serviço
radio-telegraphico de re(~ente creaeão. Faziam-se necessarias
modifica~ões [aes. que tornassem esse departamento da admi
nistra~ão publica. compativel com a situação creada pela evo
lução normal dos servi~os. Para tal fim foi expedido o regula
mento approvado pelo decr8to n. 9.1 '18, de 27 de novembro
de 1911, que entrou em vigor em 1 ele jrrneiro deste anno.

A extensão ela ri\el8 telegr.] phica federal, em 31 de de
zembro ultimo. era de 3:?, HG, 1:?0 metros com o desenvolvi
mento de 59.237.726, Em relação aO anno de 1910, houve na
extensão elrrs linhrrs o allgmrnto de 1,113.729, com o desenvol
vimento dr 2.097.487 metros.

O numero de esta~ões. que em 1910 era ele 629, elevou-se
em 191'l rr 658 ou sejam mais 29. O ele estações ele estrada ele
ferro em trrrfe,g-o mutno <:'om ,'lS linhas telegraphicas federaes
augmentou ele 15, ficanelo elevado aI. 529.

Usando da autoriza~ão contida no n. IX do art. 32 da
lei n. 2.356. de 31 de dezembro de 1910, o Governo adquiriu
prlra a Uniãó a rôde telegraphic.~ pprtencente ao Estado do Rio
Granrle elo Sul. median te acc[')rdo, cu ías bases estão mrncio
nadas no decr.eto ·n. 9.253. de 28 de elezembro do anno findo.
Tem aC[ur lia rêcle a extensão de 880.600 metros e o desenvol
vimento dr 1.0'17.030 metr.os. com 20 estações.

Por df'creto n. 8. f16R, de 28 de dezembro ultimo, foi aberto
o credito de 390 :00056 para o pr.oseguimento da construcçã'o do
r.ircuito ele Goyaz a Boa Vista do Tocantins, linha essa de
grande importancia estral egiea e economica.

O numero de districtos telegraphicos. em que se divide a
rt}de federal. foi elt'vado clt' t8 a 20. pelo desdobnmento elos
ria Bahia e :vIatto Grosso. cnja extensão se tornava demasiaela
para a fiscaliza<:1ío ele um só engenhriro-clwfe.

A renda dos Telegrrlphos par;] 1911 foi orçada em 600: 000$,
ouro. e 6,500 :000:];, napel. tendo sido ,murado, segundo os
elemm1t.os SUiteitos a alterar:ão do balan~o definitivo, o total de
9.940:000$058.

A dt'snesa par:!. o mesmo anno foi orçada em réis .
1!l. 3B :035%, papel, 32R :888$9'10. ouro. t,pnc!o sirlo effectuado,
approximadamentl'. o lot.'-11 dr U.909:000$OOO ..

Houve. nortanto. o de(icil ri .. 'L 7'1 '1: 90R$9'12. que excedem
de 95R:!':)"$í0S riO y,'rificarlo t'll1l9l0. n:'io obstante a renda
em 1911. tt'r aClsment:1clo di' 3:20 :052$716, em relação :í. da-
(lue]lr anno. .

As cinco eshr:iies radio-telrgraphicas costeiras, a C.:HgO
ela RI'p:1rtir:iío ({rral (los TelrgTaphos. fu[]t:cionaram regul:u
mrnl'ê dllrante o nnno. nr:'stanc!o hons serviços á navpgação.
O srll tl'1fr,C:o aUC!'llwnf;l r:'picbnwnte tendo havido o movi
rnrn tI' de Ct;r,''\ ",' 1.0011 tr' leç!T:1 InlTIns ro~ I:? 000 pa1aVl'as
por mt'·~. :\ I';;(e' Sr'l' iço ([lU' con"r\m ser l'P'<1112m.'nt:Jc\:) Dor Ipi
pspl'einl ~]fi!Yl .1' :J 8r'I:111'a1' o si'!illo c1018 cOP1m'1l1iracõI,s no
territol'io ela Repuhl l',1, h'l1l o Governo dedicado desvelar! 1 at-
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luw;ilo~ dt:d,lH'!llinnudo a -ennHLr·ue~~:lo dns novns osLnt'.t.if~S raflio
telur;I·nplliens da llnJ'J'n do llio Grande do Sul, Santa Cal.hm•ina, 
S. 'J'hnm,>, CruzniJ'O do ~~ui, Sennn Madureirn, fiio Bmneo, São 
Luiz de Cacei'''" " .Porto Mu!'linho, e pi'OVidenciando para a 
m·gnniz 1~ão do p!nno gm·nl da rllde radio-telugl'aphica eost.eira 
iJ intr,.·ioJ', soh "' pontos d1J \'is ta eommm·cial e estral.egieo. 

A ~fi de mnl'<;n inauglll'ou-so o Lmt'ego polo eabo da • Deu
L~ch t1.ii da nwl'i I; a n i selw 'i"Plegraphongc'sqllschart », I'esu ltl\ndo 
dessu l'adn n I'Pthwção Ue 1'1'. 0,75 na tnxu. fJOl' palnvr·a, t'eitn 
pn1· ••ssa eoJJitJaniJ ia, que foi ncompanhada pelas demais. 

J•'icou enneluidn n duplieacão do eaho sub-J'Iuvinl da. 
• Amnzon 'J'elugJ·nph Company », verificando-se quo essa pro
viri·I'JWin enJ'J'espondeu calmlmont.o ;i ospectaliva, pois o ser
vico doixnu d<• sol'fl·m· as constantes ~ longas intei'rupçóes a 
flUP f•stnva su.ieif.o. 

A~ linhns telepilonicas inl.eJ'-urbnnas, augmcntndas do cir
euito llio-Pet.ropolis, abrangem aet.ualmenLe esta Capil.n·l, Ni-
cl.lwroy, PeiJ'Opülis n Therezopolis. · 

A installação do tubos pncumaticos estú JH'rstando bons 
serviços, sendo essP systema prel'm·ido para o I.J·ansito do te
legJ•nmmas rnl.rr estações urbanas. Sobro um total de 57,778 
t~legJ·nmmas I'<'t:elli.dns e I.J·ansmit.tidos em dous mows, 42.501 
eJI•eulnl'am pelos pneumnticos, 

llealiwu-se <•m agosto do armo passado cm 1~u1·im, por 
ocrmsião da Exposição do Tmhnllw e dn Industria, um eon
cmrso inl.ernncional d1; l.elegrapllin, no qunl o Brnzil se fez J'O
PI'OSOI!I.ai' a convil.e do Govm•no ltnlinno. 

Illuminação 

Por decreto n, !l, 032, do 17 do dozembi'O de 1011, foi nl
f.cmdo o regulamento do seJ•viço do fiscalização da> illumi
nacão publica o particulm· dosl.n Capital, o qual lom tido ulti
mnmlmtc notnvel desenvolvimento, 

Em 23 do Junho do anno findo, ol'foetuou-sc n innugu
racüo offici.a·l da novn usina de gar., que estll apparelhadn com 
o Quo existo de mais moderno e aperfeicoado •n.essa industria, 

A emissão totnl do gaz em HH 1 elevou-se n 31. üH, 400 
metros cu bicos ou mais i.Hil. 560 metros do quo cm 1910, 
tondo atl.ingido 11 elevada propoi·c;ão do 23,1,\l ·% a perda do 
gar. uns cannliznçõos. 

A extensão dn r<ido dn distribuição de gaz ·teve um nu
gmonlo do 41. 3H metros, olovando-so em 31 do dezembro do 
1911 n 005.603, 

Dentro do recinto da novn fabrica do gar., ost:\. sendo in
stnllndn a usina thermicn. de reserva, cujn capncidnde ser:í 
de 15.000 kilowatts. 

A illuminncúo publica tanto a ga;. como eloclJ•icn foi bus
tanto nugnwntndn no decurso do :a-nuo, Aquenn, foi accrescidn. 
do 990 luzes sobre um ·t.otal do 20.2<H, sendo elevado n 5,597. 

• 
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com a iu!-:ilall:H;.ão tle mais :.!.07ú, o num1!l'O llu ·lnmvndns ele-
ctricns. . . . 

~l'ovo tnmborn gt•umle desenvulvmwuto ·U· tllumtnnt;ão par
ticular a gar. o elcclrica. 

Durante o anno, o pt•er;o m1ídio om papel do metro cubico 
de gar. l'oi de ~ü3,87 l'éis, é o da enct•gia eleelrica pm·a a illu
minnr;úo pa!'i.ieul.nr, de 3Hl,~2 réis o kilowatt hora, tambcm 
papel. ' I I . '11 ' - bl' O pre1,:.o da f.mcrgm e ec .rJCn purn n 1 umJihd,;ao p~ . tcn, 
pngo mntadn em moeda cot'rente ·e metade ern OUI'O, iot dt! 
i8ú réis o ldlowall· hora, até 1:! de abril, baixando dessa data 
em dnanle a liú réis, [lOL' ter aLI.iugido o eousumo a mais 1!,, 
i ,000.000 ldlowatts hom. 

A euergia elecl.riea consumida ua illumimt1;ão da Quinta 
Lia Boa Vi~ta e no ·Pa1·quc. do Palacio do Callolu eslú sendb paga, 
p'ot·ém, a !GO J•éis o kilowatt hot·a, por proposta l'eila pela 
« 8ouitHé Anonyn1e du Gaz., e ncceila pelo Govm·no. 

A despesa com o servi,;o de illuminação a gar., durante o 
anno de 191 i, importou em L 4 03 : 255$30\l, contra .......... . 
1.387 :275$G8ú em 1010, havendo uma c'.it'!'orença para mais do 
105 :070$71-i. 

Com o scrvir;o de illuminar;ão eleclrita, no mesmo anno 
despendeu-se 1. 004 :SGG$050. Tendo sido a despesa do anno 
anterior do 770 :018$321, houve, pois, um accres,.imo .de ...•• 
~:l5 :2'•7$378, 

Abastecimento de agua 

As contribuições dim•ias dos di1'fcrenl.es mananeiaes parn 
o abastecimento de •agua potavel a esta Capil.nl for·am de 
~:li .000.877 litros, no decurso do anno findo. 

Dividido esse volume p~la popu:lar;iio do Disl.ricl.o Fe
deral, computada em 1. 000. DOO de habitantes, caberia a cada 
um o volull]c de 237 litros e •nove deciiHt·os, si o actual os
Lado da. rôdc pormitl.isse uma distribuição equitativa. 

Em gt•ande numero são as reclamações recebidas pela 
Repartição do Aguas e Obras •Publicas, o si a maior parle 1\ 
drividn t't l'n!Ln de caiX)as ou depositas e a dcfr;ito nas instnlln
ções domiciliat•ias, causas oslns l'ncilm•mte removiveis, outras 
porém siio perfeitamente fundamcntndns, porquanto se es
tribam ,jt\ nn esc:nssez real da agua, .i:í o Jll'incipalmcnto nn 
fn!Ln de pt•essiio que lho não pormittc a:lcançm· a altUI'a nocos
surin. 

Procedem Laos reclamações dos mot·ndot•es dos andares 
superiores 1t10 terceiro, e dos que habitam pontos acima da 
eôl.n elo I 6 melros. 

Pura nllendel-as têm sido tomadas algumas providlmcias, 
l.n!tR como a nova ennalização, do Om,!,O do dinmrlt•o, partindo 
dn, Mixn nov11 da ~l'i,iuea 11 soguit• dit•ccl.amonl.o Jllll'l1 o mm·ro 
dn .Pt•ovidrncin, do modo a l'icat• pt·ovido dinrinmonl.ü do mais 
dll ·1.000.000 dP lil.t•os, não sô esse eomo ainda os resct·va-

t 
' ' 

'i 
I 
I: 
i 

l 
! 



CONUilESSO NACIONAL 

.torios dos morros do Pinto, Livramento, Custollo, GJOL·ia o 
GuaraLibu, pOL' meio Uu lig-tu;õc:; !.:OIIVCniuntc::;. 

Foi leva nbnda a reJH'ew tio rio S, Pcdt·o da cóta de f.lü 
vara a Ue 171; metro:;, !tOdew.lo atoi:;im eHso manancial augmc.n.lar 
a sua contribui~iio ucl.uul nu J'edrogulllo, c.Jo mais de \1.000.000 
do litros, ou enviar JHW:I a eaixn nova da :ru ucn l'i, 000 metros 
cubicos o aimla H.OOLI mdr·o>~ Jllll'a n 'l'esorvutol'io do Santos 
Rodrigues, IU\ cúta tle 100 metros. 

'.l'orna-se p!'eciso all.entler· 1\ nceessidade do nproveno.
mento das aguas da Gnclioeim Gi'ande, nas contruvortentes 
tio Maracanrt, fJLW muito conll'llmir(J pnr·a melhorar o suppri
meuto de aguas aos HIOI'~ltlore~ um Jugm·os de cóLtt clovuda. 

Os estudos feitos e os pt•o,jectos .i:\ OI'I:(ani~·udos demon
stram a possi!Ji•litlnde de .encutninhar· estas aguas com um vo
lume de J:J.50tJ,000 !iti·os diur•ios, at•í o reservatorio do Franca, 
na cóta de Jü~ melros. 

Acceito o ti·:wado do pr·ojecto, ·ns aguas da Cachoeira 
Grande por!ol'iam, por intercommunicar;úes, acudir orn dadas 
emergetwia< aos rescrvulot·ios de Macacos o Morro da Viuva, 
nlimcntadot·os dos baiiTos de HoLn·l'ogo o Gopncabanu o ainda. 
abastecer o mol'l'o do Mundo Novo, aelualmeute sem edifica
ções por niio gosar desse bcncl'icio. 

A despesa a J'azer eom us uesapropriacõos um tanto one
rosas, p:wa· o aproveitamento daquellas uguas, sori\ todavia 
inl'erior ú que exigiria a eapLação de aguas elevadas ú grande 
distancia da Capil.nl. 

Como eornplemento ús medidas rwcessat'ins, sobre as eor
r.ccçõos a l'azer para me!hDI'III' o actual nbastccimcnto de agua, 
puroco indispensuvel n consLruc1;ão de um g'l'ando re:lorvillOl'io, 
do C-!lJlUcidade tle ~O. 000 rnetl'Os cu bicos no Morr·o do Pinto, na 
cúta de 70 metros, PUI'a o que ,i:t cxislo olabot·ado o projecto 
com o I'espcetivo Ol'~amento. 

PeqUI.IIWs r·esoi'Vntorios Jocucs ou de cit·cums[Jt•ipçiio, idon
ticos ao .iiL oxistcnlc no Mon·o do Casl.o!lo, s•:riam construidos 
lllOS morros da Concoi(<fio, GIOI·ia o Gunratiba, para o t'im do 
gu•nrdarem reservas de agua, do que se pudessem pr·ovet· as 
l'ospl!el.ivas lollalidndos, nos cnHos de aecidonl.es m1s 'linhas 
adducloras, 

Cumpre tnmbcm cuidar· do abnsleeinwnto tio cm·tas Jocn
lidades do Dist!'icto, taes corno Campo Gt•nndr., ficnlongo, Bnngú 
e Snpopombn, cujo considernwl desonvolvimnnto esl(t exi
gindo maio I' supprimonto de ngua, 

:\IC.m do nproveil.nnwnlo dll ü.OOO.OOO tlu lii.J·os r~om as 
sobras ilo fiio da Prnl.n do ~Jenrlanha, 1Jonvit•ú fiiWt' n enptac;ão 
de I .~00.000 lil.r·oH Jli'O\'enienl.r•H do mnmuwial 'l't·cs Hiachos, 
cu,ia desnpt•opria~·fio se lot·na IWCPsstuin. 

E' l'lot•vic..~o l~!'lse que se impü~-!, vistn que l!ws agu .1s potlnJ•ão 
abastecer a Villn Milil.nt·, pollpnrulo-so os ·1.000,000 de litros 
QUIJ JlL'I'loru•nnto a nlillli!lll.nm, l'l'l.ir·tu.los das ennali~nc•ills l:(ll
l'llOH, 1!0111 1:(1'11\'e JII'O,ÍIIiW do fOI'III'I~iltli'IIJ.O '10 J>udi'Ilg'UJho, 1\ 

mnis ainda, J>l'llVI!JJ<.Io t\s noet•ssidnd•••J du Villa l't•olntnrin en1 
at!ennlndn eiJIIstt·uccüo. 
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Esgotos da Capital 

De nce<ll'do com o~ eonl.t·:wl.o~ exisl.enles, os esgoto:; da 
cidade do 11io de .J.:Ilwit•o continuam a cuq;o da • 'l'he !lia úc 
.r.aneil'O City lmpt·ovenwnl:; Gompuny, Limiled >, fiscalizada 
pela Hepal'lil;üo que se desanuexou da de Obt•as l'uh!icas, pot· 
dect•ülo u. O.OMi, de li de uovembt•o do anno pt•oximo passado. 
Os servi<;os J'ot•am realizado; pela companhia, dul'ante o anuo 
findo a contento do Govet'IIO, lendo sido cousf.ruiúos l.ft38 
mett•os de eo!leclol'es, val'ios depo:lilos Jlllt'a esgotos de pl'edios 
novos u :.! • GB.:.! de gal.l!t'ias de esgotos fueaes co1n venLiladol'cs, 
entradas e tanques J'luxiveis. A rêde de esgotos de Gopacnbuna 
nchn-s<) J'unoeionnHdo de nec<lrdo com o s~·stema de luw;amenlo 
J'óra da hlll'l'a. 

Esl.uda-se .actunlnwul.e a t•esoluçüo do Jll'o!JJ.enm gemi dos 
esgotos, t<•udo-se em vista dividir toda u cidade e sul>UL'bios 
em duas gmudes wHas, de modo n tel'-su 11'11 pt·imeil'a o lan
çamento J'ót·.a da !JuJ'I'U, e na segundu u upplica•;üo do trata-
mento lmelm•iauo. · 

l~m l.od:1s as casas de m!IIJhinns a eompanhia tem ll'Uludo 
de substituir pol' ínslui'lu<;ões eleell'icas, us antigas a vupor, 
estando quusi completo esse serviço. A revisão dus canali
zações do ~" distl'icto está dependondo da t·esolucão do JH'a
blema gorai acima alludido. 

O numoro total de Jll'edios servidos Jle!n companhia em 
i!JH, foi do 2.015 novo:;, c G~B t•ceonsl.t·uidos, uttiugindo a 
üO. !08. 

Duranlo o anno foram t.h_1Vidamente cnn:-~ol·vadas, alt!m 
das cnn'tlizn~-ües do esgolo l'ecal .. as galct·ins de aguns plu
vine~. qut~ estão ontl't!gues ú companhia. 

Com a inslalliu;ito de uma oi'J'icinu de l'umlicüo de l'ert·o e 
lH·onze ua easn de maehina:; de S. C\mncutc. c com o fnbl'ieo 
du tijolos, n cOJn(mnllb eon~eguiu J·eduzit• Considet·n,·e·imeute 
a sua irnpot·taçúo. 

Os esgotos de Paquetà ainua niio ficnt·um cmwluidos, por 
dependm· da desapropt•ia);iio de tfJL'J'enos particulares, cu,io 
Jll'Ocesso esltl em via de conclusão. O sel'viço foi OJ'1;ado <llll 
837:0.\3$1.01 e .itl se aehnm no local em quo dovem ser em
pt·cgados, todos os apparclhos, quer e!eel.t•icos, quer os usados 
no tratamento bacteriano das nguas. 

O problema da modifillo~üo dos esgotos no Rio de .Ta
neil'o é mulm•ia de summ:l t•el<•vancia, que J'ecluma do Con
gresso autopizacües nmplns l'UJ'a que o Govel'llO possn lomnt· 
ns twccs;;ut·ias providcnl'ins. 

Baixada do Estado do Rio de Janeiro 

Dot!t•otndo o sanrnmt•tll.o da h:t ixnda J'luminenso, 'üo tendo 
eou~·c~nir~uf.o ímpu\:o;o n~ l'l',"ilWt'l.iYns 11·nlmlhos, cuja l't~alnmdío 
mutto de JlCI'iu inll'J'cs:<J, ns:<im (J snlubridnde e !J~·gi:Jli'J da 
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eapitul da União, t~ouw :i \'aloJ•iz.nt·ão llos Lun:enos nd,ineeuLt!S, 
que ch~sL'nrte JHtss;H';io a ~e1· rne'Jhnr nppt·ovellndos . 

.Ape.'i!ll' do so tr·alnJ' de um srrYi~·-o rle nnLUt'o 1Za nsprJ•!ial a 
inteiramente novo 110 p:dr., tem o Governo funtlndas ospül'an~~as 
de que a sua oxPcução viJ•ú LJ•nr.rJ' I'Cnes bPrwl'ícieo:-; a uma 
úrca de ecr·ea dn .1,000 kilornetr·os quarh·udos, atravessada em 
diVüi'SUR diJ•ee(;.õe~ ·J)OJ' nwnnrosos J•ios, 'm.ia cxtonsão pô~k~ sei, 
calculurln em :JOO kilomelros, o que :whanuo-se lro.ie mal tlpro
vciLados J'knr·fio nl'innl cm eondi~ões du nnvegaiJilidndr• riu
mnte todo o anno, apressando o dnsenvolvimonl.o da pequena 
Jnvoul'n e d11 nlgumns industrias, o l'aeilil.uJHio o f!seoarnnnto 
da pr·odqec;:io . 

• I:'L ... e fazem ,.;wntiJ• os bcncfieo::; el'l'tdto . .;; do.-. tJ•nbtllhos 
excl!ul:ados eom a aberttu·n do longo~ eiWhCS Wt~ b,u·r·n-: (Jo~ 
rios l~RLrcliR, SuJ•uiJ~r u MaeaclJ, nas cxlcnsúBs t'PRpn·!tivns r!11 
:l.ROO, J.iíOO c 1,,000 melros: o nível das aguas d:.;·pautarws 
i!~lt•J'iorcs tPm descúlo eonsidet·ave!nJenlo, c a na\'C'ê":ltJão adu~· 
almcnLo vne ,iá sendo feita, mesmo nas b.u.ixa!'i marés da bnlli:~ 
do llio de .rancir·o. O 1\Jaeacú com pequena drng•J:,'Cnl no Hm 
itltcJ'iOJ', !em eapncidnde sufncient.o parn rec~!H)L' os nnvjos 
lúJ'PfH.hdros da Mnr:nhn de Guorra N;leionn::, qut) a poucas mi
:lrr::' ,i!J JiU.or•al, JJOdei·ão flucluar· "In a~,tna do~''. evil.anrlo assim 
a·~ gralldt1:5 de~p,Jsa~ de enf.t·:vln. e o Lt·)mpo t1•· IWl'mnncuda nos 
diques para a raspagem :h~ ..J~apas do l'unC::o. 
· O GoYer•rw espera auti não deixarei:; de proporcio•lnt' o:; 
nccessario's meios de conlinuação do tfio importantes J.rabalhos, 
"oncedenrJo-llw opport.unamcnt.e autori~a(;fio pm·a .abrir os 
ct•edil.os, que se !.ornarem rrrccisos lÍ indemnizac;fio dos immo
reis .iú desapropriados pelo decreto n. 8.313, de 20 do oul.uiJt•o 
de '1010. 

Obras contra as seccas 

O sorvic;o do obms eont1·a o> cl'l'cil.os das ~eccns, insti
l.uido pelo decreto n. 7 .01\l, de 21 de outubro de HlO(), e re
orgnni~ado pelo l'l'/l'Uiamcnto que baixou com o decr·clo '"umero 
il.~úti, de 28 ele dewmbi'O ultimo, !ove eouveniente "Yslomn
lizu~lio e dist.ribui~fio cquitat.iva pela~ regiõr.•s do pniz dcst'a
vot•ceidas das eh uvas. 

A· OXJWI'icucia do dous annos do trabalho demonstrou a 
convcnicncia do desonvolvcJ' o· melhot·al' os SCl'Vit~os da respe
cl.iva, Tnspect.oria, e o novo rr,gulumenl.o alt.rmdeu n ossn nr
eus~idndP, csLnbolecl~nllo nwios de llf!J.'âO ma is arnp:Jn o o.l'ficnz 
•110 comiJal.e no 'I'Jagollo tlus St•eens. · 

A par·Lit' de JnJ J os se1·vi~o~ eon~t.ar·am om r·csumo dr• es
tudos par.a a t!Oii~l.f'LJC~ão do J::Hi a~'Udt•s, sondo ü no ·Pinuhy, 
2:1 uo Conr·ú, liO no Hin Grande do Nol'l,e·, 20 11a Pneallyha, 7 
cm Pcl'llamhutJo, fi cm Sol'gipo e H na Bahia, hnvundo. alemns 
no Conl'IÍ, nio Ch·nudo do Norte P Pnr·nh~·lm, en,ia eapueid-!ule 
nllingo, tiL' ncwt\r•clo eom os rlndos obl.ido~, a mais de r.oo milhüt•s 
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de ll!Ld,t•us euldcos . .t\tuitu:; delil~s ,í:'l estiLO !ll'O.ieclat..lo:-~, pr•inei ... 
paluwnle os que vão sut· eons.LJ'UiL~os em L~n·euos parLieu.lat;es, 
i.i eusla Jos l'US!JeCLi\'OS lli'OiJl'l,UIJill'10S, UlCdlilllle Ulll [Jt'Utll10 crn 
diuileiro egual ú metalle Llo ot·çamento. 

Este l'egimen mnulillo pelo actual regulamento tla In
spectoria foi amplamuul.e Llivulgado no sel'lão e deu desde logo 
os melhores l'esull.ados. 

Acham-se em eonsLruc~~ão os seguinLes a1,:ullcs: Acarape, 
8-a lrw, H auto Antonio, S. Pedro de 'l'imlmúlm e Aldeia,. no Es
latlu tio Piauhy; Snut'Anna, Gargallteira, COJ'l'Cdor e Gul.'t'aes, 
no J~slallo Llo llio Ul'ande do 1iol'te; Bodocougó e Soledacle, no 
Estado da Jlal'aliyba; lliacilo da Ouça e Miguel Calmou, no Es
tado da Buhia. 

Com excep1~ão dos at:Udi!B S. PeliL'o du 'J1imhatH.m no Ceur:.l, 
.A!Lieia, no Piaully, Cut'l'acs e Cort·edOI', uo I1io Ut·nndu elo Norle, 
que estão sendo eonstl'uidos administt·ativameul.e, as obras dos 
demais !'oram eoulJ·acladas mediante cmwut·reuda publica. 

Fui feita no ai.tllO findo n peJ'l'ut•nf;ão de 5~ JlOf;.os tul.Ju
lar·e~, sendo ·i no Piauhy, 1.1 no Cnar·ú, O no Rio Gr.'UIH.in do 
~orte, .'J. na ParahylJa, 8 em .PernnmlJueo, :! em Alngôas c 1·1 
mi Ballia. 

Uonl.illlHll'am os trabalhos topographi~:os da região Jla
gellada, l'icanrlo <:oneluido o levantamento de gl'Unde parle dos 
Estados da Hahia, .Pinnlt~· e Pernambuco. 

Eslf'to sendo orgnnizadas, com os tmllorc:; detalhes, as 
plantas das ]J:wias dos pt·inieipaes l'ios daquella zona, afim de 
s1~ l'aznn~m O:i pr·o,jeclo!'i eomplelos das restwelivas oUras de 
repJ·usa e du ir·rig-.H;iw. •PJ•ócede-:·H! alli lambem a esLudos geo
log·ieos de modo a l'iea1·em assignalados os pontos, onde vel'i
J'icada a exisLtJilí.\ia em abunclancia de aguas volaveis subtcr
t·:uwas, se,i::J ofl'ieaz n aherlura de poc;.os. 

Com os elt~mPnl o:; quu t.nel'i estudo-i forHeeorem, J'icnt'iÍ o 
pudt~J· ptthlien melhor conhef~Pncln :1:-i rwee:-~sidades e cnru.lkúel'.i 
JCH~!U!S, ~.~ llPill n:-~sim, C)UiWS o:; r·eeursos de quu duveJ'Ú lnw:uL• 
m;1o, afim Lle Pl't~\'elljJ• c• atlt)Hunt· o~ ul'l'eitos.Uus tleceu:-;. 

FAZENDA 

Os elt•·IJlt•ntu:-; que n 'rlwsnut·o foJ·ut~et! pm·a 'ilprechlt:ão do 
mm·inwnl.ü l'illnw·.uiJ'O do exeJ·eieio t.Je HliO, niio ~ão lão com
pletos qw_• llOH pn:-;sam dnJ• urn J•nsullado definitivo das OJJO
ra•:ües ele recoi!n u despesa, não obstante monos defici·en.lo do 
que o consig·nado na ull.irua Men~ngem. 

A l't!t!eiLa t)lll ouro l'ui de. . . • 
a tlespt•sa llil IIWSIIlit USJWI~jp t•lt!Vf.lll-:-01' il. 

J'PSttJI,undo um saldo oJn ou1·n di' 

·ti:!. nu:; :7G3$3i 1 
1 o 1 . o:.l5 :~o 1 $!i7 .\ 

11.~80;51il$i00 

.. \ l't'lllln !!III papel, efllliPI'eiwudondn lunlo a "~'ll'i!ll.lll'ada 
JIU IIHJHll'.tllllt'lil dt~ :1:.!:1,/dj.'J ;0li:3:tiOHI, t'OIIlll n lli"io clal'l~ificndn. 
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c nã'o eseripLuracln· na sommn do 4tí :328$011 o o saldo dos de
positas no valor do ú.iH7 :0~:!$733, aLLingiu o LoLnl do ....... 
320.0"7:014$755. 

A despesa gora•! cm papel subiu :i somma 
do. . . . . . . . . . . . • 438.211 ;l,ütí$7 .\7 
comprehendendo a despesa oscriptur.adtl 

que 1'oi do . . • . .i,, 4Hi.U7i:8ü3$191 
c a não escripLurada, de. i1.238 :ü0~$5tíü 

O confronto daquella verba do recciLa 
propt·iamenl'c ot·camcillariu na imporl.anciu 
ue........... 323.1,51,;!iü3$08l 
com osso algat•ismo ria desposa do . lt38.~Jl ;.\ü5$i.\7 

nos indica o excesso deste ultimo no valor 
do. HL75ü:802$üüG 

Si se aLleuder que houve saldo ll'J• receita, out·o, do 
11.880: úü;l$700 que, convm'Lido em papel produziu ré is 
IO.OOB;808$i:!O; que para ·essa despesa concorreu t·ecurso cx
traordinario, resultante de operacõcs uc creditas nu cifra do 
50.1ô5 :586$920; subtrahida a somma dessas duas verbas de 
rocuita, uma normal, orr)amentaria o outra de operação de m·e
dilo - ou ü!l.171!: 485$ü40, do excesso de despesa verificado 
de li.\. 75ü;802$Giiü, a .\5,58~ :317$0iü - ficará reduzido esse 
deficit. 

E' de uotur-ue que essa, diminui<)ão do deficit, correspon
dente ao algarismo com que as operações de credito contri
buiratn para as despesas, dcLcrtninn naLuralmcnte um nu
gmento na divida publica c uma. aggravn1•ão dos l!llcargos i'u
tuJ•os. 

A esses algarismos da receita o despesa mencionlclos ainda 
se devo addicionar, como J•eceila extraordinnria, as seguintes 
vcrlras: 

Produeto do cmprestimo de 1010 • , • 
Produ c to do empr.esLimo para a E. J!'. de 

Itnpura a Gorumbi\ . . · 
l'rodticto do cmprestimo para a E. 1'. 

Goyuz , . . . . 

Tola 1 ouro . 

Emissão de apolices para a const.ruccão 
de estradas do 1'er·ro, papel. . . . 

l'nt·n pagamento de J'CI:inmacüf!s bolivianas, 
cm JlUpnl . 

ÜU!'O 

15.120:021$770 

32' 485 ; 510$006 

2ü.350:2ü5$22(i 

73.1)Q,i;7970!1 

31.384:000$000 

1.727:000$000 

j:, 

I
'} 
,' 

l 

. 
' 

.,~ 
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Pelos algarismos que deixo mencionados se conclue que 
a l'euda total do UiillO Jinuneeiro de i 010, quel' ordinuriu, quer 
oxtraordinaria pol' meio de opel'tu;ües de e~•cdito, elevou-se a 
·18ü.880:iiü0$38G, ouro, e 3li~.Jii8:014*75ii, papel. 
Deduzindo-se o out•o eon-

vel'Lido cm papel . . ü.\.1~~0 :780$0.\D 
e .nddicionantlo-se it J•eccitu 

papel o producto tlu 
COUVCl''são 107.170:811$585 

i'ica a l'Cceitu disvonivel de. U:!. OGO :77 l$33ü .\üD. 337 :82ü$340 
Despesa lOJ.03ii::!Oi$ü7'• 438.:!21 :3ü7147 

passando pura o oxoreicio 
seguinte o saldo de. . :!l.O:M ;;;GQ$7ü2 31. ilü :.\GD$103 

Da l'eceiLa apurada de • • ll:!.!H5:7ü3$347 3:!0.0!t7:014$755 
compat·nda eom a orUrula 

em, iO'l.ltO:J :l:lüü$220 313. HS :lt00$000 

rusu!Ln um excesso sobre a 
pt•cvisão orçamentaria 
do. S.Gll :003$15!, 15.028:ü!4$755 

Exercício de t91i 

Para uprccm~.uo das operacões deste cxet•ctcJo, os dados 
do que dispõe o 'fhcsouro são incom)llelos e imperfeitos com 
reJacã'O à l'eceita O deficientes quanto 1\ acspesa, 

De muitos Estados J'allam balaneetes das delegacias no-· 
cessarias para cscriplurar a receita e despesa respecUvas. 

Apenas uma parle da receita e da despesa acha-se dovi
d'amont.c cscripturndn e classificada, constando a outra parte 
de demonstrações c informac.õcR tolegt•aphicas das rcparticões 
federaes dos Estados c desta Capital. 

Esses dados nssignulam um nugmento bem r.rn·eciavcl d\~ 
receita sobl'o a pt•evisão orcamcntaria, bem como consideravel 
accrcscimo de despesa realizada sobre a que i'oi taxada,, 

A receita desse exel'cicio 'J'Qi m·cada 
o ela lei n. 2. 32'1, do 30 do dezembro do 

i 910 em, ouro . . • . 
A renda arrecadada foi de. 

,excodL•ndo uquella provisão em, ouro. 

·A receita em papel orr!'adn em. 
produziu incluídos os d•:nosilos. 

apt·cscutando excesso em, papel de. 

103.821:860$220 
122.354:230$378 

18.ú32:3iU$!5B 

31ft. 078 : .\00$000 
383,018:735$533 

OS.ü10:335~533 
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Devo uulal' que a impol'Lancia dos deJJOsito:; ,1 sujlerioJ• a 
!lii.000:000$000. 

At:i opet'nt~ões de ~redil-o i·ealizaUas IH.l$SO cxereicio eou~ttun 
de emissões de apolices pm·a couslruc1~.ão de cstt~adns de i't!rro 
no valor de :JU .. 'JGJ :000~, pat·a indemnizndio de reelmnac,;ões 
bolivi&tas I~ :000$ e pum saneamento ela baixada. do Estudo 
do llio uo de 1.1~!1:000$- uo total de 10.Dü2:000$, papel, o 
emissão do mup:tcstimo llill'a os ser·vi~,;.o.s de consLrucção da 
HUdtJ ue Vi:u;ão Bahiaua no vnloJ· ele 17.50.\ :380$~00, ouro. 
, A t·enda Lolill, eompt·eheudendo l'oeeita ol'uinaria, exl·i'U-
ot·tliuuria c O!Wl'at~ões de credito, aLLingiu a; 

Ouro Papel 

1 an. 0.\8 : ü:!0$178 12.\. 581 :135$533 

A de:; pesa renlir.ndu, eonlweida alt\ agora, é de: 

ÜUl'O Papel 

80.0~8:808$08.\ 51 L I:!H :222$238 

'l'ondo sido a l'eeeita propria do exel'dcio de réis 
!:l~ .351! :230$378, om·o, e 388. 6lü :735$533, pape·!, verifica-se 
um excesso na renda, ouro, de 33. ~ü5: '•30$30.\ - e um deficit 
nn receita, IHlPt~!, de '1.28.255 :.íSü$705. 

Convertido um papel ao eamllio de lü d. e~se saldo da 
vorbn ouro d'a J'Cel!ita, que produz 53.223: ü88$ü30,' addici
onanrlo ao al:;at·ismo da despesa effecluada po1· melo de ope
tu~úes dt; CJ'Clilto no valor de 40, !Jli2: 400$, papel, ou. o total tle 
illt,18li :088$630 - c levado em conta do mondou ado excesso 'c (}t•spcsa, J•edmit'-StJ-ha la 3.\, 000 :308$075 1~ssa differença 
dOiada, que l'ien l'IU.ieita a niodiJ'icacões resultantes ria apur·tu;ão 
i; liquitlat;ão del'inil.iva des:;e Jlt;riodo J'inaJwoü•o e do eonheci
nlenlo exacto da imporl.uncilw dos deJlosil.os. 

A rt•ceita eonhecida· do 'i" trimestJ•o do cot•J•ente nnno ,i(L 
.~IJ t•leva a 3~.73!l:Sü7$, OUl'O, e a 71.252:08:!$, papel, ultra
Jillssnndo em 1.8!10:253$, ouro, e em '•.05.\:666$, Jlapol, á 
l'llnda de o:;ual pe1·iot!o do nnno passado, que foi de 30.840 :üfoi$, 
IJLil'D, o Oü.~03:31ü$, papel. 

1~:-;sa pl'Ogl'essãn t!l'ü!'leenl.e das J't'nthlH pul.Jlicas, quo se ob
ôel'\'11 dt•sdo alguns annos " que se accenluou om 10'10, ú um 
J'ncto qw• as,;ignnlo com sal.isl'ncfio ]JOJ' ~ut· ruvuladot· do nosso 
,\I.>Sí'li\'IJ'(\'illlUili.O I!I,OIIIJJniW u do I'I'UIWO Jll'OSI'üSSO do nOSSO 
jlltiz • 

Essa t•xpansão da J'lleeiln l'oi rio l!lO!l ]HII'tt ·1!110 de 
27 .llú:lil8$~12, OUI'O, e :lll.5il8:fi.\0$~31i, JlllJlOI; do l!l!O para 
l!l 11, rio l H. 532 :37!l$15R, ont·n, ü 08 ,(ii, O: :l3õ~ií33, papel, 
nchandn-s" induidos nesta somma os deposilos, que foram 
m·ull.ados: Jllll'll '1!112, uo l" tt•inwslt•e, o augmcnto já é bem 
npl'l!ciuvel, eomo jú ·t•cfcri.· · 
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SESS.'.:O 'soLEl\J.Nll DE ,\BEII'I'VIlA St 

Os cffeitos dessa expansão da nossa renrln não se têm 
l'eit.o ·sentir na situação financeira tão benel'icamcntc, eomo 

·pea. do prever-se, annullados como Lêm sido pelo augmenl.o das 
rlespesas, que vac num:1 progressão ainda maiot·. 

E' imprcscindivcl mais prudcncia na dcct·cl.ur;ão das des
pesas publicas, especialmente evitando-se que se,iam ng-g~·u .. 
~ndas com ns de caracter por·mnnente n sem nenhuma inl'lll
encia no desenvolvimento da ordem economica. 

E' impr·cscindivel mais prudencia ua rlecrotnção das des
J'lOSas publicns até o limite da receita; não se consoguit·ú ô 
~quilibrio or·çamcntario, que ó imprcscindivcl, não sô para 
manter intacto o nosso credito, como principalmente para cn
front.armos resolutamente o problema da r:onversã·o do papel 
moeda circulante, por meio da reslaura~:ão e fortaledmento 
dos fundos de garantia e de resgate. 

No regímen do dc{icits cm quo infelizmente temos nns 
pneontr·ado dnsdo 1908, escasse::mdo os recursos l)l'çamnntar•ios 
para occor·rcr ás despesas ordinarins de caracter impcl'ativo, 
~ão forçosamente privados os fundos de garantia ü de rcsgaJ.,., 
assim como os dcmlnis, dos J•ecursos qua "s ot·r,amerllos 1111's 
destinam. 

Da demonstração da conta desses fundos no Thcsout·o 
consta que a receita do de garantia de 1000 a !Ot2 aceusa um 
activo de t.11.2H:3i2$406 equi1•alente a.~ 12.511.616-li-17 c 
o de rcsglnt.e um activo do 47. 5ü7 :007$5.\3, do qual teve appli
eação cm resgato de papel moeda, que foi incinerado de 1002 
a 1000,- a sommn de 30.200:000$. Para esse fundo foi t.mus
for·irlo do de garantia cm 1007- n quantia de tli.OOO:OOO$, 
qun sn neh'n. cm poder do Banco do Brazil con,iunetnmente com 
mn is I O. 000:000$, que lhe foram cnt.rer;ues do 1 !lO O a 1002, 
crn virtude da lei n. ü89, de 20 do s~:te.mhro de ·I 000. 

Par·n que so,in uma ~cnlidadc a ex1sl.encia desses fundos, 
n partir.· rio anno de 1011 fornm nbert:as eontns llSpoeiar.' nos 
ru;ssos agentes financeiros em Londres e no Jlanco no .Br·a~•l, 
afim r!n qnr sc,iam nellcs rn.,olh idas ns sommas qur• se viio 
~Jpnrando dn receita orcmmcnlaria de cada exm·<ol<lio. :-ia 
:wc•neia de Londres for·am ,i:í. depositadas :C r,oo.oon, ,, no 
Bnnrn do Brazil. 2. 55!l: 650$502, papel. Cllrt•cspondent"" a 
p·<rt.o rlosscs fundos, qnfl o r-x~reicio d:· 1011 deve for·n~c~:~ 
ria rcnrln com npplicacilo especial. . 

Pam esse assumnlo solicito vossa osclarecida attenção, 
e,;prrnndo rio. vossa sabedoria e do patriotismo que vos :mima, 
•.1ma rne.rlida legislativa, que assegure n manutenção dessa 
insl.ituieão c seu fm·talecimento com n ampliação dlns fontes 
rins re.cursos, que devem restnurnr esses fundos, qno. são os 
fnr·t.orcs cssencia_cs pnrn o estnbeleeimento do regímen da 
conversão. · 

:\ nossn divirln externn clcvn-so prcsontemcnto a ....... . 
t R~. 003.120 r frs. 300.000.000. A til dowmbJ•o de Hl I O •1s
~·mdin n i: 77.331.757-0-!l e frs. 240.000.000. 

Vol. r 
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Doterminnram osse nugmento dn divida externa, o cm
prost.imo de :C .1, /íOO. ooo dosliuado :ís olll'ns eomplonwnlnres 
do porto do Hio do Janoil'o, o do i: 2.100.000 pll!'a pagamento 
dos serviços de construcçiio da ll•!de de Vi1açfio licrrca Uem•énsc 
contraclados com a < i:loul.h Amcriean Hnilway Cnmpany > c ~ 
rio J'rs. liO.OliO.OOO destinado ao pa!;'amonlo tios LraJ:oallws rio 
l'Ol1°Lt·ucr)iiO da llêdc .Fort•ovim·ia tio EsiJ:I(Io dn Bahia con1.t•a
ctados com a Companhia Vi:u)ão Gemi d:l Bahia. Ret·ia maior 
c~sa divida si não Livo:;so h:wido re:ig'"I,J do l.itulos no valor dr: 
~ 1.328.0~0 nltl tlcwm!Jt•o passado. Até o m"~ de nuu·ço clu 
oor·r·cnlc anno foram t•esgnlados l.ilulos de.~sa divida na impor
tunda de i: :.Vd. !!00. 

Não IH'oscguiu o Governo na-: oper·tu:üe~ da conversão da 
divida externa, iniciada em '10'10, por não se lhe aftgurar OJ
porl.uno o momento pura ron·li~al-a em couclitõcs convcn:cnlos 
para o '!'besouro. 

De ,i;meiro do J!ll 1 n llllll'l'O do cot·t·entc nnno o Thosouro 
remottou a seus agem los flnaneeit·os cm l~ondt•os i: 7.533.088 c 
frs. 25.220, ülj3,D5. 

Com a mnxtmn regulat·idado tum sido sal is feitos os nossos 
compt•omissos externos, quer com rclar;ão aos set·vioos de Juros 
o amorlizacãon da nos:;:~ divida, quet· r·elativnmcul.c a outra na
t.urc~a de (>rtlstuçõos conl.t'a01.unr•s. Os ,juros pagos cm '!OH im
portaram cm~ 3.51::l.!I~U-J8-'' c i'rs. 1~.~01.150. 

Até dezembro elo ·10 J1 ct·a de ü20. 525: üOO$ a di vida in
lel·na da União, tendo sido erniLtidos do .ianuit·u a mJ:n·r!O de 
1012 - 'i L 00 L :000$ do apoliccs, sendo: !l, 70~ :000$ para pa
gamento do consl.rucção do diversas csLt·adas de Jorro c ..... 
,i, 480 :000* de· tinados a pagamento dos trabalhos de sanea
mento da baixada do Hio de Janeiro. 

· As apoliccs uniformizados alé 3!. de .innoit•o de HH! at
tingi:nm a 500. 5ü7: 100$000. 

Foram sorteadas ü.OOO apolices do cmproslimo interno de 
1897, que estão sendo resgatadas. 

Da emissão feita para pagamento das reclamar)õcs boli
vianas foram resgatadas 60 apol iees de 'i :000$00!). 

'!'cm sido realizado eom regularidade o serviço do ,iut·o 
dessa divida, que montou em 31.328:709$ ern 11H L 

Thesouro Nacional 

Pnrcelludamenlo, pelns divet·sas directorias, podc!•ão sel' 
apreciados devidamente os et'fcil.os da ult.im'a reforma do 'l'he
souro Nacional, cm vi1·ludc da lei 11. :!.083, do 30 de ,julho 
do 1000, rcgu'lamcntnda pelo decreto n. 7 .751, de 2::l do do
zmnhro do mesmo nnno o cxeculnda n ptl!Ü!' do l do ftJYet•eit•o 
dr. JOHI. 

E 081.t~s cl'l'eitos, Plll SlU\:4 linha:-; gut~:1es, ufio cuL·respnn
derum inlc•ir·nmeulo nos intuito,; da rofor·nta, 

A Dit·odoria do GnhinettJ dn 'fhesourn, pela cxlincrJíLo das 
Dil•oclorias tlo Expcdit•ulo, Instlce~iio da l•'n~cnclu, do official 
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de Gabinete e do Conselho di) Fazenda recebt;u a seu cargO)
todos esses serviços e outros creaclos no expediente ordinario.

Por esta fórmaaccrescidos os trabalhos, não houve, en
tretanto, um augmento proporcional no numero de seus fun~.
cionarios ..

Demais, Os resultados da centralização não for:J m tão pro
ficuos como se augurava, apesar da regularidade que ne.!Jes ~e
tem procurado imprimir e que vaé' sendo conseguida com
grande esforço e dediecição, estando implantada para um grupo
de empregados, como medida de caracter permanent,e, a proro
gação de horas de funccionamento.

Na Directoria da Receita a r,eforma veiu trazer o incon
veniente ch duplicata de serviços, da mesma natureza e a ['al'go
de duas directonas - Receita e Contabilidade -, o que acar
reta forçosamente alguma confusão nos trabalhos.

Achando-se em dia os serviços ordinarios da Dil,:,,:tol'Ü
da Despesa, não !la sielo possivel identica normaüdade na or
ganização dos balanços das pagaJorias, que dentro em breve
est'arão em dia com as providencias adoptadas.

Na Directoria do Patrimonio Nacional, a complexid'lrle dos
serviços das mais variadas espeeialidades está a exigi:- :.Im
maior 'numero de funccionarios, dentre os qu'aes alguns com
conhecimentos teclmicos especiaes.

Recebedoria

A estatística dos trabalhos realizados durante o anno pas
sano e o movimento do expediente revelam a g'l'ande cap1cidac!e
de trabalho desta repartição, que, conservando o mesmo pes
soal de 1889, tem visto extraordinariamente augmentados todos,
seus serviços, que no entanto são execut:ad os com relativa
promptidão.

Representa a arrecadaçã'Ü do anno findo a maior receita
até hoje conhecida, tendo sido de 32.516: i 34$876, ou um ex
cesso sobre a de 1910, de 4.252: 427$753.

Com a passagem par',:.! a Prefeitura do imposto ele trans
missão e exelusão das taxas das escolas, não poderá ofIerecer
um saldo egual ao actualexereicio, si previsões bem fundadas
não autorizassem a crer em umaugmento na receita por conta
de outros tributos. .

A reforma do apparelho fiscal, interno e externo desta
repartição, se impõe como uma imprescindiv,e1 necessid~de.

Basta considerar que a Recebedol'ia se rege por algumas
disposições, quasi secubres, tanto das leis del83i, como de
'1850 e i860, não compativeis com o prugresso do paiz e al
gumas de lIas, com o actual r,egime'n.

Caixa de Amortização

Correram com regularidade todos os mulUplos senJços à
cargo desta importante repartição do Ministerio da Fazenda.
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.Pelo Tlwsouro Nacional oslão s<~llllo resgatadas as ü. OliO 
apolieus sorteadas do empt•es~imo nacional de lHU7. 

A unil'ormizacão d'as apolices prosegue, canlittll:mclo [lllt':L 
sua conclusão, J,endo sido, no UlUlO de 1 Ull, uuil'ut·ni1zatlos 
L 171, Lilulos, uo valor de 1 ,!,os ;t,Q0$000. 

O Lolal do:; titulas permulndos, Lanl.o )>OI' inl.el'lllellio ria 
Caixa como das delegacias J'iscaes era, •llü J'inal do ti!Limo cxel'
cicio, de 518. 0G8, e equivalen~es "' 50\l. Güi: \UU*. Existi:un, 
enl.rel.anlo, ainda não uniJormizados, d:ts a[JOlice:; auli:;lls, coll
vurlidas e das do ernpreslirno de 18:15 - a .138 Litulos, I!Oll
:vut·Lidas edus do empt·.eslimo de 18\llí- 3.1~18 Lilulos, re[ll'e
senta~ivos do cupilal de 2.ü:!7 ;1,00$000, 

Do emprcslimo de i8G8, juros de i\ ;;, ouJ·o, elnw::t-lu,; a 
J.~csgate düsde abril de 1005, L'esLam pot~co., Ululos; egunlm:!nle, 
do empres~imo de 1807, juros i.le G %, papel, J'oJ·am rulirado~ 
das <JOnlas correntes, nas delegacias l'is~::tL'S e '~lll vista du i.li
vursos sorteios el'J'ectnados, 5. 878 Litulos, nu imporlaueia Ju 
&.H7ú :000$, restando ainda U.tiü8 Lil.tllos. 

A emissü'O pura consli'uc<;ão de c;;l.rai.l;;;; uc ferro, ,iut·os, 
do ii %, papel, em 31 de dewmbt·o de J\Jll, eôlava l'epresenlada 
por 70.329 Lilulos. 

Em diulwiro, a verba LlesLinaJa t'l acqui:-;icão de npoli::(!::l, 
uu Fundo de Amortização importou, em ! U 1 J, em 1,/ii:Hi: til !1$, 
l•ew!o sido adquiridos 500 Lilulos, do vniu;· do 1 : 000*, etHla um, 
dn cmi.ssão lJal'U coustrucção de estrada::; d~ fet'l'O. 

Em .:1pollces cslc l'undo possuiu ;!,7 .2ü2 Ululo:;; de di\·et·~u:s 
empresLimos, Juros o valol'es; rnus pola t·eUrada, un~ eouta!'! 
de Fundo de Amortização de 1~~ü upoliees do rn;pt'usl.imo de 
JS!li, ainda sol'leadas em 1010, resultou o saldo de ;·éis ..... . 
~~. ll:J :1100$, represcnlaúos por ~7. i~!i títulos, que passam 
pm·n o ac~ual exercício. 

Quaulo :í eit·culaçito de papel moetlu flUo et•a, em :Jl du 
rlezemlli'O de I !I lU, de ü:!l. O O :i :25ti$, ·baixou a G l~. úl U: ti~ü$ no 
fim do L'Xéi'CÍCÍO de J!)JL . 

A uil'l'el'l)lll)a uo~uda [ll'OVém de rliVCI'SOS I'I)Sgalcs, "'lidO: 
por· ·mtwdas de pt·:ün, 4. 7!l7 :Gi7$; niekel, \lG8 :!l\1:1*; lll'onze, 
7 :71til$; nolas de $500, que perderam o vt\101', 2.7~1 ::li0$500; 
u Ulll tnl.:d de 8. loS ti : ti20ijl500. 

A iucinet•nt~i1o das notas velhas alling·iu t't impol'l.n111:ia tiP 
I G\1. :!~li: ~~!1$illl0 e ma is a de tiü. 000 :o o o::; '"li'I'<'SPIIlldPnl ,, a 
:l:IIJ.tlilll <mdula:; de ~00$, pot• Lct·om apparecidn al~umns falsas 
na eil'eul:~ção. 

Qunulo :is npolkes geraus convt'!ll1 aeconluar· que as suns 
enLtu.~ü~~s U!m-t'le consor·vado sempre acjma do (Hll\ mesmo no 
pr·irwipio dos sumestt•es, cm que sumprü sofl'rem eorln dP
pJ•esf;ÜO a:-; me~mas col.al.~úes, 

Na ~en1-nnil passada a sua eola~.ão er·:t de I :0:2G$~1UO. 

Caixa de Conversão 

Conl.int'1a t•Xct•eendo sua !Jouel'i<'a :l'unc~fio na Ol'Clcm eco~ 
· nnmieu ruwionnl cssOt Cn.ixa. 

.\ 
:! 
r• 

I' 

,'i 

., 

.· .. 



SESSÃO SOLEMNE DE ABERTURA 8!5

As entradas de ouro amoedado em '1911 foram de .
J:: 8. '2 ',8.892-0-8 e as retiradas de B 3. ~82. 536-18-0, ficando
em deposito o saldo de J:: fi. 966. 355-2-8.

Nada houve de anormal nestas retiradas, visto como o
saldo de deposito correspondeu á média das depositas annuaes.
ver ificados no periodo de 1906 a '19'10, ou J:: 5.000.00(;.

Os depositas effectuados durante o anno foram feitos nas
seguintes moedas: f: 7.461. 375: ouro nacional '176: 280$; fran
cos 11.285.210; marcos 2.683:5'10; dollars 915.612,50; pesos
argentinos 1.480; lir.as 3.890; pesetas hespanholas 300; corôas
austriacas 7.140: réis fortes '18$000.

Foram retirados: L 3.228.576-'10-0; ouro nacional. .....
108:670$; francos 746.110; marcos 112.620; dollars 28.025,50;
pesos argentinos 2.295; liras 7.500; pesetas hespanholas 2.3PO;
corôas 590; réis fortes 63$000. .

Em 1911, o menor deposito de ouro na Caixa foi verificado
em :2 de maio, sendo de 252.422: 536'!l735, correspondente a
f: 16.828.169-2-3.

Reunido o saldo de L 4.966.355-2-8 aos depositas ante
riores, elevou-se o lastro das emissões conversiveis, em 31 de
dezembro desse anno, a L 25.232.368-0-2, equivalentes a
378.485 :662$7"11, sendo:

Ouro amoedado, em eofre

Responsabilidade do Thesouro

J:: 23.943.059-2 - 3

2 '1.289.318-7-1'1

Esta responsabilidade é derivada da 1ti n. 2.357, de 19'10.
accrescida da de L 22.692-0-0, resulta.p.te da rectificaçã:o das
tabellas que vigoraram de 1906 \a 19'10.

A relação porcentual das retiradas pma os depositas foi,
em '1911, de 39,79,%.

Fez-se a emissão de '123.733:380$, correspondente á en
trada de ouro, sendo entregue aos depositantes, em bilhetes
conversiveis, 133.726: 980$, e em moeda subsidiaria 6: 400$000.

Emittiu tambem a Caixa mais 17.242 :530$ para attender
ú substituição de notas dilaceradas.

Conseguintemente, a emissão total, em '19-]1, foi dE .
'140.082:060$000.

Addicionada á esta cifra a das emissões antériores, chega.
SI' á global de 558.066: 500$. a datar de 22 de dezembro de 1906.

Desta somma deverá ser retirada a uarcella de réis .
159.583 : f,90$, ou H 9.53', :370$ pelo re-sg::te por entrega de
ouro á Caixa e 40.0"9: 120:B, pela substituicão de notas dila
ceradas, ficando, pois, em circulação Eof.i:ctiva, em 31 de de
z8mbl'O. 378.483 :0'10$000.

Desde o inicio de suas o[lerações a Caix;:l recebeu .
í 31.638.989-5-'1 e entregou J:: 7.673.238-2-'10, ou 2'l,25 % do
total dos depositas.

Das sommas globaes de entradas em cu.da exci'cicio podem
ser separadas as referentes ao to trimestre, de j aucil'O n lllarc:o.
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Nestes pe'riodos, a contar de 1906, e:1traram L 4.381.525-5-2
e suhiram f: .4.51 L. 725-10-1. V,erifica-se por esta fórma que
as retiradas, nos trimestres de J~1neiro a março, representam,
até 31 de dezembro de 1911, com relação ao total das retiradas
nos seis annos registrados, a porcentagem de 58,7 %'

A 31 de março ultimo o lastro das emissões era de ..... ,
L 24.780.985-1'1-8, incluidl, a responsabilidade do Thesouro;
ouro em cofre, convertido em dinheiro sterlino - ., ..... '.
1; :33 ,!,9t. 667 -(5-9; emissão lastreada 37).706: 7/10$000.

Casa da Moeda

Essa instituic,ão vae pr'estando reaes serviços e está ap
parelhada para grande producção.

Para que este estabelecimento tivesse o neCI'SSal'lO des
envo'lvimento e pude:'se produzir economiclmente, em condi
ções da mais exigente perfeiçil<o e em quantidade sufficiente
para attendel', sem demora, aos varios serviços que lhes estão
affectos, foram 'nelle executados no correr de 19H varias mo
dificações e dotadas :as secções technicas dos mais aperfei
çoados apparelhos.

Por del~reto n. 9. 2Z!" de 20 de dezembro ultimo, foi ex
pedido novo regulamento-por essa l'epartição, dando melhor
organizac:,õ,o ao servic:o.

O IJroprio ediúcio não poude escapar á acção da reforma,
sendo necess'1Tio ~ldaptar conveni8lttemente varias de suas
dependencias aos novos serviços creados,

Restaurou-se a ala direita ela parte principal do edificio;
foram l'Pparadas as dependenl:ias já existentes e construidas
outras, afim dc: poderem ser mais bem illstallados a Directoria,
a Contadoria, o Archivo, li officina de GravUl'a, a Thesonral'Ía,
Pol'tarict e o Laboratorio Chim ico.

As officinas de im[1ressão e fundição passal'am por gnndes
melhoramentos; a primeira, com a abertura de um vasto 9ctlão
onde foram distribuidas ctS different.es machillas impressoras;
tlo segunda, com a l'econstrucção de mais seis fornos e instal
lação de mais quatro para pequenas fusões.

Com a reorg'"nização de todos os seus serviços, a Casa da
Moeda augmentou a sua jJl'oducçã'o, melhorou as. condições do
pesso.a,l, simplificou o mecanismo administrativo, activou a
fiscalizat;ão, estabeleceu uma escripturação mais pratica.. re
gular e methodica e aperfl'içou notavelmente a fabl'ical;ão das
diversns formulas.

E desb reforma apparecem agora os mais lisonjeiros re
sultados: a administrac:ão da Casa da Moeda, executando maior
somma de trabalhos, adquirindo macllinismos e material p",rct
uma producção mais intensiva, reduz vctrias verbas e alcança
estas vantagens sem grande accrescimo da desDesa total.

Na reforma do material foram installadas novas machinas
tle impressão de uma e duas cores._ ele gommar e se~car es
\amp:l de sellos adhesivos, de ]lÍCotar, de impressão typOgTa-
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phica o lytllo:;rapllica, do usseLinar, rubricn;· e cortar papel o 
de impressão a talho doca. 

As despesas da Uasa da Moeda J'omm, nos 'unnos de 1010 
o 1911, respodivamonlo do 1.2~G :172$198 e 1.580 :OH$856. 

Da diJ'J'oron~a pam mais em· o excrcicio do anno passado 
deverú sut· retirada"~ quantia de ~lH:G~3$805 do obras extm
ordinarins. nos tum L :JG~ :~liS$051, ou mais HtL 085$55:! quo 
um 1!HO. 

Esta diJ'l'crow;a para mais se ,iusLil'ica pelo malhar appa
w,lharnonlo da ol'ficina do impressão, pelas ins~a.llacüos cle
ctt·ieus, cm um lotai t.!c H8 :!tGli$tiHU. 

COinpcnsaLivamenlc, elll 1\lll houve ·na lll'Ouucção .um au
gnwnlo, cm t·elacão ao anuo t.!t• Hll O, t.le G:J,2G % no numero de 
J'Ol'Jltul:ts produzidas na officina de impt·essão; 51 % no valor 
de moedas. de ouro onlt·cgucs ú 'J'Iwsourariu; 8!1,35 % de moedas 
tle prata c !.l~,HG % do tuocdas tlo )Jrouze. 

Depois tlu reforma, como mostram as cslutisticus de l!·i
mcstres, relativas a annos differontes, houve um grande ac
crescimo de produecão, som ter havido augmento de pessoal .. 

Estão já cm ciroulnção os novos sellos adhesivos, lendo 
novas gravuras c impressão cm linta scnsivcl para não .po
derem ser utilir.ados mais de uma vez. Estão promptos os 
matcriaos dos noYos cunhas de prata. 

A Casa da i\locdu cslá apparelhurla para produzir em ser
viço not·mal, pm· anuo, 2. SOO. 000.000 de formulas diversas c 
10.000.000 do moedas e LltJsdo que s<•.inm fot·nccidos mais ai

. guns olomcnlos, o Governo .Federal podorú conl'iur-lho lambem 
a J'ahricnçfLO de uolas o sollo postal. 

Em 1!111 foram cunhadas 7. !lGO. t.IO moedas, sendo 8. G04 
do ouro, !t.7·\li.500 de ]11'aln e :J.205.000 de brouze. 

l~m 1!110 a qunnl.iLlnrle rio mrwdas eunllatlns foi de ....... 
. L(il8.H50, havendo pois uma clil'l'eJ•nm;a pal'.a mai~~ em lUl'l, 
rio :J.3!tl.:!!lO moedas. 

Atliuglu a L 55:J. 501. 2~0 n qunnl.idadu de fot·mulns di
vm·sas do eousumo c sei los arlhosiYos, ua impot·inncia de ..... 
112.813:010$000. 

Foi a st•guinte a pt•oduc~ão metallie.:t do 1" l!'imestre do 
cot•r·entu anno: mOtHla:-; de ou!'o~ ·1.~7ü; du pl'iÜa, :.!-'12.000; do 
i:Jt•onze HS. 7GO. Os saldos em 3 I de mnl'ço f!!'am: Olli'O, 
2.ti!t0.000; pl'nla, :1~'<.780,000; uinl,cl 17 .üGD.~Sti.·\00; bl'OUZO 
I !t, 8!JG .N:J~. 

Altlm tlns lt•a!Jnlltos f]llf\ oxeeuJ,a, oxu!'eo eom n est.alisticn 
or·g-.anizada do:-; t'nJ•tweimeulos nos nnnoi'i untel'int·os, uma net:iio 
fi:o;nalizndot·a ~nbt·u a aJ'J'l'eadnt:rw das t•tmdas de eousumo n do 
sol! o ndlwsiYo. 

Appatlt'lhntla, eomo so nel1a a Casa du ~loodn, para nmn 
gJ•nndu J1l'mluet:ií.o Btn nwlnPs, :-;e1·in tln maiot• eon\'Plliülwin 
real i:~.tu· n f•.unhagL'IH do Ollf'O tH•odu:ddn no P• 1 iz., allHn dn eon-. 
t.innn<:iio da t:nuhngt>lll tln Jll'ala al.t; o limi\.e l'ixado [Hl!'ll a 
lnoeda divisionat·in. 
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:>Lir':'r urisler· p rra nsse el'l'uito empregar os saldos d"o Fundo 
de 1\o,;gat" na nequ isir;"iio do mola!, que é nclualmenl.e expor
tado 1~111 har·ras. 

Aprís n "i"'l'llf.':io da cunhagem, clever-so-hiu depositai-o 
nn Caixa dP COI!\'I!I'~iln u ~obr·o esse I:nstro fazer a ro:-;pcet.iva 
111 i"fio rio noU'", destinada no resgato do papel circulanlo,. A 
moeda !Jr·nsi!uir·n, l.eudo eomo bnso o real, é bom imnginaUn e 
do J>rdl eonlnhilidnde, mas, pelos valores que 1'üprosonta, niio 
:-;ai.isJ'a~ .ns ,.xignneins do comrnercio intornncíonnl. Esse va1lor 
inscr·iplo, nzio '"""'I'Pspnndendo no que lhe devo ser nltribuido 
pela C:lixn dP Con\'nr•sfio, corwor·r·c pa·rn a confusão qtlo se oh
Sf!l'\'n rrn nn!lrrner·eio I!XI.or·ior· ú nLé Tnrsmo no interior elo paiz . 

.-\e,·r·p,o;ee qup .:r. J'nlla da r~or·r·ospondencia oxnctn da nossa 
enm runn das mordas inl.et·ruwionnes ciHficuH.n sua rdreuladio. 

Sorilt zwonsellrnvol n crcaç:io de uma moeda brnzilc.ira, 
quiJ so hnr·rnonize eornra. Jibr·n ing!eza, egunl no titulo, no poso 
n 110 modulo, snLisl'nzendo assim as exigcncins do commcrcio 
inf.oJ'nanional. 

A' vossa snhia attcnçãry submeUo n .aprecincão desse ns
~umpto de grande r·elovnnrnn pnm o nosso paiz. 

L:omo r:ornplcnwnl.o desse plano deveria soi'frcr ~lteracõcs 
n cnnlro da moeda de ]ll'llla em ,íustn cor·r·esp~ndencin com 
o franco. 

Podoriamos ter· a liiH'a Jl!'azileiru com o valor do 15$, e 
as subdivisões de 10$ e li$ do ouro; e de GOO rôis de prnlu 
em substituição das do 500 réis, consm·vndas as de L~ e 2$000. 

IDtprensa Nacional 

Repercutiu cm todo o paiz a impressão crausadu pelo in
ccndio que devastou o cdificio da Imprensa Naeionnl, cm cn,ins 
01'f1einas era feito f,o(Jo o lraha llro do publ ica1••ies officim~s 
o DJ:ario Oflicial. 

N;io ohstnnle este dosnslr·o, as officinns não J'icnmrn p·a~ 
ralysadns c o trabalho eonl.inuou, naturalmente rn.traver. dos 
natur:les ernbnr·aços cJ'cados poJas eonsequenci,ns dnque·llo fnct.o. 

Os prejuir.os que, a principio, eram reputados tot.aes, foram 
Ronsivelmont.e diminuindo com .o aproveitamento do um grande 
numero de machinas, su,icit.ns algumas a gmndes concertos, 
mas de despesas inferiores ao custo do novas. 

Do edi1'icio rnosrno foi rnproveitndo o ur·cahouço pura in
sf,n!Jações provisorias, de modo a não se intm•J•omperom os tra
balhos que {L Imprensa incumlw oxecut.nr e que ella vao ro!l
liznndo com n passivei r·egnl•aJ'idade, mas com grande esforço 
do pessoal, que tem sido de uma dedicação inexcedível. 

O Govrmo nchn-sc autorizado n reconstruir o edi'ficio drt 
Imprensa, mas ju!S'n: consultar melhor o interesso publico, 
construir um novo ed.Jficio cm local mais espaçoso e quo 
offereca melhores condições hygienieas no grnnde pessoal qno 
presta seus seJ'Vir;os ao. :Estado nesse l'·n,mo .da ndministl'açito 
publica. Ao alto critoi'JO do Poder LcgJslnLJYO cabe resolver 
como julgar de rnnis acerto. 
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Delegacias fiscaee 

L· ~ I 
.. ' ' 

Não eot't't)m com a L'cgulnridndc nccesS7ll'in os ser·vi~-os n 
cn1·go dl\:-iRil~ I'PPili'Lh;ões fi se aos. 

Bill algumas o numer·u de J'tmeeionarios tj ut:Lualnwnl.e 
i,nl'er·inr· ao t!Xisl.ente 110 Lt.~mpo lkls nuligns LIJcsour·arins de 
Jil%o11dn, sendo 1\t!!'LO que, naqne!Ja tjpot:a, OS SCI'Vit~O!-! nUa al
(~allÇH\'riiH a nwtnde, ou mc·smo i\ lcr~.;-J par·Lt! dos acLwws. 

. l~m out1·as, pelo e~wepeional desen\'olvimenlo dos SCI'-
VH.~os e das J•eudus, .nntndnmlmto nas dulet;·i.1Cins dü S. Paulo, 
do Amazonas t! do Pnr·ú, os J'especLivo.s quadros esUio r·eela
mando augmento u!'gPnl.e- e eomplela J'ül'or·tn::l. Em ger·al n 
pessoal não eo!'respondn iÍ massa enot·me de ll'iliJn!lto CJUO dia
r(nmcntu ai'J'Iuo ú t•npat·Lil.:ão, c r·ei'Pt'(:nl.es a impoJ'I.:;mles ser
Ylt-os novos que se vila ot·ganir.nndo nos clh·cr·sos tnini~LeJ·ios . 

.Ati.J•ibuida 1is cluh~r;aeins J'isca1~S uma gr·nndi! t:tjpia de SPt'
Yif:oR, f:aes IJOmo a eobJ•nrH;a da divida aetivn, pt·cstaf;õrs rle 
J'innças dos exnelores, jlagamcnl.os de .Ílii'Os dos t.iLulos dn 
divida pul.>liea, tomada d~ contas dos r<•sroosavcis. eofm de 
oJ•phãos, montepin, nensionisLn:o;, P~kllldo sn11 n sun immPdinLa 
J'il'lea\iza~;ão a iH'l'ecada~;f'w nduatwit•a, as t~nllt!eLorins l't!dur·nes, 
~!gente~ l'iscacs, elubs de mercador·ias, propi·ios nncionnes, 
f~nixn:.; economictHI, nnquollns om quo se nelinm nmwxnR .o 
pessoal exisLente ~~ muilas vezes insu'l't'icicnte para Ler ~~m di:t~ 
todos os l.l'abalhos, ai.Lnnd<•l-os eonvcnicnt.cmente, srm saeri
ficio do expediente, somprc volumoso e as mnis d-as yozcs 
de caracter w·ge11lc. 

Não ohslmnl.c as mais insislenlcs rccommcndaçõcs do Thc
sout·n P o~ e:;l'oJ·t~oR do pessoal tlns dr.Jc:;neias não se l1n con
fWguido e\'il.nJ• o af.I·nt.o nn ot·;;anit.nção e I'omcs~a dos ha\1an
cetc~, o que eausa set·ios ernhnrn1:o::; :'L I'Cg'ttinl'id-a·dn do sei·vjço 
de eolllnhilidade do Thesouro. 

E:üt't ~n fazendo ::;enLit• umn insnoc.r:.ão pcrmanr.nl.c, mc
J,hmliea, n111 tndns as l'"fl'"l'l.içiics ai'I'<'Cadndoras, que .i:'c 'SC 
inieiou. O pe'"oal in\'estido nas 1'1meeõ"s de colleeloi'OS, cm 
aig·un:~ l~stados, df•ixa muito a dPsc.inJ• quanto !'t snn eornpc
teneia t• idoneitl·a.do, nf'LO nst.ando J)I)J' esta fôrma gm•anti(Ios 
~~onvt)lllt~ntf~Illent~~ o~ in!.eJ·{~RSI'S fiscncs, nem bom l'niln a ar
rr•l'arl:H;iio elos impostos de consumo. 

Alfandegas 

A l'<)ll'da das all'amlogas, tomado cngloh"dnmcnLn o Úlo
vinwnlo de todas, I.L~vo no ex~~~·cieio passado 11111 npl'cwiavcl 
augmcntn. 

o\S~im ,·, qw•, Lendo sido dr 'iOG.:l20::lOO~. ou!'o, r, 
HÍii.Ü5:J:,u7*· PHIII)I, no l.ol:.li dn :101 .2i8:727tem 1~10, foi 
rHn l!lll tln llii.I:Ja:~·l'<$, onr•o, e 21l2 .. \iiR:2R,~. pnpn], P"}:
f•ar.t•tllln a n I'I'Pf'ada1~fio tot..n I. elo 317. ü02 ::231$, on mn ts T'••Js 
1(i.~~8;t)O.'I$, SObl'ü fi PXül'f'IPIO nnlet'!Ot•, 



90 CONGRESSO NACIONAL 

.Examinado pnrcullaclnmenl.c, em cada alfnncloga, o phc
nomeno, do n~Jg!ncnlo ou douz·eseimo da rend•a·, voril'iea-so quo 
osl.o ullnno so lot, con:;l.nl.ado cm cinco dei! as, dns quaes quntl'o 
~o Norte:- Manaos, Par:\, ltecil'e u Maceió, No Sul sú u Al
i•andogn do Uruguayana dou, em lo 11, monos 313:1

1
21$ do 

ronda do qu" uo antocetlenl.e oxercieio, 
A Alfandega elo Mitnúos, lendo pr·orluzido, cm :1010 a ronda 

do G,723:71JI$, ouro, c 20.3ü1:Hio$, papel,. ou o 'tottlll do 
27,088:JGGij;, no cxol'IJicio do J!JH deu apenas fí,OGt, :003$, 
ouro, e J3,0G5:JOO$, papel, ou a sornm•n g-!ollal de JS,HD:lOD$, 
que l'Cprosenla monos 8, !Jü!J :OIJG$ do que no anno ultimo. 

Mnf:::. rteclentunda niudn, l'oi n flíl'l'nl·nnra P·'nl'a münos 
accusada na onrr•ccuda•,;ão l'cilu poJa Alfandogâ do Pa1'1L 

El'l'cclivamcnle, lendo ~ido, cm '1010, de H.272 :!!tO$, ouro 
c 2D.RI8:ROH$, papel, no lotai dB !rLOOO:OI<3$, hrlixou cm ·toll: 
n 7 . .\DO:Ht.~. ouro, c JR,.\R!,:RIH$, )1'npcl, perfazendo o lol.nl 
rle 2G, D81 :227.~, ou Hí.'l 09 :71 !l$ menos do que no período do 
nnt.eJ•ior exercício, 

Ainda produziram monos do rrne cm 1 DIO a Alfandega do 
Rocifo, dnndo uma diffci·onça depressiva ele 70 :H7$ o a de 
1\lncció, qno •nccuson nmn menor ronda de :,o;, :17!$000, 

Nas demais all'andcgas YfJt'ificon-so um augmonto global 
do 'd, JOfi :305$, tendo pum esse rosult.ado cnncm·r·ido n Al
fnndr.!l'n do Snnt.os com o a ugmonto rlc Hl. 725 :7lH$ c a do 
Rio de Janeiro com o rlc ·t5,3!li>:000$000, 

Dossn sommn i;ornl do.~ augmcnt.os, na impor·J.nncia rle 
41. 1!JG:~05$, dcrlnr.irln a som ma grr·nl dns difl'ct·cnr:ns nara 
monos, ou 24, 8G7 :ROI*· ncensnda poJas 'nlranrlogns l'cfcridas, 
resulta •aquclla rlii'J'OJ'rflça para mais rlr !fi, 3~H :50',$, na ar
rccndnçüo nlfnndegnria, cm J D1l, 

Tendo sido embora. menor· cm ~fan:\os o Parti n renda 
do suas !'CS\1Cct.h'ns alfanrlrga;; foi, todavia, mnior do que n 
lol.nrln, E,ssrt cliffcrcnçn pura rnn is da arrocnclaçiio real sobro 

•ru lotncão fiscnl, se exprime quanto a Mnn1'10S nn proporção do 
100,G8 % o quanto á rlo Pará na de 52,52%, 

Excederam tnmhem ú respectiva Jot.nc.ilo ns rendas dns 
alfnndog-ns de Ntntal rm 5.1il,22 %, do Victoria cm 307,\l7 i%1, 
do Ceará cm 217,06 %. do Parnnag-ná em 2'111,27 '%\ do Ara
on,il'i cm 180,02• .. %'; rle_Florinnopolis cm 1Sü,17 '% o do Snntos 
cm 07,48 '%, · 

Dr nm modo i;ornl pôrlc-·sc nfl'irmnJ• q1w a nrrccndnç.iio 
das alfandegas sofl'ro grnnrlrnwnl.o rJom o,; drfoilos de 1'isca
lizar.ão. Al•\m dn em·cndn rlc ncssonl cm 11Jgumas alfandegas 
qnc: Mlll o mesmo qnarlm rlo fnnccionnrios, têm a snn ro.nrla 
nugmcnl.arla m·n!;t'ossiv:mwnl.r, oxcrdenr!o :\s v9zos no l.r·rplo 
dn. lot.nríio ol'fieinl, hn ninrln n nol.nr• n nnscnet'n: rlc npnnrr.
Ihngem: cm !.orlas c !las, para n improscinrliYcl JIO\win fiscnl, 

Assim ,1 que, p:wn os ROl'\'i(:os maril.imos o flm•incs, ns 
nlfanrle~:ns n;io di.~põem rio mnlm·inl snHieir.)1i.l', lva1•eos, 1)11)
rhns c J'c.>hoonclm•t•s, I!Ujn falln imprrlc a nmt.ll:a flp llliY'l'. \:1~1-
lnnuin prr·mnnoni.P o Pl'l'Sf.nYI'l nas c:ost::1s '' mnrrs let·t•tlot'lfies, 
assim como ua.s ng·uns interiores da TirPl)ll~ll.'l\, 
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. _ Muil.o nonvenir.nte l.amhem sr.l'ia que se procedesse rn rc
VIsao da lotação de cada alfandega, afim de que se cstahe
Ju~osso a ncccssnl'i·n. uniJ'oJ.•midndc 011 oquivalcncia nos Ví:nei
r.nentos do referido Jlessoal e se pudesse mais sogul'amnnl.o, 
Jazer o calculo OI'Çnmentario da rcndl adunneir•a elo paiz, q11 , 
ó a :fonte Ili'ineipal ando vne o Govcmo haur·it• os J•ceursos 
financeiros inrlispons·avcis ú gestão dos serviços pulllicos. 

No primeiro l.rimesi.I'C do corJ·onto anno a renda adnanr.ii·n 
nf.lingiu :í elovncln e irra do 103.892 :81,9$, sondo: !l2. 739 :Ril7$, 
ouro. e 71.252:982$, papel. 

Este total, comparado com o de aguai pcriodo em 'lnli 
dá uma difforont;a pnm mais de fi. 853 :9 I 9$000. 

Em algumas dellns os odificios ameac;am rnina, rnlém 
do ser·om insul'l'ieicntcs os nt-mazcns pam deposito das moi'
cadori'ns. 

O Governo cstt't providenciando pnm molhomr esse scr
vico eom relac;ão no material, usando da autol'izucilo que lhe 
foi conecdidu. para ns nocessnt·ias operncões de credito. 

Postos fiscaes 

Os postos fiscnos nflnanniros, que têm como funcção 
guardar os ancoradouros dos port.os :f!'equentados por cmhnr
(lOÇÕCS vindas do estnn~oiro, estão snbnrdinndos :'ts 'alfandegas, 
indoprndcm pot· isso de m·gnnização nova G ·especial. 

Os que se destinam (t 'lll'evonoão c l'CJWossão do conf.ra
bando nas fpontcil'ns c :\ fisr;nlizacão o ar!'ocadnçi\o elas rendas 
internas o dos cJ it·citos do expo!'tacão taxados pela União, f.•'m, 
por isso mesmo, Ol'!mniznçiío n .nttrihui•;õos nsnccincs. 

Pam ostcs 1\ que se fazem nocnssnrias algumas provi
dencias, dotando-os cmn main!' mlmem de guardas, afim do 
so exercer umn molhar fiscalização .. 

Diariamente chegam not.icins, das fronteiras do Sul, de 
invasões do conf.rahnndisl.as audaciosos quc, conhecendo o di
minuto numrro ele gnnrclas dos rcspccf,ivos postos fiscaes, 
oxorcif.nm sou ·commorcio illir.ito som temor de repressão. 

AJilm tio rednzicln numero do gnn.rdas, os postos fiscues 
são poucos, nom part.icnlnridarte no Rio Grande do Sul, pum 
clrscnvolvm· uma vil'tilancia ol'ficnz rm nma fronf.eii·a rxt.rnsa. 
como 111. que comprchendo ns duns Republkas do Ut·uguny o 
Argentina. 

Se1·in. pois, de toda a tlonvrnionein n i!l't~nciio do mnior 
nnmrt•n de pnstns 'l'iscn•!s. Sllfl'ieiPnl:rmcnt.r l'tUarnocidos do 
guardas, qnr sr•t•inrn clisl.r•ihuidns ))'ara os·pnnfos frnntnit·icos 
assim como pm·n os J•ios dnquclln zona. 

Pnt·n o rwtnnl cxPt'eii•·io foi r:r.utorizado o augmonl.o do 
JY1111lf'J'O cln j:ruanln:-~: mas nõn l.undo :;;ido t•onsi~nntln VPJ•}In JHll'/1 
nttonrlor· :ís despp:o;·ns qur. PSSP ang'nwnto ;u~nr·r·t•l.nr·ia, 11fio l.or•nou 
l't.ltllizaye·il' os nm·os srrvie,:os. 



Banco do Brazil 

O cBaneo rio Bt·a~il, gum·dnndo o,;erupulo;;nnwnl.e sua~ Lrn
diçõc~, pl'oem·n nxm·eilnJ· ~Hin :l'unl~Çi1o eommr!l'IIÍa.l, J'avoJ't•nundo 
n. 0irenln~,fio rnpif!n do enJdtnl, :wec!il,ando a cle:oieonto:; lutJ·n~ 
o ni'.J'nitos eomrnt~J'!Ji':Wi-1 clP todos os Yn!OJ'ü:-; e t•Nlmdndo, pOI' 
ouLro Indo1 n:; taxa:-; dessas oper·nções, 110 ,justo omponho de 
amparar o fnvorcect· os lc;;itimos interesse,; do eommet·eío 
desta Capital. 

EsLr•, por· su.·n; VüJ., pula sua ndividndo, intensn enpnuirlndr 
productiva f~ uma ll:-lf;iÍS louvada IH'Obiclado, hr.m mcreee esf,n 
orientação, que a dit·c~:Loria Lem PJ'ocul'ado dnt· :i este insl.itnto 
rlo cJ·cdilo. 

A cavação ria;; neçõus do Banr'o oseillou de janeiro a rlr
zumbro de 1011 cntt·u n maxima do :?20$ cm ahJ•il r maio r a 
mínima do 108$ rm ago;;l.o. AL1\ abril do co!'l'cnto anno Pssa;; 
i~olnçi:ios foram dn 2·1 5$ .n: 2íH$, sign ificnndo n grnnde con
fiança que in;;pim esse grande instituto de rJ•odilo. 

Em as 1\pocas nroprias foram dislt•iiJUidos os dividendos, 
ft razão de O% r' 10 %, rospectivnmcnlr . 

. No movimento de cnmbuncs houve, no exoreicio de 1!lH, 
uma difforonr.a para monos, J•e!al.ivamont.o n r;;ual prriodo 
financciJ'O ant.er•ior. EJ'I'rctivamcnl.e, emquant.o que em :l!l!O, 
ms compras altin;;iram a h:?. 3G5. ü!l3 e as vendas a hü. 7 H. 3~!l 
eslm·J i nos, cm 1 OH baixaram a 3~. 405. ü03 as compras c as 
vondas a 35,028.870. · · 

A maior movimo.ntação do mercado do cambio em 1!110, 
qt~a.nclo cm alta a sua taxa c cm cffcrveseoncin os dehat.cs sohrc 
sua fixaç:io foi, sem duvida, a causa dot.crminnnt.o dessa dif
feJ'rnçn. Conv,ím, enf.J·ctanto, nol.at· qnc, mesmo assim dimi
nuiria cm rolar.iio :a IDJO, o movimento de camhiars :foi maior 
do flUO O do 'iDO!l, qnanlo 1\s vendas, c lJDrn proxirr:O, quanto 
:ls eompras. 

Aqucllns nwsmas causa;; explieam ogualment.c n dif
fm:cnr;a Jlrtl'n. menos, l.amhcm nccnsnda no movimento dn 
cn1xa, dando para J!lll - LH8.·103:SSO$ü22 de cni.J•ndas c 
J.ltíi0 .. 420:0il~il07 de snhidns eom o saldo de H .338:21,7$075 
conlm o movimento suprJ•ior de ·JOIO .. que foi do rnl.t·adas no 
valo r de 1. 70.1. DS!l :00~$5üü e sah idas no do f.(lDL. 8~2 :83 I $1t3D, 
dando um ·;;a Ido de G3. G5.\: 438$020. 

Dr facto. o movimonLo ele entradas o sahid·ns osl.ú lit;arlo, · 
em relação de dl']lemlencia, ao movimento da. carleil'a cam
bial, pois que eompras o voncl·ns de r•.amhiacs são cr·criil.adas 
c rlohit.aclas Plll conta orirr·onl.o e avolumam ou climimwm as 
eil't·as repr•csnnl.atil'ns do movimento da eaixJ, segundo os va
Jor·cs das nspccirs rlo eamhiacs. 

Nos algar·ismo;; qur J'i!l'(istl·arn o rnovirnonl.o rios dosconlos 
rln loi.J•ns lia .n o!Jser•var• ninrl:t o nhrnonwno da drtwcssão 
quanto no armo ele :1011, Es;;n croscimonlo foi, nm 1010. 1le 
J:ll .fi:JI :111$120, lendo hnixado rm ·IDll, a !O.~.OI!i:On.\.~illl. 

:\ cli•rdsilo da rlircrloJ•ia, aholinrlo o sl'stcma rln r•cl'ormns 
srm1 mnor·tizaçõrs, tmn!Jcm foi umn das catrsas de rlirriinnil:fio. 

l 
' ' i 

' ·, 
' 

•• 
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O ~?heuomeno, eutt·ctanto, J'oi tt•ansilm·io c Jogo que 0 
Banco ltrmou uma J•azoavel t.nxa para descontos eome<''trnm 
elo 11.ovo a :a.l'l'h'!l' os ncgoeios,, sendo m.e~rno de noLat.' fJ'u~ 0 
movunento scgu1u sua tondencm ascensiOnal. 

O 1" tl'imestre do I!Ol'l'ento anno, em que na couta rio Jetl'aR 
d~s~onl.adas o movimento J'oi du quuutia ele :27 .2:20:G:20$077, 
.la 1.' KU[1ül'Hil' a qualquer ll'imcstt·c do !Oll, 

,\unJa o movimento de contas eot•t•c.nl.es eom illl'os, infel'ior 
ern l!ll 1, tem explicação no .iú notado menol' inovimonto de 
enmpt•as u vundas do eamllio que sofft•ru, como cnn natural 
o nf/'eit.o ela a\Ln e clul'i ilcgocinçúos para alleraçiío da tmxU 
cambinl. 

Tondo sido ssim menor o moyimento de lnl1, operOLJ-.~e 
com ó l.ol.al de !J.\0,0ü!1:7:J2$531 de enlt,adas e 03li,82li:OG.I$8G5· 
de sabidas, eotli.i'a L O \8 ,!,38 :2:!ü$8l7 ele entrmlns c ........ 
D88.9.\$:8H$l00 de sabidas cm 1010. 

Do eonl'r·onto res·nltn para o anno ele 10ll u somma do 
0 " 'l'J" ·"3'on'3 O I' ~" ·lni·"("~·J~~ 1n10 o~.·-·· o)·- .,,.,,,.. c ll ,ta lo) o ;J ,il Jl<;~-11 enl . iJ • 

Em .WII a tol.alidnrle elos vales-ouro vendidos teve o valor 
er::ltn·I it!Ct dr. I:.!. 07(1 .. J 3~. 

A contn de luel.'OS apre::;enLn, compar·adnmonte ú conta 
de l!llO, ·U seguinte movimento: "111 1010 1nccusou a quant.in 
de 10.72'•:83ü$.íilG e <!111 1911 a de ll.Riii:il70Ji;!,78 ou mais 
L[.\~ :73.\$0~3. Dos elementos eonsl.ituintes. da renda ele !OH, 
l'nt·am eonsirJe!'aclos ramo lucros s11spnnsos os pl'Oduzidos pela 
:>geucin do Pat•:\ na importnncin de ·I. 400 :J,O.I$285 c elo Amn
wn'ns no vaiO I' de :í21i :097$:370, que reduzem aquollu renda 
a o, 931 : .\QR$823. 

Isenções de direitos aduaneiros 

.\ lill<'l'alidarl,} a que nttinr;it·n a concessão ele isenção de 
rlir·eil.os ar!unneir·os eslava n exig-i!' a inler·vcn<;iío do Podct• 
Lcl(is!nl.ivn, pt•nmpl.n " el'fien?., nl'im clr que l'ossc, ]101' csla 
fcí!'ma, gal'nnLidn c nmpm·nrln a J'(~nda rln União. nnnualmcntc 
dt~sPnh~túla em gJ'nlldl':'l :iommn~. ~nlll!ll'(' ~~m csf~aln ascendDn~e. 

Na LDi dn neeritn pnl'll n úxorf'ieio do 1012, foram to
mada;; alg-umas mcr!idns r!e restr·.icl)ão, rrvclanrlo o Cong!'csso 
Xaeiona.i n RU:l aet~fio vigilante Rohi'C uma das cau~as ele con
Rt.nnt.rs r irt·rpJ•imivr>is ahn;;os, que S<J l'ei:Jer;linm sobre as 
l'r.ndn~ da~ all'nndt~gaso, P qtll!, ~wm o a\',ultnrltssn)lO num~I',O de 
i~c~JH:õo.;; do diNdto~. npt·e~cn!Jarinm amcla mnts ausptctosns 
roeoüris. . 

As 1 i mi t :wüci< i m po;;l.ns pn I n L<> i dn ncer 1 ta cl~sl.c excr-
1d1dn ú p1·np;J't;ssiva expnusf'to da:-~ i:'lüll(~Õm~ d_y clircLlps valem 
pomo n 111'imeir•o passo pnt·a a ,iuMa !H'olccr;an nos mtet•c•sses 
da ill'l'w~nchtt;ãn ndunueit·n. . . . . 

Nt~:o~lu p:HI.it•ttlat•, o ol,Jeelivo n t~ulnumu• .sora o ~a~ u]J-
, milllll~nn gJ•adual, mas l'Ollslnnle, das ~iW't'sas. c011enssues de 

i:o;cnt;KPs dl• di l'tdto:-~, mo~ mo pa1·n o. SI H'\' 11.:0 puU lwn ·t_c(~fiJ•nl, do."i 
F.~·d.adn~ " llns ntunicipios, pnl'a evdnr os abusos que a sombra 
dt~ t.r.rs ·t'Olli'P:-I:'lÍu'~ se rnmrncf lem. 
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Assim me manifestando, Julgo defender o fisco nacional 
r.mnualmonte desfalcado do milhares do contos do róis sendo 
que U"f!S, legal. e honestamente, ,ú sombra do uma lo i l]tlú taes 
hbcrahdadcs 1avoreco e autor1zn, mas outroR provinclos do 
abusos que não podem ser evitados nem cohibidos. 

O despnch9 livre d,o direitos :nttingiu, no exercício do 
i!Hi, a uma cr.fra consr.dernvol, em!Jorn inl'orior.· {t do nnno 
da 1910. 

Assim é que, no ClWI'cicio prccedcnto, as alfandegas dei
xaram de arrecfrdar direitos, que impo!'tarnm cm preiuizo 
para o Thesouro Nacional, no total de 3U. 25G :287$,' sobre mer
cadorias livres de direitos. 

Em i!liO, a somma desses direitos não arrCCJndada foi 
de .\5,228:735$, ou um excesso, sobro o exerci cio de 1!l11 de 
5. !l72 :.\38$000. ' 

Para o total não apurado em 1 !lH, avultam as impor
tncias de que fornm clcsf•alcadas as alfandegas do Rio de .Tnnciro 
(17.001 :304$); Santos (G.528:108$): Recil'o (3.051 :121J$); 
Belém (2.43·1:082$); Hio Gmndc (1.87G:335$000). 

As entradas de mercadorias livres de direitos Wm vindo, 
a datar do 1 !lOü, sem oscillnr;ilcs, em uma qunsi progressão 
geometrica. · -

Para compi·ovar, nl1 i estão as cst.ntist.icns de tortas- as nl
fnndc~ns, que, sem excepção, accusam o mesmo phcnomeno. 

Tomado, como termo do compannção um estado de uma 
renda alfandegaria de 5.000:000$, na média, c, nestas con
dioões está o Ceará, deixaram do ontnn1• pal'a os eofrcs, nos 
ult.imos seis nnnos, por effeil.o de iscncões de direitos, róis 
i. 423 : .\ 02$0.\2. 

O movimento ascensional das cifras annuaes ,; digno de 
reparo: cm 1!l06, 73 :951-~500; cm 1007, 127 :BOG$!70: em 1008, 
163 :03ô$250; cm 1 DOO, 1 G5 :018$G81; cm 1 !liO, 32.!l :723$81tZ; 
em f!lH, 5G3 :027$6!10. 

O sacrifício n que se impoz o Govomo Fcdei~al, durante 
largos nnnos, abrindo mão dos direitos adunneiros para fo
mentar, desta fórmn, o desenvolvimento das industri:as o em
presaR do pniz, devcr1\ ser sobrcstndo para o futuro. O ipmulso 
foi dado: as industrias que dispunham de elementos do pros
J!Oridndc puderam crescer o desenvolver-se nssim amplamente, 
favorecidas pela não in~idcncia do impostos nos artigos ne
ccssarios 11 sun produccão. 

Sendo inilludivel e imperioso o dever de respeitarem os 
~ovornos os direitos tndquiridos !egnlmont.e, as empresas exis
tentes, no goso destes favores, niío poderão soffrer restricr.ões 
em mas concessões. 

Est.as o outras medidas constantes cln mesma lei orr.n
mcnt.nrin são' n feliz pronuncio de que n mntol'in do isenr.õos 
rlc dircit.os csL(t sendo su.icit.n 'n' scJ•ios cst.udos e ínvest.ignç1ics, 
das qunes promnnnl'ão, som duvirla, grnndcs c inestimnvois 
vunlnp;ons pnrn ·o paiz. . . . 

F.' nat.nral que, no corrente excrcJCIO, ,11\ cobl'ndns ns taxas 
rcdu~idns rmrn os artigos que gosnvnm, at.ó então, do con
cessões do isoncilcs do direitos, o que ostli sendo executado 



SESSÃO flOLEMNI! DE ABllR'J'!1RA 96 

com o maximo cuidado, se apuro uma differenr;n• para mais na 
renda das alfandegas. 

Estatística dos impostos de consumo 

J.léla primeira vez foi organizada, com .os mappas confec
cionados poJas delegacias i'iscaes nos Estados, a ostatistica 
get~nl dos impostos de consumo, correspondente ao exercício 
de i!liO, estando Lambem a terminar a do exercício de HH 1. 

Na estatística daquelle primeiro anuo, o total das arrecm
dacõos importou cm 54. GHJ: 178$895, que, comparado com o 
de 1900, na importancin. do H.318:595$, dá a dil'J'erenca para 
mais de 10.300:583$985. · . · · 

A totalidade da renda no lriennio de 1008 n 1010 é de 
142.G!H:733$985, que t·eprescnta um excesso de 11.679:773$895 
sobre ás Ol'Qadas pal'U o mesmo período, no total de réis 
131.015:000$000. 

As duas estatísticas- de 1010 e a que serli brevemente 
offerecida de 1911, tratando discriminadamente da• renda dos· 
impostos de consumo em cada Estado e por especies, origens 
o quantidade dos productos sujeitos aos mesmos impostos, 
sorvir;io de valiosos subsidias ;i udministllnc;io, expressando 
tnmbem, eloquentemente, o quanto ó progressivo o estado da 
nossa industria fabr ii o o grande consumo dos seus productos. 

Para o global das nrrecadaç<ies do anno de 1910, con
correram principalmente os seguintes artigos: fumo-
7.008 :820$155; bebidas - 7. 8~7 :H3$3G5: phosphoros -
8.320:554$; sal- 4.301 :ü78$715; enleados- 2.036:580$800; 
conservas - 2 .HG :323$775; chapéos - 2. 091 :126$700 e te
cidos-- 12.305:633$475. 

CoiUtnercio ·exterior 

10 commeroio exterior elevou-se em 1011 a: uma cifra 
nunca attingidn no Brnzil. 

A importação e exportação reunidas, em seus ':alores 
g!obaes, no ultimo triennio, constam dos seguintes nl~artsmos: 

i91f ............. . 
i9i0 . ..... o •••••• o o 

1909 . ..... o ••• o ••• 

1.799.488:186$000 ou E 119.783.702 
1.653.276:592$000 ou E 110.963.561 
1.609.466:197.$000 ou t.: 100.863.794 

Nestas sommns não foram computadas as especies me-
tallicas. . 

A' excepçíio do nnno do 1908, infortor ao seu antecedente, 
'todos os mais, no ultimo deccnnio, nccusam um aug.monto 
annunl, sempre m·escento, do valor _do nosso commercto <lX
t.erior. M,ns, tomados para comparaçao. os t~rmos extremos do 
u!l.imo dceennio, no mesmo ]ladrão mvartavel-- ouro- ve
rificn-5e que o commercio exterior em 1011 renr.esenta sobro 
o do 1902 um nugmento correspondente n 100,6 :%'· 
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Tambem, pelo movimento do nosso commercio exterior
que correu tão auspiciosamente, póde ser apreciada 1a: situação
dos nossos saldos internacionaes, facto r poderoso da estabi
lidade do valor da nossa moeda.

As exportações attingiram á cifra de 1.003.924 :736$,
correspondente a ~ 66.838.892 contra 939.!d3: 449$, ou
L 63.091.546, em 1910.

A differença para mais foi. pois, de 64.511 :287$, em
moeda nacional, valendo 4.300.752, cm dinheiro esterlino.

Tomando os algarismos que representam 'a exportacão de
1909, anno que marcou período de excepcional expansão nas
trocas internacionaes do commercio. verifica-se que. depois
da pressão de 1910. se accentúa de' novo a tendencià ascen
sional. tendo silil) cruasi attingida a cifra do valor da ex
portacão daqueIle exercicio.

Estudando a cansa desse augmento na quantidade e va
Iares dos nroduetos nacionaes de exportacão, apura-se que o
café. aue fôra. aliás, o maior factor d~ depressão nota·da em
19J O, foi egualmente agora o maior factor d aelevação.

Assim é que, emqu anta em 1910. a exportação deste Pl'O
dudo accusa o nlor de 385.493 :560$. ou f 26.696.413. pm
191 I foi de 606.5':'8: 9119$. ou f 40.401. ':'06. dando lIma' dif
ferença. para mais de 221.035:389$, ou cerca de 60,41% do
valor da exportação.

Embora com cifra inferior á do anno de 19W. avulta no
valor das exportações a borracha com 22,5 °10" 'a herva maLte
com 3, %. couros com 2,7 '%': cado -com 2,.5 %, etc.

F.m seguida ao café, apTlarecem concorrendo para o au
gmento da xenortação em 1911. o algodão com 14.646.909 kilos
no valor dA H. 70'1: l'!6$ contra apenas 11.160.072 kilos, va
lendo 13.4:>5:07'1$ em 1910: o cacáo. com :>!Ll:>7.579 kjlos
valendo ':'0.679:209$ em 1910 contra 34.994.087 valendo
24.668:017$ em 1911 e a herva matt.e, ()ue :1CCllSOU '3 exnor
t,H1ão ne o! .834. !d r. kilos no valor de 29.78;': 020$, em 19B,
sob]'1' 59.360.219 kilas no valarde 29.016:819$. em 1910.

As pelles. accusanno maior quantidarle exportada, .
2.797.909 kilos em 191 I contra 2.695.983. em 1910. produ
ziram no valor a rlifferenca para menos entre 9.729 :956$, em
UlIi e JO.-195:663$. em 1910.

Diminuiu em quantidade e, sobretudo, no valor da expor
tarão a borracha. cuj o commercio exterior accusou uma dif
ferença D;lra menos de 150.576: 441$, equivalente á diffe
renea entre« exportação de 38.546.970 kilos em 1910 contra
35.549.1':'7 ldlos em 1911.

Accusaram tambem diminuicão: o <lssucar, com .
58.823.682 kiJos no valor de 10.605:':'!<8$, em 1910. contra.
36.208.301 kilos no valor ne 6.132:210$. em 1911. e o fumo
em 34.148.779 kilos, valendo 24.390:682$. Pfi 1910 cont.ra
1'8.489.1':'2 kiJos no valor de 14.535: 017$. em 1911. une nrodl1
ziram respectivamente as differenças para menos de réis
4.473:038$ e 9.855:665~000.

Com os couros deu-se o contrario do observado com as
pelles. Tendo sido menor a exportação em quantidade, kilos
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3'1.058.8:25, em 1910, contra kilos 31.931.698 em 1911, pro
eluzlU maLOl' renda, dando a differença para mais de 872 :354$
enconLrada entre o valor de 1910, que foi de 26.'142:321$ e
o de 1911, na importancia de 27. O14 :675$000.

A importação em 1911 foi de 793.361: 564$ contra
713.86:3 :1'!3.$ em 1910 e 592.875 :927$ em 1909, correspon
dendo respectivamente a L 52.798.016, 47.871. 9711 e 37.139.35/1.

Destes dados tomados comparativamente, verifica-se que
se avolumou tambem o movimento de compras no exterior,
slmelo muiLo maior que a elo anno de 1910.

De 1906 para cá :a importação segue uma escala ascen
dente, podendo ser explicado pelo natural desenvolvimento do
consumo e conseguintemente da população.

A exportação, é certo, não apresenta a mesma estabilidade
neste movimento ascencional, mas isso não traduz fraqueza'
economica do paiz, cujo progresso é um facto indiscutível.

Sobrelevam, porém, aos demais, dous artigos, na expor
tação na-ciona! o café e a borracha, e 'a instabilidade de suas
cotações se reflecte accentuadamente nas trocas internacionaes.

A differença entre os numeros que indicam respectiva
mente os valores da e](portação e importação nos dous .annos,
foi da quantia de 210.556:460$, ou L 1'!.040.87ti em 1911,
menor 7,7 % que a de 225.250:306$, ou L 15.219.573, em 1910
e menos da metade da clifferença em 1909, que foi de réis
423.714:343$000.

A differença sRria ainda mais sensivel si os preços (\0
café não viessem cobrir a baixa soffrida nas cotações da bor
racha.

No commercio externo de especies metallicas. o exercício
ele 1911 apresentou u mclecrescimode importação e um al:
cr(,scimo de exportação nos valores respectivos de 28.018: 5156$
c 3. 9J 1 :87':'$, (,m confronto com o exercicio anterior .

.E.ffectivamenle. emquanto que em 19 tO, imporLou-se
1'!5. 014: 303$. em 1911 apenas se inlDortou a quantia de
116.995: 7371000. Quanto ú exportação foi em 1\J11 de
36.4:21 :3:! 4$, contra 32.509 :'152$, em 1910.

Expl'essar~do englobadllmente o movimento gel'al da ex
portação e importação, comprehendidas_ mercadorias e especies
I1lRtalllcas, temos em 1911 a exportaçao no valor de .
1.0'10.3'1(3 :060$ e a iml1ortaç.ão correspondente a 910.357 :301$,
produzindo o saldo de 129.988:759$000. .

Em 191 Oa exportação aUingiu a 971. 927: 901 $ e a im
portação a 858.377 :/,56'1', dando o saldo ele 11:3.045 :4:15$. 1\
differença. dara. m:us no saldo de 1911, sobre o de 1910 fOI
de 16.8'13:305$000.

Deste ligeiro exame dos algarismos indicativos (\0 nosso
commercio exterior, pôde-se conclUIr que o palZ progrIde eco
nomicamente. sommando todos os saldos, nestes ultimos 10
a.lmos, á elevada quantia de 152.000.000, que revela uma
grande expansão economica e um g~ande augmento de pl'O
ducção.

Vo]. I
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Loterias e clubs de mercadorias 

Expirou em 31 do dezembro de 10i0 o an~igo contracw 
da extracçiio de loterias nacionaes com a Companhia de Lo
terias Nacionacs do Brazil. 

O Governo, porém, foi autorizado, cm fins daquellc mesmo 
anno, pela lei orçamentaria n. 2.321, art. 31. §§ H c 12, a 
chamar concurrencia publica. pum o serviço das loterias na
cionaes, caso a antiga companhia não se sujeitasse tis modi
!'icacõos impostas. 

Consignando o mesmo orçamento da receita a verba pro
veniente da extracé•ão das loterias, a autorização legislativa 
ao Governo tornou-se obrigatoria, não podendo a mesma. renda 
incorpomr-se receiLa. geral da Ilepublica, sem que o mesmo 
serviço de extracção de loterias fosse, de novo, restabelecido. 

Em 1 G de i'cverciro do 1011 celebrou-se novo contracto 
com :a mesma companhia, moldado nns bases do anterior pelo 
lJrazo do 10 annos, rcconheccnclo a companhia o direito do 
.Governo á caução de 500 :000$, jtl estipulada no antigo o obri
gando-se a recolher, desde i ele janeiro a quota destinada á 
fiscalização, bem como a contribuição quinzenal, durante os 
i O mezes de março a dezembro, da quantia de i2: 500$, ou ao 
,todo 250 :000$000. 

Por esta fórma a ronda ordinaria orçada no art. i •, tit. V, 
n. 3i da lei orçamentaria não veiu a soffrer nenhuma di
minuição. 

Finalmente, para n boa e,;:ecução do contracto o conve
niente o efficnz fiscnlizaçilo, foi expedido o decreto n. 8.597, 
de 8 de marco do mesmo anno, tendo sido approvados pre
viamente os planos da Companhia de Loterias Nacionaes. 

Durante o anno de 1 ni 1 foram feitas 241 extracções, tendo 
sido pagos cm tempo devido todos os impostos o satisfeitas as 
demais obrigações prescriptas no contracto celebrado na Pro
curadoria Geral da Fazenda Publica. 

Clubs de mercadorias 

'A fiscalização dos clubs ele merendarias teve por origem 
o art. 36 dn lei n. 2.321, do 30 de dezembro de i9iO, que veiu 
excluil-os da sanccão penal, em que incorriam pelo exorcicio 
ào um commorcio não autorizado. · 

Veiu, pois, encontrar n referida lei um grnnde numero 
de casas commercines, que illicitnmente exploravam este· ge
nero de operações. 

Por completa effectividade do citado lúrf.. 3G da lei or
cnmentaria, foi neccssario rcgnlnmen~al-a, baixando o Go
,vorno o decreto n. 8. tiOS, de 8 de março de !üH, com ~1s 
disposir)ões concernentes ú venda ele mercadorias mediante 
sorteio c á respectiva fiscalizn~fio. 

Este satisfez amplamente aos fins a que se destinava e 
:í natureza elos serviços sobre os quaes providenciava, como, 
·alitls t1ltest.nm c confirmam os relntorios dos fisones dos clubs 
de mercadoria•. 
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O novo serviço legalizando c fiscalizando eslc fli'Occsso 
meroanW de vendas veiu moralizai-o cm todas as cidades onde 
se faziam clubs, gamnLindo os inl.crcsses daquclles Que pro
curavam, por· eslc processo, adQuirir· o!Jjcctos de que preci
sav.am, sem dcsconJ'ian<m rias avenl.ur·as dos astutos. 

A' Suporinlondoneiu dos Gluhs ost:'t affclo l.odo o scrvi•·o. 
do l'iscaliza<;ão dos clubs nesta Capital e em Niethoroy, • 

Nos Estados estão sou a immodialn subordinação tias de
legacias !'iscaos, 

Inspectoria e Defesa Agrícolas 

O Sm·vi(•o do Inspecr;ão c Dnf'osa Agr·ico!as ~onl.im'm a dcs
onvolver· cm todo o /,m•r·it,orio nacionnl a propa;;arrrla, por• meio 
elo demonstr·a•;<ics praticas e pela rlistr·ibuit;ão do l'olhcl.os eon
t.ondo onsinamonl.os nl.cis sohJ•o fJUesl.lios eoncemenl.es :i agri
cultura, das vantagens da lnvouJ·a mneanien, ao nwsmo tempo 
que pmeur·a colher elemenl.os pam o lcvanlarncnl.o da nossa 
os la l.is/.iea agr·o-pecnaria. 

Durante o anno findo fnJ·am disLI·ibnidos ~r·al.uil.nmnntc 
pelos !avmdores nos diversos Est~rlr" da União ~l!i.Aili kilos 
do sementns st,Jeecionarlas, lRO.fil\0 bacellos de videir•as c 
31.01,7 mudas de nr·vores fr·ntil'er·as. 

Est:i om ensaios um plnno de f~ornbatc para a oxtnrminat:ão 
sysl.omatica das for·migas, gal'anhol.os o oul!'as pragas que in
fesl.am as plantas e cu I turns. 

O Govr.mo tem pmcur·nrlo animar r promover, com o ma
ximo empenho, o desenvolvimento rJn .. cultnra do tr·igo. 

Esi.:'L verifiearlo que as nossas eonc!içúes drJ sólo e elima 
são parlicularmenlo propicias para ·a cultura eeonomica dess~ 
pr·ecinsa graminea. 

•E' auspicioso o movimento que, sob o estimulo da lll'O
paganda o/'l'ieial c dos premios c auxílios concedidos pela União 
nos agricullorrs, SfJ oper•a a favor• da rull,nm do trigo, cspe
nialnwntc no Estndo rio fiio Gi'anr!e do Sul, onde cerc,a de 
43.000 fam ii ias so acham matricularias no registro de plan
tadores de /.r•igo o .il't tí notavel a prodneção. 

Aos agr•icul/.nros são minisl.r·ndns por func~ionarios parn 
Ln! fim designados, insl.rnct;<ios nrat.icas sobro 11 escolha dos 
terrenos. preparo das terras, adubação corwcnientc, osco!h11 
o selecção rias sementes apropriadas, <1pocas das sementeirM 
o colheitas. 

Museu Nacional 

As reformas por ouo pas,:;ou o Musru Nacional Yisarnm 
apparelhar esse est.nbelocimrnto para, sem pre.inizo rle sua 
funccão dé mostrnnrio clnssicn dos IJ•r,s reinns rln natureza, 
sc1' i1m orgão con:n11/.ivo do Minister·io da Agricul/.urn. in
/.orvindo mnis efricnzmente no dosrnYolvimr.nt.o <Jconomico do 
pniz nor meio do ~>sl.udo.~ sysl.rmalicos sobre n. nossa 1'Jorn 
l)arnsi/nria, sobre as molcsl.ins qno atacam as plantas c sobre 
os insectos u te is ou nocivos t\s mosmns. 
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AposHI' tio n:io se aelta1·em ainda eoneluiuns as ollrns do 
remodelação do vell10 cdil'icio, LodaviaJ funeeiounmm J'ogu ... 
Im·moutc 110 CUI.'SO do auno nwlo i\S clivcr:-ias !:ie(!(~~ões e laho ... 
J•ato:·ios .itl insLallndos,, sendo feito gL·ando numer·o do ann
lyses e pesquisas, J'cspondidas diVI'I'sas consnll.ns do Javrndorus 
sobre assumptos ngt·icolas c indil!ndo o LL·ntameuto mais eon
vcnieute pm·a, dl~bcllnr ns rno\e:-;Lias de CPI.'Lns planta~. 

As colleeções entomologieas !.t~lll sido enr•iquel\itlas r~nrn 
a aequisit,;.ito e eol\edn. do divcJ·sa:-; P:o~petlit•s dn insceLos irHli~ 
gonas ou exoticos elos mais damniuhns. 

J.'OI'H Jll di;;trihU idos Jle los ll[.;l' i eu f,tot•es f'Xulll p Jn L'I'S i III-. 
prossos (WJlLcndo f(n•mu\ns c inslr·w:eõm;' snhJ'C o em}Wugo do 
1nr-ios Pl'm'enlivos e :;obre a :tlpplimu:ão elo insceLieiclns maiti 
ct'l'ienzu:-; pnt·a düsl.r·uiQfio dos insoetos uoeivos, IH'g"illli~:ulo o 
novo 1-Iorlo Bolanico o, nos divcr:-;o:-; \aiJo.J•:1LoJ.'ios, l'ol'am üS
l.w~adns e examinadas Lodn~ ns runo~tl·ns du pJ•ocluctos vegolaes 
remettidns pelo Minislerio da AgTieull.ut•tt. 

Jardim Botanico 

Jleformarlo pot• deei'Gio n. 7 .8\R, de ~ de J'<'\'GL'oii'O de 
IOJO, o .Tnrdim Bol.anien ach(J-se adualmenl.e doLnrlo dfJ gt·nnrJ,.s 
melhoramcnlos, a maior pal'le dos quaes se u\Limamm no 
CO!'l'Cl' dfJ 10 l L 

O regulamento nppt·ovado JlOI' nquellc llect·cto imp1·imiu 
a esso estnbelecitnPlllo seient.ifico feif;ito eomplolnmont.f~ nova, 
Jfão ~tS pela rcmodolru~ão· de nntigos seJ•vjço:o~, eorno pula ~~rca1~ão 
de outros. 

ImporLnuLes Ll'nha.lhos do saneanwnlo u d1·nnngem t'ot·am 
exoeutndos, sondo augmnnLada de mais LJ'PS liPelnt·es a :ÍI'Oí\ 
rlo .Tat·dim, JlOL' ,al.et·I'O dn pantanos. Novas i!rlil'il!tll;<ios J'o1·am 
lovantndns, denl.t·e as qunr!s avull.nm: o p;ll'ilhãn onde J'une
I'ÍOlHllll n 'BnbnJ·:üol'io de Chimir~a Agl'if•.ola e n 8r_•pr;ãn dü ·Phy
siologia v~~g!)f.al {~ En:o;nio dr-' SrnlWIILI's: a r·a~;n do dil'!~elor o 
o odil'ieio ern qut• 'f'uneeiona a 8t}et·l'larin, 110 (lua.l se aehnrn 
tnmlwm illsl.allaclo:; o I:!I'J'!nu·io, o ~Juscu, a 1HihlioJ.her.a o o 
Secção Bol.an iea. · 

:r(t se acha o!'gnni~ndo o münlogo •Jas tdanl.as do .Tnrrlim, 
em lll!lllcl'O ele !,, 027 cspccirs. 

Pal'll di1·ig-i1· o .Tardim foi r.outl•nt•.lado o R1· .. T. 11. Willis, 
ronlH!eido botúnir~o e esrw1~ialista em eultura~ l.1·npienns, úuw
eiounrio g-mduntlo do flli!Hlr·o do pessoal J.uelinico dos jal'llins 
reaez;; dn 1\iew, lluz;;sin. 

:0 Ho1·l.n l;'lnl't•stal, qnu eonstitnia tl anl.iga St'llf.:iío A~I'O
nmnica do .Tm·dim Jlol.auieo e que é, hoje, uma .l'cpa.l'l.i!:iío 
alltonomn, .it'1 pnssuü mn enll.ut·ns c•ntre tlt'\'Ol't'S l'loJ•e:-:;taPs, frn
til'eJ·ns P Ol'llnnwnLnes :!80 espeeies dendJ•ologicns. 

Seus ''iVuil·os J1J'Oduzil'l\.ll1 no 1111110 rindo ·'~-'~·L í.~-'t muclns 
flo tÚ•voJ•o:-; envnsndas, eonvindn nol.nl' quo a pt•inwil'H somen
t~ira foi :feita l'lll 30 du llllll't;o de 1 n 11. 

Só no gent!l'O- euea.JypJ.us -!lOsstlt' o l!Oi'l.o ri.? espcdos 
e fi.\ no gcnct·o - acncins. 
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lIa a 11 i plantados diversos bosques de eSl1ecies puras pro
dueloras de madeiras de COllstnlci.:i'tO, esperando-s8 que a pro
ducçiío cle mudas deurvores aI Canil' no corrente ailno a um
milhfio.

Ensino agronomico

o Ensino Agronomico, creaclo pelo drcreto n. 8.319. de
:'20 clr outubro ele 1910, tem tido. de accôrc!o com as dispo
siçõrs àrçamentarias, a maior diffusão e tomado consideravel
incrl'lDl'nto, sendo já os resultados colhidos os mais promet
tedores e satisfactorios.

A's escolas e aos aprendiz ados têm accorriclo muitos C,Il1

[lidatas á matricula. tornanclo-se necessacio, á vista do que
dis põem os respeet ivo'3 regulamentos recusa r mui tos de lIes;
isso p g hem tA ia o interesse que vaI' desl1('rtando no se ío cla~
classps nroductoras a instrucção teclmica e profissional, base

do anerfeícoamento e progresso de qualquer iudustria.
Os trabalhos para a installaç1ío ela Escola Superior de

Agricultura, cuja sécle é nesta Capital. já vão ba~tante adean
tados. senclo possivel Cjue se. faça a sua inauguração no p1'O
ximo mrz de setembro.

A Escola Média ou Theorico-PraUca da B:1hia, installac1a
no edificio cio anti~o Instituto Agricola Bahi:1no ele accàrc!o
~Oll1 a :1utol'ização legislativa, já se aeha funccionando regu
larmente, havendo 56 alumnos matriculados.

Annexa a esse estabplecimento está funC'cionando um
ti prendizado agrico la.

A Escola l\Iédia ou Theorico-Pratica do Rio Gra:J.de cio
8111. I"mhem está funccion:mdo com regula!' frequencia de
C'ILlmno, .

Pelosdecrelos ns. 8.872 (' 8.940. de :2 e 30 ae agosto
de 1~IU e 8.972 e 9.514, de 10 de abril do corrpl1te anno:,
foram creados mais os seguintes aprl,nd izac10s agricolas: d'l
Tubarão, em terrenos doados pelo Governo do Estado dI" Santa
Cathal'ina; de Satllba, na antiga Estação Agronomica e Posto
7:ooteclmico em Santa Luzia do Norte. cedida pelo Governo cio
E.stado iJe Alag0as: de Igarapé-Assú: na antiga. Estacfío Ex
]wrirnental AUi2,'usto Montenegro. cpdida tambem nelo GOY8rnO
cIo Estado do Pará e o dr Guimarães, no i\'faranhiio. coÍ1formf'
autori,;'C'ão contida n::t lei n. :2.5'd. de !~ de ianpiro de 1912.

Parrr esses estabele~imentos iú foi nomeado o nessoa;.
tpchn ico lwcpssario e estão em andan1l'nto as obras i:odisnpn
silVeis narJ depositos de maehin8s agrícolas e construC(jões,
aclP(Illaclas C\ lllD:l exploracão rural bem org·anizad8.

Dos aprenrJizaclos agrícolas di? S. Simão, no F:~tac1o r1'1
8. ranlo. dI' Barbacena, no Estado rlp MineiS Gera", lO elo
S. Ln iz di? Missões. no do Rio Grande ::lo SuL ,creados nor
cll'cret,os :1uti'ríores e a ql1 P já me referi na i.\T,'nsGgem ali'"
fivi' a llOnr:l de vos aprpsenlar na passada leg'is]é1tur<l, j:í estflo
fL1nccion~nr1o ns dons 11ltimos. havendo-se proi'idpnci<'ldo TJ':,n,.
a installação do primeiro.
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Foram l.nmhcm ercados por doerctos ns. 8.720, 8.03ü o 
0.12!l, de 7 '! ~I do Junho, 30 do agosto I) ~~ de uovemlJJ'o rlc 
10H, c !1.33.\, 0.110 o il.iillt, do '17 de abril do eorJ·culrJ anno 
os cnmw" de dcrnousl.rtwiío: do Mncahyba, uo Estado do llio 
Gr·audc do NoJ•L,•; do .Espiril.n Saul.o, no Esl.ndo da .Parahyba; 
de Lnvras, no E~tndo d1\ I\Ji11as Gernes: ele Xirii·icn, no Es'tado 
de S. Paulo; do S. Glll'istoviio, 110 .Estado de Sergipe; do 
Ji.~.iahy, no riu Snnl.a Gal.haJ'ina o o elo IlaoJJaJ'n, no Estado rlo 
llw de .Taneir·o. 

Destes, csl.iio insl.allados fJ llltrarolhados eom os impres
oi~div0iR in:-~l.rumenl.os ag-J'ill'io:o;, os mais modut'IJOR: o:-; (]~lls 
Jll'tmo!J•os, l.fJndo sido inieiadns varias culturas, CIIW deram sa
l.isl'netorios msull.ados; qunnl.o nos demais r>rOsJJgne-se nos 
tr·n!Jnll10;; dn iusl.nllaçiio, feJI(]n :i sua. fJ•cnl.o pcssoal idnneo. 

A insll'ller;iio prnfis;;innal ilfl'J'ieola, a caJ'iW de prol'os
~OI'PS nmlnilnnl.l!:-1 t• in . .;;f.r·w~tor·n:4 ngr•i(~oln:; r~nnl.r·nelwJo:o;, dis
!'re!l1ínndo:"i pot' divct·san 1.0JH1H llo pai~, de ac~eôl'do eom as 
JII'OthHH;iios, l.em t.ido o mnioJ• imrmlso c daT·ão brevcmenl.e os 
pt·oficuo,; J'esr!ll.ndns ~11e da mesma .iuslil'icndament.e se es
poram. 

Por dt•cJ•el.os ns. n.OR~, do :1 de novembro, e fl.2GG, de 
2R de tl••z•JmiH'o de l!ll-1, Joram r·pearlns duns escolas perma
nonl.es de Jactieinios, t1ma em S .• Toão d'El-llcy e outra cm 
Bnrbacena. 

As pi'Ovidcncias para inslnllaciio desses estabelecimentos, 
QtW J•r.lcvnnl.cs serviços vão pur corto prestar (r industria ,r]o 
laclicinios, no Esl.arlo do Minas, .i!\ foram !.ornadas, tendo sido 
nomeado o pessoal tcchnico ano vac dil'i:;il-os. 

Purlicularmcnto ompenhndo cm fomentar o aperfeiçoa
monto pl'OS'I'Cssivo c n desenvolvimento <ln industJ•ia pccuaria 
no Brnzil, o Governo l.em procurado disseminar pelos contras 
pnslol'is postos zootochnicos ü fazcndas-modrlo •lo criação, cu.io 
olt.jrctivo i\ estuda!' llwot·icn 11 pralienmonl.e todos os nssumplos 
relnt.ivos ti crin~iio do gado c mclltornmcnto elas rcspcctiv!Ls. 
raças . 

. Tú so acha insl.allado o Posto 7.oolocltnico de Pinheiro, 
no Estado do nio <lo .Tnnoiro, fJ om consl.rncãr,o o de Ribcii'ÍlO 
·Preto, no Estado do S, Paulo, c o de Lagos, no Esl.nrJo do 
Rnnl.a Catharinn, morJc•Jndos amhos pelo sou congcnore do 
Pinheiro. 

As fnzcndns-morlclo do criação. insl.it.uidas rrlo docro!.o 
n. 0.217. de iA do dewmlll'o rlll 101-J. visam difrundii' ent.m 
os cJ•inrloJ•rs os couhccinwnlos rir znol.ci~hnia e hyg-ienc rln :;ado 
e se oropfirm a l'aWJ' a solmJ!:fio RYsl.nmal.irm rlo ~nrlo inrlig-enn 
clm; rjjypJ'Sa~ r~pocios utoiR 11 nelimn1· o mull.iplinm• nnimno~ 
do l'a(;ns ourop1.~ns flPf!l'ff\il:ondas, .iul~íHins m1pnzos dn Tne
JhoraJ• ns nspreins nul.hortonns r n Jli'OrhJZÍJ' envailos rlo I.)'JlO 
exigido o api'OPI'iadn tí J'flUIOitla rlns JJossns i'OI'r;as militares . 

. Tú exisl,om insl.nlladn;; rlous ost.ahelecimrnt.os rlr . .sa nat.u
rezn, um no l~sl.nrlo rio PaJ'JliHÍ r outrri 110 Esl.nrlo do Rio elo 
JanriJ•o, rlovrurln insl.nllnr-sr n t.nJ•cr•iro. ltJ•rvnmnnl.f\ no mu
JlJCÍ!1io rio. Uhf'l'llbR, Est,nrl~ tlu )linns Cl~J·nr~. 

, 
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Os rebanhos que esses estabelecimentos possuem são nu
merosos. c selectos ~ aproJ!.t'indos no fim n que se destinam, 
uonst.Ji.Lllrlos por anrmnes 1 mos das rar;as cnropéns cspcciali
zadns para rletcrm i nadas fn ncr.lics economicas. 

A 2i do me?. transacto foi innnguradn, solemnemente n: 
Escola MtJrlín on Thcor·ico-.Pml.ir:n de: Agricullmn, anncxa 'na 
Post~ Zooteehnico .Federal, na. csl.açfio de Pinheiro, cslnnda 
matrrcnlndos no I" anno do respccLívo curso ~5 nlumnos. 

Attcndcnrlo no c!escnvolviment.o que vac tendo no Estado 
do llío Grnnrlc elo Sul a cnll.nrn elo trig-o, c, de acci\rdo. com 
n lettrn k) do ar·t. 72 ela lei n. 2.51,1,, do '' de janeiro da 
corrente anno, tomei n rr.solncfio rle ercar no município de 
Bagó, naqucllc Estado, nm campo experimental para culturn. 
do trig-o, l.enrlo nnnoxo nm Inllomtorio de exames ehimicos c 
biologicos. l~ssc ínsl.itnl.o, espero, hrevcment.c estará func
cionnndo. 

O Governo cogitn ainr.Irr r!n ct•oar;iio do mais dons campos 
ele rlemonsl.~rrr,iio, um pr·opricrlacles parLiculares c de uma es
cola de horticult.ura, cm local apropriado. 

Com isso .inlg-o f.cr saf.isfcíto as mais urgentes disposições 
conticlns• no citado decreto, que creou o ensino agronomico,. 
approximando-nos assim do fim collimado. 

Serviço de Veterinaria 

Este servlr.o. que s6 cm principias do corrente anno ficou 
definitivamente insf.allaclo, vae prestando assignalaclos serviços 
:no desenvolvimento da pccu a ria nacional. 

Acham-se organir.aclns c funccionando regnlarmenf.e todas 
as inspectorias vcterin.arias distribuidns pelos diversos Estados 
dn Ucpub licn. 

Foi errado cm !BeiJo Horir.ontc, no Esf.ndo de Minas, um 
Posto do Obrcrvação. tendo anncxa nma enfermaria pa_ra nni
macs, clcvcnrlo ser msf.nllaclos no corrente anno mn1s .dous 
postos veterinarios, em Campos o na Victoria, nos Estados 
do Uio de .Taneiro e Espirif.o Santo. 

As obras do eclifir.io cln cmharcadnuro e descmbarcadouro 
do gado no porto do Uio rle .Tanr.iro ,i(L foram iniciarias . 

• Tunto :í inspectoria foi insf.allado, nn ciclarle do Floriano
polis. Estado de Rantn Catharina, nm insf.iLuf.o Pasteur, se
guindo pnra a mesma cidade uma commissflo com instrucções 
org-anizadas pcln directoria para dar comhnf.c :í cpír.ootin do 
raivn qnc, elo alg-um tcmno n rsl;a nart.c, fln:::clla com inten
sidade o garlo ria rn:::ifin 'lil.toranna cla~nc!lc :Estado. 

Tôm s idn c! isl.rihn i rins. A'l'n Ln itnmrn tn. nos cri n·rlorcs, sAros 
o vaccinns divrT·sas. prnwnl.ivos o enrnl.ívns das cpiwnt.ins 
mais commnns aos an imnr.s rlomrst.icns, Jwm como a1.tnnclidas 
com prcstc?.a ns T'e~Hisieiírs rln prnl'íssiona~s vrt.erinarios para 
providcnr.iarrm sobro o l.rnt.:lmnnlo c prop!1ylnxin. clns mo
lcstins rrinantrs. 

Soh n pr·osirlrneia rln Minisl.ro rln A:;ricull.m·a rcllnil'am-so 
nrRI.n Cnpital, rm fins r!n nnno nn"nrlo, ns drlr.g-arlos rins :::o
YCJ'I\aclol'cs e presir!enlrs rios Eslnrlos pnrn. nrcordarcm obro 
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as bases da oI'galliz~t~ão de um serviço de poLicia, sanit,1l'ia
animal effectivo em todo o terI'itorio da Eepublica.

Convidado, o Br,lZil se fez representar no Congresso de
Policia Sanita ria Animal e Medicina Veterinaria que, por ini
ciativa do GOVCl'110 da RepulJlica Oriental do lTruguay, clove
nesta data estar reunido em Montevidéo.

Serviço de Meteorologia

A Directoria de Meteorologia e Astronomia, a cargo do
Dl'. Henrique Morize, continúa a dar execucão aos trabalhos
technicos que lhe estão confiados, quer no (1111' contencle com
a astronomia, quer em relação ús observações meteorologic,~s
que, no ponto de vista agricola, constituem uma de ,suas 11rin
cipaes funcções,

No carrel' do anno findo foram cre}c1as c' installadas 32
esta~ões meteoI'ologicas e pluYiomefricas de diversas classes,
não t.endo sido possivel. por falta de pessoal idoneo nas lo
calidades anele ser ia vanUljosa a co l1oca~ão de esta<;ões dessa
natureza e, tam]wl1l, pela l!,'mol'a com que os Fabricanff's fazem
a entrega do material encomlIlc~llilado) a illstalla~[í() d'J maior
numero.

Apesar dis:'.o. o SC'i"'.'jço vae se c!ns,:mvolyendo pl'OgTC"ssi
vamente I' é 1J1' do ,1 Ffirmal'-se que dentL'O d u nOllCOS ann,os
possuiremos ebcJos sufficienfe:, para cCtnctel',izal' o clima ele
todas as regiões do territorio da Republica,

No intuito de se obterem informaçi)i':i seguras sobre as
condições climatologica.s sobro' iYl<.1tto Grosso, Goyaz, Ama
zonas e Acre, serlío brevemente fundadas estações meUJoro
logicas nessa região central do paiz,

Os apparelhos sismographicos, m~mtidos em aetividade,
registraram, durante o anno findo, entre .'\Tandes e lWCjU'.'nos
sismos, 22 abalos, cujo iJublicaçfio foi feita em boletins im
pressos em mimeograpllo e d istribu idos nelas interess:iuos.

O serviço horario continúa a seI' exerutado sem int.er
rupção, tendo sido Feitas as observações nwridianas do sol
e das estrellas, necessal'ié1S á cleterminação [1<18 constantes da
luneta das !)aSsagells e ao est.aelo absoluto elo penclulo prin
cipal

Tendo-se verificado a utilidade de se remover para local
mais apropriado o Observatorio Asirollomiro, foi escolhido
para tal fim o morro ele S. Janual'io, julgado o mais lac1e
Cjuado para séde da directoria.

Realizadns as desa.[ll'opriaç.ões nece''isal'ias e concluidas as
obras do nO\'G eclificio, já iclil'iadas, a Se,cção de A,strlmornia e
Geodesia T)oderá desen-..-olyel' melhor e mais convenientemente
a suaacti\rida,de.

Introducçâo de animaes reproductores, com auxilio do Governo.
Transportes no paiz

De accàrdo com o regu lam,'nto annexo ao decreto n, 8.537,
dt: 25 de janeiro de 'l 911, entraram no paiz, procedentes da Eu
ropa, Asia. Estados Unidos e Al'gentína, 50S animaes ele diver-
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sa.s e.spuu;':>,; de, raças destinadas ú !'uproducção nas propriel!a
des de 103 criadores. llOS Eiótado" cle S. Paulo, Rio de Janeiro,
Minas, PanLllú, Rio G!'ande do Sul, Amazonas, Bahia, Pernam-
buco e Cearn e no Districto Federal. '

Foram concedidos tra,nsportcs para '1.093 animaes diversos
pertencentes a '138 criadores.

Registro de lavr3,dores, criadores e profissionaes de industrias
connexas

Ao, inscripções Ja ef!'ectuadas neste registro alcançam 480
[lrofissionaes agricolas.

Esse registro vae telldo grande acceih\l;ão.

Marcas para animaes

?ia intuito cl,' facilitar os meios di' sr~ assegurar e garantir
o direito sobre a propriedade semovente, foi, pelo decreto
n. 8.899, ele U de. agosto de 19U, instituido no Ministel'io da
Agl'icultu\'a o Regisb'o e Archivo G8ra\ de Marcas a. Fogo para
assigna\ar animaes el'a's especies bovina", cava!!ar e muar.

R;se registro tem tido franca acceitat;ão por parte elos in
teressados, j li tendo dado entrada naCjuelle M'inisterio 13. 7711
recJuerimlmtcs de criadores e lavradores residente., em diver
"os Estadns· ela União solicitanclo registro de marcas.

Para reger e'se serviço foi prorrulgadu, pelo decreto
n. 9.45J, de'!O dl' ma.rço ultimo, um regulamento especial,
tendo o Governo em vista promuyer desele logo, segundo as
IJases estabelecid'as !lO refei'ido regulamento, accàrdos com
os Estados afim de Cjue nO!3 municipiDs a execução iles,,;e ser
vi,D fiCjue a carg'o da~ camaras municipae~

RegistI'\l genealogico de animaes

o Governo. no sentido de lhes dar um caracter mais pra
tico e efflciente, tornando-os accessiveis ao.s' criadores e inte
ressados, vat:', modificar o regulamento dos Registros Gellf'alo
giros de Animaes. afim de criaI' os registros loeaes, Cjue fica
rãD a cargo das camaras municipacs 0\1 associações agrícoIQ,S.

Immigração e colonização

Este ramo de seryiço tem tido desenvolvimento bast;1llle
animador, correspondendo a.os intuitos de sua manutenção e
aoS cuidados Cjue ha merecído da admini'stração publica.

Entraram no jIaiz, durante o anno passado, 153.203 pes
soas.-endoJ 33. 6Hi imm igrantes e j 9.587 passageiros.

Em m~c1ia foram, 1101'1anto, recebidos 3ljô immigranLes lJor
dia.
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. Houve cm 1 OH um n.ugmento, no movimento irnmigra-
torJo, do 15. O ri~ po:-1soa'S e ml·clnoão no anno anterior o do 
·l8.~0ú um wnl'ronl.o eom o anuo do '100!!. ' 

Foi mgisll'nda n entrada de Hi. 7úit imm·igrautus portugue
zu:<, :.l7. 007 Jwsp:mlwos, :.l:.l. B:.ll. italianos, ta. 808 russos (1111 
maio1·ia polacos), li.:.l:J3 tul'eo-m·abos, it22:J allomãcs, 3.327 
ausl.ricos, I.:J.\0 J'!'llneezes, J. !Hi ,i!lecos, LOitú inglezes c G.SG2 
de :J.~ outras n:IIJional idades, 

E.;; os irnrnigru.utes 1'omm classil'icados : 78. 02! espontn
IIcos c úú.ii!llí subsidial'ios; agricull.ores 00.81'1 o de diovrsas 
pr·ol'issõcs as. SOG. 

A l.odos que o solieil.nrnm eoneedeu-so o patrocínio ol'Ii
cial, de accilrdo com as disposi(•ões regulamentares cm vigor, 
J'acdil.ando-se-ll1c;s eollocação immodinta, conJ'ormu suas apti
dões. 

J~ssa circumsl.a.ncia c o n:snllndo saLisfudorio ulcançndo 
peln 11111.ioria dos colonos estabelecidos nos diversos nucleos ao
Joniam; e em YiHias loenlidade, . .; tôm dcterminaclo J'avornvcl re
percussão no exterior, de wodo a estimular a corrente cmi
gratoria vtu·n o Brazil. 

No armo Jiudo a Directoria do Serviço do Povoamento re
cebeu ·I. 70G pedidos, feitos por colonos localizados cm nucleos 
coloniaes, pam a vinrla de parentes, amigos e conhe.cidos resi
dentes em !lllizes estrangeiros. 

Constitue, sem duvida, poderoso atLrcativo para n vinda 
do :t!;rirmiLore> estrangeiros a facilidade nn acquisição do lotes 
do torras de boa qualidade em nucleos coloniacs, cm exeellon
tes condições de salubridade e productividado. 

Para que ·ÍS•so .. meccda o Governo Fcdm·al c os governos dos 
Estados preferidos pelos imrnigrantes t.êm, com t.odn. solicitudo, 
providmwiado no se.ntido do haver sempre :'1. disposição dos ·!'C
cem-chegados gmndn numero de lo los ruracs, regularmonto 
medidos c. clcmnrc:ulos, conven icnlcmcnte preparados para n in
stn.Jlação de agricull.orcs eumo propr•ict:n·ios, e servirias por 
viar;ão de I'odagorn que se lern construirJo em coudicõt•.s do 
pr·oporcionur aos colonos commorlo o facil ncccsso a estradas 
do forro o centros commerciuc,s. 

Actualmculc oxic,lcm em J'undaç.ão 38 colonias ou nucloos 
enloniaos, sendo um .no gsl.ado do gspirito Saul.o, dous no Es
tado do fiio de .Tanciro, tO em Minas Gcr•aes, nove cm S. Paulo, 
10 no Param\, dous em Santa Cnl.lmrina, alr.;rn do, um nns im
mediar~-óos da Estac~iw Legrü, da E;.;trada de ·Füi'I.'O S. Paulo
Bio Grnndo, á t!usta desta f'tllJWL!Za. 

Custeado pela União ennJ;am-•<e ·JS; [10!' Estados, com au
xílios pecunial'ioR dus eni'J'08 :J'ecleJ'Il.OS, snto : fJOl' Estados; o 
mnpl'c!ZH;.'i· de Yinr~iio, ;-;um nuxilio Jloeuninrin da União, mas J'C
eehendu immigJ•a.ntes Plw·nmiuhat o~ por e-. .; ta, seis; u por Es
tados, s..•1n roornpr·ornisso algum do Govc1'110 Federal. sul.tJ, 

Corn o auxilio r.l:L União "stão localizados nesses nueloos 
.e.:JBO colonos de qtm:-ii toda:-~ as niwíonalidadPI'l 0\Ú.'Oilt'!liS. 

Por· eoutn. p!'O[ll'ia ou com J'nvnr•es concedidos Jlelos Esta
dos l.c!m-se Ps!:nhult~clido l.amhelll nlc~Yatlo numern do immigt•n.n
tes eouw Jli'OIH'ÍPtarins l.nJ'J'itot•inPs, 
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. Nas súdes ou povoaç<!u;; eenLrtteK flUO ISO lêm fundado na 
maror·ra dos uuelt!ns erlonraes exr:;l.etn escolas publicas rio itl
s!.rtwt:fw Ill'innu•ia J1em J'J't!rpwnl.ada~, enlllpos de demon~tradío 
po.sl.us muLuorulogieos, r,l'l'ieinas, dupositus do insl.t·umotilD's' 
liHtclliun:-.; e ulensilio~ ngTico\nH, nlt~m du crtsrls eommercines ~ 
pequenos esl.abeletJimenl.u.; intlustr·itws vort.e.nr:onl.us a part.i
eulnrcs. 

APr~due<;ão ul>t.ida pelos colon~s filiO nsl.ão localizados com 
anxiiJUs ledora<" em nucleos colonmcs utl.ingiu no anno pas
sado a 7.G52:!l3ti$800, J'órn diversos vroducl.os· que nfw püdo
r·am sut• I!OtJI.entpladns na osl.at.isLiea ot·gani1.arJa pelo .scrvi<;o do 
povoamento do st'do. 

Serviço de protecção aos índios e localização de trabalhadores 
nacionaes 

Na i\lensagem do anuo lt·amH1dO tllJI'Uciei n ulllidado e os 
't·udus eulhit.los, t•.ru algmr·s Jlstn.tlo.<, JHil' pal'Le deste serviço, 
gJ·a~as au. . .; meLhodu~ uspedaes umpl'I.!Hadns pela sua directoria.. 

Creadu essa reparli<;ão )lllt' l'ot'<;a do decreto u. 8.072, de 
2ll de junho de 1010, a expcrionda e as necessidades· da eco
uomia indicaram val'ias modil'ica<,,úe.; que foram introduzidas 
pelo decreto n. 0.2f.l, de !ti ele dezembro de 1011, que actual
monto a roge. 

Na alludida Mensagem, t•el'eri-mo aos rcsull.ados auforidos 
com a JlllCifica~ão de varias lrihu,; etn i\latlo Grosso, Paraná 
e Espirita Santo. Ho.ie tenho n .salisfa\'fio, não só do confirmar 
ess"·' Jactos, como assignalar-vos os rosull.aclos da ac<;ão civili
zadora sobro o' aborigcncs cm S. Paulo, Minas Geracs, Battia, 
Maranhão, 'Pará e Amazomts, bem comu os trabalhos do assis
tenda aos indigcmls do Rio Gl'n.nclo do Sul e do todtts as inspe
cl.oJ•ias cm geral. 

Em S. Paulo, os Kaingaugs, con,sidcrados il'!'ouucliveis, 
cujo obstaculo ao desbravamento do 's01of.i\o só poderia ser arre
dado velo seu exlcrminio, 'scgumlo uma col'l'cnte de opinião, 
devido aos csfm·•·.os e, devotamento dos J'unccionarios da in,spc
d.ol'ia, que, pot.' cct•cn r! o um anno, estiveram internados n~ 
mattu virgem, aeham-~e agorn. paeificado&, tendo estado, em 
rtUmet·oso gr·upo, entt·e homen~, mulheres o crcanr:.as, no acam
pamento do .ribeir·fio rlo.s Pal.os, t\ nouca distancia da esta~;ão 
de Hectot• Legt•li, da E~l.rada de Jlcn·o Norocsto do Brazil. São 
hnuwns t•oiJu~tos, doeeis o obudimllt!~.;, dú grande actividade o 
inl.ell ig'tJtWia, conr Pnot·mc de:~e.rn, pnl.enteaclo n. cada n1omento, 
de illlilnt· o~ noioi;o:os u:;ns n eo~tunw~. ~·o g~tado de lioyaz, o rc
~.,.podivo iu~pednr umpt·ehendeu uma. longa cxpcdif:iio que du
l'ili'Ú etH'I~n du dous anno~. a!'im dB et!L!•nt' um. r~:~.lacõos o pacifi
car n.s nurnet·o~a:,; t.r·ibn·; de Jndios lo.,nlizndas nas duns nuu·gCll$ 
tlo.~ HI'andes I'ios At•ngunya e Tocantins, no tedrtorio goyano, 
Clt!vendo JWI'Ctii'I't!l' Lambem n ·L'üi-Jiiln dns rios do Somuo, Balsas, 
Marwel ,, !vos, Palma, Pnr·arr;'t, .~lat•anhiio o seus tribulal'ios. 
Corno J>l'itn()it•o J'<>SltiLndu de"e lr·abalho <1. muil.o auspicio>o ao-
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"igua!1lr a J!,wificn~~áo do." indins .Ia",,!'s, mor-adures nu interior
lla ilha do l:lanaaal, onde se ellcoutra adLw!mcnte aCjurolle fun
ccionario,

Em Ma tto Gros50, devido ao'> esforços elirectos do coronel
Rondon, á. pacifica.Qão dos NhambiCjuaras seguiu-C'e a ele outras
tribus.

No Estado de Minas Geraes e no sul ela Bahia. proseguem
os trabalhos ele, pacificação elos inelio,> Poj ichás· e Patachós : elo

. mesmo moelo Cjue no centro deste. ultimo Estaelo proseguem os
trabalhos com relação aos inelios Kamakans.

No Estaelo do Maranhão os Tymbiras mansos, sempre ex
plorados pelo chamaelo commercio de regatões, têm agora o'
Sl'US negocios defendidos e rrogularizados com os civilizacl/ls par
il1teulledio da respectiva inspeetoria e o' Uf'ubúi', ainda I)]'a
"ius, já. iniciaram o contacto com a turma C[Ué, se' acha internada
na região onde habitam, no valllo do Gurll[l~'.

1\0 Pará e no Amazllllas têm-se succedido as viagens pelos
rios, em cujas margens existem tribus ele indio.' man'os e
bravios.

Foram feitas €xpeLiições aos rios Jun,ú, Yaco e Moú, no
Acre; Atuman, Maués, Canuman e Jauneri, no Amazonas e em
diverws rios Cjue banham os Estados do Pará, Maranhão, Bahia
e Espirito Santo.

No Estado do Rio Grande do Sul, onde os indio.;; estão mais
adiantados, foram ensaiadas varias culluea& pelos metrodos
modeenos, e.itando assim os aborigenes preste..'> a se transfor
marem em trabalhadores uteis.

Quanto á colonização com elementos nacionaes continuam
as obras de inslallação do Centl'O AgriGola « Sabino Vieira »,
no Estado da Bahia, já tendo sido feitos os t"rabalhos prelími
narC5, iniciada·.i as demarcações dos lotes e a exe.cução das con
strucções.

Estãc, igualmente, em andam2nto os estudos para a funda
\,ão dos nucleos agricolas para trabalhadores nacionaes nos Es
tado.s do Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Pcr
nambuco, Alagôas e Sergipe. A's terras para esses nucleos já
fL)j'am estudadas e 1'5col11 idas pelo agronomo do serviço, es
tando CIuasi uI tímados os aceôrdos com os respedivos Estados
e municipios, para que se faça a cessão de.lla~ a este l\1ínisr,;'rio.

Seria de gra.nde utilidade a promulgação de uma lei defi
nindo a situação juridica do indio.

Defesa economi,ca da borraclla

Por decreto de 17 ele abei! proximo findo fOI expedido ee
gulamento par~l a execução da maiol' parte das mp;jidas 111"'
vistcts na lei n. 2.543 A, de 5 de janeiro do clll'l'enle anno, es
tanelo em elaboração os re,g-ulamentos referEntes <1 marinha
meecante de cabotagem e á discriminação e legalização das po~
·ses de terras no Territorio E'.'elel'al do Acrê, que serão dentro
em breve publicados.



SESSÃO SOLE~INE DE ABERTURA lO\!

. Serão por sua. vez obj ecto ele estudo e de opportunas pro-
vIdencias os accàrdos a fazer com os respectivos Estados pro
ductores para. a reducção do.., nnposto.' de exporta·:;ão e outras
medidas deptndentes do seu concurso e que pareçam necessa.
['ias ao amparo efIicaz ela industr'ia. da borracÍla.

Derrtre os problemas de maior importancia pelo seu al
~ance sobre a. viela, não sómente fina.nceira, mas tamlJem :social
do paiz. destaca-se esse da defesa economica da borracha, como
o que mais re.clama o esforço conjugado dos poderes publicos
ê dos Que ll18 são directamente interessados para que se possa
alcançar, a tempo, resu ltados efIicazes.

A cultura elas· arvores productora·s de borracha logrou eles
eGVol\er-se em diversos paizes estnlllgeil'os, oIferecendo os
mercados consumidore.s um producto Que de anno para anno
augment.a em. quant.idade, melhora. em qualidade e reduz em
proporções importantes o custo de producção, de modo que, '~e
não acompanharmo.s esse movimento. procurando remover ener
gica e promptamente as causas que elevam artificialmente o
Cc.sto de producção e rebaixam a qualidade da borracha nacio
nal, seremos inevitavelmente vencidos na COllcurrencia que já
:se faz sentir e que. cada vez se tornará maior e mais forte.

Sinceramente emnenhado em corresponder aos intuito.s
Clue inspiraram a referida. leI n. ;:.5 113 A, o Governo vae pro
curar dar-lhe inteira e liberal execução, convicto de Que os
sacrificios que pOlTentura trnha de fazer <lgora o paiz se.rão
lai"gamente compensados, não só pela consen'ação de uma in
dustria que repl'es<'nta a nossa ·:'egunda veI'ba de eX[lortaç.ão,
como pelo de.ienvolvimento inevitavel de oGlras inclustl'ias de
alto valor e di' grande futuro, qUl~ um c.ottvcniente a[Jjlal'elha
llwnto e.t:onomico fará surgir nas tenas o[ntlenta, do valle elo
Amazonas. .

Par" isso, ccnto, não me faltareis cCom o indi.ij1én.savel
apoio.

Pesca

De acct1I'do com a autorização cOllstanti' do art.!3 da lei
11 :2. 5í í, de " cll~ janeiro de 191:.', o Goverrl<J pretende ilentro
em [loueo organizar a lnspectorifl. (la Pescfl, que deverá supel'
intendc:r todos O:i complexos a."sumptos que a esse serviço se
rderem, eonvinclo cjue' a sua regulamenta~'ão sl'ja feita eonso
at!tl' os ensinamentos fornecidos [le!;}.i aCLjlli"içõ.,:,s srientificas
.iá obtidas a respeito ])01' outros paizes e pelas condi\iõe i natu
I'~les c1u nosso meio.

Para I'stl' fim. o sel'vico da lJesea cl2\8r:ISel' dotado ele
corpos eonsuliivos f.J exec.uti\'os, os' primeiros para explanar as
Cjupst.iíl'.-. sr;ientlficas e os segunclos p,ll'a vúr I'l1l exeeu\~ão ou
fisc.alizar o fiel elll1llll'iinento das meclidas administrativas.

Irrac1iandG u('stá Capital. iJ'ão gra.c1aLivamente sendo esLa
beleeiclas eolonias. l'!l'Colas. portos de pesca. estaçõe.,., ele pisci
cultura, etc., em todo o nosw vasto liUoral de 1. :.'00 leguas e
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nas bacias dos rios de domínio da União, onde houver nuclcos 
de J.lfl;SC(\dorcs já constituidos ou onde fôt• julgado conveniente 
constltml-os. 

Nas regiões du pleno domínio dos Estudo; serão J'eilos 
accórdos com os t•espoctivos governos. 

. Si pela J'acu industrial tom o Governo motivos para ruiu
btlar-•SC com a execução de tão importante cmpt·ehcndimcÚto, 
no qual cstavnmos retardados cm comparação com as demais 
nacõCJs civilizadas, p~'\l face social nos cubem iguacs motivos 
visto como, desse moC.ó nllcndcmos ús intenções. mundiaos sob r~ 
o~ progressos _dos estudos scientiJ'icos do Atlunlico, para cu,io 
fim, por dcctsao do 0" Congres•so Intornacwnal de Goographia 
realizado cm Genebra, da :!7 de ,julho n o do agosto do toos' 
foi solicitado concta·so directo do Hrazil, conl'ormc communicot; 
o presidente do mesmo Gongt•csso, :'\. A. S. u Príncipe Al
berto T, de Monaco. 

Exposição de Turim-Roma 

Na Exposição Inl.ernu~ional do 'l'm•im-Itoma, que. se reali
zou de 30 de abril a 'l!l de novembro do anuo proximo passado, 
o Brazil fez-:so representar ol'ficialmonto por uma oommis:;ão 
dirigida pelo Dr. Antonio de Padua Assis llczende, mais tarde 
substituído pelo Dr. Joaquim Gandido da Costa Sena. 

Da classificacão e remessa dos produolos cle:stinados a esse 
certamen foi encarregado o Muso.tt Commercial do Rio do Ja
neiro, que deu cabal desempenho a essa tarol'a. 

No periodo da Exposição Joram condignamente solemni
zadas as datas nacionnes, com recepções no pavilhão das festas 
o concertos musioaes, tendo a essas solemnidadcs compare.cido 
não só o mundo ol'l'icial italiano e estrangeiro, como lambem a 
parto mais distincln da •so~icdade de Turim. 

As solomnidade•s ei'l'c~l.uullas pat·a commomornr o 80" an
nivorsario da Indopendoncia do Brazil eonsliluiram uma das 
i'o,stas mais brilhanlos da EXJJOsiçüo. 

Na organização do ,iury do recompensas couberam ao Brn
zil dous lagares do membros no ,iury •supcriot·, duas proside,ncias 
de classe, sete vice-presidencias c 102 ,jurados. 

O nosso paiz, lendo em vista o numero do seus expositores, 
foi uma das nncões mais recompensadas. 

Assim é quo obtivemos 3.11:12 premias, sondo : 1'óra de con
cul'So, quatro ; grandes premias, 188 ; diplomas de honra, 228 ; 
medalhas do Olll'O, 722 ; medalha& do prata, 030 ; medalhas do 
bronze, 530 ; menções honrosas, 300 ; diplomas do benomeren
cia, 07, e diplomas do collaboraciio, 02. 

Durante todo o tempo da Exposição foi feita distribuicüo 
do cafó, malta, tapioca, I ivros, mappas, cartões postacs, elo. 

A distribuição do caft\ ~uidado.samonlo preparado, !'01 uma 
propaganda realmente uJ'J'icnz dessa produc!o nacional.· , 

Para esta Capital o, para os Estndo:s oslao sondo devolvtdoR 
os mostruarios que figuraram na referida Exposição. 
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Propaganda no estrangeiro 

ExLinct:~ a Commissão de Expan~üo EconomiCa e propa
ganda do Ca!ó o outros productos braztlmros no estrangmro, .m
solvcu o Governo estrrbelccer escriplorios de informucücs em 
Pnt•iz o Genebra, com o i'im especial de, fazer ·aquella propa
ganda. 

B' intuHo do Governo croar cscriptorio identico em uma 
das cidades da Italía e de outros paizes com que mantemos re-
lacüos eeonomicus. . 

A o·sscs oscl'iptorios toem sido fornecidos regularmente li
vros, jornaes, mappas, photographias e lodos os elementos ne
cossarios pura o !Jom cle,scmpenllo do servico do que se acham 
encarregados. 

Nos Estado& Unidos da Amarica do Norte e no Canadá o 
Governo mantóm um delegado incumbido de igual propaganda. 

O Governo, com o l'im de fazer a propaganda das madeiras 
nncíonao·s c •acqtlioscondo ao appollo que lhe foi feito por inter
modio do nosso Ministro na J:luya, resolveu oi'ferecer á Junta 
Fiscal do Donativo Carnegie o d:t Construccão do Pnlacio da 
Pnz a quantidade de madeira nocessaria áquella construcção, a 
exemplo do que fizl;l'am quasi todas as nações da Europa o 
.algumas da Amarica. que concorreram com varios productos 
seus. 

Mineração 

O dosenvQlv imento da. mineracüo, entre nós, depende so
bretudo da decretação do uma lei de minas. 

Em 27 do setembro de ·1011 vos dirigi uma mensagem so
licitando para o caso n vossa esclarecida attençüo e espero que 
ncst,u. 1sessão vos occupareis do tão impot·tante assumpto. 

Com relação á industria siderurgica, o Governo, tendo em 
vista a •autorizar.ão constante do art. 83 da lei n. 2.5Vt, de t, de 
jnneiro do 1012: ost:\ estudando com e~pecial cuidado gual ~as 
duas solur.ões convem mais aos altos mteressos do pa1z : SI a 
rescisão d·o contracto firmado com Carlos G. da Costa. Wigg o 
•rraiano Suboia Viriato de Medeiros ou si a outorga de todos 
os favorQs que lhes foram concedidos pelo decreto .n. 8.57~, 
do 22 do fevereiro do 1011, (ts d1versas emprezas que se organi
zarem pam os fins d!l lei n. 2.406, de H de janeiro do mesmo 
anno. ' 

Escolas de aprendizes artifices 
~ 

As escolt~s de aprendizes artífices estão já produzindo \'e
sull.ados bem satisfactorios. Quasi todas ollas se nc}mm funcclO
nnndo com rog-ulnridndo o os aL·tcfaclos pt•oduzLdos cm suas 
officinas rcveltun o gr(w do aproveitamento dos alumnos o o 
,Quanto se pódo ospornr do túo util orouyão. 
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0 110\'11 I'L'HUIHilll'lltn, UJIJll'O\"UUfl pelo doeJ•IJLo 11. !l.llill, do 
2:-i do uu/.uiJr·u dn J!liL llf'oeur·ou .J'aeilitar.• n. instn.llaPlio de uova:-; 
oJ'I'ieina:; e e:;!.ai.Hllt!eeu a n!'oa•;,:"io dn caixa:-; dt~ 11nll.u~alitlade que, 
a I ém. du ou Lr·ns v a 11 tagens, l.1}m ·a do gaJ'tlll Li r· aos a lwnuo.s que 
lt•r·m.JnaJ•e.m o SPU ilJll'undizndo o.-; meios PP.cuuiarios ilalispeu
tiaveJs ü H!!((UÍMit~iio da foJ•r·ameuLtt neees:-lai'Ía ao r.rrncio a quu 
:;e deLi ica I'Pill. 

A IIJHtJ•ieula dns escolas de nprundizes nl"til"ice.,; em l!lJi 
J'oi a ~egui11l.e : Anwzon:t:-i 70, .Pnr·á !lG, ~.Jarnnilão JO.\, Püwhy 
~i, Cuani ti~. Jlio Grnnuu do NOJ·te 8~. Jlamhylm [:J.\, l'ern:un
hueo J~G, ,\lagôns Júl, Sergipu 1~0, Jl;thia GS, Espiritn Sunl.o 
1üt.1, lUo Uu .laneiro .:!7:3, 8. Pa'ulu 1.Hl, PaL'n.llú :.!!):;, 8an/.a Ca
l.lmrinn J :JO, Mi nas Gerae; üO, Goynz ü8, ~l'ntlo Gt·o,s•; H.>, e l\io 
(.r~: nU e ·Jo ~ui .'Jl G. 

Propriedde industrial 

Conl'ot·uw. l)í.llltlet·oi na Mensagem de 3 du maio do auno 
pas~ndo, lurna-:~e indispensavel a remodela~~fw cln. lei de pa
teul.os de im·cnçüo que, 1:omo sa!Jois, dala de H de outu!JJ•o 
ue 1882. 

No correr tios vossos lrahalhos, rcmcttor-vos-lwi o pro
j(~cl,o JJUITt ::H!!'V i I.' do ba~~e á nova lei, assitn como t't indicação 
das mot.lil'icac.ões que Lif!.Vem sur inlt'odur.idas ua lei do 1nnrcns 
ue fa!Jt•ica C UO CUJnlllCl'CiO. 

Conv•ml se apJ·oveite a oppot·luuidadc para l!·atar da crca
•;ão dn llepal'li1;ão de Prop!'iedade Industrial, que se occupe ex
elusivu.menle da exuctu;.ão dos lf'et•vil;.os ncinlrt mencionados, de 
iWcl)J•do com o LWmpromisso que assumimos na Convl~.nc:fw Ju
leruacjoual dL1, :!O du mtu~o de 18B:J e como já aconlcce om todos 
o~ ou!.ros pair.c:-1 qun J'i;wram pn1·te da. mesma Cuuvcn,;.ão. 

Directoria do Serviço de Estatistica 

O no\'n l'UJ:\'Ulamcnto da. DiJ'I~dcJI'ia do SeJ•vj(;,o do E~LaLi!'i
lica, approvadu pulo dee•·el.o n. !l. JOü, de 'iii de noyombro de 
HH I, ct·uou as dclugacias de estntisLiea nos· g:.;tados e no 'J:erri
torio do Acre, quu a expericncia tlemon:strou sert•Ju indi~plm
savcis t't JWrfeita. PXecução dos lJ•abnlhos a cm•g-o da dirt~cloria. 

Essa crmtt~ão foi foila com JJUQucno auguwut.o de dcsper.tt, 
sundu os dolegados u auxiliares l.it·ado,; do proprio quadro do 
JlCS:mal Lia llepat•lil;.ão e rLJll'OVcilatu.lo-su pnt·a e:::su fim o con
curso dos divenms ruuecioual'ios do l\linisLL•.l'io da Agl'ieullura 
11US l'ü:-'ilOCLi\'HS cil'!~UII1SCl'~pf,;ÕUS. . .. 

.Aca!Jn.rn do ser expetlJdas a:s Hl:·d,r·ue~,;oe5 pal':l us mosmns 
do]egiwias, :·;endo de e:;pei.'Ul' quu denLru em puw.:o latins ellas 
estejam fuucciuuando regulal'lllOilLe. 

Serviço da informações e divulaação 

o Sei'Yi~o riu Tnformnçõr>s e. Bibliolllccn foi rcorgnni7.ndo 
por dcCI·elo n. ll .I Oú, de \1 do doz~mbro de Hlll,_passaudo a de
numiuut·-se :5et·vico de Iufurma,;ues e Dtvulga1;ao. 
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'J'om sido oxt.raordinario o numero de informações presta
das sobre o nosso pniz pedidas de todas as procedencit~s da Eu
ropa e America, 

Como medida de expediente foi autorizada a truducção 
JIUI'll o ingloy., franccz, allemão c italiano- do regulamento do 
Povoamento do Solo c tlc outras publica~õos e decretos que in
teressam directamente aos quo solicitam informações 'SObre 
torras, culturas e collocaçüo de immigruntcs. 

A repartição distribuiu, cm 1Dll, 83.573 publicações e 
foram recebidas ü7. 751. . 

A distribuição no 1" trimcstre augmo.ntou consideravel
mente, coma se vcril'ica da respectiva Clslntistica, mais do dobro 
de igual período cm !OH. 

A Bibliothcca do i\linislel'io, a cargo deste Serviço, vae-<so 
enriquecendo paulatinamente de obras preciosas c conta cerca 
do l.res mil volumes, estando bastante adiantado o trabalho do 
catalogação. . 

·Tem augmentado 'sensivelmente o numero de autorizações 
coneedidas a sociedadc.s anonymns nacionae,s e estrangeiras para 
i'unccionarem na Republica. 

Isto constitue um bom symptoma do nosso· desenvolvi-· 
monto economico, ao mosmo tempo que patenteia o gr(to do 
conl'innca cada vez maior que a nossa praça inspira aos capi
tncs BSLrangeiros. 

!lia ele Janeiro, 3 de maio de i9i2. 

HElli"ltES R. DA FONSJ>CA. 

O Sr. Presidente- O ·Congresso Nacional tomartl na de
vida nonsidcrnção a exposição constante da Mensagem do 
Sr. Preside.nte da Republica. 

Levauttt-se a sessão solemne. 

. . 
' 



SENADO FEDERAL 

PrimMra soss~o da oitava legislatura do Congresso Nacional 
' 

1• smss.w, EM .1 nm MATO DE 1n1~ 

PniCSIDENCIA no Sll.. AllAU,'JO GÓES, 2'~ fU:CI\I~'l'AIUU 

A' 1 hora da tardo, presente m1mero legal, ab1·e-se a. ses
são, a que concorrem os Srs. At•au.lo Góos, Candido de Abreu, 
Jonnthus Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do 
Bl'azil, Ut·bano Santos, Mend~s de Almeida, Ribeiro Gonçalves, 
Pires Ferreira, Frnnci,sco Stl, Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, 
Antonio !lo Souza, Cunha Pndt•osa, Wall'rndo Lnal, Castl'o Pinto, 
Goncalvos Ferreira, Guilherme Campos, Oliveir.a Valladão, 
José Mm·cellino, Bernardino Monteiro, .João Luiz Alvos, Lou
renço Baptista, Si\ Freirn, Buono de l'nivn, nornat·do Monteiro. 
Fr•ancisco Glycerio, Gonzaga .Tnymo, A. Awrodo, Motollo, Jos•l 
Murt.inho, Generoso Marque;s, Alonom· Guim:wãos, Fo!ippe 
Schmidt, Pinheiro Manhado o Cassiano do Naseimento (37). 

Deixam do r,ompnrccet• com ouusa,iusLifioada o& Srs. Quin
f.ino Doeayuvn. Silvorio Nery, Lauro Sodl'ú, Jostl Euzehio, Ger
vasio Pttssos, Sigisrnundo GoUiiUlvos, Gomes Ribeiro, Coelho a 
CarnpOIS, Ruy Barbosa, Moniz l>'relr•e, Augusto de Vw,cn!lt\OllOH, 
Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Leopoldo d(l. Bulhõe&, Bmz 
Abrantes, Hercilio Luz c Viotorino Monteiro (17). 

E' lida, posta. om discussão o snm debato npprovada '' 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 2' Secretario (servindo de I') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telogrnmm~ts : 
Um do Senado do Chile, communicando haver· sitio unnni

me.monto npprovada n insoripçiio, .na nota dos ;ons trnbnlh~s, 
do um voto do poznr poJo pnssnmenl.o do St•. Bn.t·iio do RID
Brn.noo, o onvinnrlo r.ondolenoins por tal acontocinwnln. -·-ln·· 
loirado. 
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rum Uu f-JI'Ct-~idenl.e do Sunadu du PfiJ'Ú, U~3fJ(~ialu.lo-·SC: ao 
JWZaJ' do Bra~il pela pet·da que sol'l't·eu com o Jnllccimenl.o do 
8r. Barão do Jlin-Bt·nneo e wmmuniennrlo haver aquelln all.a 
CCl'flOl'llCito .•n.l~:-ipendido. os sons tmhnlhos em •i;ignal de l~'f:ZUl\ 
- Intc,irado, · 

Um do Senado do Ut•uguay, apt·esenl.an•J•> <:ourloloueins pelo 
passamcnl.o do St·. Ba.rão do Jlio-Brancn e assochndo-,.:, ao luto 
do Brazil pela perda que sol'ft·cu na pes-.o,t rio ,mL ~I in;,I!'O rias 
ficlaoões Exteriores. -Inteirado. 

Um do Sunado Argentino, man:f<!·lnndn o·>etdin-.r•nlo tl•J 
JH~zar com .que .:-;u associa ao povo e Govor.·no lJJ':udluir·os .Pela 
pet·da dep!<.l!'avel de um dos seus Inn.is <JillinentLJS honiells poli
ticos, o Sr. Bnrtio do Rio-H<·nn,o. ·- lnl.ei1 arin, 

Um do SI·. von Sack, nus :il.!t;uml.,::; lel'llltl~ : « Fallc·l:i
m iento llio-!{J'lliH:o •:•s uua desg·t·uc ia A lllei' icana », T nte i I'Utlo. 

U.lll du 81·. Ilomano A\'t~zzano, míti!.o;L:·u da Hr.lia, agrade
cendo as BHUlil'u~l.at~üc~ do ·Soun.do Bt·azileiro .JH'e~tadas Jlül' 
oecasião do atl.cntado contra S. M. o H" i Vietot· Emmanuel.
InJeirado. 

Um do Sr. Mani'J'edi, Jli'Csidente do S<!!lado Haliano, agra
tleet~ntln as f'Plit•.itaf;ões do 8Pnalio Br·uziluir·o onvindas pelo 
IIUI!Oi;i'O do ati.Ptil.ado nmtt·a ::;, M. o ll<d da ll.alia.- Inteit·:ulo, 

Um do Sr·. Olivtdra Botelho, datado do ;,!.'J de fnvcreil•u, 
con~:n:aLulando-~c com o Sem~tlo pela data da promulgação du 
Consl.il.tlit;ão.- lnl."il'ado. · 

Um do Si·. Jet•on~·mo Mo11teiro, da.Lndo de 5 de llHll'C·O, 
eommunieando 11:1\'CL' o Congi·e:sso elo Estado do Espit·il.o Santo 
tL'l'lllinudo o l.t•aballw de l1J>Ul'a<JÜO da clci<;ão Jll'esidcncial, e 
JH'oclamado elr\itos os· Sr·s. Marconde . .; Alves de Souza, prcsi
tlontc, e .lnrw Lemo:.; da Silveira, Ubaldo Ramn.lhele l\laia. e 
Alexal!dt•c Calmon, viee-rn·esiidcntes.-Jnl.<!imd0, 

Um do Sr. •Toiw Machado, presidenta do estado da P:u·a
hyba, datado ti<• ~~ riu abl'il, communicando hnvet· designado o 
Liin. :!:! tle llliU't~~~~ pal'n a e·leiuftn du um St!nador· rm vaga aberta 
pelo }mssanwnln do Kt·. AIYal'o Machado.- lnl.cit'JH!o, 

])o:; St·s. BuPuo l:li·andfio e Albuqul'.l.'que Lius, Jll'c:\idtmLt•s 
do:-; 1~s·Lndos dB Mina:-; e de S. Paulo, l!Ollgrn.tulaudo-.se com o 
Se• nado pela da la de ~~ <.le aln·il. -lntoii'udo. 

Um <.lo Sr· .• Tel'onymo ~!onteiro, datado de :l <.lo coi't'rJnte. 
eongl'!ltuluudo-s,! com o Senado pela data de 3 de maio.__; 
Jnleirado. 

Ul'l'ieios : 
Um do Sr. ~~ ini<tt•o tia ;rusl.ic;n l.l Negocias Interiores, datado 

.do~ do Clll'J•enl.ü, !.t•ansmiLI.iurJo a me.r1sagüm com quü o St·. Pl'C
si<.lenl.e da llepubliea acm.1sa o J'ece!Jimunto da do Senado J)Om
Jnunicnndu que a se::-:são solemnu du nbcroluL'a do CongJ•essn ~a .. 
cionnl lul':'L logat• 110 cdil'ieio tio mesmo Süunuo, ,ua data consl.i
l.ucionnl. -lnteii·n.clrt. 

Um tio Si·. Pt·el'cito do Disl.l'iel.o ·l''edcl'tll, submct.l.e11do J\ 
il!H'ecin~,;ão do S1!11ndn ns t•azõos que o le.varnm a negnl' suncc.ão 
:'L rBsolu~üo do Gon<t:lho illunici}ml Qllil rt:gula ·a concessão do 
tLllll'L'IILIIdoria IIli ,iubiln~.üo dos funeeiounrios muuieiptli!H '' d{J 
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ouLl'U.:-!. pl'ovidtmeia:-;, -J\_' Comlllissão ele Con.-;Lituic•iw e Di-
Jllornacia. ' 

'l'res do St•. Ministro da Via~ão e Obms Publicas, l.t·nnsmit
t.indo as mensagens t!Om que o ~1· . .Pl'esiUunl.e da llepublit!a rc
:sLituo dous dos autograpllos da.s I'UHoluc~.ües do Congre~~~u Na
cional, saueeiouada:-;, que o aulm·iza:m: 

a) a corwes;ão de um anno do lieen1;a no lhe,-nut·eit·o dn 
Admirtiostt·ação dos Cor·r·eios do Esla.do do Amawutt;; .Tos•\ Fm·ins 
Giestas, pal'a tt·atamünto de saudo; 

b) a abrir ao mesmo minisi.PI'io o '"''"li lo de r, :000~, pat·a 
]Jngameuto de duspezas do malet·inl du uxpediunle; 

c) a ·a}JL"Ü' ao mesmo minislnl'io t~l.'edil.os u:o:peciae:l nU• a 
sou1ma de :.!.~Gü :fi.'Jü$:'180 pn.1·a tornar ul'l'et!tiva~ a.~ tl!~sapJ'o ... 
JII'ÍJH~\cit~s da~ lBI'l'thi e agua:; das llaeias do:-; rios Xerom, Manti
lJUt!iJ.•a, S, Jledro, G1·and(•,, Camo1·im u Covarwu.- Archive-!'ií~ 
um dos n.utogt·aphm; e eommuniquo-:-:w 1't Camarn, J•emel.tendo
sr•-1 he o outro. 

Dous do Sr. ~I ini.st.ro da Agl'icult.urn, Industria e Comrrwr·
cio, l.l'ansmillinrlo as mensagens com que o Sr. Presidente da 
IleJIUhl ica roslitue dous dos autogmphos das resolU(>õos do Con
g!·eso ~ncionul, sancdonadns, que autorizam : 

a) a pagar· ao Dr. Louren1;o Baeta Neve.& a quantia de 
35: J~O$, a titulo de indemnização pelas dc.spezns forçadas que 
J'ez nos Estados tU n idos ria Amet·ica, em .servil;os de propaganda 
do Brazil ; 

b) diSJlondo sobm a cultura da seri:rgueira, do caueho, Ida 
maniçoba e da mungabeirn.- Al'chive-se um dos autographos 
c communique-se á Gamara, remettendo-se-lhe o outr·o. 

Cineo dG Sr. Ministro du Marinha, transmittindo as men
sagens com que o St·. Presidente da llcpublica rest.itur. dous 
dr>s nutographos elas rc:soluções do Congresso Nacional, snnccio
uadas, que o autor·i?.am: 

a) a restabelecer a grntit'ica,;ão a quu tom direito o almi~ 
rante .TÕsú Candido Guillobel, como ministt•o do Supremo Tri
bunal i\lililar, indcmni?.nndo-G da differença que deixou de 
l'Ccebor ; 

h) a abrir o credito de G50 :000$ ao mesmo ministerio, 
supplementar tí. verba 27" do at•t. H da lei n. 2.356, de 31 de 
dezL•.mbro elo 1910 ; 

c) que manda pagar em dobro as pensões do meio soldo 
e munl.epio, a que tivet'I'Jn direito, pela legislação em vigor, ;is 
vill\•as e J'ilhos dCis ofl'ieines da Armada morlos no desnstt-e do 
.·ltrll.itlabaJJ e por oeeasião das I'llVnltas de ~3 de novembro ~ 
1 O dn dewmllt'O do 1910 ; 

d) que torna extensivas no;; nctuaes :sub-machinistas do 
corpo de engenheiros mnchinistas da At·mada e aos aspirantes 
quo concluirem com aproveitamento o 3" anuo do curso do 
marinha, ns mgalius concedidas poln regulamento a.nnexo no 
decr·e.to n. 8.650, do 3 de abril do 1911, nos alumnos machi
nistns que completarem o respectivo curso tochnico; 
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· 'c) r1ue fixn n força naval prtl'a o exor•oltJio de 1012.-- Ar
chive-:;u 0111 Uos autographn.s e comwunjquu-:w ü Camura, re
mellutulo-~u-llw o outt•o, 

Do~e do Sr·. ~linislt•o da .rr.sLiça 11 Nii!!Oeios lnl.er·iores, 
trnnsmittindo a" munS!II!Ulls eom que o Sr. Prosiduntu da llopu
lJlica restitue dous dos uul.ogntplws das resoluções do Con
~n·.sso Naeiunal, sunccioundnH, qrw autorizam a concussão do 
llccnca : 

a) do um anno no Dr. Cm·los GomCJs Robollo Horta, pro
motor pulJI leu da comarca do Alto Juntú, com dous terços de 
vencimento~, pnru tl'ntarnunto du saudo; 

ú) riu urn a1111o no Dt·. Luiz Quit•ino doô Santos, {ll'Oour·a
dot· dtt lt<'JlLihlir:a na secção do K<lndo do llio du Jnneu·o, pnl'll 
o mesmo fim ; 

c) do urn UllliO ao luwhnt·ul Tt•nnquillino GJ'IIl!iano de Mullo 
Ldliio, pnl'a identico l'im ; 

d) de 110\'U nwzes a Antonio .los<! ua Cunha Lima JJJ·a~a. 
o~ra·iv;io uu .Juiw J·~edl!J'al na ~uu~.ão dn Hir> rio Janeiro; 

e) nbl'iJ• ao mesmo minisl.el'io o urodito do ·ÍÚ :~üi$ü80, 
supplernenln.t• ú \'UI'IIII 8" do m·t. ~" da !ui n. 2.3úü, de I!HO, 
pnru pagumenl.o do (IOHSOU! (! matorinl da Souretaria ua Camnra 
dos Deputados ; 

f) a abrir no mc,;mo lilinistoJ•in o ui'odit.o de 2,670:030$2ü3, 
extl'ltol'dinu!'io, t1 o supplmrw.ntnt• de 7~7 :ú5ú$020, J>ara supp1•it• 
n dol'loionoia dn renda dos illlJJOstos do tr•unsmissfío do pi•Otll'ie
dado o de industrias e pi·ofissíit•;;, e df'~linado :to ;uppl'imenl.o 
do varia~ con•siguniJões do ot•çamenl.o em vigor e JH'OI'ogando os 
01'(11\montos ; 

o) a nbl'ir ao mesmo ministei'io o m·edito de !lO :000$, SUfJ
plomentar :í vorba n. 37 do a['t, ~"da le.i n. 2.356, de 1010; 

h) a aill'il' au nwsmu ministerio o crcrlilo de 3 :ü081j!!l32, 
suppleua•ntm· ú vel'lJn 2\l" rJo art. 2" du lo i u. 2, 3úü, do HliO ; 

i) a. nbl'ir ao mt•.<mo minisl.orio o erudito do 32 ;000$000, 
al'im de ouuul'l't'l' ús dospezas da sub-eonsiguacito- Dicta's de 
onfer•mos c alimentos de communiuautes do Ho~pital de S. Se
bas,J.ião ; 

j) que to1•nu extensivas ris obras l~cicntifica,s·, litto.rarias e 
nrtistioas, editadas em paizos e•strangeiros que tenham ndherido 
ús ooni'er•euclns int.ernacionaos soh!'e a mnteria, ou n:ssignndo 
l!·ntndos com o JJrazil n rJssu respeito, as. disttosicões da lei 
n. 40G, do I do agosto do '1808, salvo as do nrt. 13 ; 

k) que fixn o subsidio o n a,indll de custo dos Deputados e 
SenadoJ·es para n logislntum do 1012 n 1\Jt.l. -Archivc-se um 
dos nulogi•nphos o communiquo-so ú Gamara, romcttcndo-sQ
lho o ouLro. 

'l'i'll·S rlo St•. Ministro dn Guerra, trnnsmit.tindo as mensa
gens com que o Sr .. l'l'Csidcnto da Hepublicn t·est"ituc dous dos 
nulographos dtts rosolucões do Congresso Nacional, snnuciona
dns, que o autorizam: 
· a) l\ •nlH·it• no :M'inisl.erio dn Guerra os creditas de 

1. 012 :523$028 o L 7·13: 123$4nu, supp!omontares i\s v~rl:>ns to• 
e H' do art. 21 dn lei n. 2,•350, de :1010; 



SESSÃO J~M .\ Jlll l\1.\10 lll~ 1 Ui~ 

· /J) u abrir no mcHmo mlnistorio o aredito do 5 :COO$, de~ ti
nado ao Jlllgnmonto no oor·onol Clodonlrlo dn Fonseca, do rlinrias 
que deixou de r·cecllt•r· eouw chcl'o da oxLinela·oomml,·silo de 
compras. de material bellico na Eut·ovu; 

c) a ul.n·it· oUO mosmo mirliootu.rio o orcdiLo do 55 :2U8$387 
pm·a uttendm• uo pagamento a que il'rn direito D. Emma Dins dll. 
Cr·uz, do ordenados nfin I'ot!IJ!J!do~ por· seu mar•idn Alhol'to Dias 
du Cr·uz, ulmoxal'ii'o da Jnl.onr.li•IIIJia da Guul'l.'a, or·a ext.inctu.
Archive-se um dos nutogr·apho:; e cnmmunique-so :'L Camarn, 
romcJ,f,rJIIdo-se-lhc o outro, 

Vinto o quatro do St•, i\linisi.l'll da J.o'nzonrla, rr·an:.;miU.inrlo 
as mcnsagen< com [JIII) o SI', ll're,idonlc dn lle!lllblhm L'iJsl.it~m 
dl.lliM ,doH nul.ogJ•nphos dnH r•osol111;ün~ do ConHJ'I',:'~o Nnninnnl, 
sanecronaduH, qw• n nutol'i~nm: . 

a) a cOJwedul' um nnun dn lil'encn a .ros•í 'l'homaz Carneiro 
da Cunha, 3" esel'lptuJ•nt·io da All'anuega riu !tio de Janeiro, 
para lt•atamonto de ;audo; 

b) 11 abrir uo mesmo minislerio os credilos de : 
i33 :5o\3$250, pum pagamento do dividas de exerciclos fin

dos do mesmo ministorio; 
i : 131$GOO, paro. indemnizaçüo ao cofre de orphãos de igual 

quantia., po.ga indevidamente pelo Thesouro Nacional ; 
i :526$, para r<l~tituiçüo ao bacharel João Kopke de igual 

quantia, que do mais pagou de imposto sobre subsidias e venci
mentos ; 

i. Gi5: 134~338, parn pagamento de juros dos depositas da 
Caixo. Economica e Monte do Soccorro desta Capital, no 2' se
mestre de 1010 ; 

094:803$423, pat·o. pagamento de dividas de exercicios fin
dQs, constnntcs dn rolncão junta ; 

200:000$, supplemonlnt• 1\ vorbu 32' do nrl, 81, do. lei 
n, 2. 356, da 1910 ; 

427 :H0$000, supp!ementnr ~verba !• do art .. 8i da mesma 
lei ; e das quo concedem ns seguintes pensões de : 

2:400$ annunc:s, á vi uva do Dr. lllanoel da Mottn Monte ir() 
Lopes a de '1 :200$11 sou filho Aristides Gome.s Monteiro Lopes : 

· COO$ mensae~ 1\ viuvu do Dr. Germano Hnss.Jocher, com; 
reversiio pal'!l ~ua filha ; . 
. 8:000$ nnnunlmonto, 11 i:>. Jovitn Mnin Campista e suas fi-

lhu:s DD. Olga, Lucllla, Dozu e Elza, ropnrlidnmente : 
500$ mensaes, ú viuva do almirante Elisiurlo Barbosa, 

com reversão pura a suo. filha ; 
300$ monsae.s. a D. Maria Estophaniu do Araujo Belfort 

Vieira o n suas filhas Dina e Lucilin, rcpartidnmente ; 
üO$ monsnoR, a D. Clot!ldo Austribortn do Vnllo Cnbral e 

outras, filhas do ma.lot· honomr·io Ft•anco!llno do Vnllo .Cabral; 
2:400$ annuo.es, a D. Brazilina de Bueno Pires, vhivn do 

capitão Henrique Azorodo Pir~s ; . 
G :000$ annuacs, repartidnmcnte, n D. Mnriu Thomé Car

doso ilo Castro o seus filhos menores Enéus, Snturnino, lliln, 
Ceoilin o Francisco, viUYII c filhos cto Dr, Antonio 4ususto Ct\r·· 
doso de O~stro ; 
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300$ meJ!saes, :\ viuva c aos filhos do ex-Serrador Dr. An
tonio Alfredo da Gama c Mcllo, roparl.idamente ; 

300$ mensne.<, ú vim•a c ú filha do Dr .• Tos•í l~irloro Martins 
.Tunior·, r•opartidmnenle ; . 

300$ mensncs, a D, Maria de Olivcirn. Cruls, viuva do ex
ehc1'e da commissfto de limites cnl.•·e o Br·asil c a Bolívia; 

100$ mensae.s, a D. Gabriella Muller do Ca;s.tro c ú 1sua 
filha. soll.oir·a D. Gabriolla de Castro, rep:wUdamenl.e ; e das 
que : 

d) disponsa os 'l'unccionn.rios do lrazenda 1" c 2" entran
cias da JH'OVa do idade para a inscrip•;iío em concur •. 'o de guur·da 
môr e de ajudante de guarda mór ; 

e) '" ,\lesas do !lendas do Itacoatiát•a, de Porto Velho c 
Laguna o mesmo t•cgimcn da de, Antoninn, c eh\ outras provi-
dencias ; · 

{J orca a Hcceila Geral da Hepublica para o exercício de 
f912 ; 

o) fixa a Dcspeza Geral da Republica. para. o mesmo exer
cício.- Archive-se um dos autographos e communique-se :\ 
Camam, remettendo-se-lhe o outro. 

O Sr. Metello, supplentc, 'servindo do 2" Secretario, procede 
ü leitura dos seguintes . 

PARECERES 

N. 19-1912 

O exume de lodos os docuinentos relativos no pleito ren
Ji~ado no Estado do Coará, aos 30 do .inne.iro ultimo, rrão depa
rou ú Commissão de Poderes inregularidades e vicias outros, 
alllm dos apontados, ·,iú pelo contestante, já pelo procurador do 
candidato diplomado. Essa circumstu.ncia muito nos facilita •a 
tarefa. porquanto o conhecimento do legitimo resultado da elei
ção ndstricto fica ú decisão das questões disputadas. 

Antes, poróm, do entrar-lhes na apreciacão, cumpro para 
logo considerados os boletins eloitoraes. 

1\1S votações constantes dos apresentados, ora. coincidem, 
pela cxistencia do duplicatas de authenticus, ora confirmam 
ou contrariam os resultados da.• eloicões a que uns c outros se 
reportam. 

Si relativos ·aos pt•üneiros Jlleilos, '' obvio, dispen:savel lhes 
é o conhecimento, si concerrw.ntes aos :segundos, não satisfazem, 
como elementos probutorios, ús oxigencias Jogues. 

DuUis são 11.s hypothcse.s do que pód~ resultar a existencia 
de duplicatas : 

a) a dualidade da eleições ; 
b) a falsificacão de authentica. 
Verificada a primeira, determina. ·a lei caiba a. primazia :i 

que so tenha realizado no local previamente designado, o, 
accordes ambas om relaciio •a esio requisito, '!lo preferencia por. 
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ncn.w.lla a r~u.ios l.J•aballlns da nwsa, Jegalmeuln nomHada, haJa 
Pl'eRidido. Num du umn nem de nutJ·a eou . .:a. nos em•tifien. o bo
Jel.im. COII!"i!(jUeULülll(IJJ!.P, na Jll'imeiJ•a llj'[JOtlinsr!, o r • .;eu eon
CUI'!'\0 não IJn:-;La pni·a dmnnn;.;·LJ'UJ' a lr!gil.irnuladc du uma dellas. 

Na occorr·pncia. da sr~gunda, a un:-;sn vur·, o JmJdim Lambem 
não dirime ns suspcilns de falsidnrJr~ quo ig·ualmenle J'ecahem 
.-:obi'L'. nmhas a·.~ aulhonlicas. 

1JJ•eliminaJ'mtmte. o a11Lag01d.~mo ent1·o eJia.o;, al1!m de de
r.orrentu da t.liveJ·~·ddado dos I'esulladus da u·Jei14•ão, pôde igual
mt:nl.e JII'Oilliiital' quct· da Uivei·goncia de nomes, quu1o, apona:-;, 
dn dis:-;enwllmnr.:a de fit·nms du:-; signatn!'ins de·:~s~.•.:.;. doeumenlo:-;. 
Num c noui.I'O caso, o boletim não põe lm·mo ao eoni'Jido ent1·n 
·n:o:~ aullwuticas, porquanto o purfeito conhecimento da vel.'da
dtdt·a não eslá ud:;;tr·icto exelu:-~ivnmente ;i veriJ'icac,:üo da au
Lhonticida.de das Ji1·mas, rnm'i ropot't,a.-:.;o, principalmente, i'L 
exaclidüo do re;";ullado que eonsigna. Or·n, o tnbelliiLO, ao J•eco
nhecer as assignaturas do:s subscriptor·~s do bolel.im, não 
afl'irma a firlelidadc de tudo quanto nelle •se. relata. Desl.'arte, 
Jll!tcuteado J'iea que, em ambas as hypoll~eses de rluplicalas, o 
bolel.im, consider·ado como r·ermr·so pr·obaute, ,; sempr·r1 um ele
mento de valor subsidiaria, 

As du.plicataR 
.... ,- ... 

Rdativnmente a este ponto, tanto os interessados, como a 
Commissão, accordam em desprezar amb3Js as süries das de 
Crathc(ts, .2u, 3u e .'J" ; Ma:ssnpê, Arnciroz, Aurora, Campos Snllcs, 
Crato, ,Jagunribe-Mirim, J.avra·s Sant'Anna do Cariry, 'l'ahuá, 
Vnrzea AlegJ•r•. Rosta, pois, eonsidi!t'ar as drJ CJ•al.heús, 1"; Ipú, 
lhiapina, Marauguapr•, Sobral, Barbalha, Jardim, S. J\larnru·do 
datas, pleiteia. o reconhecimento da legitimidade de séJ•ie que 
datas, pleiteia u reconh•Jeunr:uto ria Jegil.imirladr! de St;l'!t• fJtle 
lho ,j favoravc); · 

Inic•iaremos a apreciat;ão do~ fundamentos ar·guidos, lo
mando em eonsidera~ão as de lpú e Jardim, por docorrentes 
da dualidade de ,iunlns or·ganizadoras das mo:ms eleitoraes 
de~ses municípios. 

A' munião das ,juntas Jl'!'esid·idas pelo eol'Onel José Lou
renco de Amu,io, em Ipú, e por Mililão llodrigucs de Car·valho, 
em Jardim, com11arcceu a minor·ia dos membro~ da commissão 
revisora do .nlislament.o, e sobr·e ·i~so J'unecionar·am sem a pre
sença das autoridades Jegnlmenl.e incumbida~ de presidir• o 
secretariar-llws aos trabalhos, A' vista do relatado, e allen
dando a que us outras pr•emwhe•t·nm todas as formalidades legues 
ao se dosobrigar·em dos deveres, bom do .ver· esLú car·ecer•em dn 
legitimidade as mesas eleitas por uquellas ,juntas. 

Respeito ús demais duplicatas, conlm a validade da sério 
:_ O~orio de Puivn - allega o contestante: 

a) serem signatn·rios das do Bnrbalha exclusivnmonto mo
S!H'ios supplentes, e tJslm• assignada pelos ofJ'ecLivos u sério 
quo lhe rl J'avornvol; 

I 
' 
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b) ••sl.ai'Oill nssignadas por· iur!ivirlrros qrro nlio fazem rmrlo 
rins mesas us ele Cml.h.,r'r.:;, l"; tpr'r, .tnr·clim, Solll'al, Mar·anguapo 
o J!Jiapina. 

Contra a:-~ Jli'ÍillCÍ·I'ns allegw:.liu~ nndu nlJ.ieeLou o proeurndor 
da parl.e arfyer·sa. Quanto lÍ l'iJinlil'll 11 fhinpiJrn, diz que o alie~ 
gndo fundn-sn nm oqn i\'neo, poi:; o eidndão quu subsc!'ovn a 
auLircnt ien ,; lllnreos Mai'Cinno de Oliveir·a o não l\IO!'RÓS 1\!nr~ 
einnn {]o Oliyeir·n, e m·tnw quo a~ cin Ar·aenl~', 2~~; o M:l·t'nnguape, 
:l"; ria stl!'io- i'l'di'O Bo!'g·es- inenr•r·em nn nullidndc apontada 
poJo nonl.osLnnl.o em l'elar,,lio 1íil nul.hrmt.ions rio Cr•nt.her'ls, I"; 
o te., neirna ll11l!1eionadns. 

Est r'illlula mio s<l no flllll oxpenrlou no oonsidor·:u· ns rlnp!.i
cnlns dr' tpr'l e .Tnr•rlim, sinito t.arnlwrn 1111 Jll'nrondrmr,ia do nl'S'llido 
mn r·eladín IÍf-l dn Cmtllnt'r.i-1, lu: Gr·nn.ia, 2n; Arnenly, 2"; Sohl'nl 
o Bill'illlllrn, a l:nmmisslio opina R<'.inm r'ompnt.nrlas aos varios 
cnndirint.o,; ns vnt.nr:<ies en1nrroinr!as em wna rins SIÍI'i,,s do enrla 
umn dessas nut.hrnt.ien,;. 1'01' Pst.r• moi i\'() l.rat.ni'Ü dns nllegnclir•s 
do pnt.I'Ono do eandidnt.n diplomado so!ll'e as oloiçües de Jardim, 
IL"; Sohral, I" o 8"; c Tpi'r nn pnrtn r•o!nt.ivn IÍR authcnticns eloí~ 
tomes. 

01'(/anizaçrio das mesas 

Analrsnndo ns nul.hcnl.irms das actas dos l.raball1os das 
,luntns m·ganizadorns das mesas clciiOl'aes, o cont.estnnto im~ 
pugna n Jos-nliclade das de: 

ILapiprrca, Tpuoil'as, Paracurú, Cachooirn e Rincho do 
Sangrw «onde n cscollrn dos mesa rios el'l'cctivos •rccahiu, eontrn 
oxprossl\ disposição do ar•l.. on, nos e·idndãos que maior numoro 
elo sul'f'mgios obtivcr'llm>: · 

Pentecost.c, I"; o S. Franciseo, «porque a elassificnção dos 
!guahncnl.c votados não resultou do eritcrio leA"Ill>; 

S. 1\!nt.héns o Pedra Bmnea • por• torem funccionl\do nas 
respectivas ,iuntas orgnniznrlor•ns das mesas os presidentes das 
commissões rle revisão do alistamont.o, que, pelo osf.aluirlo no 
art. 01 dn Joi, c de accôrdo com o aviso do Ministorio da .Justicn 
n. 34, do 10 de novembro de 1005, dcllas núo fazem parto>. 

Ap!'ocinndo n cril.ica, a « noful.nQiio > argumenta: 
«Tpneirus, ll.npipoca, Sohi'UI .• Tar·dim, S. l<rnncisco, Gran.ia, 

•rambnr•il, Pari\Curú, C:aBhoeim. HiaBho do SanA"uo, Pentccoste, 
Vicosa, Bon.inmin Constnnt., Pcrlm Bmnrm, S. llfat.Jwus, Soure. 
- Não J)Odem RN' tomarias ern nonsidorar;ão as nlloA"acõos do 
candidato contostanto, .so.iam o lias enuneindns om sou benol'icio, 
ou om hcncl'ioio do candirJa·to diplomado. Alilís, si isso vingasse, 
só no munieipio do Sohr•al, POI' exemplo, !.criamos do descontar 
1.177 votos ao cgrrgio wutostrmlo. Esses casos rcfrwom~so 1\ 
diff'orouç.a entro o rosull.ado da vot.ncüo o numero do votos 
obtidos pelos cidadãos o leitos mosarlos; ú falta de remessa 
dn cópia da nct(l dos trabalhos da junta organi7.adorn das mesna: 

.. -
• ! 

..... 
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á faJLa do eouceJ·tn du ulguJnn~ das nel.ns euvindus; o, l'innlmunte 
Ú l'nlla das USSil:(tlillUl'lLS t.!us llletnlll'OS que lülllill'Uill [lttl'LtJ utrÍ 
oul.ras. 

Neste poulo as súhins tloulrinas e .iul'ispt·udeucin aceeilus 
são as emiltidus, lm um anuo, por c~La aul.ut'h:ada UummiH~ii.o, 
ljllC [lü(>O Yellill [llll'a l'C[ll'OÚUZit•, •• 

Confi·ontados as alleg-ul;úu:; do eontu~laulc o o retiumo que 
dellas J'az u <llel'ut.a~ão •, resulta mnniJ'csla a diseOol'dancia, 
untl'e umas e outro. 'J'unto hasl.a [llll'a que uão colha a conlt·a
dieLa, J'claLiva, IJVidunLetuente, a \'Íeio~ o irrugulal'idudm! niio 
apontados. 

Quanto (t pliase do pJ•oce::~su eleilol'al, pt•e,;untmnenLc con
sidemdu, o [JI'OeUl'at.!oL' t.!u eaudidaLu diplomado al!ega estar 
viciada a aul.lwnLiea da al'.la do or·gnnizn~ii.o dns rne~ns do muni
efpio de ~utlt'e, por·quu « J'asvnt·nnJ o uoJJIIJ de ttlll Hut'l~lilauo de 
Uomn:-; dn Ln\, pat·u aeet•eseunl.at•ent a e~•~e IIOIIW a paln\'t'IL 
« Uui!ll!li'ÍU~~ ». Nm I'IIIIH1fio nus tlt• t'ioh!'nl. <l!•nn.ia, Tamhol'il, 
Yil)osa u Hun.itunin t:onstunL, linJil.a-su n in<·.lnil-us entl'e os 
citru.Jos tJUiu conto:-;tanle, sem atlduziJ• n:-; !'azi',us t'lll que ~o fundn. 
JIUl'O. htquinnr do llUI!itlndu as I'I!HfHJeLivns III'H'HIIÍZill:-üe~ de 
mesas. Assim, n. iusel'IJito intl i e ada, pareee, resull 011 dn. inadvct•
tonciu de considemr como rel'erenLes aos trabalhos das juntas 
ol'ganizudorus allogacücs quo so relacionam com a constituiciio 
das mesas no dia do pleito. Com•,!maluuu salientar que, respeito 
ao municipio do Gl'nn.ia, com a arguição o dccorl'cnto nullidude 
do pleito concot·dou ti • HoJ'uLnr)ÜO ». (1\oi'. png . .\, u!incas 13 
c seguintes.) 

A nnn!ysc da Commissi\o, poJ'IÍll\, nvill1mdou a illegalidnde 
das mesas do municipio do 'J'umhol'il, poJ' LuJ•om sido conriide
l'!ldos mesnrios r•J'I'ectivos os cidadãos nmis votados. Pot• osto 
1nnt.ivo, u !'t vista das arg-uil~úes quo J•upt-ltamos proeodent.t~s, 
julgamos devem ser annulladas as e!ci<;üs do: 

Ivucit•us, Hapipoeu, S. Fmnciseo, 'l'nmhm•il, t:uclioll·ii'IL, 
1\iucho do Sangue, Pontecosto, 1~; Pedra Bl'ancn e S. MuLheufl . 

• 1s anthonticas, oldtoJ•ao,q 
. 

noquor o Sr. Dr. Pedro BoJ•ges a annulla<;iio daR oloiçücs 
dos munieirios do l'neoLy, ~"; Ptwnlulm, 2" o 3"; 'Palmu, 2"; 
Senndm• Pomrl(~U, '1", ~~~ o :1·~; .Ben,iumin Const.nnl, 1u tl ~~\ o 
Viçosa, por csl.t\J'Cm a' respecti\'as nul.huntieas assignndns pot• 
inciil'iduos que nãn l'awm JHII'le das mesas: 

Mat·auguape, 1"; poJ•qtw a aul.heul.iea não esli't eonccl'tada, 
niio vuiu aeompanhada da I it-1ltt do nssignatUI'HS, o da neta da 
·\'

1 Rüct~ão consta lot·nm yotndo no:-;ta n:-; eleit.or·es dnquelln, 
cu.i a mesa se niio reuniu; 

SanL'Annn, 1"; tml·qunul.o a ct'>pia da nela veiu t!csacom
pnnhnda da lista de ussignntul'ns, e o J'usull.ndo que consigna, 

1'1 v·ist.a das ruzõcs JlOl' ollo exnlanmlns, não pódc ser verdadeiro. 
A' sua vez o Dr. ,Tosú Linhares, autor dn r(•pltell no quo 



uotWOI'JW nos jJ/eilos de l\Jnrangunpo, lu; .Pn!~oLr, ~";e Sant'Anna, 
·L"; rol'uLn as nl!ega~~õi'S do conlesLnnLu, nos seguintl~S LIJt'mo.s: 

... Mtu·angun.pP, ·/";-« ... As ÍI'J'egulm•idade.'i apnrüadas mio 
sao dnquellns quo irnpor·tam na aunullaçfio, como muil.o bem 
decidiu esln ·illus/.r'JHia Commissiio em par·ewr· n. li, de !OJJ, 
por occnsifio do J•econheeimonl.o do Senado!' J.'J•aueiseo S!l ... • 

Pacoly, 2";-« .. . Sem ar·gtúr· nenhum l'undamcnlo, pede 
o cont('Stante: a nnnullação ela vota1.~ão dacln na :!H ~Pceão ao 
enndidaLo diplomado ... » 

Sanf,'Anua, ·/": « Tmprocüdon/.es são as allegat .. ~lit'S c:qwin
sas do hon!'ado eontusl.aulo. Não lll'll'Uiu ·nL•nlnun vieio ... » 

I~xamiuemos as consic.Jernc:.Gei-1 addmddas. 
As aul.henLieas de Viçosa e Beu.imnirt ConsLanl. incorrem 

nn mesma et~nsul'a que IL•vou a « Jlcl'uLação:) a concordai' eom a 
nnllirlade das eleições de Palma, Srmndor Pompeu e Pncalu!Ja. 
A de Pacol.y, ~", lambem esl.tl nssignil:da pOJ' um eidndão (FI'Iln
ei~r:o Lobato) que u:1o rí mesario nem ~upplenle. Em eonse
tJUtmeia, OR !'tJsull.ados nellas cxarndos niio prldcm, iguulmenlc, 
ser computados. 

Maranguape, 1" -.Não lia paridade ontr'e o precedente in
vocado e n hypolhese verificada. Aquelle r·BJ'ere-se a eleir;ões 
contra cuja validade apenas se arguia, ou a falta de conce!lto 
<la etlpia da neta, ou a da remessa da lista de assignaturas. 
~!'rata-se gora ·de uma eleição impugnada não stl por ambos 
aquelles fundamentos, sinão tambem. por terem !votado na 
·'1 11 seccão os eJni:LoroS inscriptos na 111

, eu,ia mesa se não reuniu. 
Om, a authenlica dessa secção eslít revestida rle todas as l'or
mnlidndes legues, e contra a legitimidade da eleição nlli r·nali
~ada não protesta o cnnd·idato diplomado. 'f'udo quanto se oppõo 
no exarado nesse documento, limita-so a uma declamr;ão con
stante da duplicata da 3" sec,•ão (desjwe~nda por estar assignuda 
JlOr Thomrl Gomes da Cost:t e ouf.ro, que não são mesnrios), 
declaração essa de que vol.amm nesta. ultima secção os oleil.ores 
<la 1". Assim, uma v c~ que <lrwe prevalecei' o resu Hado rla 
iJ" ~ccr;ão, ri lógico que não príde ser tomado em consiclernciio 
o da 1", sob pena do sc!'em apurados duns vezes os vol.os dos 
seus eloitores. 

Além disso, depois de eonco·rdnr com a annullaciio dos 
pleitos de Palma, Senador .Pompeu r Paeatulm, solieitn n nulli
dalie do~ Jli'Oet'ssos eleitoraes de: 

Tinnguá 2, por· ter· assignado a aul.hentica, sem ser mesario 
ou supplcnt.e, Rnymundo Ximenes de Aragão; 

Jardim 1, idem cm J'elação a .Joaquim Galdino Gonçalves 
Lima; 

Maranguapr 2, l'elal.ivamcnte a .João Esi.<JVIÍo de Cm·valhn; 
Sobral I t! 8, por·qunnto os mesnl'ios .Tosrl Goclol'rcdo do 

Amnrnl c Alh<JI'Io .Tavme elo Amaral cm cnl'l.u dil'igirla a nm 
dos canrlidaln,; a· dcjllllndo dot:lar·am não l.l'i' linviclo rdoiçlio 
sessas sec,:ões. 
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Hani,'Aun~t, -J ~~. l::ialvn. a Jalta de r·urnesHn. da, li::; ta d1! ·a:o;signn-

f,ur·as dos elerl.or·es, pr·eenelro a auLhenl.iea ·desta. sec,~rw todas 
a:; demais exigeneias legnes .. lul~amos, no enLrctanlo, que o 
IHIIIWr·o do votos quo ella ntbr·ibuo como obl.idos por• um unico 
dos dous candidatos mio pódo ser• compulnrlo. 

Ao nue nesse papel se relata, lllH1a menos de ilJ.'i elcitol'e:-t 
dt!ssa secção e das quatro dNna.is em quo se divide o municip·io, 
nelln. votarnm, tondo o Jll'Oee:<so eleiloJ•al terminado :\s oito 
Jwr:as da noite, Em_ 10 !tom><, ou se.iam üOU minutos, portanto, 
ull,unou-se a elert~ao .. Assun, mosmo -cabendo a cada eleitor 
que se dir. ter votado apenas um minuto para ser chamado, 
l,er· o Li tu lo exam iuado pela mesa, escrever· o nome no livro 
rio pru:-:en!:-n I! JHls duns lisl.as ·do assigna!.u!'as, e depositar· o voto 
na uJ·na, temos que sti rw:.;sa tarefa deviam ter sido dispendidos 
;; I.'J minutos. ~tllner·ando-se por SG os que I' a lt.nm pam eom
plt!lar o tempo da {h.u•a()ão dos tralmlhos indieada, desse pcriodo 
s1~ devia Ler :-iOC\COI.'I'ido a mesa pat·n que o seu JH'Csidente con
tasse, scpar·asse. emmassa:;se u novamoute r·eeolhe8Ru ;'t urnn 
l. 0~8 ceduias. Callia-lhe ainda o dever· de abril-as, r·el.iral-as 
dos envolucr·os e em voz alta lei' os~. 570 nomes dos candidato~ 
a dl'putados e senado!'. Demai,;, dentro desse lapso de tempo 
havia de ser· notado e pnster·inJ·mcute sommado o numero de 
sufl'ragios obtidos Jlfll' cada UI II dos votados. 

A simples enumer·;H:ão desses indispensnveis lt·nmites 
evidencia a impossibilidade material de executai-os no rapido 
tr·auseorrf.'r du uma boa lror·a e vinle u 'Seis minutos. Em ncnhurn 
out1·o ponto do tm·ritorio da fiepublica, mesmo naquelles onde o 
gn:u r,o cultura inlellücl.unl 1! mais elevado, J'eito de'"n natu
J•nr.il 10i ainda le\'ado n ler·rno em tão exíguo.prazo. No pleito 
de I de marr:o de JOIO, aqui 110 Distt·ido Federal, I" secção 
dít ,íu Pr·ctoda. eompUI'el!cram e vaLaram 403 clcilores. ·Pois 
bem, essa sec1:ão apcnns logr·ou consummar a elei4.~ão ;ls ·11 horas 
IJ 5ii minutos da noite, isto ,;, Bill qunsi H hor·ns de trabalho. 

Demonstr·a esse I'Xemplo, eolhido ~em o menor esfor·[!o de 
lwsquiza nos fa:-~l.ns uleil.nr·1w~. a pnlpnvel l'al:.;;idarle de tudo 
q11nnto nos scicntil'iea o documento et•iticado. Demais, o nrbitrio 
Ol'a adoptado pam amtullar· o resultado dessa sec,•ão ,; o mesino 
applieado em r·,•lal)ão no pleito de Palt•ocinio, Estado df! Minas 
Gcrtws. (Vide pareeo.r· n .. ~,do Hll2.) 

lletilOntando ús at·guições da « llefulnt:ão » úcerca. das au
Lirenticns do l\hu·anguapo ~", de Tinguít 2'' e Jard-im -í", verifi
e:unos sct•cm improeedenll!s, JIOr•quanto João Estevão de Car
valho, naymundo Ximenes de A1·agiio c Joaquim.Galdino Gon
'mlves Lima silo mesnr•io~ des/.ns scccões, conformo se doprc
iwude rias adas rle or·ganiznção das mesas deste município :t 
pngs. 2 e~ v. nliiwa:-; 33 c 1; pag. 1 v. alinens 2ü ú .:!7; o 
pag. 2 "· nlin~n :lB. 

Soh!'al e Jpú- Carecem de fundamento, para alcnnçarern 
- n rim que \'i:o;am, as nl\ega~~õe~ J'eiaUvns {I:; t..!lei'.~ões Uesse mu

nicípio. 
As t•leieõe> de Araeat~· -!" c 3" não pódem prevalecer, 

prn•qnanln, (11'\'I'JHJo spr• nplll'nda n dnplknl.n- Osorio rio Pniva 
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- da 2' sucç11o, if!W resa tm·om nolla vul.at!o os oloilor·es 
duque lias, cru Jlrül da null idadll dessas oloic.õcs militam os 
mesmos :J'undamenLos que dol.urrn·inarum a do resultado dtt 
primeil•a do i\lin·anguape, . 

J<'rtale~a - Accusamlo nu duJ'uiHJumlo 1t l'ogulm•idade da 
oloicão desse munieipio, os dou~ eauclidnl.os annlysum os 
successos nlli occorr•íclos dins nuLos da ,;poca um que ella se 
eJ'J'ecLuou. 

AJ'Jí.rma o conl.osLnnLo que n ~il.unc;:io da capital do l~stado 
croando <a mais posada itl.limospliera do umoacas, coucc;ões o 
violoneias de toda a Oi'dem>, nl.,mol.'iwu o nJ'asLon das urnas 
grunde pnr·Lu do eluitlwndo, eÍJ'elllllHLaneia essa quu pnrleJ•osa
meni'J influiu no resull,udo do pleito, 

O prouurnrlol' do enuclidato cl iplomario w•baLo essas nl'fil'
mnL!vas exldbindo carta:; dos pt•p:;idt~nl.es das mesas elcitornes, 
uttostnndo a lisul'lt do /JI'Ocusso eluiLOI'al. Jú do si a notoriedade 
dos successos a que alludo o uontesl.anto deixava paimr no 
espiriLo puliliuo as mais fundadas duvidas, quanto á normali
dade das uondic;õos um quo se J'el'iu o pleito nessa Iocalidndo. 
Essas oucorroncins, pot·,\m, nos hastal'inm pam domonstrnt· a 
procedunoia das approliensües, se ou l.rns eircnmstu ncins lho 
uão ovidonuiassom a .iuote~a, I~ pm• .insti J'iunl-a, basta que se 
attenle nos resultados dos pleitos desse município, onde, no 
di1.er do [lati'OIIO do cmudidato conl.ostaun • ai/• nos tlins mais 
negt•os ... u vontade dos eidadãos se manifestava sompr•o com 
relativa liberdade~. ' 

Pesquisando nos mappas das eleições anteriores os t•esul-
tudos desse municipio, encontrámos: 

Bleicão uo 30 do .iuneil'o de 100!l: 
'I'homa~ Accioly, !JH; ~I a l'i n !10 do And t•nde, 31G. 
l~loicfio du 28 de rovnt·uii'O do 1!!1 J: 
J?ranciseo Si\, 02a; O~fn•io de Paivn, ~2n. 
l•:Ieicão de 30 de ,ianoit·o do J(JU: 
Osorio do Paiva, 832; Porlro Bot·gos, 2ú, 
Patenteia esta sin1plos onunciução de algarismos 11 uulis 

exLraot•dinaria o iuvorosimil dispal'idado entro os resultados 
dosLn o dns domais oloi~ões. Ao passo quo a votação dos cundi
dal.os do uma das duas nggremiu~ões PIWLidnrins existentes no 
Estado ascende do 31ú e 2~6 1t 832 votos, os suJ'fragios obtidos 
pelos outros decrescem do !JH e !l~B a 25. Assim, se om J'aoo du 
mudança operada na situação politica do uma dus parcialidades 
lt dii'J'oronçn em sou favor ú explie~tVol, aquella contingenciu, 
longo do justificar a dive!·sidnde em r·olac;i\o aos outros, consti
tue irrot'utnvel argumento om pró! dus dolega\•õos do candidato 
oontestnnto, 

Si normaes tivessem sido as condi\•Ões cm que so feriu o 
pleito o succcssos pol' domais conhecidos nüo í'izossum peri
clitar 1t apregoada liJJOrdude da oleidio, poderia o desinteresse 
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pelo seu resultado ,iustil'icar-lho t: disparidade. Mas este não é 
o caso. 

Ao om vo~ de tm•ol'ocor enUmsiusmos, de occasionar o 
abandono voluntnrio das umns, nquolles acontecimentos deviam 
no contrario, ostimulur o oloil.orado. Assim, a re'.'Oliu com que 
correu o pleito, por· pat·l.o dos corrolligionarios da ~ituacão 
docahidu, denota l.omoros e J'oceioi nal.urnos, mas sómonte con
cobiveis em épocas de agitu('õos pouco communs, em dias de 
angustiosa ospoct!ltiva. E nem sô a coacção mater·ial o a 1'alsi-
1'ic!iCão empanam a log.itintidado tio eleições. Haja vista o 
suborno. 

O voto, prorlucto do conluio cnt.ro as pnl'l.es n,iustadns, nem 
por isso deixa do ser uma mnnil'ostn~ão da vontade. 

Não ha corntudo, quem, proccdcnl.omente, possa sustentar 
a pureza do sut'J'J·ugio que do tão indccoJ·oso conchavo decor·ra. 

O resultado de um pleito quor-so :ihJcto das opiniões livre 
e legalmente expressadas. 

Em torno dessa aspiração gyram as leis eloitoraes, cm 
busca desse ideal criam-se e rnodil'icnm-so os seus processos. 
E não será a um periodo revolucionat·io que iremos pedir o 
typo modelar da oppo·rlunidado pnm verificação do pleitos 
eleitoraes. · 

'rodas as considera•Jõcs acima adduzidas e argunwnlos 
exarados conJuram-se para [ll'escrover a nullidude, ora pro
posta, da eleição do Fortaleza. 

CONCLUSÃO 

Da eleição cm oausa st1o esles divcr•sos ·resultados: 
a) constante do mupJm orguni~ndo pela Secretaria, o des

pror.adas todas as duplicatas: 
' 
VicenLe Osorio de Paiva .................... . 
Pedro Augusto Borges .................... · · 

!LO:l7-tr.O 
0.337-152 

b) accusmlo pela acta da commissüo apuradom: 

Vicente Osorio do P11iva .................... . 
Podr(:· Augusto Borges . ...................... . 

12.506 
G.201 

c) decorrente do computo das votações constantes de du
plicatas julgadas verdadeiras no resultado do mappa: 

Viconto Osorio de Paiva .................... ·· 
Pedro Augusto Bor•ges ............. · ........ · . 
' 

11.357-140 
!) • 21•3-152 

Somrnados os votos immunes Je nullidades, o resultado do 
pleito é o seguinte: 

Gol:lOrnl Dr. Pedro August.o Dorsos .......•. • • 
Genot•nl V·iconto Osorio de Paiva .•...• • ...... ,' 

8.607-152 
6.124-115 
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A' viRtn da~ euusitlei·n~ües expedidns, a eommi;s;io 1\ de 
parecer: 

J. Quo su,inm annulladns as oleil:ü!~s dos. municipios de 
Arneaty, ·1·: e a": Hon,iarnín Con~!.nnt, ·!" e :2"; Cachocil'n, Hap·í
flOea, lpuuu·n~. 11·neoma, ~": 1\lm·nngunpc, ·!"; .Pneatubn, 2~~ e 3"; 
.Palma, ~"; P1~11! ocos te, ·I"; Pat'iWU t'i'l, Pccli·n Branca, Pacoty, 2"; 
Hiaeho do 8nngLw, 8. l\lnthcus, SenacloJ• PomrJCu, ~. Ji"rnncisco, 
Smü'Anna, ·I"; ~ramhof'il e Vi(:-o::;n. 

tr. Quu sejam despi'P7.adns as dupl icalas de Crathcús, 2°, 
3u c ·'t".: 1\lnssapü, Arnei!'oz, AuJ•or·n, Campos Snllcs, CPato, lbia
pina, .Jagunt·ih~~-mil'itn, LnvJ·ns, Snnt'Anna do Cariry, 'J:aúha, 
8, Honedido t! Vni.·zen :\legJ•u, u IH~rn assim uma da:.; :.;r~J"ics dns 
de :\J•aea!.y, ~n; Crn!.huús, I"; GJ•trn,in, MaJ·anguapo, SoiH·al, Ipú, 
Bn,·hnlhn e .r:wdim. 

HL Quo sP,inm appJ•nvadn:-: n:; dcmni~ oiBif:õcs l'enlizndas 
no Estado dn Cear·:'! no;~ :.10 du ,i;uwiJ•o dn UH:! pm•a T'ünovat\ãO 
do terco da sua J•epr•e:.;Pnl.nt~ão nn ~PIIiHin. 

TV. Quo se,in r·oeonlweido n pi'Oelnmndn Suuat!Oi' da Hepu
hlica pelo mesmo gstndo o Goriel'nl D1·. Porlm Augusto Bol'ges. 

8a la tias Co111rn iss1ies, :! dP 111a i o de 'I !ll2.- Francisco Glu
CI!rio. '''""'ido. Voto pelo l'r•eoulwr,irnr•nto rln GPIIIJI'nl Vieenl.e 
Oso!'io de Pai\·a. visto te!' eahitln a Pl'elimimu· da nullidade dtl 
eleiuão.- Jouath.as Pf]l/ro.w, Helnl.or•.-, A. ,l;aerlo.- Sá 
Freire. - Wal{rerlo Le11l. - '/'rwarcs de Lrtr•n. - JJ.eruarrlo 
J!m1lf!iro .- Gon~-·al1ws Ferrr1ira, vencido, pol'que a situn~\ÜO do 
gstado do Cr•ar·ü quando ·~e pr·oeedou l'l eleição I!I'H do nt'Litrio 
n cornpr•Pssão, o que não pnJ•miU.iu o liVJ't:! ~~Xel'eif!io do \'OLo.
A .jmprimit·. 

N. ~o- Ull? 

Da netn da apll!':~t:fío g·er·nl Vtwil'iea-st·! qw~, na uleH;.ão 
J'ealizadn a ~W de .iall1 1 ir·o 11IUrnn no E:·ll.ado de PeJ•namllueo, 
para n r·ruovn!:fín do l.t)t·~~n dn Sunntlo, l'or·nm \'O Indo:-;: 

D1· .• Toiio ll.ihr•im dr• B!'ito ......... , .......... . 
Dt•. Aloxnndi'l! .losr; Bai'IJOsa. Lima .......•....... 
Dr, Antonio ;\Jyr•s Pe!'IJira dl! LYI'tl ........•..... 
D i\r(~J'SOS , , , : , o , , , , , • o , • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • 

Votos 
a:~. o;.,. 
l. ·170 

33G 
:JO 

ConLl'a es~n J'OStrll.atlo pJ•nl.o:o;Lou o Sr•. :F1·anei~eo CinLL'n 
Lima, prneurarlor· do DI'. Aloxnnrli'P .Tosr: BarbnRa Lima, u.fl''IJ
~enlando tí .Tunl n ApUI'iHIOJ'a, um I'nC}ue~·Jmonl.o pal'a que 10sS1' 
consig-nado na. adn ~~~~~ pJ•ol.esto eont1·a ll'l'l~g·ttltu•tdades havalas 
no tllt~ito e qrw seJ•inm. npp1wl.unnnwnt1\ provadai'i perante 
o podc1· \'IH'ii'iearlor•. 

l~s.-.n lii'O\'a nfin J'oi l'uil.n. 
O D1· •. :\Jexnndl'e BnJ•hosa Lima, eompnt·PePtHlo J)C'I'f\Hie a 

CommiRs:io de Podei'CR rJ obtendo viRtn dr todos os pnpeiR 1'9-
lntivos ;í P]Pil:fín dnqllt~l\l1 'R:;;I.nt.lt\ limil.on-sr~ na sn.a cont.e:;;tacao 



ao diplnnra do 1>1· •• Jo:io HihoiJ·n dt• H!'iltn n 1':-iiUdaJ' a ."iHUal,'-iÍII 
(JI)Jjfit~a da ltopui.JliPn t! mqwdal1nnntn n dn {JpJ•nmnhueo, ruos-
1 /'ii lidO fii!B a,.;; f'OJHii(:IÍP:o; 1'/11 lfUP :-it' I'I'H]iZOII fi p]t'i!O lliÍO p1~/'
lllitf.iam, a ;;eu \'l!l', a JÍ\'I't' lllilllil't~:-;l.:u:;1n dn vnln popular· . 

. \l'ril'lllntl n:io ler· sido t~nntlidulo f' :q,,..;f,.,.l'- .... 1-' dJ! entJ'HJ' 
uo t•xamt• dns ada.']. 

De igunl modo pr'tWt~dt•!J o t•nndidalll t'ollll!~lado, 
.A Cornnlis:.;ilo, lliiu I.Pm, poi:-;, de ''XillllilliH' 110\'n:.; dtWI/IrJI'\1-

Io~ f.t'HY.irlos :í rli~ett,;,<fio e ~ir11 - pondo tk liiuo eon~idel'ii~üo~ 
diJ ot·uem politiea - tliwt· da Yalidade tio pleito d<•a!lf.,. rias 
aulhontiens que llw for·am Jll'I!SU!Ii.us, 

E desLn.s, i:lt'lll J'nllaJ• em irJ•ugulm·iclad<~:-; t! J'altn:-; 1 nat.nr·:ws 
,_. inevHaveis em nualqucr p1·oeos:-~n olcitoral, J'usulta a iueon
l.(•slaYul maiol'ia do eandidato diplomado. 

Pelo mappa ela ::;cct·einl'ia, a votação foi a seguinte: 

llt• .• João fiiboit·o de Bl'il.lo ...•.....•••. , ..•.• 
1!~ni :;ppaJ·ado ..••.... , •...•.•......•.•..•...... 
J li'. ,\Joxamlt·u .To,;,: Hal'!JOsa Lima •...•..• , , , , .. 
]~III :o~upat·ado .•••.....•..••.••.•.•............. 
l.lt· •. \nl.onin Al1·u,; 11<H'eit·a dn Lyra ...... , , .. , . , 
Jt~rn :-;eparado ................................. . 
JJi\'1Jl'1!iOS • , •• , ••• , • , , , , • , • , • , • , , •• , •••• , , , , , , • , 

V o los 
31.053 

1 7!1 
l,(i03 

" -GHt 
78 

Iili:! 

Appnr·oel'l':llll :1:;1 eudulns l!lll IH·atteo. 
Houve dupl iea!.n:; na 7n se!!l.:ãn dn Xar.nreth, 2~ de Olinda, 

:J~ UI• Hnr·reiros, 1 n ::.!" o :JII de Exú, I~ tle Cimlwos, e I 't, ~~·, :3" 
c ·Í" de l'aeat•tütL 

J~:.;sa::i· duplicaLas, por·t~lll, e1u nada.· in !'lu em solJJ'I~ ú. re:-;ul
l.mlo f'inal, pelo qut~ d a Commissão tle p;N't!ec.w: 

1", q11n He,iam appt·nvat.las a~ oloicõe:o; rualizada:-; oJn :Jn do 
.imwiJ.'n ull.imo nn J~stado do PernamlJUeo fHll'H a l'tmOViH,:iln do 
l.et·J~o do SennrJo ; 

'2", que se.iu reconhecido e pl'Oclamurlo Scnadnt· da llepu
IJlicu pelo mosrno llstndo o Jli' .. foão lli!Jciro de Bl'illu. 

Sala das Conunissüe.o;, 30 de ahl'il de HH:!.-. /i', nlll'-'fll'io, 
i'l'Psidt•l!i.l•, eom I'Oi.o ont ;opat•acln .-1'llllfll'!!s tkl./tl'tl, llulnlot•. 
- Stí p,..,;,.,! .- ,/onulhas Pedrosa.- Wal(rt:lill l.t:al,- /Jer-
11ttl'flo Jlontf'iro.- Gou,~olt•rs Pt•rrt.'ira. vt~neido ~~0111 valo I'J11J 
~<!fltlt'Udü. -A. A:t!l't'lill:-,\ illiPI'illllt', 

\'U'\'0 E.ll Sl\1',\ll,\1111 

... ~·· 
f>ivir·.io do .pnl't•t~UI' qlltl :~ppr·nva as nluit.:ne:; J'l!llli~JJfla:-; t!lll 

PPI'I\Hillillwu H :1,11 dP .inJwiJ•o ull·inrn pn1·a a l'~nm·nl'lin l}n l._tll'go 
rio ~l'IHHin n l'PJ!IIIl!Jeel! ~~enadtll' pelo Jl\WHIIO ]•.stndu ·~~ JJr. ,r ou o 
llibtdr·o do Drill.o. 

Vol, I o 
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,\/ii'IIIn.; a.< ''1\ltdi,;,;,., 1'111 fllll' "' pJ'f,.diiOII o nl/udido 
plf•ito, il H\111 nnnullat>lio impüu-st~ ao :-:-;onndn eutllll um devet• 
,., 1111 h I i1·n uo . 

. Ainda suhsisl.e no espir·ilo pu!JI ien a impt•esslio dos g't'ave:=; 
a!Jollleeilllelll.o~< que PL~·lut·llat•atn IIO~< f.ins {)o anno ull.i111o a 
Yitln enusl.it.ueioual· de .l'el'llalllbueo, a/'J',wt.undo o regiuwn e a 
ll1• flll lJ I ii• a . 

Ol'iumla da illegnlidad1• I! dn pr·opotPnein, a sif,ual~ãn quo 
pelas ar·uws /'ie apo:oi:-;otr daqtwlln Esl.ado 1.1!111 m.ml.iuundn, f'inl.la 
a luta, a nwsma :-H!t·jn d11 vínlenein:-~ n dt•~mandns in()ualil'ienvnis, 
de:-:;r·espuitando as liiJer·dmJes puhlieas ~~ eslaiJnlecendo um t·e
ginwn do op(ll'ussfio c ter·r·or·, que sü as 1'egiões lln·rluH·izndas 
conhecem e praticam. 

A eoni.Psl.ar;.ão aprm·umtndn. ii Commiss;1o pelo eminente 
hr·aziiPit·o Dr·. Har•IJOsa Lima desenhou pm•f'eil.nmente a guuesc 
I' o:-; pl'fH!I'~so:o; do p:;oudo ~OVI't'no ·de p,~r·narn!Jtwn, A irnpr·on:-;a 
rlr~sla J:apilal, q11asi :11~em•de, I.IHII-se t'l'i'l•t•ido eous/.:ntl.etneul.e 
no~ l'ndns l!l'irninosns pPJ'pl.!l.r·ndos d1~Sd1! o inieio ela dietndtrr·a 
lJUu alli su itnplaul.ou. I<;' dn domiuio pulllien I{IHJ eitladão" da 
JtJ:tior· r·espoil.abilidndn ~meiaJ, antigos u illtrstr·es t•eprmwntantes 
da ~ac.:ãn, não I inlmru siqun1' o dil'eito d•~ livre l.l·ansito. 

Cnmpr·,·Jwndt~ o ~enado ern impossivol, Jle:;sa atlunosphtH'a 
de al'bil.rio e compressão. em que sargentos do Exorcil.o lt·ans
J'ormados em eapil.ães de policia. se art·ogam J'enc~ões .iurli
l:iiu·ias I! vão ali• ·ao tll!sacato ao;; Je~;iUmns r·np·t'B:·W'Ill,anle!-i da 
magistr·n/.ur·a, se PlHII!SSI~ r·ualizar· uma elei1;iio uas eurtt.H~~ões 
JIL~!!I!SSal'ias e irnpt•escimliVI!ÍS ao Jivr·u exer't!icio do voto. 

1\IJSI:t pllll~<" lri!'UH•Utosa da Yida !'O Iii iea naeioual, ao Senado 
eurn(ll'f' win Silllef!ionar· I'OIIl o Sl~ll Yol.o a obr·n da nnar·ehia c dn 
viohmcia, de que~~ numil'esf.adin uit.ida o ploil.n de Per·narnblH!O, 
eu.ia atmulla~iio JH'OJHllllw.- Guuç11lvN FeJ•reiru.- fi', Gly,,.,.;o.- A' impl'imil', 

O Sr. Pires Ferroira (Jwln ordmn.) -Si'. i'l'esidnui.,J, ·t·u
fJtWÍI'O nr·gnneía Jlill'a sPf' discuLido, immnd-int.amenlü, o parc~or 
da Cornmi~são dn Poderes relativo :is eleicões realizadas em 
:JO de .i une iro ui ti mo 110 Estado do Cmu·;í. 

O Sr. Urbano Santos - 1\t• • .i'resitlenle, l':u:n igual t•uqur;
riuwnl.n com l'l'ia~~ão lis eleicões reuli1.udas no J~stado dn Per• ... 
namhueo. 

Appt·oyada a ut•gctwia relaliyanwnle ús uleil:ões dn l~sl.ntlo 
do Cearú. 

O Sr. Urbano Santos (pela ordem) -Não nUcndi, Sr. PI'IJ
~iclenl.l\ :í t~onsidm·:wãn de que sohr·n as elei(:nes de Pel'llarnbuco 
lu\\'ia l.nmhcm um \'oto em separ·adn. 

Desdo que ha Senadm·es fJIIIl d1Jse,jum l'nllat.' e pudem que o 
pai'I'IJOI' se.ia puhlitJadn un Di11rio do Collfll'l!s,w, rot.i!•o o meu 
rer]uol'imonlo. · ·' · · '· 1'1 

,\ Jlrtt•ovado. 
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lli:;clll'l:-ffLO UIIÍI!II du JHll't•er~t· 11. 1!1, du I!H:!, da COilllllbs!lo 
do PodeJ·t~s, upinundo que ~P.inrn nppt·ovudas ai'i cleif,.'õe:; a quu 
tiO Jll'UOI.!UCU, JIU dia ~0 UU ,jarJOÍ/'0 do 1:0/'!'Uillo illllill, JIU J'stadu 
do Cear:'l e que ~e.ia t·ecouhccidu e pt·oelamado Senutlor tia He
pu!Jiica pelo nwHniO l~slndo o l.l!', l'edt•o Aug·uHlu Bu·rges, 

]~llCCl'l.'illÍU, 
B' uunuuciuda a volu~ãiJ, 

O Sr. Piroa Ferreira - (Jwla Ol'llum) - Si', .Presiueule, 
I'eCJIWiJ•o a V. Ex. que eunsulte o Senado :;i con:;enLe que a 
votaçlio dn!'l eonclu:;ões dc:;l.e pareeet• st•,ia J'oita pelo JneLhodo 
UOUllliHI. 

O Sr. Presidente - U l>t·. St•undut• l'irt•s Ft•t·t·eit·a acaba 
do J•ectuot·er· vota~~rw nominal par·a aR eonclu:;õe:; deste JHll'ceet· • 

• ~pprovndo. 

O Sr. Presidente- l' couclusiío: 
«Que sP.inm 11111/llllildas as elci~ües dos municípios. do 

Ar•twnty, lu e a"; Beu,iruuin Con:;taul, I" e:!"; C:whoeh·n. Hapi
JWcn, Jpueira:4 ~.~ ~lal·nugunpP, 1": P:walulm, :!" t• 3"; .Palmu, :!''; 
Jlenl.f!eOHI.e, 1": .Par·w.•11rt't, P1~(h•a Branca e Paeoly, :!"; lliaellu dn 
Sungue, S. ~JaLIIPus, SPtwdor· Pompuu, S. F!':uwisco u Sanl'.Anuu, 
1"; TaruhOI'i! e Viçosa. 

Us :,;rs. que vol.ni'<Jill npprui'HUliu u euuelusrw llit'Ílú 8int u 
os que a reJeitarem ~irão ·niío, 

O Sr·. 1" Secl'elat·io vm· JH'oct•der ú chamada vara a voltu;ão 
da 1" cotwlusão. ' 

Feita a eluunaJa, l'espomlem sdm, o:o; Sl's. St~IHlLlQI'I!ti ..-\Pau,in 
út'<es, Candido dP Aill'f'll, .lnllnl.hns Perh·osa, Gnlll'if!l Salgaúo, 
At·Unu· Lt•tno~. Judio do BJ·a~il, Urbano Snul.o,;, lllenlles du 
Alflll}idn, fiiJwil•o Oou~·nl\'tJ,.;, Pi1·e~ }'et•t·eir•a, Vrnncisco Si'1, 
Thomaz ..-\crdnly, Tta'ill'l!S de Lyt·a, ..:\n!.onio du Sour.n, Gunhn 
Pndr·osn, "'alf1·edo Leal, Cn:o;l.r·o Pintn, liuilhel'lllU Cnmpon, 
Olií·Pil·a Valladão, Hut'llill'tlillo Monl.eil'n, Joito Lui1. Alves, l~ou
l'tHli.'O BnpU~ta, 8:'1 Vndt·l~, Bw~no tiiJ Pai\'n, Bur·nm·rlo Mon1eirn, 
Ci0/11.11/;ll .Ja~'llll', A. ,\WI'f!<lo, ~ldi!llo, ,Jos•; ~hwli11ho, (óenet•oso 
~lat·qucs, AletWill' f:uimal'iies, J.o'I,Jippe \'\l'lllnidl, Pinheiro Ma
chado o CnsRinno do NaRI!illlt'nto (:1·'•) t• mio o~ St·s. '.F'. ·Glycerio 
c Goncalre~ Vel't'l~ira. 

O Sr. Presidente - A l" eonclu~tio foi appt'DI'adà pot• ~·I 
volos conlt·a :! , 

Vac-::;e tn•ocedor ú vottu:ão Ua ~~~ eotwlusfio: 
« Quu seinm despt·e~adns as duplieaLas de C!•al.lwus, ::!", :l" e 

·'I"; .\l"assapt\' Arneror., ..:\urot•a, Campo:-; Salle~. Crato, lbiapiiHI, 
,Jngual'illo-l\lirirn, Lavr·a~. HauttAnnn dn Car•irr, '.l'aúllú, 8, .Bt•
nndit!I.O I! Ynr·~Bn Ale~on·P, n l.lt•rn assim uma das HÜl'·ios de At·ncat~·. 
Cl'aLhot'ls, -1"; Gt•;mjn, Mat'illiJ;IIIIflL', So)mtl, ltJú, Bnrbalha e 
Jardim • 



PI'fH~ede-~r :i ellamadu e J·e~po!Hit!lll sim o~ H1·~0 ..:\J•aujo 
Uth!s, Cnudido dt! .\ill'l!ll, .Jonnthn;-; Pt~dJ•o:.;a. UniJJ'Í!!I Snltnu.lo, 
:li'l.lnrr• Lmno;, lndio do Hm~il, Ur·lrano 8antos, Mendes de Al
meida, ltiheiJ'O UoJu,:ai\'Ps, Pir·e:-; .FeJ'J'!!ira, Fmneiseo Sú, '.n10rna:~, 

· ..:\eeiol~·. '.ravni'e:-~ de .Lyr·n, Antonio de ~ouzn, Cunha Pedroosa, 
Wnlrr·edo Leal, CnsLr·o .Pinto, Guillrer·nw Campo,, Oli\'eii'U Val
lndão, .foS~' Aial'eellino, Ber·nar·dino Monteiro, .foão Lui~ Alves, 
LnuJ•ent~o Baptista, Sá Frei!'!!, .Bueno dB .Paiva, Bernnr·do l\lon
l.tdr·o, .FJ•nneiseo GlyccJ•io, Gonr.aga .Jnyme, .:\ Ar.eJ•Nio, ~lcl.ello, 
.Jos1; ~lw·l.inho, Ciener·oso Mal'lJUPS, .AiencaJ' Guimat·fi.es, F1Jiippe 
SelrmiciL, .PinllPir·o Mnelrado e Cassiano do Naseirnenlo (35) e 
wio os Srso FJ•ancisco Glycet·io e Gon,;alves Fel't'CÜTl (~)o 

: O Sr. Presidente - A seg.unrla eonelusão J'oi approvada 
por· ~r; \'O los tarür·a dous, 

Appl'ovnrJas as seguinles eonelusõcs: 
III, que se.ium appr·ovadas as demais oleic.:ües renli~ilf.hl8 uo 

11:stado do Cmu·ú nos ao de ,ianeü·o de l,~H:!; para r·euov:wão tio 
l.eJ•ço da sua l'I'JH'e:o~entac;ão no Senado; · 

rv, f]Ue se.ia l'LlCOnhceiclo e proclamado Sunador da Ropu
bli~a velo mu;mo Estado o gcnerul Dr. J'ocli'O Auguslo Borges. 

O Sr, Presidente - Esl.ü recouht!eido e eu pro~larno 8c
nadot· da Hepubl iea pelo Esladu do Ceani u :;t•, gcnul'lll IJr. 
Pedro ,\uHuslo Hun;es, 

O Sr. Francisco Sá - Sr. Jlresidcnlc, I'UIJUCi!'o a V, Ex. 
quu nonwie a eornmissfw tnl·t·a iutrodur.h· uo L'ccinlo o ~r o Se .. 
na dor Pedro Borges. 

O Sr. Presidente - N orne i n pa r·a o;;;a 1!0111111 is são os Sr·s. 
J~'J·aneisen 8i'1, Pil·es ForJ•uiL'a c• Uf·!Ja!Hl Santos, 

lrür•odu~itlo no r·ueinl.o, eom as l'or·mul idmlcs !'egirucJII.aus, 
pt·esla compromisso o lo ma assenlo, o .Sr o Pedt·o Borges o 

ORD8M DO DIA 

g(,"lt.:,\o ll.IH l!U~I~JIKKÜJlS i'lli\"LI:->EN'I'I~S 

O Sr. Presidente- Yat•-s•• pr•ueedet• lt eluküo fllll'a Vicu-
1'1'1':-litleni.P do 8c~tmdoo 

São r·eeolhidas ~li er.'dulas que, aput•utlas, dão o suguiulu 
l't!Sllllmlo: 

V o los 
l.)llillLinn B!WUYil\'n,, o o o. o o, o o o,, f,. o o o o. o, o. o ••• o o :l't 
Jlll~' l3ilJ'iJCI:-lilo o o o o o,,. o o o o o o o o o,,.,,, o o, o o • o o o o o;. 1 

Urua '"".lula em ln·aneo. , 
O Sr. Presidente - Eslü r·c .. ll'ilo V.iee-l'wsirlcnlo do Su

naclu t1 ~I', (.)11 inl.i IIII BOeiiYIII'll, 
\'ac~ .. l'.H' pt·oceUer ti elt_~i~ilu tlu l" Se~:t•dat'iuo 
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Visivelmnnlt~ ruio lia mnis nutner·o no r·eeinto. \'ou mandnt' 
proeedet• ü. ultamnda. 

_ Pr.·oe.edundo-~e ú ehamadn, Vt~r·i rien-so a nttseneia dos 
!-'t·s . .Ft·nnt~i:•wn ~ü, Thnma~ Aet~ioly, Tnvat•us dn Lyt•a, Attl.onio dn 
~·.ottln, C:1111ha Pt~dt•osa, Caslt•o Pinto, nuitiwt'llle Cnlltptts, Oli
~'uir•a Vatladãn, BPt'llllt'tlino J\lnnl.t!it·o, .João Luiz :\lvn:;, ~:'t b't't!Ít'l', 
Hnt·wu·dn :\Jontt!ir·o, 1.•\ Ulyt~er·in, Unn1.:q;a ,Ja~·nw e :\ltll'tiniln 
(t~). . 

. o. Sr. Presid~!,lte - ncspondemm :'i l'hnlllntla ilpi'II:\S '"' 
Rrs. ~Bilarloi.'BS, l'ao hn mnts uum~ro. 

Knda mais havendo a tt•:üm·, von levnntar.• n sr~ssãn. 

DPf'ignn par•a orrlfllll rio dia da SHg'll inl.n: 

Continuac:ão da nlrdt:üo ela :\lt~~a p dns dt•Jtl:li!'i CnnrmisKtii'S 
POI'tll:tnt!lll.es. 

~· SESS.\0 EM li DE MATO DE 101::! 

Pl\gRfllllNGI,\ IJO Rll, QUIN'I'INO nnr:.IYU\'.1, VIGI~-PIIESIIH:NT" 

A' I hcll'a dn l.ar·dt\ JWP~Pn/.n ntlnwr•n lc•ga\, alu·p-::;p a :-;c!::;,.;,;~n. 
n. ((III! c~nrwnr•J't'lll ns ~1':-i, ()uiuLino Bnr-aytl\'il, .·\r·au,io flt'tc•:-;, 
P~di'O Bof•ge><, t:nmlitlo "" .\hi'l'\1, .lona!.has "''rlf•osn, lialn•il'l 
Kalgndo, Ai-lltui' Lemos, Judio do BI'U~il, l.all'l'O Kmll'•\ U1·hano 
Hanl.o:O;, Monde~ de Alllluida, nilleir·o Onnc,:alvc•:'l, Ger•vnsio Pas
sos, Pil'el'l Ft•r·t·cir·a, Ft•aneisen Sú, rehomn~ :\ec.inly, Tn\'ar•ns 
"" LYI'Il, Anl.n11io do Sou~a. Cuuha P•••h·osa, \Vnll'i'<'dO Lnnl, 
CasJ;J'o Pinto, Gonçalves .Fnr·r·Hir·a, GuillrBrrnt• tCalll!tO:'I, 0\i
Wii'H Valladãn, Bet'lllll'dino Mnnlt•if•n, :\'louir. Fl'üÍi'"• .loão !.ui~ 
Al\·c~:-i, ~{t Fr·nil't\ BLIIHJO de Pnivn, Bnr·nat·clirw .Mnnl.cdr·o, Al
l'l'o•do Elli:;, J•'l'ancisen Glyel'l'io, Lnopoldo de Bulhíit!s, A. A~··
·r·edu, ~lc!l.u\Jo, .Jo~cí ~hli·Linlw, tit~llt.H'osn Ma!'lllWS, AlnneaJ' f:11 i
lllill'ães, l'inhoii'O Machado " Cassiano do :'\n~ciiiHJIII.n (·\O). 

Doixnm rle eomrHH'm•m· eom enusa ,insl.ificndn OR Si·~. Sil
vel'io Nm·y, J'usé Eusebio, Sl~gi:;;muudo Gonr:alvns, Gomf·~ Ri
hoif•n, Coelho o Gnmpos, .Tos•' Mnl'eollinn, nny Bal'hnsn, Lon
BI'II~ Abt•nnt.es, Oonwgn .Jnnno•, FrdiPI"' Sehmilrl u H<'t'eilin 
Lnr.(l5). 

1~' Jidn, posla Plll disi~IJSsún 11, ,.;;t•m df•hnl.,~, apprnvndn a 
JH'Ia du sPs~no aui.Pt'ioJ', 



i3i ANNAES DO SP.NADO 

O Sr. 2" Secretario (scr•uindn d~ -/") d:í conln elo sogninlo 

F.XPEDTENTE 
•• ···'I 

OJ'ficio: 

Dons do RI'. I" s~m·~lnl'in ria r.nmal'a rins Dopnlados, ro
mrltr•ruln ns '"~ninlf's pr•oposir;íir'i\ daqu~lla Cnmar·a: 

N.l-1012 

O r.ongr·o.~sn Nacional prsolvr: 
,\r·l.i~o unien. E' rlrvado rle :?0 o nnmel'n de gunJ'IIas ria 

AlfandPgn ri" Porto AIPg'l'l', fiennclo o Govrl'llo aui.OI'i~ado n 
nhr·ir· o nrn.,ssnr•io r•r·rrlilo para pagamento dos mosmos, r>nn
fol'llw n lniH'IIa r•rn vigor·: J'l•vogndn~ as ·disposir;ril'i< rm con-
I.J'.1r·io. · 

Cnrnnm dos Depul.nr.los, 30 dn dewmllro do 1011.-Subino 
Jlrm'IJsn Junior, IH'r;sit.lenlll.- .'l11louio Shnelio do.< SaulrJs l-eal, 
·J" süe1·otnl'io.- .fuNâ Joaquim. da Costa Pt!l't.dra /Jraaa~ ~~~ sef~r·e
l.:ll'io intel'ino.- A' r.omrnissão de Finan~ns. 

N.2-!ü12 

O Cnngr•osso Nneionnl resolve: 
Artigo unieo. F.' o P1·csirlent.r dn fiepuhlicn nut.orizndo n 

nh1•ir• no Ministm·io rln Agrieult.ur·n, f.ndusi.I'ia e Commoi'cio os 
ror·üdilos üRJWeiul1.~: de .\O :000~, tmr·a despüsns relativas :í rror·
f(a n iznçlio do Museu N nei o na I, nos l.1! r·mns do decr·elo 11. i. fi (i~, 
"''O de J'CI'IJI'Pii'O dr I!HO; de 7:!7 :000~, pai'n dospesas rio Rnrvil:o 
"'' Pr·nl.l'e\'lio nos Jndios c Localiznçlio ·de '.l't•nhalhndor·os Naeio
n:ws. errnJ'or·nu• o·rJeereto n. R.07~. dn 20 do ,junho rle JOIO; 
"" 1110:000$, t>'nra dr!spesns rclnt.ivns no Ensino Agronomico, 
nos I.IJI'IIlOS do drepot.o n. R.31!l, dr 20 cll' out.ubr·n do 1010, o dn 
·tr.r; :OOflil!, tllll'n dr,spüsns eoncni'IHJIII.üs no Atwondiznrlo :\gpicola 
dn R, Lui~ das Missões, confol'llw o tli!ereto n. R,.\7iJ, elo 2R elo 
rlr!ZI'I!lbro de I !li O; r•nvogadns ns ti ispnsiçííPs em eonti•nr•io. 

C:amnrn do;; Drput.ndos, :tO dn deznmlll'o de 1!)11.- Sabiun 
Barroso Junior, lli'I!Sidenlo.- :l'lllonio Shi/Ptio rios Santo.~ L<'al, 
·lu .'W!!J't'taJ•ío.- Eu.:dn'u Pram:isr.~n dr~ t1udl'fuh•, =:! 11 ~~~el'etario.
A' Commi:;;~iio du .F'inancn~. 

Um do Sr·. D1·. fiodr·ignns Alves, pm·t.icipnndo lCJ~ ]Westado 
o "ompl'omiRso 11 assumido o exür•llii•io rln I!Or•go dn r>~'Psirli•nlr, 
dn J~sl.nrlo riP S. Paulo.- Tnl.r!il'nllo. 

Um do R1•. D1·. All.ino Al'nnles. eornrnunienndo hnVIJI' siu() 
OlllJ10~RIHio no enr•go rill sr•er'r'lill'io do~ !\'ngordos do TntrJ'iOI' rio, 
F.stnrlo dr R. Pnulo, pnr·n o qunl foi nonwndo.- Tnlob·ndo. 

Dous rio SPcrel.nl'io rln Cnrnnr·n, eommunicnndo hnvm·· 
nqtwlln Cnsn nppr•o,·ndo e enviado ri snnc~ão os fii'O.if'r•l.os rp111 
eom•,•rlrm lierm;n n ,João Cnrlns Jlr·o~·esl,!hen, lelegrnphisl.n d11 

• 
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flcpnrf.içtí,O Gct·al dos TelüJOn"aphos; n Ft·nnciRco Pinto, estafeta 
do f.!_oi'I'I!JO flt~t•nl,, 1• do:4 f(IIP I'I!OI'Hani;,n a commissão de J1l'O
Jll0t~uu.:' do Exel'êtl.o, J'ngula o cr~ntral-'ln do plntt•mncr.ml.ií!OS pnl'a 
a

1 
uw~mu eOI'pOJ•:u;fio e oh•va nH vmwinwnto~ dn:; f!II1J1l'e~ado:s Lia 

lcsf.al.tsl.iea Co!llrrt!JI'cia I.- r li I.IJ i t•ado' 
Um do St•, Car·valho Motta, fH'esident.e do Estado do CiJilt':'t, 

•rernet.trmdo um exemrilat· irnpt·csso das leis JH'Ornulgadas em 
HJII.- lnleirndo. · 

Uf!! do St·. :,\eer•etnrio do Senado dn Baltia, communicnndo 
n r.•lei\'IIO da ~Jr.·.;n CJiiu dev'' dil'igit·-lhe n~ tr•n]Jnlhos.- Tnlei
l'ndo, 

Urn do Si', Dt•, flnmiz Gaivão, pa['i.icipnndo ler aRsumido 
o ex~t:r:i1•io do eru·go de cli·i'rt·loi' grJr'al da lnslt'\teçiío Puhl ica 
Muntcipal.- lnleit•ado, 

Um do St·. Clemente BiLlencout·t, governador do Estudo do 
Anu\r.onas, remeltendo um ex em pia r· i rnpt•csso da collecçiío dns 
leis do l~studo, pt·ornulgadns em 1!!11.- lnteil'ndo. 

Outt·o do me:>mo ~~mhot•, offm·ecr•ndo um exr•mplnr im
pr·csso da lei que Jixa n ·despesa e or·ça a t•eceiln elo Estado para 
o corrente exei·cicio.- Jnl.eirado. 

Um do Sr. Minislt·o da Justi~n e li'N!o~>ios Interiores, com
municnndo lN devolvido t't Cnmar•n dos Deputados o' aulogr·a
phos da resolur;iio do Congresso Nacional que tl'al.a da equipn
l'H_I)iiO dos act.uar•s JH'cparadm·ns das Escolas Polylechnica u de 
Mrnas aos das Jrnculdades de Medicina, e ú qual o Sr. Pr·esidenl.rJ 
rln Rcpublien negou snncção po!os motivos constantes dn expo
sição Que os mesmos acompanha.- Inl.eimdo. 

Um do Sr. general Dantns Bal'l'clO, pre:>idenle do Estado 
de Per·nambuco, offerecendo um exemplar· da mensagem que 
nJli•csentou no Congresso Legis!alivo t•or• occasiiío t!n inslalla<;iío 
dn 3" sessão dn 7• legislatura.- Tnteimdo. 

Um do Sr·. Minislr·~ da Faznnda, communicnndo hnve·r de
vlllvido rí Cnmm·a dos Deputados os aulographOs da I'U.~o!ução 
do Congr•esso l\'acional que auloi•iza n aposentndoi'in de .Tos•í 
BH!'bosn, ex-servente do ~rribunnl de Contas.- Inteirado. 

Um dn dil•eclorin da Assistencin Odontologicn Tnfanlil, par
t.icipando a installucão dn mesma assistencia.- Inteirado. 

Um do Sr. Ministro da Vin~ão e Obras Publicas, prestando 
infOl'mncões úeerca dn prut.en1;ão do e:-.:-agenle da Estr•ad[l de 
}'r•t'l'O Centml do Brnzi!, Antonio floúi•igues de Almeida Novnes. 
-A' Commissüo de Finanças. 

Um do Si·. Ministt·o dn Guel't'n, PI't'Rtnndo infoi·maçé"JS r·e!a
t.ivanwnt•J ao rtJQnm·imento ern que o ~" ltl!IIJJltl.' do Exl!i'ciln 
l'••t!J•n Pltwido Pin!wi·l'o pedi' qne n ant.ir:uidadn de sr11 po,;fo 

;;<•,ia eontadn dtl !ti d11 ar:osto de tll\1:1,- A' Cninmissfw •I•• l\ln
J'inltn n GtHII'r'IL 

Oul.t·n do mnsmo senltnJ', lt'llllSIJ\it.l.inrlo n nwnsa!(Plll eon1 
.que o S1•. PI'P~idnnlt.! dn J1Ppli1J1itm pJ•o:-il,n inl\wmacile~ no ~~~
llflflo IÍefWna dn l'flq\11Wiii1Pilln Plll qllt' n . .Antonia Pau!'! dt! 

Almeida, viuvn rio .nJfel'S Hygino Mnrt.ins d•• Almeida, pcdt• 
rr1Pv:wi1o dn rlivirln 1'111 liiiP l'oi t•nn~idtll'tHin pal'a t•.nm os t•nt't•t•:::. 
pllhlil'O.' r• n J>r•st.il.ui~iin dn:> rtiHIJJI ias di'Scnnladns dn nwio snldo 
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fJUP JJCt·~eUt• pnr·a Ü!lleundza~~ão dt.-.s~n divida.- A' Conmlissão 
dt~ .J1'inan~,;a:.;. 

Um do SI'. pt·eJ'eil.o do Disit:iel.o Jiedct•aJ ,,ulunol.l.<!tHlo :i 
ap/'Peiat~ão ·dn ~~~lindo n~ J'IIZÜPS q1w o lnvar•nm n não :o;nneeio·llil'l' 
n 1'1!;-;olw;.ful dn Cnusnlho l\lmlicipal 'fi\W o aul.or·iza u ~~oni.J•adnr• 
•·om u J.lt•, .ro~t1 i'r•t'<'iJ'II da Gnt~a Uoul.o a eonsl.l'llfl~:ãu, 11sn ll 

go:o;u, por· 00 iliiiHls, de umn villn lmhwar·in, em Copamt/.lann, 
nwdJanto 1as eondi~~c1es quo ostnbelt•cc.- A' Commissúo de Con
stiLui<;ãn e Jliplonnwia. 

· ll<'qll<'I'ÍilWIIlus dos St•s. :lmnJ•al Guima1'iws & Comp. sol i<'i-
l.ando pagamronl.n UI! fol'lte<dinl'lllns J'uil.ns :\ Eseola Nwdonal dn 
Bulias AJ•I.es, Casa fie Delencrw, Pnlacio. do CnLLele, In~Lil.ul.o 
Bleett·o-'J'ueh ll ieo, JIOI\'ll Polida I, na i mporlauc i a riu .\ I : !J7!J$ri I H. 
- .. v CnmrniHsão di' Finnn~'a!l. 

Otilt•n do St·. Dt·. Pt•di'O Lt!SRa, .\linisi.J•o do SllJll'<'illO 'f!'i
ht•JI!l/ Fttdtn•nl, ~oliei!audo seis llleZfl~ dB liCI'IIt'll pnr·n. lral.ar da 
:·ill!Hie.- A' Cornmis~fio do J1'jnan1;.ns. ·· . 

O Sr 4" Secretario (wl'vindo d<: .2") dcclat•a quu não h:\ 
flíl I'CCt'l'eS, 

· O Sr. Presidente - PP!a gr•n.-•t·osirlad<! dos mmts illn:ÜI'<'S 
r<ollng·n~, voll.o a üe<"l(lill' o poslo onde fui I:o!Joenclo pnla sua 
/wrwo~n confiarH:a. I 

Cr•tlin que não podHI'f'i t~nr·r·p~ponder· df• nwlhm· fi'H•mn n 
t•.~sn. allis~imn disUnc(.'ão, !'iinilo ennl.inuando a pt•t•sidir os tr·a
lJalhos Ue:;tn Cnsa eom o zelo tJtlf! /.unho t~mpt)nhadn na mnrm-
t.nnQão do cJoeot·o dBsla altn eor·pr,r•:u:ão r~ t~olll esst! Pspíl'il.o dn 
irupar·einlidndn que ,í n gar•anl.ia dn liherdnde e fio dit·eil.n dt! 
l.nr!os os holll'ados SJ•s. Sonndm·cs. 

f;Hi qw: l.orlos os nwus illusi.J'üS eolJ.,gas possnrm n nil.irln 
r.omprohmtsiío dos nossos dnveres c da nossa t·csponsnhilidndn. 
:-Ião obslnnl.e, aeJ•urlilo não nwlinrli'lll' twnlnunn ;;nsenpl.ihilidndt•, 
pomlt!J'Illldo que ,,•nzõr" de or·dcm lllOI'al e de nrdem poli ti e a 
t•xigem ·do lodo;; nâs, no desompenho dns nossas at·duas l'une~<ii!A, 
a maior solicitude afim do que, na mnrchn dos ll·ahnllios lo
·:;i~lnl.ivos " no dmu•mJHJllho dos nossos dl'vrn·es eonsJ.it.ucionnPs, 
uo;; mosi.I·omos dignos dn eorrl'intHJa om n<'IR doposiladn polo 
povo lwnzileit·o. 

Jlnilet·o nos illustJ·es Sonndot•es os meus agJ•ar]eeimento~ 
pr•la alta invesl.idm·a eom que fui honrndo. 

O Sr. Tavares de Lyra ()Jdn nrdcm) - St•, Pt•osidonl.r, 
nchiUldo ... ~o nn nnto~aln o 81· .. F\H'!'úil'il ChnvnR, Stmaclol' nloito 
r• t•eeonhecido Jlelo Estado do llio Gt•nude <lo X01•to, t•nqueit'O n 
V, Ex. quo SI' L!igne nonwnt· n commissão quü o Iom do inl.t·o
rhtzit• no roeinlo, afim rlr proslnt• o eompromissn eonstil.u
f'innnl l' tomm· assento. 

O Sr. Presidente- Xnnwin pnrn eonslit.nirrm n nommis~ 
.-:fio fJtlfl l.om dt~ iniJ•odni':il' R. Ex. no l't'l:inlo, ns Rt•.;.;, Tn\':ll't'.~ 
•l•• !.)'l'tl, i:n·.-siann rln .\'mwinwnln" ~l••lrllo. 
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Jnl!'odur.itlo no reeinto, JH'cstn o compromis'o conslil.ueionnl 
o !.omn aBsento o ~r .. F'er·r·Pil'a Clm\·t~s. 

O Sr. Alfredo Ellis - S1•. l'I'O~iilf'IJI.i!, von JWMPI'il' npr,nas 
nlgr1mn~ pnJa\Tn~. 

Xnc! Jllt' lmH/0 Rido !10,o;sirrJ eompa!'Pt~t!l' i't S~~sno dt' :;nhhnr.lo, 
JW!l:'ln nmda ~f!J' oprull'tuno deelar·ar·, par·a q11e t~flll:õ~l.t~ dos ,l'JIII(II~s. 
tpw, ~i nsl.ive~se pL'csenle, \'oLnl.'ia t~nntl'n as t~nllelu~õu~ do 
JHli'P(~f~r· r·t~lnl.iro i'lS u/eic:tit!S senntor'ÍiW:i do Estado do Cear·:í. 

Era isto o que tinha a d ir.et·. 

O Sr. Tavares de Lyra - S1·. Pt·c>idcnl.c, nr.hnndo-s~ j,\ 
Íll1f1l~!Rso t' djstr·ihuido tWI0:-1 Hr·:-~. SPnador·t~s n JMJ'nePI.' da Cori·r
nussan dn Poclt!I'OS, J't~lntívo {L elt~idio stHHtl.or·ial l'tHlli1.ada no 
Estado dll PPr•rrnrnbnco, r·oqur.ko a V. Ex. que eo!l:-;ull.o a Cn:00a 
Mt.llii'B ,.~i NlllcBdo L~r·gonei~t pal'a qw~ o. mesmo llitrecoL· se,iií. 
th~tJUI.Irlo e volndo Jmmcdw~amenl.e. 

O Sr. Presidente- O Rt>nndo onviu o J•cqncrim~nlo vrJJ'linl 
fltll' iii':Jhll rll' Rl'l' f'ril.n 111'10 lJOIII.'illlll I'I'PI'I'Si!llliilli.IJ do Jli11 
t lr'illldt! ·do NcH'In. 1 

.\pp1·n1·ndo. 

llT.JliÇ,\0 Oll !1~\1' RENMlOII PF.f,() F.S1',\00 Dll PEIIN.I;\TnTICO 

f>i:-;e\1':-i~ão unien do ttill'f~CPI' n. 20 de 1012, da Commissão 
ur Pmlm·e~, opinando quo sc,i,arn IIPJlrovndns ns oleic:õ,,s a fino 
s1 1 pr•oped''ll, rro dia :10 de ,imwil·o do enr·r·ento anno, nn l~:;l.ado di'' 
Plll'flamhw•n 11 qtw !'iP.in I'PI'Oillii!I'Ídn I' pr·1wlnnmdn Rt!nndnr· da 
ll''l'llhli,·a Jll'lo IIH'Silln'K<Incln o D1· .• João Hillldi'O iln Hl'iln. 

Vem i'l !\lí'sn. ·~~ lida, npnindn '' J)O:'ilil I'IHJ.innl'l.amPnln rm 
ili.<I'Ui'"fin n sngninl.e 

Emmuln. 

Rnhsl.il.nn-s~ n eonelnsãn que apfll'0\'11 n;; eleir:iirs proer
dicln.~ Bll1 PN·nnrnhnr.o pm•n rr.novnc;ão rio ft~J'1:o no Rt~n:Hlo, JWln 
'''gn in I. r : 

• quCJ se pJ•ocmln :'1 novn eleição J)IIJ'a J'CilOI'al:fio elo trrr:n do 
s~naclo,. annullallns as que so pJ•oc,cdemm cm 30 do .inncii'O,> 

Saln dns Se:-;:o;íies, (i dü mnio dt' HH 2·.- Gm1~·al'N~s F't!l'l'td'l'n. 

O Sr. Gonçalves Ferreira (') - S1•. l'i'Csidente, mio lonhn 
a illusfio do que ns pour.ns pnlnvt•as que vou PI'Oferi1· possam 
J)nsvint• o cu1·so dos acontecimentos, rxoJ•cot• inJ'luoncin no voln 
do Senado, determinar um·n resoluç1io eontrnrin <no qur rsl.ú 
previamnnl.e, del'iPitivnmenl.r nssentndo. Po•· mais fil'me, JlOI'Ihn 
rru•.• sr,ia t's;;n minha ennv.icção, não me é Iir.ito g!Wl'rlnr silnnnjo 
nniJ' n l'ndo, prr.~f,ü~ n. eon~nmm!H .. sr, da nJ)pl'oyn(;.;~o rln lr•ng1 .. 
t'JIJJII'din I'''PI'co;;r•nf,nrln ''m l'PI'nnmhiii'O n ~o rlr .rnn~ll'fl. 

/ 
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X1io ú meu inluif,o enl.rar no cxnmo dos papeis enviados 
no SLHindo u eo111 os qww:; se vao dat· tmtr·nda. 1W:-1te <J'ec'ÜJ!u, 
inl.egr·ando n IIIJIIWJ'O de emba ixador·os de minha l.r!l'J'n, no rmn
<lidal.o dipi<HiliHIO, Não l.nnlro disHO rwcossidnde; venlro, lllll 
cumpl'immrl.n de lllf'U tiiJVOI' e du ncoilr'do wm o vol.o que rir i Jlll 
Comrnissão, lançar um i!l'Oteslo contra o bill de iruJemnidad1• IJ'"'· eom a Jega!izaciio dos allurliclos papeis, vall ser coneedido 
:i desenJ'r·eadn mnshor·ea posta em execu~ão pelos regenerndor·cs 
para so apossarem do r•odcr - mushot·ca de quo resultou e ú 
um ft·ucto apimo o diploma, hoje om debate. 

O Senado tJoniHJcr•, por·qun osl.ti na conscioncia naeional, 
os fael.os l.r·uculenlos, a gr·andtJ si'n·i1J de violencias do toda m·dem, 
o maneJo iguo!Jil de Pml.uJstes do mah< baixo quilato, postos em 
,jogo, com n coopel'tloão d11 gunr·ni111io JedeJ•nl, na candirlntum 
do ex-Ministro da GueJ·r·n, nct.ual detentor do govemo de Per
nambuco, O Senado não iguom tarnhurn, porque o paiz inteiro 
Pst1i eonverwido, o Jll'ocnsso t.umult.uni'Ío ernpl'egado, ainda com 
n coopui'UIJIÍO da gunr·ni,lio fcdcl'al, pm·n collocal' na cadeim 
governamental quem nliÔ logrou ser eleito, apezar de todas as 
violencins e peJ•fidias, a pm· da excessiva tolerancia do Partido 
nerub!icano rJ di! seu digno J•epr,•sentant.e então no governo do 
J•;st.ndo, o integro e t.nlr•ntoso DI'. Esta cio Coimbra. 

Pois bem; cou.~urmnndo o escaudalo da nscalada do podm•, 
sal.isf'oila a úwonf.ida nmbir;ão, adquirido o goveJ•no, emboJ•a 
pelos meios mais tortuosos, em natural que cessasse a agitacão, 
dcsappal'ecesse o tumull.n pnr•n d!ll' Ioga/' 1í enlma, .1\ liberdade, 
1\ lolel'ancia para todos 08 direitos. Ao cnvcz disso, o iniJ•uso 
govet•nador·, despola [JOt' temperamoul.o e 110r fulla de vordadeira 
eompl'ehen~ãn das ele\'auas J'uncções ue que o iuvostit·am, ro
wlou Jogo os sentimentos de t.ymnno o dominador· absoluto, 
nseo!hendo pat•a eommundantn da J'orca'llolicial o t.enenl.n rio 
Satellitc, ainda não limpo das gr·uves actmsucões com que o 
fulminou a OJ!inilio, III'VOl'ando em en!litiies ~at•gent,os do bala
l/rito de linllil, nlli esl.aciorwdo, que mais se disl.inguil'am na 
t~tmpanha Jiher•l.illida: !.urJo isto com o eoneuJ•so do Minislet•io 
tia Gurt'l'n, qu1J si\ no final, ,h\ rmnsado, deixou ele sat.isfal.l'l' a 
nll.ima requisi~ão. 

Amparado por tiio b!'ava gonlto, eonslituiu a gt•ando preoc
rrwntJiío do diclador· manter a mesmn situnciio .de terror· o vio
lmwia;;,' na qual nem os or•giios du impr·ensa tinham n Jibel'darle 
de se manifestar soiJJ''' os altentnrlos praticado;, sinão pal'a 
f'!oginl-ns nu isentar· dollcs a l'Csponsabitidade rlo ttielndor•, 

Cidadãos <lo grande conceito social, illusLres ox-reprc
srnlnntrs da Naciio não tinham o dir·eitn, siqur•J', tiro Jivr·e 
t.J·onsil.n, quanto mnis de se communieai·r•m com o o!eitorndo. 

JCoi rwssns condicücs, ne:'<sn at.mosphor•n do nr·bit.t•io e r.om
pressiio, qur• s11 pr·ocecleu li eleição de :lO de .inneir•n. A minha 
ll't'l'a 1•slava em urn wr·tladoil'n rosl.ncln r)1• silio r• sem as limila
cõu.; nnnsl.il.rwinnnos, JlOi'IJIIfl n üsl.avn por· l<'IIII'O inc!PI.erminarlo. 
Ainda rJ''ilOis dn 30 d1• ,jarwir•o dnu-su o exror!I'IIJH!n at.l.Pnt.arlo do 
••rupasl.tJinnwnlo dn Diario r/1! Pt'l'll/11/tb!lco, \'!'lho m•giin rh• Pll
lrlidrlnclr.• nn norte, rln llll'll'il circu!nr;fio n fl'ancn pl'ORJieridnde. 
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Como OJl]lrovnr nmn eloição rrn tão sinistra r-on,inntura? 
Rm·tl. n~f~nnrlaliznr· a opinião fi nt.i.(lnl.nr· eonlr·n o r·ogoimr'n 

frrlnmtivo di! fJIW o ~enado '' uma alta f!XJH'essão. 
Perturbada n vida constitucional do uma rins nnirlmles da 

.Fr.dnr•t;.nün, não ti 1 ir~ i to n e:-otn eor•por·ação ~~onRervadom Rnneeio
nnr· eom o Sl'll volo o Jli'Oduel:o drssa pr!J'Lurhação, a obm da 
opJH'eRsão, ·da nnarellin r. da violeneia. 

Pr•n7.n nos cr'os, por bom da llopuhlien e da autonomia riM 
Esl.ntlos, que o voto a !WI' prol'm•ido polo Senado niio sil·va du 
iJwil.amento a outJ·as invo~tidas :'is rlmnnis unidades du Fr•
dnmção ainda não eubir:adas pelos sal1!adorcs, 

A enmpanlm I'NimJIJJ!m•a sn vnn fawndo drsnssombrada
monlt•, Si niio lho r\cti\'"J'Oill a marcha alr' agoJ•a J,J'iumphnnlr, 
as insUI.uiçiíes eOJ'I'úl'ÍW sr•J•io pcl'igo, 

A viria naeional não 'fH\r·n o n Jii'Ofl'JlOstieo dn enfermidade 
quo aHeeta o seu m·gan i; mo e o vn1• emnhnllindo ,; J•esrrvndo, 

lloflicl.nJn bem os reponsaveis pela dit•ect;fio da. politica 
nneional. Quanlo a mim, ,.~l.ú l'eilo o protesto. (.1/uitn bem.) 

O Sr. Presidente- Vae-se pt•ocedet· :\ votnçüo do parecer 
snlva a emenda. 

O Sr, Francisco Sá (Jwla urdem) -Sr. Presidente, pnrecr. 
flUO V. Ex. nununeiou a vol.nt;íio do parocer, salva n rmonda. 
Am•edil.o, Sr, Pt'frsidente, qu" n: emondn, pr•la snn propria na
tureza, quando nüo fosse de regt•a, como parece que o •', ,., 
snhslilul.ivn 1', J>Or· eonsegninl.e, lem Jli'O'I'erencin na votnciio. 

Creio qno cabo a V. Ex deliberar, no interesse da ot·dem 
dos no,sos I.J·nbn\hos; "• si V, l~x. "mtendeJ' o contr•nJ•io, eu 
l'PfllWI'et·ei que o Senado conceda r.ssa nrefercneia. 

O Sr, Presidente - A r•menda, el't'ectivnmentr, ,; substi
tnliva da eonc\usiw do pnrecf!J' t• cJ•rio não haver ineonveniento 
l'lll n I tondeJ• ús obsrt·vações do hont·ndo Senado!'. 

Snhmel.l.erei, portanto, a votos, em primeiro Jogar, a 
r monda apJ•rsonl.ndn, 

Suhsl.il.!m-~" a eonclnsão que npprova as rleiçries JH'ncedi
das em Pernambuco para u renovação do terço do Senado, pela 
st•gu into: 

• que se proceda 1í nova e\eiciio parn rcnovucão do lorco 
do SenJtdo, nnnulladns as que se JH'Oceder·am em 30 de ,inneiJ'O,> 

llr•.inil.ndn, 

O Sr, Francisco Glycerio ( ·) (wla nl'dew.) - Sr, PJ•esi
rlenlt•, rogo a Y. Ex. a homlnd" r! r.• faWJ' conslnJ· da neta dos 
nossos trabalhos o meu voto pela nullidudo >.WJ'al rla eleir;iio n 
que se procedeu no Estado de Pornambuco, voto que ,·, n J'P
JliJI,içiio dnfJIWI\r) (Jne rlni poJ.' occasião dn J'tlllnião da Commissiio 
do Plldt'l't~:-1, nwh' :o;u:o;l.nniPi C(l\P o S1'11ndo df1\'l'l'ia, f'lll houl'n dus 
Jll'ineipios dn Fellt'J'nciio .• , 

(') Esto discurso niio foi revisto pelo orador. 
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O Sit. Al,l•'lllmO E!,!,IS - :\poiacln. 
O 8n. F. GI,YI!IilliO - . , • 1.• no tl,;,;umpenlin ri c suas allns 

nU.r·i!JIIit,.•úe::;, clr/.t)t•minnr· a nullidndl' das ulei,:iil•.-; pr'Oi!f'i.lidn:; Plll 
todos o~ Esl.ado:; e1t1 q!IP !'lfJ dPJ'HIIJ (WI'tlll'illll~ciPs da ut•dt•rn pll
lllil~n. o:-~ qnac•:; J'or·nrn o_, d11 Pt~r·nnmiHwo, Ballin, Ct•nr·:í I' 
i\ l:ii(IJllS, 

O 811, Pmmo J3onrms- Cca1'1\ ,i:í ,; maiLH'ia wneitla. 
O 811. J.'. Gi,Yf!lilliO- Esl.on nu• rol'orimlo ao volo lttfn d1!i 

nn Comrnis:;ãn dt• .Pnder·es; não l'nllo :-;nhre matt•r·ia VPIWidn. 
O enso do Cear:i .i:í. ~~ 11m ndn ·eOJJStllllllliH.JO. O meu vol.o 1111 
T'eldnl.o ~~a J'Bpet.il}iio rio fJIII! dei na Comtnis:o~ão dP Pnder·es, Jogar· 
nndn i;llSI.entfd que n Senado, tlfl dei;t~mpenhn Ua i'llla -a.ll.a HI.IJ'i
IHri•:ãn, di!\'Ía di)CI'PI.'nr· a nullidad1~ das elei1;ões IH'Oet~dirlas no:-; 
E:-~tndn:; o111 flUI! ·:-<e dPI'tnn JlllJ•ttH'iliH}Õe~ da nL'(Iem p11LI ica. 

O Sn . . 8l\' J.i"nJ~JHg - Mns 110 ·Ccaril. V .. Ex. rccorlhPeen o 
R1·. Osot·io de Paivn. 

O 8n, .Jo'. Gr,Yr:1m1o - Mn., pt•opuz pr1ívinmenl.e a nnnulla
!:fio ria eleit:ão. 

O no!JJ'I! 8enndo1• nftn pôdr eonteslal', 

() R11. S.1' FllEIRE - Mns o voto dr, V. Ex. niío podia snr 
Ol·ilro. Dosde CfUt• opinnyn pl'ln nullidnrh•, não podin m~onl1eeet• 
o!ll.i'o enndidato. 

O 811. 1' . .GI;i·cERJO - Os honrados Senadores e5!.iio fazendo 
uma l.empesl.ndu em "opo d'agua. E;;tou dizi~ndo que o meu 
vol.o aqui 1! a l'l'-JWt.it;fio do que dt•i ua Commis~ãn. 

O ~~11. K\' FIWII\E - PBr·dcw-nw ''· Ex., maS e11 fH'llfl qnr. 
liÚfl lia I'IIIJPI'Olteill, . , 

Dt·~di.• n momeul.n que Y. Ex. at•lln fJUP n -niPit•.ün thlYr ~~~~· 
nnnnllnda, tHJI' t!UI' l'ec:onhceeu um do;; -l'lllldidnl.os1 

O Sn. Jo'. fa,YGEI\10- Pel'l'eilmnenle, Vencida n ]H'üliminal' 
ria nullicladu •.• 

·o Sn. B-1' FI\EIIm ~ As Pl't>iiminm·p;; solwc IÍn.llidndr .. não 
snn VPtWilla~ nn~ eommi:-;!'iliHs, lantn quo o \'Oio dos;,., Gone,:nlvf':l 
.J'I.!I'I'I'il'll fieOU [llll'll HIJ!' I'USOIVidO no jl]Pilll!'iO: 

O sn; .lo'. {i!,Yf!lmiO - A Cnmmissão vota Jli'lllimin;u•os. 
T'nnl.o vntu quo Yolou. 

O Sit. S.1' F1m11m - ~ln;;, n pi·eliminnl' fit•a eomo voto do 
inr!ivhluo que se !ll'OIIUIII!iou a l'tJspeil.o. '.!'unto assim que o 
digno t'l'fll'eSIJiltante de PtH'namluwu votou pela nulliclndt•, man
LI'\'IJ o sr.u vol.o, apresrml.ou yol.o um ~OIH\I'IHio, mus nfio pediu 
J'IJeonheeimenlo de ouii'O. 

O Sn. Fn.INmsco So~' - E;;sn utl.itude não ,; tJohoronl.e. 

O Rn. Jo'. CiLYGimin- Tnenli"l'nnl.nmnnte 011 nftn, ynl.o nilllla 
lllnn \'fiZ pPln lltlllidndP dn Pltdl,;iio dt• PPPmlmhlwo. 
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Xtio ~ou liuuwrn qw• St! pr•t•oet~liiH~ t:orn as l't'll'tlla::; I' XI c•
I'Ínl'ns de :-oeu.-; actos; fH'eoecupo-rne com a esst•ru·ia, ('tltil a 
irl:-tflira~.;1n /'uwlarneutal tlt~llt~:-;. 

E' ineonl.o~Lii\'PI quo o Senado st~ erwonli·a Ueauto de per
l.ul'imi}Õt!:-i as ma is gr·avt!t-:, do ma is complelo des1·e~peilo ú 
Ccnslitui~.:lio t! ü:-; leil:i. 

O 811. "\LJo'HEJJo EJ.J.IH- Apoiado. 
O Sn. F. ULYGill!lo- O Senado, n:io votnndo as nullidntlcs, 

l't)cua, e recua espavorido deanle do poder miliLaL'. Pcl'tlcu~
mo a linguagem,-sohr·~_~tudo Y. Ji~x., :-3;r·. Presidente, velho re
pnlJiieano c ·l'csponsavel pela JIUI'eZa do !'egimcn. 

N;io !.unho inteJ•essu pnJ•lieulaJ' em ,jogo. O Senadot· eleito 
pol' Jlcmambueo JUCJ'eee-me J'l'anea sympatllia; mas eu mu 
iu::;ut·.io o 1ne indigno contra esse pt'I.JCedente que repre:.;onla 
a I'J'i\lJUezn do Senado denote do pode!' que deei'I!La, que inter
vem no:-; Heus debates, ordenando o reconhecimento de poderes, 
:;ole~eiouando quaes os congressistas eleitos que devem ~(!r 
s;wri ficados, tanto nesta eomo na outra Casa do GongJ•esso. 

Apeznr da minlm fH'Ofunda ·convic<;ão, não sel'ia capaz de 
U.":tll' desta linguagem si não SPillisse qtw a opiniãO' publica 
~~~til mais indignadn do fJUC eu, si não ::;enUsse o terr·eno iu
gt'unw Plll que estú o Senado collocudo com sacrifício da sua 
d ignirlaue. 

Amanhã, ~rs, StmadOJ'es, ninguem mais let'i'l respeito pela 
ÍJIVe:-il.idura do caJ•go el1~ctivo que exet·cemos. 

Disl'ie na iCommissão ele Poderes t! repilo agora: ~oJ•emos 
folizc~ si a; aec;ão t.los libel'ladorcs militares não chegar· iÜt; 
aqui! GoseJnos a nossa vida senutor·ial emquanto da 8eemtaria 
da tiui!I'I'JL não os manuat·ein despedir como indignos da 
J'PPJ'escntação nacional. 

O Sll. AI.J'nguo Jlr.r.Js- Por meia duzia d,; sat'gL•ul.u~. 

O Sll. F. Gr.n:mtJo - N·iío pleil.eio iutet·esse~ meus; ploi
loio os do Senudo. Gomo Senado!', represento o Pl.ldet' .Lcgiti
lnl.ivo da Ropublica, e essa qualidade não saul'il'ieo, dcela
l'llndo quo sou igual jJet·anLc a ·IJonsULuição úquolle que rept·e
SflnLa o PresidenLe da Republica -·- o Podet• Executivo. 

(Jueltt ·l'espondt1 pula J•egularidmiP dos aelo~t praLicmlos 
Jll•lu PodeJ• Legislnf.ivo'! 

Os ehu!'es do partido;! 
Esl.f~~ não teen1 int'luerH•in, poJ•qtw gosnm do podê!\ dbdr·i

l.HH!lll a l'ot·t:a, o eastigu t1 o IWI'Li:1u, emquanto o ealor· oJ'I'i .. 
t·ial lhPs dispensa pJ•ott!l!l,!àn. Xo dia mn qun o Pt·e:;idtHJiu da 
Jlt~plllllit~a t•t~solvt 1 l' no eonü·at•io, elle:; ·t•ahil'ão JIOI' t~omph•to. 

PPrdoom-uw os nobJ•e:o; Senadores o ardor· da Jninhn lin
guagem, E~tns eX(Jiosões, cotno sabe o 8·ennclo, '.:ião ·t!OIIt!'at·ins 
ao nwu l,,;mpcJ·anwuto. ;ramais fui amigo dos meios violcnl.os, 
t! na minha pnlavm semJH'e l.ranspiJ•ou o respeito nos meus 
eullegas e a ludus II'!UCIIe~ ·COUJ queUJ Lralo. A cxplo~itu du 



minlm pnhll't•u, uo Jttotueulo Jlt'e,;eule, pltolograrJhH, rcpre
,;utl a, reprodu~. '·'xpt·ime a indiguu,;ão de que me acho JIOti
suiclo. 

l'ut· wwruuulo, :,;t•, .Pm.~idettlu, a opinião publiutt lu·azi
luil'll u 11 do meu Esludo esl.iio cummigo c me del'eudcriio m1 
emergeiw ia de llllHt T'eelci~-ão. 

;rii pelo metJ ern·acter, J;i pelas J'orc:.as nlccLivas do meu 
Estado, indcpendo, grucas a Deuti, do l'odct• Executivo. 

Niio tenho mol.ivo nenhum pura aggrcdit• ninguom. Sei 
mesmo, u tenho di~so a convicção, que represento o sentimento 
da mniot•ia dos meus nobres ·collcgas .. , 

O Sn. At.Ptumo Et.J,IS -Apoiado. 
O Sn. 1'. G1:rcmuo. . . - dominados pcl!l preoccupaciio 

pa!'lidlll'Üt que os hu do tincriJ'ieur amanhü .. 
Jlecebulll, pot·tanlo, com a devida miscricordiu, com dó, 

com benuvoletwi:t, 11s manil'csl<H}Ões da minh1t palnvm c tia 
minhlt nlmu, que ,;ignificnm a impotcncin em que se encontra 
um velho republicano que deu a ~ua responsabilidade parn 
rlusl.ruit·, peln~ mmns, um rogimon quo chegou a garantir a 
liberdade leil.ornl; que concorreu )Jara n ndopçiio deste, que 
lmn sido o n lgor. dn liucl'dndo poli Lica do cidadão brazileiro pelo 
desvio criminoso do seus homens, pelo esquecimento aittdtt mais 
mais criminoso do seus IJOmens, pelo esquecimento ainda nmis 
criminoso de seus apostolas, que, ·J·ogos·i.iando-su satis!'cilos 
tl•l occuparom a~ mais alias posições, pouco se importam com 
o tiireito do povo bl'nziloiro. 

Sr. P!•esidenlu, para que m11is justo o castigo so,iu, lm 
divorcio eornplclo entre os homcnti politicas do Drazil e o 
s(·U povo, lta os netos do violcncia e os desvios do noS'Jo dever 
polil.ico o os desvios do nosso dever ulvioo, e o povo J'Oecbo 
com o mais soberano desdem os seus chamados representantes. 

O que estou dizendo póde ser tomado como um dcsrcs
P•d to, mas ~ a explosão tia minha sinceridade, da minha leal
dade, do sact•i I' i elo das minhas commodidades em favor da 
ultima espet'lliiCa que me resta nos· homens que dirigem a 
ll!:tunl polilicn brnzileira, pal'll Que, sacril'icando múrns com
modidndes, se imurjum e rectifiquem esso caminho perigotio 
por onde deixam enlt·ar as instituicões, com risco do sou 
completo anniquilmnonto. (M·uito bem; 1/lttitu úent.) 

O Sr. Presidente - Nu J'órnm do regimento, o honrado 
Smllldm· lor·tí a bondade de mandar, por escripto, a sua dccla
rnciío de voto. 

Vem á Jllcsa c é lida a seguinte 

Dcclamçúa da voto 

Declut•o que votei pela nullidàdc da clcicüo do Pernam
buco Plll'tl 11 rcnovucão do terço do Sanado. 

Em sessão, ü de maio de 1912, -F·I'anaisco GluceJ'io, 

• 

... .. 
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Appr·unnlas as Soguiu!es conelu:-;ih•.s do IJHI'4!1~er: 
I n, lftW :·w.ialll appi'O\'iHias ns ~,•lei~:üe~ l'eal i~nt.lns etll 30 

Lh! ,intwir·o ul/.imo 110 gsl.ado de .Per·nambucu para a l'L•unvat,.~ão 
dn ter·~.:o do Smmdo; 

~~~, IJUU se.iu J'et~on!Jeddo e pr·oelarnado Henat!or .f.la Itepu
hlioa pl!!o lllf'SIIIO Estado o J>r. ,João ltiiJiJLr,o de Bt·ilo. , 

O Sr. Presidente- J~sl:\ rceoulwcido e eu pro~lamo :,:"_ 
IHJdrll' da llt•publka pelo Estudo de PrJt"uam)JUen o firr. Dt·. ,João 
llilwit·o de HJ·íto. 

O Sr. Franciscó Sá (Jlda ut•tlem)- Sr. Jlrusidonl.e, mau
do l.amlwm 1\ Mesa 11 deelara~:1o de Ler votado pela uullidade 
das Lllui<.•ões de .Pm·nam)Ju~o. pelos fundamentos llo \'Olo cm 
::iL'fHll'aUo do ~enador Gow,;alves J.t'errcirn. 

Yem á .Me~a o é lid:: a seguinte 

DIJr:lUI'll('áo dt! voi:J 

DnelaJ·o l.el' votado pela nullid:\de Lia eleil;ão de Senador 
[lO I' i'tH"na JUIJUCO. 

SaJa dus sessões, ü de Jnaio de HJlj, - Pr.ancúwo Sá. 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr·. J>re,;illrml.e, venho fazer igual 
LkelaJ•ar;áo, de que volar·ia pela nulliuaue das elei~ões t.lo l'er
namlmco. 

Vem :í Mesa e ,; lida a ~eguintu 

DIJ(:lara('tÍU tlu ·vulu 

D<!elat'fl qu" volt!i a favor da nullidade ua elei<;:io do l'el'
ll:<mlouco, de :wej\r•uo eom o tiuiJsLiLulivo do Sr. Gow:alves 
Pt'1l'l'Oil'a. . 

Sala t.la; sos~ües, ü de maio de HH:!. - Mlrcdo Bllis. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- VaU-se Ill'Ocedet' ti eleição Jllll'a t~~ Se
et·dario. 

8r1o rece!Jidas 38 uodulas que, ar•ut·adas, dão o seguinte 
l'etiultndo: 

Porroirn Chnvcs ........... ........ . 
1\rauj o Góos, •......... , ........... . 

'Votos 
37 
1 

O Sr. Presidente - l~stli eleito ! o Secreturio do Senado 
c Sr. Senador J?orreirn Chaves. 

Vne-sc Jll'OCOde!' ri oloiciio ue 2" Socrotnrio' 
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.\N;\'.\1~:; Uo HJ·:Y.\IJO. 

~iio J't'eo!Jiidtt::i ~J::i eedulat~ !JUt~, apLu:udas, dãu o Ht1Hllillh.! 
J•e.\ultado: 

Votos 

t\_J'ilujo Gôes.,, ..• , , , . , , , • , ...•. , • • • 3-l 
Cnndido de Ab1·eu, ..... , . . . . . . . . . . . f 

O Sr. Presidente ~ Está cleilo ~o StJCJ'etario o Sr. At·aujo 
Gtíe~. 

Vat!-se PI'O!!eder ti e1ci~;ão para 3o c /.~;u SecreLnl'ios. 
COJ•riclo o csm·uliuio, foram recolhidas 3 i cedula~ 

apur·adas, dão o seguinte J•csullutlo: 
lJUt!, 

Votos 
.Pellro Bo1·gcs ..........• ...• ·........ 2!1 
f!andiUo Je Abreu .......... ,....... 1G 
AltJtollo . .,. ....... , .. ',.............. :13 
.Azoredo ....... , ..... ~· . , . . . . . . . . . . . . 8 
Cassiano do Nascimento............. a 
lkteilo ele 1Jn iva .. ............ ·. . . . . . 1 
''nllndão ........................... 1 

O Sr. Presidente - Fora!ll 1!leilos :J" e .\o ::lucrei at·ios os 
Sr~. l'•:tlro HoJ•ges c t;audido de "\breu. 

O Sr. Presidente - Não hnvt•IHio mais uuHwt·o Jlat'a ~~~ 
J ll'usegui r· un.s e lc i~:.ütJs da o;. Comrn issi)es .flüJ' Jnarwn tes, ''ou 
Sll~!Jt!lldl!r a 'essão, tlesignuntlo para ortlelll uo ui a da seguinte: 

Con~inua(•ão das elei(•ões da.~ C01nmissões Pel'lnaneute~. 

Lt.!vanlu-::;e a sessão {tt~ :! ltol'as e l:iú ndnutu:;. 

3" sg::;S,\0, EJI! 7 DI~ MAIO DJi 1!H2 

.:\' 1 lwra da tnrde, Pl'o~enlu lllllllCI'O legal, alJJ·e-He a l'it·~...-iio, 
a que eOIIl!OI'I'clll ns SJ•s. (Juiu!JHo Bw:n~·u,·a, A1·au.io li1'u•...-. 
p .. d,·o JloJ'g'tJs. Cnudido ri" Ahl'IJII, .Joua~hus Pt't.lJ·osa, Galwiel 
:-;algntlll, "\l'lillll' Ll'mos, lmlin tln Hl'ilxil, La111'o ::;odl'l-, Urltall" 
~aul.os, MondeR de .-\lmeidn, ltillüÍI'() <lonf:niVl'S, (ipr·va~in r)~~~
so ... , Fl'<lllPi .... ,~o ~ií, 'rlHIBlHi': (:\c:l.!ioly, '.l'l\Yili'PS d1! J.yt·a, Aul.ol!iu 
do 8ou~a. Cunha .l't•t!J•osa. Wall':·,•tlu Lt•ul, Castro l'iulu, Gun
':al\'t~ti .Fe!'l'tdJ•n, Guilhet•mo Campo::~, t.:oulhn u Campo:-i, Oli
wii'Jt Valladão, Bci'JHll'rliuo ~lou~eil'n, .João Luiz :\IYPS, ~ü 
l•'I'L'il't!, lht.'IIO dt• PaiYil, llt'i'IHll'dO Moll'lt'ii'O, AII'J'totill mlis, 
FJ·uuciseo Lôl)'ceJ'io, LcojJultlu .tio Uulhties, GunWS'Il Jaymu, A. 
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Azerudo, Mel.ello, .fo,;é MurLinho, Generoso i\larquus, Alunem• 
GuimnrãeH, J•'elippe Sehmidl., Pinheiro 1\lachado o Cassiano do 
Na"cimunto (.\3). 

Deixnm de compnt•ecet• com causa ,iusLifieada os Srs. Fer
reira Chaves, Silverio Nery, José Euzebio, Pires Fel'J'eit·a, Si
gismundo Gonçalves, Gomes Ribeiro, José i\larcellino, lluy Bnr
bc·s·a, l\loniz Freire, Lourenço Baptista, Augusto de VascOJH!IJI
Ios, Feliciano Penna, Brar. !Abrantes, Het•ciJio Lur. e Victorinu 
Monteiro ( 1.\). 

E' lida, posllt em discussão e, sem debute, npprovada n. 
nela. da sessão anterior. 

O Sr .. 2" Secretario ; (.wJ•vindo 'de 1") dú conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

'J'elegmmmn do. Sr. Senndot· Bt•az ~\branles, datnklo de 
Gorar. de ü do correni.,J, comtnunicaudo üstnl' promplo ]Íara os 
trabalhos pari amenlares.- Inteirado. 

·Rcr]ucrimeuto de José Bento l'orto, i'isual de seguros, soli
citando um anuo de licença JlUl'U tratamento de saude.- A' 
Commissüo de l'inancns. 

O Sr. 3" Secretario '(seJ•vindo 'de 2°) declara que não ha 
paJ•eccre.s. · · · · 

O Sr. João Luiz Alves - !Achando-se na ante-sala o 
Sr. Dr. Ribeiro de Brito, reconhecido e proclamado Senador 
pelo Estado de Pernambuco, peco n V. Ex. a nomr>ação da 
c0JQmissão que o deve introduzir no recinto pam J1!'estat• o 
compromisso constitucional. 

O Sr. Presidente - Nomeio para a com missão que devr. 
inlrodu~iJ.' no recinto o nosso novo collcga os Srs .• Joií(• Luir. 
Alves, B•!J'lHll'do Monteiro e Arthm• Lemos. 

Jntrodu~ido no recinto com as J'ot•malidadi!S tio estylo, 
pt·e:-!l.n eowprumi::~8o e toznn. nsscn'Lo o St•, Scnnt.lut· lliiJL'iro du 
Rrito. 

. . 
O Sr. Presidente ~ Srs. Senadores, no inlurvallo <las 

nossas sessões occorret•am alguns factos que não podiam dci
:l:nt' de intei·essar ao Senado .Federal, porque interessarnlll a 
todo o {lOVO brazileiro. · 

Jnfelir.mente tnes factos foram todos de nnturer.n lutuosn e 
liL•spel'tarnm o !unis rn•ofundo scnLimeÍll() no coração do~ bl'llr. i
loiros. 

O fnlleeimenl.o do Barão do Rio Branco, o illustre mi
ni,I.J•o da~ Rolacões Extm·iores, t•cpercutiu eomo umn ea lallli
tlad'! nacional dt•nJ,t·o e fúm das J'l'Ontoir:us Llo nosso pait.. " as 
heuwuageus trilmlu<.lus ü memorio, dostc-. illustre morto foram 
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a demonstr·n•;iio oloquenln da sinceJ'idndc com que todos ln
JII!!IILUI'IIIII a peJ'(la do lwnemr!J•il.o eirlndão, rruc foi dlll'ant.o sun 
''ida ~" depoi:-; du sua JllOI'Ie a mais alia n a JlltlÍs gloriosa rc
pJ·••sentuç:io da n:winnulirlude hl'adlcim e u1n symbolo vene
l'auo do nmi:-i fllli'O " n~:ondJ':HJo fl:lf.i•iol.ismo. 

Do seu \'nirll' podemos 1uís dai' I.•'Rtemunlio pela rolevancia 
dos !!leus i'II!I'\'ÍI.'O~ rl pela twt:élo bunel'ica dL~ HUii Jnl'luencin, cu,jo 
Jll'ineipal l!l'l'1!il.o foi o uugnwnl.o do Jll'esl.igio da nossa nneio
nnlidndP pe1·nnto a:-; !Hl!;Õ1 1H rstf•tmgeiJ'ilS, eu,jos govet•nos se 
us,oeinmln (i tii\J• e ao lul.o do povo hl'axiloil'o. 

A un ivo/':-\11 I ic:Jnde dus~e HPI'I~~o t.lumonstrou que n ra·o,i cct~ão 
Lh iul'lueneia dn Sl'\.1 alto o;;piJ•il.o foi reeo11hecidu, em toda 
p:11•t,•, eorno a t~XJH'I~:o~sfin dos ma is n!Pvnnlados idcnes o dos 
111:1 is nolll'''" >"nf.illlf'lll.o,; quo podem l'ecommcndar um esla
di~l.a IÍ uonsideJ•tu.:ãn u an J't!l'iJH.dto cta opinião JIUhliea 110 seio 
dos po\'os "Í\'iliwdos. 

Ci'eio l.ei' inLei'fii'I'Lado os suutinwnlos do Sen:uJo no lele
gJ.:mma fJUC dil'igi no Si·. l'residrmlc da norlll!Jiica, üXfll'f)SSando 
o JII'Zili' eom que lamcnl.{mJo' o passnmcnl.o rlo illuslre cidadão 
e n:-~::;oein ndo-nw. em· nomr• do Senado Fndornl, n todas as 
hconw11agells tJ·iJml.adas :í saudosa JJWIIHil'ia do maior dos bra
ZiieiJ•os, cu,io nom•' fiPoll indelovumenl.o gJ'a\'~do no bronze 
th nossa lli,;f.m·in paU· ia. 

~llCt~rs.~ivnrnr~ul.u n em pequeno iui.Pr'vallo fa.llceeram outros 
iJ l~.stl••!s eidmlüos i'eeommendavois pr!los seus sel'vicos 1í Na
~ão u estimados ptdos rloll's elevado" que ornamentavam os 
Sl'US IIO!H'I!S CSpirif.os. 

fiolacionm· os seus nomt)o '' como que ahrir, perante os 
olhos do povo brar.ileiro, as mais elcvarlas raginas da nossa 

histoJ•in politica e pal'lnm,•niM', porque fomm no antigo ro
A'iown tJ tl!Hís a Jll'OrJinma•;iio r.Ja fiupuhlica, 1111 tribunll desta 
J•:J!i'e!;ia COi'Plll'nr;ão ,, em outros nosl.os de notavel snliencia, 
nXI'IIlplni·cs nohilissimos dr! nll.os talonl.os e ahnegnd:t rledica
•:ão tí causa da grandeza da nossa Pnl!·in, honrando o nome 
brazileiro. 

Os mm·tos illustrcs aos quncs me refii'O o cu,ios nomes 
ficaram archivados nos nnnnes da JJDssa hislor•ia e devem per
dw·a!• na nwmoJ•ia ,. nn ~audnde dos srms liflOcidadfios foram 
os 8i·s. i\Jnrqucz do Paranagutí, Visr·onde de Omo l'i'el.o e Con
srdliPiJ•o Coelho llodJ•igur•s, hi'JlzilrJiros notaVI!is JIClos seus ta
lenlos e ~m·viços, os rrwws frll'nm Ol'illl!llenl.o o lustro destli 
e o J'fJOi·n~iio quando nella l.ivrram assento. 

Como luguhJ•o J'f•elw dnsl.n ehi'Onirm lutuosa devo l'CCO!'dnt• 
o fnll.,einwnl.o do nos,;o illustJ·o t• nst.imndo r:ollr•ga D1·. Alvaro 
Lc·pl's i\Jneliado; digno rotli'IJsrmtanJ.,J rlo l~slado da Pm·uhybn 
nu Rrmado Fnde!•nl, 

. Ei':l um dos mais ,jovens dos iliJSsos eolle;;ns, mas pela 
nuslel'irliuln d" ~nu r•spii•ilo, rwla sua ctediell~'"o ;í Republica, 
pcola sun J'J•flduosa lai.Joi•iosidade e pela sua convivencia nmavol 
e affectuosn impunhn~so ti nossa estima. 
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J)o seu merito c patriolico intm•cssc pela causa pu]Jiicn, 
nh í I'i~nm nos Anuaes dos nossos debates os mais bcllos tes
temunhos. 

Senhor.·es, conviuo-vos n levantar-vos como ·expressiva ho
menage!n de nossa saudadoJ e de nosso I'espeilo pela memot•ia 
desses modos illuslres, cu.ios nome~ são palrimonios da nossa 
gloria commurn. (Mnito bem; multo be1n.) 

. O Sl". João Lulz Alves -Sr. Jli·esidonle, sem querei' nem 
poder nddilil!' fJUalquer outt·n consideracão depois dus bt•ilhan
tcs phnses de V. Ex. sobre n memoria dos eminentes esl:t
dislns fnllecidos no inlervallo das nossas sessões, acredito in~ 
Llwpl'elnt· o S<J!Ilimento do Senado propondo ·quu cm homena
gem ü memoria o ao valor do Jlnriio do lHo Branco, Visconde de 
Ouro Pwto, l\larquez de Parnnagull, lk Coelho nodrigues, do 
illustm ex~ministro do liii(JCI'io J.ooncio de Cm·vnlho e do nosso 
dislini}LiHsjimo collegn, ,cu.io Jdesn;JIPai'<Jcimunlo l'oi pat•a nós 
uma HU!'pt·czn e uma dtlr (a)lo'iarlos), Dt·. Alvar·o Machado, se 
sus[Iendn a sessão como comtJlomento dns homenagens que 
Y .. Ex. pt•ocm·ou triLutat• tí memoria destes illustros servi· 
dores ua Pat.l'ia. (Muito bmn; '/Wttito be'lt~.) 

O Sl", Castro Pinto - St•, Pt•osidmlle, espero da benevo
l<lllcin de V, Ex. o dos meus illustres collegas a attençüo do 
alguns minutos, para me demorar um pouco nest!l tribuna, 
tralaJJdo. da (JIJI'sonalidnde do mrm dislincto chefe politico, o 
i Ilustre gcnernl Alvaro lllachndo, J'nllecido 11 30 de janeiro ul-
timo. · 

· Cumpre-me, St·. Presidente, pulos laços do intima solidn
riei:lade politica e ,amizade pessoal que sempr·e mantive com o 
ilh,JstJoe morto, dí~el' mais algumas paliwt·as, nlúm do •tributo 
simples prestqdo á memoria do estadista parabybano pelo no
Lre representante do Espirita Santo. 

Ne~la casa lodos nós o eonhecemos como um dos mais 
tmbalhador·es. Nos seus discursos, nos seus pareceres, em 
todos os seus t.rabulhos, dominava sempre o cunho pratico, a 
ol'icnlncão firmo que sempre impunha ús mnnifestncõcs mais 
evidentes da sua inlolligencia e actividade. , 

Posso destacar•, de momento, dos seus pro,icclos de lei 
nqunlles em qtw mostmu seus conhecimentos de sciontista, o 
seu estudo tle eslàdistn; primeiro, o que votosou sobre o mon
tcpio ;. segundo; o que so rcfct•e á contrastaria, projecto que 
ainda depende do voto da outra Casa do Parlamento o que, 
nt: humildade dos seus dispositivos, não deixa de ser uma pro-

- vidotJCia newssm·ia íl urgente ao actual momento economico 
do nosso pniz. (A)loiados,) 

l~lll tot'IJeil•o Jogar, Sr. Pt•esitlente - c qum·o III<J referi!' 
s•íniiJnl.u a algum projectos - vem nqunllo que trata da rofor
mn OJleil.ot•nl, dOJpendenlrJ ainda da aeceituciio desta casa, o qual, 
olmdcceudo a um crilorio pratico, a .uma orientncão fil'mo, 
como hn JIOUCO disse, visa corrigir o que a lei actual, porven-
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lura, lenha de defeituoso ou de lacunoso. Com a apt•cseJilaciio 
desse pro.iect.o, o pranteado politico parahybano de outra cousa 
não cogilava sinão de tornar uma realidade a verdade das 
urnas. 

· Nas c.:ommissões diversas de que elle fez parte, nós todos 
fomos testemunhas de que agia mais como um funccionario 
que estivesse sujeito a ponto, pois ninguem até então foi mais 
assíduo no cumprimento dos seus deveres do que o distincto 
IHu·ahybano, cuja morte nós pr!\nteamos conjuntamente com a 
dos altos vultos do nosso paiz. (Apoiados.) · 

E ,iá, Sr. Presidente, que tacitamente me foi permiltido 
demorar um pouco nesta tribuna, não é-de mais que ou lem
bre. tambcm as altas qualidades moraes, a excessiva moderação, 
a extraordinarin urbanidade que foram o apanagio do Dr. Al-
varo Lopes Machado. (Apoiados.) . 

Eram laes, Sr. Presidente, a moderação e a urbanidade 
do illuslm exlinclo, que, ao desapparecer da scena da vida, 
não deixou um só rcsent,imento, nem mesmo um daquelles 
Ul'iundos dos possíveis altJ•itos a que nos levam muitas vezes 
o~ debates rmrlamentm·es, onde a poeira das paixões nos suf-
foea. (,lpoiados.) · 

Os Annaes do Senado, Sr. Presidente, jámais mencionarão 
um allrito qualquer, um resentimento, por mínimos que su
,iani, originados pela palavra austera, meditada, gentil, mo
rlorada de Alvaro Machado. 

VozEs -Muito bem. 
O SJI, ·C.IRTno PIN'I'O- Alvaro Machado, ,s,r. Presidente,, foi, 

nutes de tudo, um obreiro nacional, um amigo de seu paiz, 
razão pO!' quw bem andou V. Ex. incluindo-o, no discurso que 
acaba de pronunciar, rnlre os benemeritos da Patria. 

· iGonsintam, pois, V. Ex. c o Senado que, cm homenagem a 
S. Ex. e em sat.isf'ação aos meus proprios sentimentos, me 
nlongun um pouco nas palavras que estou proferindo. 

O Sn. Jo,\o LUJz AI.VJ~s - Estamos ouvindo V. Ex. com 
a mnxima atlencão. 

O Sn, CAS'J'uo PIN'J'o- Aos muitos predicados do esladi:il'a 
Jli.IJ'ah)·imno, SJ•, Presidenlt!, devo accrescentar mais um. QueJ'!I 
nw mrm•ir 1'1 obra ingente de S, Ex,, quer como politico, qum· 
eomo atlministradoJ• do Estado da Parnhyba. 

A i'aJ'nhylm deve a Alvaro Machado tudo <tuanto ú nu 
H~publien, sondo cm'lo que S. Ex .. soube sempre separar a admi
nistração da politica. E', talvez, por esse motivo que o Estudo 
que tenho a honJ'n. do repJ•esentnr nesta 'Casa é um dos unicos, 
sinão o unico •1ue não Me aventurou em emprestimos extel'liOH.' 

E Jwm se diga que n acciío de Alvaro Machado no Estudo 
dJ Parahybn foi improfícua. Entre outros assumptos n. que 
ollo so entregou dOJ tOl'Po c alma, avultam os da instruccãn 
Jiu!Jliea, cu,io uivei cllo soubo grandemente elevar, uPHde u 
sua base, o ensino p!'imnrio, o os melhoramentos mntm•it!es. 
E' vordulfe que a maior parlo desses mcll!Ol'amontos matorJUes 
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fomm r·eali~ndos depois, mns ning1wm nll!l'tli'Ü que elle os 
iniciou. 

Alvaro ll!achndo agia sempre como scionLisLa, como um 
muthematico, procurando sempre pr•cver, r]\ZÜo por que, re
pilo, o meu Estado .iúmais enveredou pelo caminho tortuoso 
dos compromis~os dll ord'em ·in~ernaoional cm materin l'i
nanceira. 
. A Parahyba tem re!llizado seus progr·essos, seus melhora
mentos, ·Sempre calculados dentro dos •estrictos limites de seu 
areamento. 

Quando, de uma vez, estando Alvaro Machado ausente, 
na Europa, em tratamento de sua snude, muito abalada por· 
seus trabalhos parlamentares r.• administrativos, se tratou de 
um emprcstimo exter·no, elle escreveu aos seus amigos dizendo 
que era um principio politico do partido de que era chefe 
não realizar emprestimo, pr•incipalmente estrangeiro, em seu 
Estado. 

E ora esse habito de providencia, ordem legal e moderação 
n:1 gestão dos negocias publicas que constituía o caracteristico 
de sua individualidade politica. 

Como politico, .é preciso que se saiba que, desde 15 de 
novembro de 1889, não houve um cidadão brazileiro que mais 
dfl perto pudesse assumir e •exercer a toleran{)ia do que meu 
illustre chefe, o extincto general Alvaro Machado, 

. Quando em 1892 foi para a Parahybn, em nome do contra
golpe de Victoria· de Floriano Peixoto e (la legalidade restau
rada, encontrou o humilde orador (não apoiado) que nesto 
momento ,cqnca o illustro auditoria como chefe politico do 
jornal da opposicão - e a meu lado se senta um meu com
panheiro de então - e com o governo de Alvaro Machado não 
só nós dous como todos os que militavam sob a. direcção do 
V. Neiva e Epitncio Pessoa, todos fomos incorporados·, sem 
distincções, no partido chefiado por Alvaro Machado, porque 
soll sua chefia não houve na Parahyba um só cidadão a quem 
fosse vedado collaborar na obra de administração o ·engran
decimento do Est11do, embora na vespera estivesse nas i'ileiras 
do. partido opposicionista; L'l.lvaro !linchado aproveitou o me
rito de todos os parahybanos que queriam collaborar· na po-
litica d11 Parahyba. · • · 

. Ora, Sr. Presidente, dad~s essas qualidades que, obscuro 
c ·bumildo que fosse o meu pranteado amigo, constituiriam 

_ uma das glorias mais brilhantes da politica nacional, eu es
tava no meu direito dilatando-me mais do que devia na tri
buna al'im de que, nesse momento o motivo, se rectifiquem 
quaesquer uggressões injustqs ú memoria do um dos estadistas 
QUfJ mais. concorreram para a politica do tolorancia o sereni~ 
da de neste paiz, 

PÓço a V. Ex. essa homenagem a um do nossos mais dis
tinclos fl. mais nobres collogns nçstlt cnsu •. ,(Muito. bQm; ·nmito 
bem.); 
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O Sr. Jfendes de Almeida - Sr. Prosidonto, doixnria 
neste monJCnto do me I·ct'erir a tros vullos notnvois da politicJil 
o da soienui!l. bi·n•ileirns, cultores ominontos do Dh•oito, quo 
tantl) l'ulgui·nram om nossu tez•rn, si ospooinlmonLo nfio fossem 
ltllllllrndos oul!·o~. reunido~ todos uns pnlnvrnR emotivas do 
eminente Presidente do Sonndo u venerando uhofo ropubli-
cqno. . 

ConiPunhoiz·o do um nas lutas poln llbordndo dn lnstruccáo, 
neompuuhando Jlai'Í-JWNSit a obra pntriotion o bz•ilhnnte dos 
outros, tenho a twnra de mo referir ao ·Conselheiro Loonolo de 
Cnrvatho, Visconde de Ouro Prot.o o l\lnrqucz do Purnnngwí, 
.dr.ixnndo n quom melhor o possa fazoz• n ootnmemo!•aolio do 
Jl(:sso antigo collogn o S1·. ConRelhoh•o Coelho Rodrigues. 

Pnsspu JIBI'fl. os nJOrtos .do que fnllo o poriodo das paixõos 
.JIOiiticns. Vultos do nntigo rogimon, o Mnrquez do l'nrana
guil e o Visuoudo dtJ Ouro .i'I'eto, gioJ·iosos ll fil•mos ost.oios 
'do suas erencns, Jlassmam cercqdos do ·respeito e da oonsl
ut:-rnciio dovillo~ fiOS Cal'ilCÍOl'OS impOlJUtOS, 

Nüo cnbum. nostns pulnvrns ns liiogrnphins completas de 
taes e ·tão dignos ~idadãos. A impz•onBil unnnlme da nosm 
.torrn, sf'Ul Llistinccão do oroncns ou partidos, julgou-os como 
.os davia.. julgai', · 

O Oonsolheir·o Leoncio do flarvnlho dedicou-se doado muito 
cedo com osforco ingente ú idún nobilissimn da libordndo do 
onsino. Qual!do, orn 1882, levantai essa oampnnhn, fundnndo 
.a Jll'imoirn Faculdnõe Livro do Brnzil, o oonsolholro J.oPnclo 
do Cnrvnlho voiu, prossu1·oso, acudir com o sou osforco do 
mesti.'e para tiio elo1~ndo fim; o, em 181l!, foi ollo quem rnnls 
osl'orcos. empregou para conseguir <lo Ministro da Jns~1·uooilo 
Publica. o Sr, Don.inmin tConstnnt, do momoriq grata 11 todos 
nós, a lei s(lbt·o n libol•dndo do ensino, que revolucionou por 
complolo n t•otiun vigonte, · 

Depois úo ndwmto do rogimon J'opublicnno, o mnmquez de 
,Pai·nuagU\1 ·o o viscottde do Oui·o Preto dodionram-so especinl
mento á scioutliu, prooumndo nquollo desenvolver e molhorar 
.o estudo dn II isto I· ia. o da . Googrnphia, mantendo-ao sem pro 
.co.m grande compotoncin o tonnoidndo á f1•onte dn Sooiedade 
.do Geographln do. Rio do Jnnoiro; e o viseondo do Ouro Preto, 
cm'ncter de ri.i n tempera, afastndo das luotns po!Hioas, os. 
forçou-se polo cultivo do Direito, no qunl prestou o contin
gente dng suas brilhnntos luzes como ndvogndo, gernlmonto 
ouvido como consultor z•ospoitndissimo, o como lente dn Fn
culdndo do Scloncins Juridlcns o Sooinea, em que rogou, além 
d•l out.rns, a Importante cndeir!l de Economia Politica com 
grnndo competonoin, do quo são monumentos imperociveis ns 
obz•ns ,luridicns que· honrnm ns ostnntos tio todos os cultores 
do Direito, · · · 

O pai~ resroitn estes vultos. Já o Sr. Presidente do so.: 
no.do, oom n su11 pnlnvm pz•ostiglosn, oonsng1•ou. o nome dostos 
vonernndos patriotas, e .. eu apenas levanto n minha palavvl( 
como professor de Direito, e ·como cultor de tão necess~rla àfa .. 
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CÍpJina para fiiZIJI' l'OSJII/Ill' 1111\i~ a J'Ofoi'CJJ<lilt feita a CSSI.'S 
!l'l'nndrs IJJ•azileiJ•os. (Jiuilo IJem; muito !Jem.) 

O Sr. Ribeiro· Gonçalves - Pedi a palavl'll, 1-iJ•, PJ•esi
dconle, apenas pnJ·n 0111 nnme dn mou E:.;lado L1·azm· a Y, Ex. 
o nos or•ndoJ•n,;.; quo rnu IIJ'oet.•doJ'nm a:-~ IIIHI'Iil't•stw~~üos sirwut·ns 
do nosso J'JJeoniJeeimelllo pl'las palal't'as que ~" IJiiJ"IIIlJ'allJ pJ·o
fL•l'il' um J'oln~ilo nos dous mninunl.es pinuhyeiJ.~es ha pottoo 
fnlloeidos - o St·. mal'quez de l'at'llllllll'UÚ e o consol/wiro 
COtJiho Jlodl'igucs. · · 

Nilo posso dize!' mais n rospoil.o de nenhum uolles do que 
V. Ex. o ft•z e o honl'nilo Senntlol' pelo Eslarlo do J~stlirito 
Snnlo, 

A vida dn amhns ,1 tltuitissilllo eonlwcidn em todo o pniz. 
O R1·. mnr·q1tez do PaJ·nnngw't dt!sdn li lU ito:-~ a unos era consitle
l'ado um dos polil.it:os do mais ••min<Hwin 11esl.u paiz. No tempo 
do hnpel'io militntl 1111s l'iluit·n.< do (lltl'lido liltornl, S<llll[ll'e 
com indisnul.ivl'l hrilhanti~mo. · 

O uonsollwir·o Coullto llorit·igucs, J'onnado aos 22 nunos 
d~ idade, cm 18U7, vinha dous annos depois t·epresonlar· a an
tiga Província do Piauhy no Pal'lurnento Nacional, o desde 
logo loJ'Ilou-so um nome digno de l'esrwito e da maior athni
I'U~·fio. (Apoiado,,.) 

Quando veiu a Rrpnhli<JU, Co.oJiw llodi'Í!l'IHJS, que ,i(t il'llzia 
do lm(lUl'iO um nomu ill'ilhantis~imo, J'oi logo IIIJJ'OVIlilado poJo 
ontilo Ministro da Justi~n, o SI'. Cmnpos l'all<Js, Jl!lt'll ot·g-nnizat• 
o pm,iculo do Codigo Civil. · 

Ernl'im, na impt·ensa, na mugiotmtut·n, uo Pa!'Jamu11to, no 
Flli'o, · Coulho llodt·igues J'ez SCllllll'" uma l'igut•a d•• superior 
destaque. (Muito brmt.) 

E, E•t', Pt•csidente, nada mais porlcndo ll!!l!l'Cseenlm· ás pa
lavras de V. Ex., vonlw atlonns l""lir se digue nomom· uma 
oomrnissilo pam acomtJaniHit' mnnnhil, 1í nlt i ma moJ·ada,. os 
l'cstos mol'ians de •Cnnlho Rodl'igtlt!S, ainda h a pmwo ch<•~omdos 
a esltl Capital. (Muito br:m; 1WIIito !Je'llt,) 

O Sr, Presidente - Accerlmulo no t•equot•inwnlo vrrbal 
do honmdo Sunadot•, nomeio pm·a compor a eommissão quu 
deve acompanhat' os J'unoJ·aos do nosso nx-collegn l-ir, conso
lhoil•o Caolho Hourigues os SJ•s. lliheit•o Gon~nlves, João Luiz 
Alvos o Mondns do Alrnoidn. 
· Do accôrdo uom a (li'O(losla do honrado Senndol' pelo Es-

-tado do Espiril.o Santo o ,julgando illl.orprelaJ' o sontimrmto 
d>J todos os IJollogas, vou Jovnntm· a ses~ito cm homenagem ú 
memm·ia do lodos esses eidndilos, 

A m·dom do dia pnt·a 11 sussiio sogninle ú n mosmn jú 
n1nrca1ln, i~to !\: 

Elui~íio Lias Commissõt•s PnJ•ntnnotlles. 

r.evantu-sc n sessüo. 
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A' J hom da tarde, presento numero legal, aJ:irc-sc a 
R<•ssiio, a que concorrem os Srs. QuinUno Bocayuvu, Araujo 
!ir: r·:, J>.,di'O BoJ•ges, Candido de Abreu, Jonathas Pcdi'Osa, Ciu
hi·iel !;a/gado, Mendes de Almeida, 1\ibciro Gonçalves, Gorva
s i o Pn:;;sos, .Francisco Stl, 'l,homnz Accioly, 'favnres de Lyt•a, 
:\J:I.rlllio de Souxa, Walfredo J,cal, Castro Pinto, Gon~.alws Fer
reira, Guillwrme Campos, Coelho e ·Campos, l:lcrnm·dino Mon
teiro, .João Luiz Alves, S:l Jlroire, Bueno de Paiva, Borna1·do 
:\lonl.rdm, ,\JI'redo Ellis, Francisco Glycerio, Gonzaga Jaymc, 
l\JutP//o, .rosé MUJ•Linho, Generoso l\!arques, Jlclij'>pc Schmid/. o 
l;nssiano do Nascimento '(31). 

Drdxam de comparecer com causa justificada QS .Srs. Fcr
J•••im Chaves, Silvaria Nery, Arthur Lemos, Judio da Braxil, 
Lnu1·o SOili'tÍ, José Euzcbio, Urbano ~rantos, Pires Fe!'reiJ·n, 
C1mha Pedrosa, Sigismundo Gonçalves, Ribeiro de Brito, Gomes 
.Jli!JI!ÍJ'(), Oli\'eim Valladão, JoSIÍ Mm·cclliuo, nuy Bm·bosa, !\la. 
ui); Freire, Lomenca Baptista, Augusto de Vusconccllos, Feli
Idnno Penna, Leopoldo de Bu/llões, Br·az Abrantes, A. Azeredo, 
Alencar Guimarães, Hercilio Luz, ,Victorino Monteiro o Pi
ulwiro Machado (2G) • 

E' lida, posta em discussiio c, sem debate, npprovada a 
acta da sessão anterior. · 

O .Sr. 2~ Secretario .(servindo de 1.'): dt\ po)ltl1i .<b s~guinto 

EXPEDIENTE 

Ol'ficio do 1• Secretario da Camarn dos Deputados do Es
fado de Pl'f•namubuco, <lommunicnndo a oloiciío da 1\lesa quo 
lt•m de presidir aos snus trabalhos e a instnllnçfio da a• sossfio 
tiJ•dinnria da 7" legislntum.- Jutoit·ado. 

O Sr .. 3" Secretario ;(scrv·índo llc ,2o)· declara .IJUO niío hn 
JlOl'üCOl'úS. 1 

O Sr. Pedro Borges - Sr. Prcsiclonto, communico 1\ J\!esa 
quo o Sr. S1mador Pires l<crrcira, por enfermo, doixn do pom
]liHL'eer á sessão de ho,ie., . 

O Sr. Presidente - k\! l\lcsa fica inteirada. 

O Sr. Sá Freire ( •)- Sr·. PJ•csidentu, do fundas tristeza o 
mnguus foi o inlerJ•ogno do Parlamento Brnr.iloiro, quatro mn
Zils de ln to, l!ffi que figums do grande destnquc e patriotas sin
tllli'OS dl>sapparecemm do scenaria dn vida. 

,(') Este discurso niiQ foi revisto !Jelo orador .. r 
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A sessão tlc lluntem foi ,eOJISH!:;TIH.la il Inenwt•ia de :-:;aw.losoti 
hl'ar.ileil'os, e hoje eu Jle~•o JWL'misstio para. ampliar as home
nagens do Senado ao illusire wpulllicano, Sr. Dr. Xavier da 
Silvcil'a (apoiados), quo rn·esiou os mais relevantes servi
cri;. no paiz e ú propaganda republicana. 

Esiylisia e ,iul'isconsullo, desde que se proclamou a. Re
publica. exerceu, l'uuccües de destaque H grande responsabili
dade. No Góvet•no Provisorio foi presidente dG Estad() d() Rio 
nrnnde do Norir. 

O St\. 'J',I\'AIII~H u;; LYttl.- Onde .prestou relevantes ser-
Yit-os. 

O Sn. SA' FIItltng - DeJ\Gis, intendente municipal, chefe 
rlo! Policia do Disiricl() Federal, Deputado, prestou á adminis
f.J•tu;üo publica o auxilio efficaz e valioso de urna collnbora
~iiu intelligente, fecunda e patriotica. 

Corno pret'eitG do Dislricto Federal, SL'. Presidente, fÓi o 
miciador dos tJXiraordimu•ios rnclhGt•amentos desta Capital, 
tundo empL·chendidG essa formidave! CL'uzudn independonlo
menle de recurso de emprestimos cxtemos, dentro dos proprios 
reeursos da Municipalidade do Distl'icio Feder·al. 

Ultimamente, quasi afastado da politica militante, exer
cia a sua nobre missão do advGgado, c nessa classe tinha, pelo 
voto de seus pares, a subida distinccão de ser o presidente do 
Instituto dos AdvogadGs Brazileiros. 

Eu pederia pois, a V. Ex. S1•. Presidente, que consultasse o 
!lcnado si consente que se inscreva na acta dos nossos trabalho;; 
um voto de prGfundissimG pezar pela. morto do cidadão que 
J'oi tão dignG palriot11 e honra da sua classe., ,(Jlu"ito bem/ 
Mu-ito bem!) 

O Sr. Presidente - Att.endenrlo ao requerimento do nobrA . 
Senador, n Mt.,~a farú constar da Mia um :votG de Jlezar pelo 
nwt·ln rio Dr. Xavier da Silvoirn. 

ORDEM DO DIA: 

O Sr. Presidente- Não havendo numero para se proceder 
íL eleição das Commissõe~. vou levantar u sessão, designando 
pnra. ordem do dia de. nmanhü n mesma jú marcada, isto é:. 
· Eleição das Commissõcs permanentes; 

Lnvanla-se n sesssüo ti t hora c 30 minutos., 

' ' .. , -:-'---- .. 
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Pl\llAIIlENf:IA llO ~1\. !)UIN'I'INO IIOCA \'UVA, \'Ir.~:.-PIU:AJJmN'I'Fl 

A' 1 hom d·a. f,aJ•de, fll'eSI!IIle IIIIIIWI'O legal, abro-so a sessho; 
a quu cOJWOl'I'<JIII os SJ•s. Quilfl.ino Bocuyuvn, Arnu,jo Góos, 
Pedro Borges, Unndido do Abreu, ,Tonnthns Pudt•osu, Gnbrlol 
Sn:lgndo, Al'lhUI' Lemos, I11dlo do llrnzil, Urbano Santos, Mendes 
'do Almoiua, Hibeiro Gon<.•alvcs. Gcrvasio P•assos, l•'rancisco Sá, 
'l'homa~ Acuioty, '!'avaros do J.yra, Cunha Podrosn, Walfredo 
Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, fiiboi!·o de 
BJ•ilo, Guilhol'lne Campos, Coelho o Campos, Oliveira Valladiio, 
Bcm·aJ'(Iino Montniro, ,folio .Luiz AIV<JA, S:\ l•'ruirc, Bueno do 
Paiva, Bernardo MontuiJ·o, AIJ't•cdo Ellis, l•'rancisco · Gly!lorio, 
J.eopoldo de Bulhõos, Gonzasa Jnymo, A. Az01·odo, 1\!oto'llo, 
.Tosé Murlinho, Gonm·oso MaJ·que~, Alenmll' Guimarães, l•'elippe 
Schmiut, ·Pinh<!iro Mnillllluo o Uusshwo do Nascimento (.10) • 

Deixam de !lomput•ocor com causa Justificada os St•s, l''or
roim Chaves, Siivorio Nory, Lum·o Sodt•é, José Euzellio, Pires 
P.cl'l'CÍl'll, Antonio de Souza, Cnslt•o Pinto, Gomos Ribeiro, José 
Jllnrcollino, Ruy B111•bosn, Moniz Fl'oiru, Lou!'onco Baptista, 
Augusto do Vasuoncollus, J.lolieinno Punnn, Brnz Abrantes, Hor
cilio Luz o Victorino l\Ionleiro (17). 

E' lida, posta om discussfio e, sem debato, npprovnda n 
neta da snssilo •antot•iot•. 

O S~. 2" Secretario (.vertJiutlu de ./"), dt\ conta úo se
guinte 

EXPEDIENTE 

OJ'J'icios: 
, Um do Sr. Campos Sallos, datado de Buenos Aires, do 3 do 
cm•t•onto, accusando ler l'ecebido, o ag'!'ndccendo, n eommuni
<:ncúo do Senado de ler sidO reconhecido Senador da Ropu·
!Jiicn pelo Es~ndo do S. Paulo.- lntoimdo. 

Um do St·. Ministro das lloln~õos Exloi•iot·cs, datado do ~ 
do corrc·n·le, lransmitlindo a mensagem com quu o Sr. Pt•esi
donlo da Republica submotle !'1 apl'Ocincão do Senado diversos 
netos I'Ofot·ontos no Corpo Dh•·iomal.ioo BI·aziloit•o,- A' Com
missüo do Coustituiciio e Diplomnoi•a:, , . 

O Sr. 3" Secretario (sal'vindo de .2"), doclnm quo nllll lia 
pareceres. 

O Sr. Sá Freire - Sr. Prosidenle, eslú na nnlc-snln o 
St•, Akindo Guanabara, SenndoJ• aleito o reconhecido pelo Dis
tricto Fod·eral. Requeiro n V. Ex. n nomeação de umn com
missAo nfJJn, de introduz ii-o no. recinto, pnrn prestar o com-
promisso constitucional. ·· , 
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O Sr. Presidente - Nomeio para mceboi'Om o nosso novo 
colloga os Sl'S. StL Fr•uil'e, Cassiano do NaseimenLo n Bernar
dino Monleil·o. 

lnlrodur.ido no l'ncinlo, IK>lll as I'OI'malidades rnA'imenLaos, 
prosla cornpi'Ornisso e toma aHscnl.o o R1·. Aleindo Guanalmra. 

•• ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DoiS COliUIISSÕ!lS PEI\MANEN'l'ES 

O Sr. Presidente - Vae se proecdor á eleicão da' ·com
missão missão dn Con;!liluiçiio e Diplomacia. 

Siio l'ccolhidns 32 cedulas quo, aplll'adas, dão o soguinto 
rcsu'ltado: 

Cnssin:no do Nascimento ... ; ....••.... , ..•. -•......... 
Alcncat• Guimal'Ü'CS, •..•...•••....... o- ••• o ••••••• o ••• 

l\londos do Almoidn .•.•...•.• , •..•• , .••.•...•........ 
Alcindo GunnabaJ•a ........•....•......•..•.....•..•. 
St\ .J?reiro ..•...•. , ••.. , ...•.. , ...........•.......•• 
José 1\furtinlto ....................... : . ...........• , 
Generoso l\lnrques ................ · ..............•. o o 

Vot<Js 
3t 
3t 
30 
i 
i 
t 
i 

O Sr. Presidente - Estão o leitos .membros da CommiRsão 
do Constituicão o Diplomacia os S1·s. S•mndores Cnssinno do 
Nnscimnnlo, Alomnu· Guimarães .e Mundos de Almcid·n,, 

V ao-se proceder 1\ eloiciio da .Commiss1io do Finnncns. 
São t·ec:olhidas 30 ~r.dulas· que,· apuradas, dilo o soguinto 

l'OSUJla(lo·: 

Ur•bnno San~os o •••• , o ••• , •••••••• , •••••• o • o • , • o •••.•• 

]'1'' 1' ' ! o Jctano . nnna ... o • , , •• 1 1 1 I , •••••••• , ••• 1. , • o • , ••• 

A. :~zcrodo ....•••.•.. o.•••·······~·················· 
Leopoldo dn Rulhc1cs.,., ••..•. ,, •.•• ,.,,, ..••••..... 
Bueno do J>aivn •••••••••••••••• , , , , , •••• , , o. o •••••••• 

Victol'ino Monto-iro ............• , . , .•..•.. o,. o •• o •••• 

Ji't·ancisco Glycorio ..• o o , • , •• I· ••• , o ... o , • , •• , •••••••• 

'l.'avnres de J.Jyrn. ..... , o , •••••••• , ~ • , • o •• I o. o ••••• o. o 

l~rnncisco St\ o , , ••• , , ~. , , • , • o • , I , , , o , •••• , •••••••• o, , 

Arthur Lemos •.. o, •••• 1,,,,., 1, •• 1,, 1, ••• , ,·,.,., •.• 
Sti Freire o o ••••••••• , • , o •• o ••• o •• o •••• o •••••• I ••••• 

Eornnrdo Mont.oiro .. , o ••• o.,. o ••• o ••••••• o, o,., ••••• 

Cnssinno do Nascimento, ...... I •••• o o., o •••• , • , ••••• 

Votos 
35 
35 
35 
35 
3.\ 
s.t 
34 
3·1 
33 
2 
o 
~. 

f 
t 

O Sr. Pre~identa - Esliio eleitos membros· dn flommissiio 
do Finnncns os Srs. UPbnno Snnlos, Feliciano Pennn, A. Azo
rodo,. Leopoldo de Bulhlles, Bueno de Pnivn. Victori·n<J Mon
teiro, Francisco Glycorio, Tavares de Lyra e Francisco Sá. 

' ., 
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Vae .. sc Jlt'oeudet· (t el .. 'içfio da t:omnJÍSi'i:lo de J'u:::l.ii:a c Lu
gislnciw. 

São l'ccolhidns 34 cedulas que, apui·ndns, rlão n scguinlo 
resultado: 

Coelho e Campos ......................•.....•....•.. 
Metello ......................... ·. · ..• · .•...•...... 
João Luiz Alves ..........•..••...•.............•... 
8ú J.;'l'eir·u ........ , o. o ••• o •••• o ••••••••• o ••• o,. o ••• , 

Guilherme Campos ................................ .. 
H••1·nnrdino i\lontoim ................................ . 

Votos 
:13 
:13 
a:l 
:1:1 
31 
~ 

José Mu1·tínho, Goncálvos Fct•reira, Alcindo Gunnn!Jat·.l, 
Ge1wr·oso Marques e 'I'aval't•s de Lyt•a, um voto cada um. 

O Sr. Presidente -Estão eleitos membros da Commissão 
de Justiça c Legislacüo os S1·s. Coelho c Campos, Metello, Jofi~ 
Luiz Alves, 81\ Freire e Guilherme Campos. 

Vac se procedet· á eleição da Commissiio de Marinh•a c 
Guerra. 

São 11ecolhidas 35 cedulns que, apuradas, dão o seguinte 
' l'esuJtadO : 

r~aul'O Sodré ...... ......... I •••••••••• '.·' I •• i ••• :. •'•. 

Fe'lippe Schmidt . .................................. . 
Jndio do Brazii .. ............................... o ••• 

Gabriel Salgado .. ................................ o·, .: 

Pires Ferreira ...................................... , 
1\Iendes de .Almeida .. .... I I I ••••••••••• :. I •• : ...... I •• 

Oliveit~a: Vallndão. I ••••••••• ,. I •••••••• I. I ••••••• I •• 

Votos 
35 
35 
34 
3·i 
33 
3 
1 

O Sr. Presidente - Estão eleitos membros da Commissiio 
de Marinha o Guerra os Srs. Lauro Sodré, J~elippe Schmidt, 
Jndio do Brnzil, Gabriel Salgado c Pires Ferreirn • 

. Vae-se proceder á eleição dn Commissão de Agricultura, 
Commorcio, Indust.ria o Artes. · . 

Corrido o .escrutínio são recolhida.~ 29 cedulas •. 

O Sr. Presidente- Nilo ha numero no recinto. 

-, 

Vou levantar la: sessão; designando para ordem do dia do 
amanhii: · · · · 

Continuação da eleição das Commissões Permanentes. 

Levanta-se a sessão tis 2 horas e- 20 minutos • 

. -

' ' I 

., 
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u" SESS,W EM 10 DE MAIO DE 1012 

PllllSIUI>NCI.I DO SH. QUIN'I'INO DOCAYUVA, V!Cil-PIIES!Dil~'l'll 

A' 1 hora da tarde, pt·etient.e numero legal, abre-se IL tiC~são, 
n. ·que concOI'l'em os St·s. Quintino Bocayuva, Araujo Góes, 
Pedro Borges, Candido de Ab1•eu, Jonathas Pedrosa, Gabt·il!l 
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos, l\len
des de Almeida, fiibeim Goncnlvcs, Gervasio Passos, Pires }'er
reim, Francisco Sá, 'l'homaz Accioly, 'l'aV,ll'tJs du Lyra, Cunha 
Pedrosa, Walft·edo Loal, Uastro Pinto, Sigisrnundo Gonçalves, 
GoncalwJs Ferreira, Ouilherme Campos, Cor.!llo e Campos, Oli
veira Valladão, ,Joiio Luiz Alves, Lotwenco Baptista, Sú I•'reire, 
Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfet·do Ellis, Fran
cisco Olycm·io, Leopoldo de Bulhões, A. Awt·edo, Metello, .Josú 
.lllll'linho, UI'IWI'Oso Mtu·ques, Alenliar OuimaJ•ães, I' inlwii'O 
;\lachado e Cnssiano do Naseim••ato (3ll) . 

J>eixnm tiP eOIIlllill't't~tll' eom enusa ,iuslil'i~atfa os Sr·s. J~,er·
Puit·a Chaves, 8ilvm·io Ner•y, Lam·o ~odt·t~, Jo~~~ J~uze!Jjo, An
touiu de i;louza, 1\ibeii'O de Brito, Gomes Rilwiro, Josil Ma.rcel
lino, Huy llat·l.Jotia, Bm·nnl'dino Moilteiro, Moniz Fl'eil'e, Lou
I'CIICO Baptista, Augusto de Vasconcollos, Alcindo Guaua!Jara, 
Feliciano ]>.,.una, B1·az Alll'antes, Gonzaga Jayme, J!'elippe Sch
midt, Hel'cilio Luz e Vidorino Monteiro (20). 

E' lida, posta em discussão e sem debato nptu·ovndn. a nela 
da st•ssão anlm·ior. 

O Sr. 2" Secretario (servindo de /") dí1 conta do se
suinlf! 

EXPEDIENTE 

Ol'l'ieio do Sr. tu 8ecrel.ai·io da Cnnwra UOti Deputados, da
lado de O do COI'I'<~ilte, communicando a oluicão L1a musa quo 
lt•m du dirigi!' os SLJUS trabalhos nn preseniL• sessão legisl·ntiva. 
- I ntelt·ndo. 

O Sr. 3" Secretario ("'•r•dudo du 2" 1, deelm•a lJLW uiio Im 
Jltll'Pl!l~l'es. 

O Sr. Pires Ferreira - 81·. Pr••sidnnte, por· motivo de 
molestia deixei do compnt·ecet• .dul'!lnle alguns dias e esta casa 
I! isso lu!m a meu puznt•- porque si cstivessr· presente ti se~si\o 
do ant.P-hont.••m stJcunc!nt•ia com o meu voto o l'equel'imonlo no 
~mi o nwu illusl.i•t• amigo c eompnnhoii'O rio hnncndn S1·. 1\i
Jmit•o Gnnçalws ,jus I if'icou umn mnnif'tJst.u~'ão de peZlll' do Se
nado JIPio puss;utwntn do n~~~o ox-eollegn do I'UPI'est•utaclln 
Dr:- Coelho Rnul'igues, saudoRo e illusf.pe Jlllll'icio, gloJ•ia d~ 
1111111in I.Pi'l'tl. Feliznwnt.e minha fall.a não foi muito s••usiv•JI, 
POI'quu essa humena!;um so. fez, como sumpre imposta por um 
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üss· ANNAES' DO SENADO 

dever que Lemos para con1 os homens que se tornaram grandes 
no serviço da Patria. Em relacão a este illuslr·o morto este 
preito de saudade ,i:l havia sido prestado no tmreeet· l'llfm·enl.e 
üs eleições do .Piauhy, cm que o voto do illusL!'IJ Senadot· por 
S. P.aulo nada mais fura que isso. 
· Vindo, porém, hoj<J, :\ tribuna, tenho ainda outt·o fiiu pcuir 
que seJa •lmu;ado na neta dos nossos tralmlhos de ho,ie um voto 
de poz:ir polo fallecimcnto do SJ•. marechal .Tos é Christoi!JO Pi
nheiro Bitlencourt. 

~l:odo o bruzileil'o que estudo B eonheca a hislol'ia de sm 
:I>atria, sabe que o nome do Si1'. marechal Pinheil•o BitteucoJJ•.•t. 
figurit em muitos dos glo!'iosos .J'eilos do nosso Exercito, l.enuo 
sido sempJ•e apontado wmo ·um dos mnis valo!'Osos soldados 
que a Nação mandou no eslrnng.,!it·o na defesa dos seus sagmdos 
dit•oil.os. Desde moco QJUJ o ~r. null'"chnl José Christ.ino Pi- . 
nheiro llittencourt im(loz-se pela firmeza do seu cat•actet·, Jlela 
sua honrac1.oz, bmvura e lealdade. 

~!ui to JlOderin· .eu dizer em reln~iio'.a este saudoso amigo o 
velho servidor, que ainda pode1•ia p!'eslal' silt'VÍI)os relevantes 
a nossa l'atJ·ia; nntretanl.o isto não o fa~o porque não J'altnri1 
no Exel'cilo ou no Hio Grande do Sul, l~stndo que elto muito 
cxtrem(Jcia, quem escreva a, Iiiogrnphia deste valoroso soldado 
que tanto homou o seu Pni~ na dMesa dtJ seus direitos. (Mu'ito 
bem! Mttito bem!) 

' O Sr. Presidente - Julgo dispensnvel consultar o Senndo 
sob1·e o requerimento do honrado Senador pelo P iauhy, A Mesa 
far:í con.stm· da neta um voto de pczur pelo fnltecimcnlo do 
Sr. mnrcchal José Christino Pinheiro Bitt:Cneourt. · 

ORDEM· DO DTA 

· O Sr. Presidente - A ordem do dia e a contiuuat;ilo da 
cleicã·o das commissões permanentes. 

· Vac-só JH;oceder ·1í eleição da Commissilo de Agrieultut•a, 
Commercio, Industria e Artes. 

São rocolhidns 31 cedulas quo, apumdas, dão· o segiunle 
rosultado: 

Brnz ·~\bt·nntes.· ....... o o., o o,., o;, o.' ••••••• o •••••• · •• 
'fhomn~ Accioly.; ........... ;; : . ....••.......... ; •. 
Sílv1Jrjo Net·y~ .· ......... ·.o ••••• o •• ·.,',.·.·, o.· •••• ~·.', •.. 

. , Votos 
31 
30 
30 

Olivoii·n Vnllndilo ....... · ......... · . .' ............... .'. 
Sá Ji'rcirc .... ~ .... · ..... o.· •• · ••••••• ~ •• ~· ••••••••• o.·. o· 

1 
1 

O Sr. Presidente - Estão oloilos mnmbJ•os d'n Comniissiio 
de· Commm·cio, Agricultura,· Jndtislrht e "Arles os St·s. Braz 
Abi·antes; Thomnr. Accioly o Silvorio Ncry. 
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Vae-so proceder· :\ eleicão da Commissão do Obras Publicas 
o Empi•czas Privilegiadas.· · 

Silo recolhidas 33 cedulas que, apuradas, dão o soguinto 
resultado: 

HurciJjo J~uz ...................................... . 
Generoso l\larqucs . ............................ , ... . 
liurnardino 1\lontciro .......... • ..................... . 
li,1'ancj8co Sú ... .................................... . 

Votos' 
33 
33 
32 
i 

O Sr. Presidente - Eslão eleitos mcm!Jr·os da Commissiio 
do Obras l'ub!ieas c Empr'e?us Privilegiadas os St·s. Seoadores 
Hercilio Luz, Guueroso Marr;ues e Bernardino Monllliro. 

Vnc-se procedur• ú elei~ão da Commissiio de Inslrucçiio l'u
blica. 

Siío recolhidas 33 cedulas que, nrur·adas, dilo o seguinte 
resultado: 

Jost' 1\lurtinho ............ ...................... , ... . 
José Eur.ellio ...................................... . 
Cunha J>ectr·osa . ...................................• 
Castro l1into .................... ................... , 
Ribeiro Gonça 11ves ................ , .. ...•...... : ...... . 

VotQs 
32 
32 
32 
2 
1 
i" 

O Sr. Presidente -Estão eleitos membros ·da Commi;;são' 
de Jnstrtieção Publica os Srs. Senadores José Murtiuho, José· 
Euwbio c Cunha P••dr•osa. 

Vao-se proeedor ú elei<;ão. da Commissüo de Saudc ·Publica. 
Siio reeolhidus :12 cedulas Q~Jt!, apur·adas, dão o seguinte' 

resultado: 

Augusto dn Vasconcellos ..... .... , . , , ............ ,, . 
Lourcnc;o Baptista . ............... ; ........... ; .... . 
Ribeiro de Br·ito ............................. . : .. · ... . 
Jonnthn's Pcdi•os·a . ..............................•... •' 

Volils · 
32 
32 
3i' 

1' 

"' O Sr. Presidente - Estilo eleitos membros da Commissiio 
de· 8audo Publica o~ 8rs. Augusto de Vasconcellos, Lourenço· 
llaptisl.a o Ribeiro do Jlrito. 

Vao-se J1l'Oceder 11 eleição dn Commissiio do Redacção das. 
Leis. 

Sfio rellolhidas 3·1 co;dulns, que, arurndas, ·dão o .seguinte· 
resultado: 

Voteis 
' . ' 

G J . "~··· 1onzngn lll'llln o o o o o o o o o • , • o • o o • o o •••••• o • o • · •• , o ~ o o o u 
\VnJfr•odo J ... enlo o. o •••• o •••• o,' o •• o o •• o. o .... ~ o •••• , •• ; 31, 
J\nt.onio cio Souza .. o ••••• o ••• o •••••••••• o·.,',',.' •••.• o. 33: 

Cunha Pedrosa . ..... , ... o •••••••••• o •••••• ·, • • ••• •.• • • • t ·1 
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O Sr. Presidente -Estão eleitos IIHJIIILr·os tln. Cou1missãu 
tle lluducçiio das Leis os Sr·s. Gonzaga Jayme, \Vu!Iredo Leal c. 
Aaloni o de Souza. 

Estando esgotada a oJ•dem do dia, vou lt!\'antal' tt sessão, 
designando, nu Jormn. do Regimento, para a sessiio de nmnnhii, 
a discussiio rJ.e proJectos que se achavnm subrnctlidos a debuto 
da ultima legislntura. 

1\luitos outros assumptos estiio pendentes de par•ecet' nas 
pastas das dií'fcren.tes com missões. 

. Pediriu, liceucn [Jal'a recordar ao Senado Ulna obset·vucão, 
que, aliás, tive occasiüo de fazer em umn das sessões anle
I·iores. 

Assumplos ha que estão figurando eomo rlcpendendo da 
doliberncão do Sanado, muitos dos quaes ,iú perdernm a J•aziio 
do ser c outros que esliio mais ou menos resolvidos cm diffe
I~entes leis. 

A's commissões não me animo a pcdit· o ftl.vor u~ uma re
visão desses pa·pois, o quo lhes seria cxtre1nmnenle venoso, 
co.rn pl'c,juizos de t!•ai.Jalhos mais apt·ovuitnvcis. 

Ha um JWt•codenL~ aqui no Senado, aul.miznndo a ~lesa a 
fazer essa revisão, escolhendo aquelles que podem ainda ser 
submult.idos ú deliberação do Senado e os que uevorn ser ar
chivndos. 

Solicito, pm·tanto, a attencão dos honrados Senadores pura 
este ponto. Convoco o Senado para nmanhiú reunit·-se em sessão 
~eCJ·eta parn: tomat· conhecimento de um parecer ctn Commissiio 
de Constituição e Diplomacia que se acha sobre a Mesa. 

Para ordem do dia da seguinte, designo: 
Continuação da 3" discussão da proposição da Gamara' dos 

Deputados, n. 157, de Hl11, que faeulta nos officiaes do Exer
cit.o sem cuJ·so, que contarem mais de :?5 nnnos de se!·vi,;o, l'e
quC!'Ol'om reJ'orrna t~om us vanlagtms dos rel'mmn dos no pnsl11 
immcdiutament.e supel'ior· t.• dli outms providencia;; (irululda 
ern ordem do dia Sl!l/l. Jlar.ct:er, <e:~:-vi> do mt. I Ui, 11. 2, do 
l!egi?ncnto); 

:l" tliscussüo do pro.ieeto do S•:lltHlo, 11 •. \(i, de ·1\lll, con
cerlendo aos oi'J'idaes do l~xorcil.o tl da Armadn !JU" Jll'üSI.nt·am 
'l'olevnnles servil;os ·na munpnnha do J>nmguuy e qu" volunla
l'iam•mte s.o demi!.l.it•am do set·vi1;.o ncl.ivo us vantngnns " r•e
gnlias d~ oí'l'iciaes reformados e diL oul.rns pi'Ovitlencias (of(c-
1'~cido pela Comrnisstio de Mm•inha c Guerra): 

:l' discussão da proposi~iio da Cnmam dos Deputndos, nu
mero 138, de IOH, concedendo um anno do licenca ao Dr. Oscar 
Frederico de Souza, professor da Jluculdado de l\letlic:ina do 
Rio do Janeiro (i11cluirfa t!1i~ ordem elo dia ,,1!1n pnru:cr, « e:e-vi > 
t/o.art. 121i, n. 2, do Rc(Jinumto); 

3' discussão da' pl'Oposi~ão da Camnm dos Dopulmlos, nu
mero 133, do 101 I, q1w dl'Let·miua que os o'l'fieiaes rl:i Al'tnmln o 
classes nuuexas, quando lt·nnsferido~ vara a t•oserva, JlOI' 1110-

' ·-
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lr!sl,ia ou ferimenlo r·nnlrnllirlo :rm .~ül'\'ir;n rnilil.ar, ·ler~:o rli
l't~ito ú per.·ecp~,;fin intt•gTnl do~ :·wus yencirnenLos («e;c-oi~ do 
twt. li" da lei n. 2.2!10, r(r! 1:1 dt! t/l!;l!mbl'o rir! /!III); 

Contintmt:ão da :! 11 di~t~u:-;Afin dn pr·njectn do Senado, n. ~1, 
de J!lllií, qur! c:unwrle urnn sullvençfio nnnunl ele 100:000$ no 
cidndllo ou nJilPI'L'Za rJtW fjztJJ' n vxpor·!.nr.~ão do gado ahaULlo ·11{)~ 
Estar/os do l'iau/Jy ,, i\lar·anllão (irwluirlo cm ordem do rli/'r sem 
1Jlli'CCer, ~·c;~•-r!i) do m·t . .f21i, 11. 2, do lkailncutu). 

Levanta-se a sc;~ão ús ~ horas o 3G minutos. 

7" SESS,\.0 EM /I DE ~fAIO DE 1012 

PilllSIOENCI.\ DO Sll. AII.IUJO GÜgs, 2" SEGilll'l',\1110 

.A' J hor•a. dn fnr•df\ pr·e~wulu nunwro lt~gnl, nlH'e-sn n toiess;io, 
a CJUI! t~OTW0/'1'1!!11 os Sr·s .. :\r·nu.io ti(u~~. Pt!dr·o .Bnr·gt~s, Ua.mJ ido 
de A!Jr·,u, .loualllns Peclr·osa, Ar·tlrur· Lemos, ludio dn Bl'ilxil, 
J"aw·o Sodt·ró, IJriJano Snntos, ~lr•nrles r/o .\/me ida, llilleir·o Gon
~~·lrlve;o;, Pil'es Fr•J•r·t~i•·n •. Frnneisr-o Sti, 'f/Joma;.: Aeeioly, 'faval'es 
c/u Lyr·a, Autrlll'irr du Souza, Wall'r·NJo Leal, Caslm Pinto, Si
gismundo Gow:n/YP~, (lon.;,~alres fert'oiJ•n, tluilheJ'Jfln Camr.uts, 
Cnolhn e Campos, 01 ireirn Ynlladt1o, BeJ·uaJ'Clino ;\lnotnit·o, .João 
lJui;.: AlvfJs, ~~I Fl't~ÍJ'e, Buuuo dP· .Pniva, 131!/'Ililr'(/o Montuil'o, 
Fr·nucisuo Glyeur·io, .\. Awr·edn, .lo"'; Mur·tiulro, Genl't'oso Mar·
l]\11~:-i, Alonc:w Guillléll'ii·l!:-i, Fnlippo Sellrnidt, Piulwit·o Machado 
o Cassiano elo :\'nscimeul.n (3ii! . 

Deixar·arn de eompw't!el~r· not• enusa ,iusUJ'ic~ada o:; St•s. 
Qu intin•o Bo(~:wuvn, Fl!l'J'(' il·n C lia vus, Si IVOJ' i o ~ err. ( lalw Í{' I 
~algtHio, .fosú Euzebio, (iuJ•vasio Pu~sn:;, Cunha Pm.lt•o:;a, Ri
heir·o do Brito, fóornes Rilwir·o, .Josró M:u·eel/irro, Jluy BHI'Ilosn, 
Moniz Jú·dt·e, Jnrío I.u iz :til'es, Lourorrr;o Baplisl.a, Augusto de 
VaseoneeJJo:-;, Akiudn (::itlanubat·n, .1.-'elieiano JJt!nna, ~\lft·edo 
Ellis, Ll'opoldn de .UuiiHir~s. lkaz A/rr:mli!s, Uorrzuga Jayme, 
Mel.ello,' Het·eilio Luz e Vieloriuo Monl.roir·o (23J. 

E' Jid:1. po:o~ta el/1 diseu:ssão c, :sem dc!JnLc nppl'ovada. a 
adu da ~HJs~üo anlm·ior, 

O Sr. 3" Secretario (servindo de /") tlt\ conta do se
s-uinlc 

EXI'EDIEN'l'E 

Offieios: 
Dnus r/o Sr·. /" Sel'r·dnr·io ria Cnmnrn rln,.; J)nplllndns. rln

l.ado..; dt! ·10 do l'fii'I'BJIIP, t'Ollllntlllit~atrdu llí1o .SPI' possiVPI al.
tcmdiiJ', no UJomenln, ti. J'el]uisi~iio das neta~'!! de org!lllizafjãn tlu 
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JJw~;ls do~ mwlieipio~ de Nal'.hr:ellr, AIJt'illliP~, Alugoinllas, ~laUa 
dn S .• João u SanL'..:\tJrra do t..:atr'r, vi::~Lo scr·t~rn ainda w~ccssal'in~ 
ú Cornrni:-;siro qrru ,~:;l.uda u pleil.n du JJultia.- .\' Cornulissiw du 
Jloclct•es. 

O Sr. 4" Secretario (sc/'vimlo rle :!") de~lam fJUe ufio lm 
parcCO!'CS, 

O Sr. Pires Ferreira - SI'. Pl'l•sideld·"· wju qw• nfio lia 
uurnur·o par·a a yol.w;fin de 11111 J't!fJlii'J'iruelll.o que dm;t•,in apr·e
!:iellLnr• ao Senado: mu:-; a fu\ta de nunwru uãn nw ddt~l':l nn 
cunrpr•ittwnln do lllt\U dPYfi.l', /.anlo rn:ris qunnLo tJIWJ'tl nw dt~
setnlwnll:.ll' do eonr pr·o111isso q11e, vnlunl n t•ia nwnl.t•, I onw i t•nnr 
o Kenndo na ulLi111a sessfifl do arrno pa:-;:.;ndo, u pr•oposil.o dn pr·o
jt_•do quu l'iHur·a 0111 pl'irneir·o Jogm· na nrdPitl du dia du IJojP, 

O Jll'njedo a IJIW u1u t'L•riro,·th· .. PJ•esidc~nl.c•, d11~g'Otl a esl.a 
C<~Hu :t 1iltinm IHJt'a do JJenu!/.irJJo dia da sc'StiÜu passadu, B l'ni 
pt•eei:m qne eu lho OJiflllZt:Ssn etn!Jnrgo, di:.;eutiwJu 11a su:-;siio 
Plll eu,ia or•tktn do dia t!!ln l'iguJ·ou, pni'I!UI!, do ~~nnLt·ar·io, f']lt! 
Lal\'t~~ ./'nssu appt·ov:~do, jHJJ'cJUu o Senado não estava JHH'feiLa
JHI~III.o iuJ'uJ'JllHdO do que~ üllt\ euceru e111 seu lloju e Uu t!e:o;peza 
f]lle :waJ'J•ul.ar:í. u sua e:Xt!euc:ãu. 

'J~mhot·n, ~~·. J1t'e.·ddl'ult!, enntmriaJtdo \'elltos nutigos o 
eiHJJ'es dc~s!.a Casa, eul.L~Hdo quB é do JIWt.l dever eontiuuaJ· n 
pl.'esl.nJ' est'lt! sc!t'\'Í~.;o nu ]!:xc!t~ul.ivo, zelamlo, ipsu j'ado, wdo ut·a
l'io publico, seJ•vindo ao JIWSIIIU l.umpu ao .Potlc~J' Lugislat.ivo, 
pois quo o llahilito a ]Jt~lll iu·fot'llltll' u l:lwl'u da Na~.:fiu. 

Ai-i hti'Ol'Jilill;ões tJUe JH't.d.undo pt·csl.at· ao Seuadn, :;l1o as se
guinLol:l: 

Dis!'H~~ o anuo J)asstldo, qwJ ~u!Jinm n 111nis elo on o:-; ol'fi
cinus se111 ~III'SO qtw u roJ'oi'IIJil, dn aed~t·do eom a pt'l'lflO:'iit.:ão 
nu o· figuJ'a Wl nJ•deru do LI ia de~ llo,k, :IPJ'nYeil.at•:'l, sPJJdo Cflle n 
dt!spe~a. a J'azet'-s" c~on1 a rc•a!izill.:l1o da. J'c~l'ot•nJa prnpn~l.a 1\i~~l.e 
pro,ied.o ~nlw a JtHIÍ!':i de dolt:-i wil eonl.u:-; . .Pnl'a: :mi i:;l'aZI!J' meu 
cOIIlfJI'Ofllisso, f.olll~l!)Cl 1\il ui L Ílllil SC~:-i:5iín do UlliiO pilS5UdO, tlpt•e
HI!ltl.n O Sf!HIIillit1 l'~Jf)Ut•t'iiiWJlLO (l(l, 

E' ]IO:;sird que n~o lln.ia IIUJIWI'tl fHII'H vnLacfi.o dosso rt.•
quol'illll)/l•l.o; si não liouvr•l', V. :J•:x. 1m de JlW Jlf!l'lllitl.il' que 
eu eo111.iuue .a pnli!Slt·:.u· ttf[Ui, co111 os eouJpnulwirns, sol.li'O o 
ii~Sliii!Jil.O. 

]~u podt!l'ia lt!t' o fltle disse 110 anno pn~sadn. IHI ull.ima 
M!Ss:io undur·na havida. ue~la Ca:-;n~ ums ft~ulw dt•. t~t'11· tudn 
fJUan/.o di:;sL•, r1nis, nJH~~~~~· da minha a\·au~iHJa itlntlt•, aiuda nfin 
me J'nlLa n llll~mOI'ÜL • 

O e:ll'inlin e0111 fJIIP .t,nlio nrJui l.i•:dnrln dn l.ndn qunnln di~ 
J'O~J1eil.o a n:-~sumptn:; tui li/.nt·t·~ c:~ qw• 111e dd,n·winn a a:-;surniL' 
ngoJ•;r; t~:-;sn. nft.il.udP, dizPndn ao Snnadn o (jlrn Ira c!P \'IH'da.-:/o 
IWSI.CJ c~a:-;n; nn ~Pnndo. flllt~ :IPrll t'OIII .igual c:nr·inl1o alllJHll'ndo 
l.odos os Jli'O,il~dos fJUIJ aqui tonl111 nJII'''"'IILntlo um p/'l'd do 
l~XI!I'eilu u da Armada, e uo qunl l.·enlio, pois, o devel' llc in
forma L'. 

,. 
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N:1u ~·~ t~:-ii.J.'ttlllto no:-; quo tJ•a/.niJJ dn a::i:-iUIIJpf.os trJiJil.owc~ uas 
duas f!asas do t:fllli;Te:iso qt!U o I I0\1t!l'llo dn lln11UIJ! iea t• o p!'u
]II'ÍU Cong'J't~:iso l.t~tqu sido tlt} unw solitdlw.h• tit'lll p~11·, em favor 
da iu . ..;Lt·tw~.;iio lllili!.at·. 

~i ll·U/11 todos o.o; ofJ'kim~:; ·I !!L'IIl o euJ·:·HJ de :;uas :.ti'Ittas, eomo 
du\'el'Íillll Let•, a nllpa niio ~~ dn (lnvt!·l'lll.l, w~111 (]as Jüis, uurn d.a 
J'nHa du 111eios tlt! su!JsisLt!Jt~;in, JIOL'fJliU so dfio HJ.•at.if.ica~úus de 
uXc!t'cieio.::; aos ul'l'it•.iaes, Jli1l'a quu LPJ'Illinem ~cus t~llt':-:os tJ 

pn.s:;alll pt't!.sf.:w nwlltot·e . ..; :-itH'\" i~o:-; ao pa iz. 
Couw JHídt!, pois, IIPsto HlflltH!IltH, urna pJ·upu:-;it:rio dn· Ca

lllill'il, Jllulldamlu da L' a t!S:·H.!."i oi'J'idaes !'lt'ltl eur·:·HI, J ir·uiLo a 1't!
forma eom :.!.;j nnnos, no po~lo Ílllllll~diato o elJill aH ''aJILU).;'tJII:O: 
U:t f,u]w[]a moduJ.'Wt: '! 0 Senado :mlw quu U/11 ni'J'ieial ~~·, púdc 
,..;m· J•el'ur.•nJ:ulo 110 po:-~Lo inunt•flinlo, eom os YL'Il!!Ülll!lllos dr~sse 
pusl o, eo111 :JG nu nos i.h~ ~~!J'\'Íf~o. Com :J!'i illlnos de s1Jt'\' i1:o, ,~ 

• nal.trr·al quu :-;n dê ao oJ'l'icial P:-;:-;a eOIII!)I!Usa~fí_rl; uut:-; L!ftlll ~G 
tl.IIIIOS, ~~ U:-iLl'U'Il']lilVel IJIIP !'itl pt'OJIO!JIIa ÍSI.Il ao ~Pilado l[tl Jtepu
blica. 

1~ quom fHJIISa ns::;inl, .:u;lla talll!JI!Jil lJllu a lei (]:t J'eJnodl:
lar:iiu da l.ahulla d1! \'ell~Íilwlll.o:-; da:-; fot'l.'tiS nr·mwla~, CJlll.! u~
!.ipula não JlOder· sur uegad:t a L'tJJ'or!lla no oJJ'icial quu t:ou Lat· 
:!li ar1nos do /'iet·vko, JJfi•o exelue o que d~~l.et'llliua u ~ll'U;;·o c~ousLi
LueioJJul :-5olwu inspue1::io de :;nudo pnt·a Jll'O\'ill' Íll\'illidcz, nem 
n que I.JSLabeii~I!IJ a :Joi da enmpu!sm·ia. oJJt•ig·tttol'iu, !JUn ~~on.si
tlm·a 11111 cO!'OJWl invalido aos ll3 aJiuos. 

]J[j ma11oil·a que tomos ol'fil:!ittos rul'ormados cou1 ~5 annos 
du Sr!J.'VÍIJO, Hli.l:-i aindw aptos JHH'a o :;en·i1:o e ínLellib'Cll l.u~, il
!usl.t·ado:;, formados eJU muLiwmutkn, u eom o cw·:;o thts l.rr:s 
ll!'Jnll:-i, 

Si eom is lo uão l)O~so eslar do aecôt•du, ~:omo 1í q uu \'OI.i 
('.()lleOJ'di.ll.' e0111 t!S~B Jli'Oj,eefn, e11, LJliO JIIU f.t!ill\0 !Juiido :-:iiJlJlp:'l! 
aqui colll >olieitudo ''III pl'ol dn,; l'oJ"•:ns HJ'Jll:lllu" '! . 

Ü JIWtJ do\'0/' IIU:-i(e JliOillt~Jlto t) ÍllltWl'ÍOSO, H!-;'t'IILlC OU rl1 1~il
A'I'ade a rninlta t~/,tiLude. AH iul'm•JJUH:nes que Jli_:-\:O ao ! .. miei' 
EXl!I~UI.ivo dit•fio si a razão e1'lhí, ou não, do nwu Jatlo, ' 

O oJ'I'idnl lio.ic uiío i.llJII JioJ•t•m• ü J'l'i'OJ'IIJa pot'IJUL' 1· ilt IJUC 
o Con~resso Naeiollnl o amparou tUt velllicu eo111 a lei lJUt~ llHl!l· 
dou altet'ilt' a tabolln dos Vl!lll~hueulus, pondo-a du aet•t!l'do ec·w 
n rios dvis. E ü !Jolll dizet·-~u que uãu lento:-; uwiut'l!~ venci
monto:-~: Lemos al.1~ llteuure.s, I.!OllJpat·tu.J.o~ cout os ti•.' ntgumas 
l'L'IHll'ti~õe•. (Pausa.) 

Si V. gx., SI', i'I'u"idoule, pudtol' mo iuJ'oJ'Jom• lllll: J;í ll:1 
nutnUl'O, eu uão eontiuuat·ei ua l.it·Jnma. 

O Su. A. ,\xEIIEIIU- ·l'•ítlu "nul.iuuar, que vw• lK•IJJ. 

0 SIJ. Jlilll~H FlmllEIItl - Di~ o uolo·o i'!"lllllilll' Jlfll' Hal.ln 
r.r·n:-;:;n quu vou }tom, E' qtrauf..o lmsln pal'a u tl'iUtnpho tht 1~:wsu 
que t'iitou liL'J'muJondo, JHJt'que. eomo o ~L'IIUdu :-;aJw. ~. Ex. t'! 
11111 dos /ll'OI!Ul'l!ii do ~cundu (ttJJUittdusL u a sua pu[U\'1'!1 eu .. 
uoul.J·a sempl'u apoio em lodo~ uús. 

' . ' 
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Pula minlw pnl'tu, a Holieilud" t'lrl obl!rlueot· à vo~ uu hon
rado Senado!'~·~ tal, que S. J~x. 111-t.l:itno não calcula. 

O Su. A. AzimJmo- ObJ•ig·ndo. J~' amizade de V. :mx. 
U ~H .. l'lltl·;s FIWHIWl.\- Envio, !JOis, iÍ Mesu, 81·. Pre"iideulc, 

o llWH l't'fJU!!t'ÍIIJellto. O prnjedu a fjUu JnB J'efii'O e.sl:'t na. ordem 
dn diu, c, qumulo ftJr· poslo em diseussrw, vol:!urei a Ll'alm· do 
nssttmpl.u, !Juiz apenas dar-lhe o IJI'imeiro eorn!Jate, ua hom 
do expudiuule, eom a apresenLa~.:.ão deslo rcquerünonlo. (Muilu 
ú~·m; umito úum .. ) 

Yem {t l\lusa, ú lido, apoiado c posto om discusslio o sc
suiutc 

1\EQUEill~lEN'l'O 

N. 1 1!l12 

Jlcqueiro que "" solit!iLe ao l\linislorio da Guct·ra as se
guintes informnçües: 

1. 11 O nome dos ofl'iei:w~. SI!Jfl i!UI'SO de suus armas, do que 
LJ•ala a pl'OfJOSif~ito da l!amura, n. Hii, de HH1; 

2. 11 Quul o v-eu·cimenl.o nwusal. de eada uu1 delles, acLua} .. 
mente, pela ll'i n. ~.~!10, ·de I:J de d<!ZCm!Jro de 1!J10; 

3." Qual o veueimenlu de cada um dellcs, si forem rel'or
mado~ f!Oill urn poslo de ncce~so c Ynutagem desse posto,.como 
quer· a proposil;.üo da Cumaru, 11. 1il7, de HJlL 

Suln tlas :_;wssües, ·ll de rnaio de 1\H:!.- Pires Ferrclra. 

O Sr. Sá Freire - SI', Prt•siilcnte, quero levantar urna 
questão de ordem. 

St!gundo disposil ivn I'XJll'f•ssn no R••ginwnln ú de aecÕI'do 
com u: mi ulw mnde:-;U ss i mn opinião, e.sst !S !U'O.i ecto:; que estão 
J'igumndo ua ot'dl'lll do dia, nito poderiam figul'at•. 

A r·uzüo fJIIP pu~n em JllJ.'ll t~spiritn, para assim mo pt•onun .. 
ci<ll', 1! a seguinte: no fim da sessão passada J'oram incluídos 
llt\ ot·dem do tlia, em vit'Lltde da disposi~iio do at·L. J~G, n. 2, 
tio llt•ginwnlo, divct•soH pi·o.icdos, pot·que cssu n. ~ elo artigo 
qUI! acabo de citar dispi">c quf!, quantlo entre a data da aprcscn
ta.ção, no Senado, de proposit~üt•s ou emendas da. outra Crunara 
n o ollt!L'I'f'illlltHÜO das St!Sslies do Congresso uão HWdúill'úlll mais 
de oito dia~, os pt•o.it·f~l ns podnt·ão St!t' dados JHH'a ordelll do dia, 
itHiopcndenLmnou!.e de lHH't'CCl' da Couuut:.;são, 

Ptl"l'l!f!e, JlOI'Liilli.O, qw•, ~ú pt!lil circum~lnncia de uno ha\"01' 
ai)HOiutamt•ni.IJ mais tempo para que os pt·o,ieel.os enl.t·ern e1:• 
diHeussãn t!O/ll os J'espceUvo~ pat•et~eJ'f'S da Cnnunis:;ão, a [(lW 
tiVIH't!HI sido su,ieitos, é quo são elles t.latlns para. nJ•clum do di~; 
Jnas. :-;i iukiaruos lllll:t .nova sus:-;ão, ;;i temns tempo para dur 
pnr•!tmt· so!JL•e os pro,itltll.os, pnl' que motivo ,;u!Jmeltel-os ú Lli"
eussão Sl!ln os respectivos pat•ecerus? 

·; 

., 
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Pôde-se diwr que "ompde a qunlquor· Seuarlot• o clit·rdlo 
do solieitaJ' quu o pr·o,it•c!.n voll.t~ i't Commis:oião pa1.·a r·ueehm· pu
roeer·; mns JHld1~-:w YUJ'ifi1:ar.· a !Jypothesu, como SL' vu·il'it!a 
llo,ie, de não haver lliiiiWI'O pal'a ser· \'ol.ndo o 'J't!(jllt!!'inwnl o, 
ficaudo e~:;u Jll't•.indi,~nd;l, 

]~' ecl'to que o a !'I.. JR~ rio H.l~g·iuwul.) diz: «A-; lll'll.t!J'ia::; 
eom dist~ussão t!lll~eJ'J'ada, ~.;uu não J'or·t~rll w:;nJ\'ida~ ilu ·;~.·s~·fio 
lt!gislnti\'a t! l'iJ~:li'Hill p:ll'a :1 ~~~guiul.t~, t.'lill.-ii'lur•nJ'-sn-l:fiu adia
da!-i, })HJ'a eoutinuat'·t'nl n stq: discu!idn.o;, 110~ lt~rmos t'lll qlu! se 
twhnl'em. » 

Or·a, cu vejo qun JwniJUrn dt_•:=St\-i pJu,ieel.oB estava com dis
cussão euel'rTada, de modo que uiio poditllll Ler Puti'Urlo e111 
ordem do dia. 

O ~L'IIiHio duvn t~ompJ·f~hnndr•·l' o Hegimen!.o dt~ :wet11·Llo eom 
a J'azão da lei, isl.n t\ o impt~dimrml.o di' que as CommissüP~ 
dossem pat·(•eer nnqucHe mnnwnto, pP·Ia nlJ~oJut.n falta· du tempo. 

O Sn. A. Azrmrmo d:'t um aparte. 
O Sn. SA Fmmm - O argumenl o que V. Ex. nt,nhn dr nrl

du?.ir YPm um auxilio do qrw t.>sl.ou rJiwndo, por·qtlt• o ller;i
mento manda simplesmenl.ü ~w.inm submt~!Jido:-; ú Yotadio do 
St•uado O:-l PI'O.iecl.o;-; ~u.ias tliscus~ão l'ir~ou t~nr~ct'J'tHln. 

V. Ex., St•. PJ•csidPntr!, podia t•esoln•J' n t'!Ut!Slão, t~nvinnclo 
todos os pJ•n,iuclos iÍs J•nspüeUva:o; CommissGes, paJ•a sH pr·ouun
eiarom a r·esptJito, t.• s6muntc dopois set'l'lll os pr·o,iedos sub
moll.idns ú dtdibr>J'a~ão do St.nado. 

Ucqw•ir·o, pol'l.uuto, a V. Ex., desde .iá, J)íli'U quP todos os 
proJectos ela or1lem do dia de hoJe voltem ús Conunissi'íes. · 

O Sr. Presidente - A MtJ~n não pt'•de nlt.ender no drseJo 
de V. Ex. No t!aso, o que nw eump1·e fazer 1! nHliÜel' a ordt}tn 
do dia on:nniznda ••m \'ir·tnde do que dispü'' o nrL.· 18~. n que 
V. Ex. aeabou dt~ refer·ir· .. so. 

O Rn. RA FnEIItt>- V. Ex. clore comhinn1· o nrt .. 182 com 
o a.rt. 120 do Regimento. Comhinnclos esse~ dous artigos, ver·i
fica-sc que estes pr•oJectos niio podem vir :'1 discussão. 

O Sr. Presidente- O nr·t. 182 J'I'Solvc com dureza o rnso. 
· Queira V. Ex. ntlcndt•r·: 

Diz essrJ m•l.igo: • As mniNins t•.om discussão enec·l'
radn ... '» 

O S~. PmEs Frmrll\llt\ - ~lns n cliscttssfio não está encer
rncln. 

O Sr. Presidente - Firo11 enem·r·ncln n~ s•'Ssiio Iegislnl.iYn 
anf,orior•, ü 1! por• is:o;o f!Llfl ng-or·n :"~e r•únlll'iu ::;ÕbN• tne.-: mnlnl'ia:'i. 

(Conl.imttHH.io n let·l... «que niio l'or·rrn I'Pi<nlridns 11n 
Rüssão lt~gislntivn r fic•ar•j•m pnJ•n n ;;;P~uinl-t\ eo11sidPJ'Hl'-:'ie-11ãO 
ntlindns pnr·n conl.inunr·c•m n ser· di:'lt:lll idns, nos lül'fliO:-"; em que 
se nr·hnmm ». 
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.:\' ví~tn dP~I.n disJ10Si(:.fio, nnda mo J'ü~ln n fnzr.>P ~i11fin r~on
snl'VaJ' 1111 l1J'rif'lll rln dia OR Jll'll,il'dO' fJlll' nnlla l'igiiJ'Illll c 110 
l.l'tlln ii. c t' m q nr. '"'Iii o. 

O Sn. ~;\ Purm11·:- V. Ex. deYPI'Ífl eornbinnr o a !'I .. ·t ~fi r·.om 
o do u. JR~. Enl.r·t~l.i!JILO, srr/JJnnU.n-nw 1í. delilwJ•ne~o (]p V. Ex. 

O Sr. Pires Ferreira /'ar. I iA"r.iJ'as r'onsidf'i'al;iif's so!Jr•n u 
CJilflSI.iio J'Pfrinwnf.n:J dt• (Jllr ~r~ /.r'ill.nv.n. 

O Sr. Francisco Glycerio (')- RJ•. PJ•n;;itlr.nl.r, o J'Nfl!OI'i
menln do ltnnJ•arlo RnnarloJ• pelo Pinllitl' ''slahelel'e vaJ•ias 1'C
f(lliRir:,ies nn ~linisln!'io da f:!l<'l'l'a, 110 inl.uil.n de sr!' o H<'nnilo 
inJ'onnndo n .,.,\~rwitn das mnl.m·ins r•nnmPI'ildns nn nwsJno l'ü
CJ 11 rn· i mc11 I. o • 

1\la~ o~sa divislln do matnr·iní-l J'ni foif.n tWA'Ulllln pr~nsnmenf.o 
Jll'Í\'Hdn rJo 1rnlwn f4c•nndrl!', dn mndn rpw, si ~~ YLH'd:uln flllP R. 
Ex. :w Sill.i~l'a:t. r~om ns jnf'ol'mn!~Õr~s qtw vierom ilo l\lini~ÜPl'in 
da G!lnl'l'n, elo tWI'<'>I'rlo 110111 n~ J'nrmlllns por R. ltix. arlnpl.adns, 
~·· pos~ivot fJtll.' no RPnndo eonn•uiJ:t nhl.nt' -inl'm·mn!;lif~~ mnis 
nmplas. 

ARsirn, r·ognvn. cu :í Mnrli1. flllO so dt~Rignnsso JWI'g'untnt' ao 
}finisl.rwio da OIWI'J'a si o pi'O,ir.•el.o <'!TI- qtwslfio tli!lonniJia 
grande nugJnenl.n rir vcneimrnl.os. 

O Sn. A. Az1mEno rJ;í nm npnr·te. 

o Rn, l;'JUN(J!Rf:o nr.YmmJo- A l.nr!os parece fJllf' n mini![\ 
lli'J'gl!nl.a <í basl.anl.n r'lnrn. 

i'o<:o, 11ois, rtJW se ndrli<,iollr o meu pensnmr•nl.o no rcqllo
r·imellto rio in I'OI'Illar:lit,R. 

O Sn. PnHslllJm•rg- V. Ex. INri a llondndc de rnvim· ;í 
:llrsa o ;;rn J'PfJtlCJ'imool.o ao lllinistrJ•in da Gur!'l'a, prdi11do 
ini'Ol'lllnr:lins nn srntido que desr,in. 

O Rn. Jo'JtiNr:JRr:o nr.Yr:Emn - .Pül'l'ril.nrrwnle. 

St·. i'l'ORirlonlr•, n r.ongJ•esso vol.on J•reonli•monlr nma loi 
morlil'icnl.iva rins l.nlwllns J•rl'rJ'rJll.es a vcneinwntos militnres, 
1'\·idPn/.t'lllflllto tlX'il~f'r•ndn, Uin r•xngpr·ndn ... 

O Sn, J>ums .Flmlll\111.1 - r.lnssi l'iea-so do oxni(oro ampara!' 
a vrllios of'l'ieians rio .1\XI'I'IIil.n, (]III' não podem mnis i.!'almllm:·. 
O lmhil.n sr•mpl'P l'ni PRRf': alil'nl-os r'1 misrJ•in, ,:orno l'izrl':lll1 
drpnis da gJH'J'I'a rln Parngna)', Jl<'lir.nwnle, o Gnl'<'l'IIO ria flP
pnhliPa IJ•nl.n rir ampnml-ns. 

O Rn. Fn.INf!IRCo GJ.Yf!EIIIO- ••• rr11o ,; mais f!Onvoniento 
nos nl'l'idaf!R Jletlil'mn a n!l'or·ma do qm: .<e Jna!li.PI'Cill un acti
vidade. (i\Jwinrlos.) 

(' l Esl.<) rliseuJ·so não foi rnvisl.o pelo Ol'nclor. 
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Or·n, qlralliln so l.r·nl.~, no mnmr•rüo ne!lln!, da t·c,rn·g::mi~ncitn 
do JliHif)]' lliiJJI,nJ' lll'ilZilPII'O, píll'PeP !\tlP IIH() P t'SI.t• O t't\11l1!1h0 :;!, 
.snguil', i;.;to t\ não :-;,~ dt~\'P r:u~ililnt• a I'PI'ot•mn. 

· Xfi:n eonto:;;l.o rpu• n~ rnil iLill'l'!-1 drwem ~~~~· JWI'I'~ilnHW11lt~ ru .... 
IHUIWI':ldns,,, 

O Su. Pr:-liiETno M<~CJT.Illo - Per•rcilnmenle. 
O Sn. FIIANC!Sr:o Grsr.Enrn - .. , llnsl.an!lo pon<INnr Q\10 

a sna pl'nfi:-;:;~o n:-~ olwi~n, TIOI' ~nntimt~nlo nn pcw duvnr· Pl'n ... 
l'issionnl, (r Jli!L'rln dn vida mais immr•dinl.nmr)ni<J do qur) qual-. 
qrwr· out.T'o cirlnrlito, 

i\fns nma .,ousa ri rr.mnnrrm· oqnil.nl.iYnmcnl.o os milil.ar·os 
c oul.r•n mnsn r\ eollor•nl-os om silnnr:no quu pnrn l'llos seja 
Jll'td't•r·ivf•l 11 refor·llla :'1 rwlívírlndt~. 

SJ•. PJ.•osldonl.e, n rl.'f-i))f~itn dn crxn~WI'O t~om que l.rw$-i ven ... 
cimentos l'rll'nm clovnrlos, n opinião <ln Ikn~il .iú c'sl:'t ftJit.n 
enLr·o milifort•s c civis. 

O Sn, PINHIWIO i\1.\f:H.Illo - O pmpr·io pr•ojrel.n npl'r~,m
t.ado pelo llonr·nllo Snnrtdot· !Jelo Pinuhy, não eslnh(~"\eee os von ... 
einwntn:-; a que V. Ex. t-w J•e.l'eJ't 1

• 

O pro.irel.o npi'I!Rf'llf.nrln nCJlli fni '"'111Jllef.nmenfo nllnller·nr.lo 
na C:nmru·n; o q1w pa~:o~ou mHpwlln Ca:-;n 4"1tl Googr·es~o t! (ltW· r.s ... 
f.a!wleco a silnar;ão dr rlo~if\'unldaclr' notada por\'. Ex., isto 6, 
fJLTn o of'l'illinl onr innf'i.ividado r·eeeha melhoi.'<'R fll'fl\'Clllo~ ,Jo 
qrre o que eslú lrnlmlhando. 

O Sn. Fn.,:o;crRcn Clr-vc:rmin - Não pt•orol'i pnlann nr.
nhurnn, nl.frihuindn ao honrnrln RPnadnl' pC'Io l'inuhy a responw 
sahllida(Jo dcsl.a lei; a l'<'SJHinsa]Ji!idarle r\ do Con~resso, 

O Sn. PrNnmnn M.\CTT.\llo - O honrado Senador pelo Pi
nuhy nprcsonf.ou um pro,ir•do cquil.nf.i,·o e eonver;ienf.o. 

O Rn. Flt\Nr:rsr:n nr.YCI\lllo - Aindn· nwsmo ·fllW S. Ex. 
fosf!o o nnlnt• deALt~R Yt'·tH·.irnr~nl.o:O; nxngt>J'ildn:"i, o Congt·esso, np
jll'ovnndn-os, filmou a t·t•sponsabi·l idnclf' drsf.n merlidn lcgis
Jaliva, 

~las, Rr. PJ•esidnnl.e, csf.e pro,ir,cl.n, n qnr nel.nalmonl.c esl.ú 
se rrf',•r·inrlo o Jrnrll'nrlo SC'mHior· pelo f>i:lllh)', n indn RI! relaeionn 
·coln a T'f'i'fll'ITia Njll iJHII'nilffO O~ nl'f'ieÍIW~ R<) !O Ulli'SO !Jilll .f iYül'flm 
lllais d(~ :!ri nnno:-~ dr• sor·vt(:o noR nl'f,itinel'l CJnc deYr!lll ter• sua~ 
rel'ormns depois rir• :lG nnnos c um dia. 

O Sn, •Prnr.s Frmrmlll,\ - Esl.amos de aceul'rlo. 
O Rn. Fli.\Nr.rsr:n C:I.Yr:Jmro - Tslo Q!WI' dizer qne hn au

gmr.nf.o do W'llf'Ílll<'llf.ns r, pnr·f.nnl.o, nu~mronf.o d<) despcza. 
Sr·. Pt'P:'iÍdt~niP, n lli'Prwr·ttpnc.:ãn do Cntt~J'P:'iSO, nc•s!.es ul

f.imo' l.r•mpn<, lt•m RI! pi'r!lldirlo nrniry ii I'OIIIIIIO!Iitlnrlu Jll'OJll'ia
m(11ll.n fi i l.n dn s das~t.•:4 mi I i l.n t•e:-; q UP :'1 snn reor·:.nut iza!,!ãn no 
sunl.ido d1~ h•t·mos um ]~x~~r·r·it.n tli~t~iplinndn I! ~nl'l'ieienl.emenl.l\ 
appnr·ellwdn llilt'n nossa Ílllllll•diala r[l•l't.•sa, si essa fól' solicitada 
em um momento dr• :mguotia palriol.ica, 
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O Sn. Pnms FEnmlinA - O roquol'imo!llo !lão Lrat.a. deste 
assumpto. 

O Sn. J'n,\Nr:JHCo Gr.Ycllmo -E' cxnclmnonte o qull estou 
clir.endo. Nô~ JlílS pJ•ooeel!pamo~ oxelttsivamBnLe eorn a eomtno
didndo vossonl dos of'f'i<dnes milifni'I!H, o!SCfUI!I"'IHJn por eomplod.o 
n nstwelo mais rlovndo do m;;~umptn, qtw ~~ n l'OOI'gTlnizafJ~'n do 
110s~o podm· militm·. 

A J'<~Sptdlo de defesa naval, o moliJOJ', n mais palriotieo, o 
mnis di:.;eJ•of.n 1j m1o :;p l'nlat· nisto. :wts ~~onwt;tímnH pr.dn amtt'
elliea e tle:;ot'guuii-:ndn sHuncão dn mnr·inlm du guc•·rn, flUO/' no 
fJIHJ rospeita ao pessoal, queJ' no quu J'csptlila ao ma/.uJ•inl, 
e vamos ill~ahnt·, o qut• 1í mil vrzes peiOJ', na ·falln da eonJ'iaJHJn 
ndministJ•tlf.iva Ho emfll'eg-o eJ'J'ieionte e ntt rlistt•ihuit:ão uff',ienz 
dos inf'lnunento~ de guer·ra naval enlJ•egues ü alta admiais
f.rat\ãn dn. marinha. 

Não ,; misf.ét• que me faça mni.~ claro, pois to<ln a gente 
comJH'elwnde o QJJe quel'o dizer•; ,, si mais nf10 digo, não r, JlOJ' 
J'nlta de animo para apontar o mal oxistesi.l•, mas po!'quc, l!rn 
nma easn pu)JI,ien de debates legislntil·os, nem sempro ·se pódo 
rliseutiJ• assumptos que inter·essnm ;l no>sn J'esponsnllilidnde in
l.ol'llneional eom n mesma franqueza com que poderiamos lJ•af.ar 
quaesqucr· outros. 

Eis porque so me afigura que o Congpesso se tem des
preoermpado nlwrtnment<~ da J'eorganizar)ãn do nosso poder 
milil.ar, cuidando demnsindamenle do aconchego, ria commo
didade pessoal das dasses m·madas, preoccupa~.fro qtw nacla 
!mia de censuravel, mas que representa uma desigual.,ndo em 
relação l!quelle outro assumpl.o, n reorganização milil.m·, que 
devia oxigir ue Hossa parte mais cuidado, maior altonçã'o c ca
rinhosa vigilancia. 

Sr. Prosident.c, vou redigir o requerimento .mldicional no 
do nobl'e Sonador pelo Piauhy. . .,. 

O Sr. Pires Ferreira -· OccnJm cnliio a trilnmn· c·, cm 
poucas pnla\'l'ns refere-sr ús admini;;l.rilc;õos navacs dos Srs. 
Alexnndr·ino de Alencar e lllnrques de Leiio. 

Em seguida, passa a tratnr· dn administração do almirante 
Bclfort. Vieira, dizendo ser· ella promissoJ•a d1J rlins de disci
p'lina c progresso pura o ncl.unl podm· naval. 

E' approvndo o requerimento. 

O Sr. Pires Ferreira (pclili Ol'rlem)- Sr. Prrsidenle, soli
cit.o n V. Ex. n fine?.a de infoJ•mnr si, nppJ•ovado o l'üqur.r·i
mento, não está determinado a J•etirudn do projecto dn ordem 
do dia. 

o· Sr. Presidente- A l\lesa tem de cumpl'ir n delibo!'açiio 
do Senado, fazendo o requeJ•imento sr•guir a seu dest.iuo. Pnl' 
outro Indo, cslú na ordem do dia, peudPnlo• do rliscussiio .. mn 
Jl!'o,ioel.o om id••nl.ims comli~iins, c a Mesa 11ilo !.cm, no llogi
nwnlo, atiJ•illui~üos para rct.ir•al-o. 

• 

I 

I. 
r 
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ORDEM DO DIA 

)',\N'I';\GI'::>'S J>F. lmFOIG\1.1 AOS Oi'PICJ.IF.S DO F.XF.IICI'I'O 

Conti111HH;ün dn 311 di~tm:;:;ão da pr•opoRil:fio da Cmnura dos 
))ppul.adD!',·Il. J!j7, do J!l11, fJlW f'rwuiLn ao:; ol'l'iciflt!s do 1~XPL'
eil.u HP/IJ eU!'SO, rrue eontannn mnis dt! ~il .anno:'i de set·vif;o, rc
fJU!!J'OL'!'lll l'L' 1'11J'ma ~~om as vanlngull:i dos t•ol'or·madus 110 posl o 
jmmeclinlnnwnt<! mpcJ•ioi' o d1í oi.il.l'as [II'nvid<•rwins. 

O Sr. Pires Ferreira - Si'. PI·esidenl,,., ru drsll,inva Rahor 
~i. UPJ)I'O\'ndo n t·t~r(1WI'inwnto do SJ•, Sú Ft·Pir·e, núo t:sl.:l ·c_lr.f.el'
minnda n ntimdu do pro,iedo da onlem do dia. 

O Sr. Presidente -O requerimento do\'e ser por csCI'ipto, 
e ou ainda niio J•ccebi J'ü((UCI'imcnto algum. 

VPm :í Mesa, ,1 lido, apoiado, posto <'onjnncl.amenle em 
diseussão c appJ·m·ndo o segu inlc 

Requeiro que n proposição da Camara dos Deputados, nu
mero 'lri7,' de 1!lll, vú ;is Commissõus de ~lm·inlm c GuPJ'I'a o 
de l''innn<;as ·pm·a cmitl.ir·rm paJ•rcer. 

Sala das sessões, ll de maio de lül2.- Pi<•es PcN'rim. 
E' suspens~ n d isrussão afim dr· serem ouvidas as Corn

missües de Marinha e GueiTa e de Finam;as. 

V,\N'I'AOENS E REGALIAS nE OFFICJAES IIEPORM,\DOS 
. ·-·· , ...... :--~-----,.:; .. ~·~,. 

2• discussão do pro,icr.to do Senado n .. \O, de lO I L, conce
dendo aos officiaos do Exercito e da Armnda, que prestaram 
relevantes ,;eJ•viços na campanha do Pnrnguay e que volunta
riamanl.e se demiltiram do sei·viço activo, as Yantagcns o re
galias do offieines reformados e dá ont1•as providencias. 

Vem ú m(!S·a, é lido, npoiado, posto conjunclamenlo em 
discussão e appJ•ovndo o s<'guinle 

REQUERDIEN'I'O 

RequJ;it•o Que o proJecto n. -IG, de 101·1, yolte ti Com
missão dr 'llarinlm c GuCIII'U, 

Sala das sossü(><, li do ma i o d<' l !lt2.- Stí Frci1'r-. 
)!;' SIIS[lOllSII 11 diBWi·SÜO, Ufilll dü Slll' OU\'ida ll Commissiio. 

,f 
i 
i 

' . . 
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.2 11 di:;;eo.~sfin da pr·opn!'liçiío ria f!nmnrn dos Dr.pul.ndoi'!, 
n,- JaH,de J!ll 1_. r•nrwr•fi"''flD 11111 nn11n iln lieonçn. ao lk. Oscar 
J•J•edeJ·wo dt! ~uma, Jll'nlo.-.~ol' rln J•'·ar:nluadr• de .\l'r•rlieum do 
llio de ,Janeiro. 

Vem :\ mosa, •1 lido, apoiado r poslo conjuncl.arncntc cm 
discu;,;fin n snguin!.n 

Jli\QUlllll MJ\N'I'O 

llr.qnoiro que o prnpnRi(::in n. ·1~8, dn 1011, vollo 1\ Commis
süo de Finan(;nH. 

Sala rins sessüe.•, li rln mnio dr l!ll2,-SdFr~irr.. 

O Sr. Castro Pinto aeeupn n tribuna po!' ,~uppôr .que ns 
rnzõl!s IJUO milil.nrnm n l'nvor· dos requerimentos antoriOJ·es, 
mandnndo ir• :is re.<poel.ivn~ Commissül!s us Pl'OJlOSiçürJs sem 
pal'eenr, mio Jlodcm pJ·evnleenr rnlnl.ivnrnonle ú pJ•oposi(:ãn ora 
cm clehn l.c. 

O fnnceionnr·in n qtw essa medida vne ·nprovcil.nr não tom 
culpa da prole!a~:in ria morlida solieil.nrln. Lomhr•a, elll.:1o o 
or·ador o facto de .iú Ler n Rrmnrlo mnnrlmlo m·ehil'at· muitos 
dess"·' prn,ieel.ns por· !.orem fnllccido os poticionnrios. 

Enl.r•n ainda o nl'nrlor cm muil.ns consirlcraoõsc no rscntido 
de .iuslil'icnr ns J'azüos qnn o lnvnrnm ú t.r•ihlliNl; i.<H'!Ilillnudo 
por· cJiuJI' qur n volln do pro,ioel.o :'i I'I'Apediv:l Cnmrnissfio im
pol'i.a orn Jll't•.inizn pnJ•a n funr:einnario, •C)Ilt' se rf'Lirou nnr·n a 
guropa r:onJ'inrlo no.,srJ favor dn Congresso, a exemplo do que 
l.0m 1'f' il.o em mu Hos ou L!'OA. 

O Sr. Francisco GJycerio (')-Sr·. PJ•rsirlonto, o nobre 
Sf!lllldor· pelo Dist.l'it~to FN!oral l.ern .raz1io, Desde que a Jir:enr;n 
foi I'Ofllllll'ida o nnno pa.qsnrlo eom a .iune~;ãn rio -nl.lcsf:ndo de 
ünfcwmidndr.~., 1! mislnr fJUP a Commi:;;sãn dn Pinnnt;n.s. dn novo 
oxamino o osf.ndu rio snurlo desse funecionnrio. · 

A c" l'l!'Con lo, Sr·. .Jll'cs ide n I. o, que no n nno pa.ssndo me foi 
solieil:adn p·nr·oecr· fnvor·nvel n. este rerlliOl'Ímonto rio Jiccn(m o 
ou dPelm•ei ú pessoa ()111' sol icif.ou o mrlll ''of.n qm•. ou or·n nhso
Jul.nnwnt.c contrario no rloferimenl.o do T'l!!fllerimenlo. Eis por 
quu l'ir:ou o projecto sem Jlnrcccr. : 

Es;;w mediec1 tum fli-!l.ndo r·epotultu1 Yfl?.ns nn Europa c, 
J10r·J.nrrl.o, :tWHmtc do •.'Ol'Vi~o Jtll!tlieo. Ser·in mister• qun per
ante n Cnmrni·~sãn e pnrante o Senado :;;o fiz,~~so Jll'ovn : em 
JH'inwir·n Jngfll', do sru f~~/.ado dt! .~nudn; Pffl ~Wg"lllldO Ioga!', da 
ulilidadn fiUP IH'1dt~ lla\'PI' pm·a f~ pniz dn sun: t_•~l.adia no esl.ran-; 
goii•o, prwqun, eom stm ·nUHPilt:m, etH'lnmcJHP o seu logal' esta 
sendo oc:rJtlfHllln por· oul.r·o. 

í •) EslP discut•so ufio l'oi rovisto Jlr•ln Ol'tHIOI'. 
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Pot• enn:;nqtH:mr.in, pnn•eo-nw quo o nohi'P S11nndor ])ela 
Pnmh)'ba <:lliWIII'I'PI'ia Jllll'n. o l'l'!;tlint• nnrlamr•nln elo> nssum
pl.tL.; nl'l't~t•.Lo:.:. :í Commi:::são dP Finnru:'tls ermvindn Plll qur o 
pl'ojccto voll.o a elln. · 

O Sn. C,\S'l'llll 1111':'1'0- V, Ex, mr chí. I iconçn para um 
apnr·to ? 

IJunmfo a hanendn pnu I i;;l.n. ariYo,;n os cl irei Los de um 
funceinnat·io pul•lico cm irlc.nl.ic:ai' couclic;<jes, lente enllwrlm
tic:n ela Ae:crlomin dn Dit•c•iln de• S. Paulo, nfio se aclion caso 
exLrnuJ•dinndo n eoJtcr_•,:-;sfio, ropt•t.idns vnzes, de~.w f'nvor. 

Em um homum iuut.ili~nrln, 

0 Sn, FIIANCI~Cfl Gl.Yf:EII!O- 0 nolwe Sc>naclor l.nm l'i\7.ÍIO: 
o fadn a ·f!lW S. F.x. all!ldt~ (i vm•rlnrloil'n. Nr,:-; dnmos J't~itm·ndns 
liccn~ns a um l'itnecintJHI'in puhlicJo qnc esl::cv:c J•ol.imclo de 
HIJn~ l'tH\1~1.:-iu~s de Jenl.u da Ji!seola do Dir·uiLo dn R. Pauln, JlOf.l 
q11e ü:·:sp furweinnnr•io t\ .... Lnvn tlnc•nLe, ·:-<(•.IHlo C!-i~n n t•azfto que 
nos ln\'OU r. ser eonrJr~Ct1 1ldnnLml, 

O Sn. PmEs Fl'lliiEII\.1 -~hiRtos. 
O Sn. l•'no~NCIRr.fJ GLYCimJo- Quanl.o ao caso rnlal.ivo ao 

Parú, liavin lllll ontt·o Jnnccionario, JH'ofessm· da .Jinculdarl<J de 
Dit•oito dn ltecil'o, ·~i mn não Pn~;aun, que~ $·f! traiiSJlOI'LlÍt'a Ptll'll. 
Bel<;lll al'irn do dit•igit• o <J,IH'ipl.ot•in de nc:lvocncia de seu pae, 
antigo eslndisLn do ltltJlerio, q1.w ~o achava gt·avemcuLt1 doentP, 
u dt! eujn enl'el'midn.flc Vf!in n 'l'allocel'. 

'!'amhem :l'izmno~ rrdterrulns eoncessi}(•S dr. Ji~cn(;.a nttnn
úcndo a f!~ioio moUvn. · 

O Su, C,\R'I'IlO l'INTO- Mas não ,; ra~ão do ordem publica. 
O Sn. l?n.\NCrHco Gr.YCfllllO- Nem nsl.ou di~nmln que o 

fo>se. E;lnn apenas IJOIHJOrl'enrlo com a infr>Pmnr;iio elo nobre 
Senador pm·n n.l'l'it·mm· n vc!'ncid·nclc} do l'nf!to l]llr• S. Ex. ti'Ouxe 
a clehnl<\ 

];p[l n l]lle tinha a di~cr. 
A pprovado o l'NJIIPJ'imen lo. 

O Sr. Castro Pinto (Jlf!la nrilf!m) l'IJCJilN vet•ificnciio de 
voLncãn. 

O Sr. Presidente- 0.< sonltorns qnr. •npprovnm o reque
rimento ,·lo Sr. f\ú Ft•eit•e ·fJHeirnm permnnrcor tlc 11é pa.t·a 
serem Mntallos ns voto~. 

Votat•am a :l'nvot· ~G Rr~. Sc~nnclorrs r cnnl<'a l.i•cs. 
Niw ha ncmwl'o, 
Vao--sn JWOcr.dPr i'1 chnmncln. · 
Pt'OI'f-'dc•ndo-sn ú )'lmmndn., \'lll'il'ien-~r. n 3\Hinnc in. dos 

St·~. OliY<dt•a Vallnclfict, .Tctfin Lui~ AIYe>, Gc•.net·oso Mm·qnes' c 
Ca.,.<iauo dn Nasuimontó (.1). 

O Sr. Presidente- 11espnnclt•l'lllil ll elm.macla tJPilnns 31 
Srs. Scnnllnrl's. Não ha llumet•o, Fka pt•c,iudicado o requeri
mento. 
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Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em
di3"cussão a segTünte

EMENDA

Ao projecto n. 138, accrescente-se : «sem vencimentos».
Sala das sessões, 11 de maio de 19ü. - F. Glycerio.
Suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commis,são de

Finanças sobre a emenda.

VENCIMENTOS DE OFFICI.-\ES DA ARMADA

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 133, de 1911, que determina quP os offlciaes, da Armada e
classes annex'as, quando transferidos para 'a reserva, por mo
lestia ou ferimento contral1ido em serviço militar, terão di
reito á percepção integral dos seus vencimentos.

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em
discU;3São a seg'uínfe

Ao projecto n. 133 accrescente-se,: «sem augmento de
despeza ».

Sala das sessões, 11 de maio de 1912. - F. Glycerio.
Suspensa a discussão, afim de ser ouvida 'a Commissão de

Marinha e Guerra.
EXPORTAÇ.:\O DE GADO

Continuação da 2" discussão do projecto do Senado, n. 21,
de 1905, 'Cjue concede uma subvenção annual de tOO :OOO~ ao ci
dadão ou empreza Cjue fizer a exportação de gado abatido nos
Estados do Piauhy e Maranhão.

Vem á mesa. é ]ida, apoiada e posta conjunctamente em
discussão a seguinte

El\IENDA

- AcC'!'escente-se:
« Precedendo sempre exame de uma commIssao technic'a.»
Sala das sessões, 11 de maio de 1912. - F. Glycerio.
Susnensa a discussão, ,afim de ser ouvida 'a Commissão de

Finanças.

O Sr. Presidente - Está esgotada a ordem do dia.
Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, desi- .

gnando para ordem do dia da seguinte:
Trabalhos de Commissões.

Levanta-se a sessão ás 3 horas.
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JIBERIIH:Nf:IA JJO ~11. (JllJN'I'INTl 001!.\Ytl\',\, YICF.-PrtEHJ[)J~N'I'g 

A' I ho1·a tla l.nl·rir, Jli'OHenl.w nume1·o legal, abm-sc n Sf'S
são, a que enneot'l'nrn os ~1·s. jjtJ inti 110 Bneayuvn. Arau,io c:~·~~~s, 
J'1!d1·o Bnl'gPH, Candidn d1~ AIII'OII, .lonatllas .Pcdr.·osa, Ual]['iol 
Ka !gado, A r·Lin11· LPmn:-;, lwl i o do BJ'aidl, .Laura Sodr1~, J o~;~J 
J•:usohin, U1·hnnn :-;nnlo,;, ~le111les dto Almeida, llibciro Gonr;al
vns, Ge r·vas in Pnssos, P iJ·es Ff!J'l'B i J'a, .FJ·mu: Ü.H!O Rü, Tllornaz 
,\eeiol~·, '.l.'avaJ·es do Lyl'n, \\rali'J•odo Ll!ill, 4~astro Pinto, Gon
r;all'e,; .Vr"'l'r:il'a, llilwi1·n rle Bl'ito, f:nilhrmne Campos, Coelho 
n Campos, O I iv1~ i r· a V a 11 ad ão, Kli J•'l't~i J'fl, H e r•nnr.·do 1\lonlc i l'O, 
A I 1'1•ndo J\ li is, F1·n nei,;eo G l)'f!t!l'io, .Leopoldo Hulhiii!S, Gonzaga 
.l'aymn, A. Aw1·edo, Fel ippc Seiunidl., l'iuhciro l\laehado c 
Cassiano do Naseinwnl.n. (:JG.) 

Dnixaru d1~ eornpill't~ei!J', com eausa ,jwüirieada, os Sr·s. Fer
l't~ir·n CIJa\'Ps, Kilvtwio :'\pr•y, Antonio d1~ Kouw, Cuniln Pudr·nsa, 
Sigh1nunrlo Urmçalves, Uonws llibrdm, .Josr\. ~larenllino, lluy 
llar·hnsa, Bei'IIHI'riinn :\lnnlnil'fl, Mn11i1. Fl'tdr·r•, .l.oão Luiz Alves, 
Lnrlr·urlf;•• gapl.i,;la, ,\ugustn de \'as,nrw,llos, Aleindo Gu:wa
bar·n, HIIP!Io d11 Paiva, l•'elic~iano PPIJIIa, Hr·nz :\hJ'il!ll.n~. ~ldnllo, 
Cient!I'O!'io Mnr·que:-;, Alerwm· CiuiJIHlJ'Üt~s, Hercilio Lu~ e Victorino 
~lunlnir·o. (~~.) 

I~' lida, posta. ürn fiiseussão e, :;om debate, anproviuJa ~ 
nela da :;es:;rw m1terior·. 

O Sr. 2" Secretario (sel'vindo de 1") dú couta do seguinte 

'J'elcg1·nmmn do S1•. Sernulnr• GornPS llihcil·o, datado de Pe-
11f!do, de ·J::J dn eor·r·entt!, eotnlllliilÍt!illldo e:-;tm· pr•ornpto pat•a os 
I. r•almlhos l";:i,; la l.ivos.-I nl.c i I':Hio, 

Ol'l'iein dn S!',Anl.onino .Fr·tdl'f.' ria Silva,govm·n:Hior· do Es
l.adn rio i'iauhy, rlalado ele ~7 de l'evm·eii'O, o!Tc!'eeeudo um 
cxeu1plnr· im!H'es~o (1ft eolle~1;ãn de lei:; e· tloet·elos do l~slado, 
III'0111lllgados •mi l!lll. - lnl.eimrlo. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de :!") dcelaru que não lm pn
- rucores. 

O Sr. Presidente - A Jll'inw im parle da or·rlem do dia r.s
t.nva destinada a urna :-:;t.-s:;ão seeL'ül.a: rna:-;,. não havendo nu
lllUJ'O, julgo que dü\'emos l'lmli:r.nr· a. se~são publica. 

Logo, pol•r':m, que hnm•e1' ntriiiL'I'O pam delibel'at' eonvo
cnJ·ei a SPssão :-il~et·et.a. 

O Sr, Mendes de Almeida-ê\r•, Pr·psid••lll.r•, rir af!f'ril'llo "om 
o:-; nn~sn:; ustylo:-;, a Cntrllllissão int~urnhifla. dtt ennl't~l~t:iio do Co
Liigu Civil ler·minou 'ua mistião eom a lcgislaluru. Eslá promplo 
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l,çf!o o tr•nlmllw )'ll'ln Clllllllli":io, 11:io H<Íilllllllo no que se l'cfcl'e 
ú cow·dt~lliH.:ão da:-i Pfllt~llda~, nmn ainda ;í. :-;ua ilnpt·e~são, lralJa
llro tio IJII" !'ui lrnrll'ado pelos IIWUS I'OII<!J;'IIH. 

1\ln:; ü p!'eniso J'UiliJVaJ• a nomc•açlio da ConuHii-isiíu, do 111oflo 
que c lia possa dar.· a esse lrulmllro o set;uimcnto oslalwlccído pelo 
nosso llet;inll.-nlo. 

O Sr. Presidente-V. Ex, scr:i allerl({ido oppol'lunamcn I e. 
,J(t ha\'etldo Jll!UWI'O lugal, eon\'ido o:; St·~. SumuloJ•u:-; a se 

Cúll::it~L'\'ilt'OIII 110 l'ecinto, pal'a I'ealiztu·mo~ a sessão scet·cta coll
vocadn para hoje, 

UllDEJ\1 JJO DIA 

O Sr. Presidente-Sol/do a ordem do dia trabaliws do com
m.issõc~. vou Jcv[lnlar a sessão o desit;no JIUl'U ordem elo dia ela 
sossão seg·uiulu; 

Trabalhos do commissõcs. 

Lovanla-so a sessão :i J hom o ~5 minutos. 

o• SESS:\0, E~L JG DE MAIO DE 1!11~ 

J>nF.SI/l I~NGI.\ IJU ::!Cl. <JUIN'I'INO lltJL:.I YU\',1.. \'/C/~-1'1/I~S 1/l"N'l'/; 

' A' f l1or·a. da tarde, IH't~snul.e tlllliJül'o kgal, n!Jre~su .n 
sessão. a qnu mHeor·r·um o.< i::ir•,.:, Quinl.iuo .Horm)'l/1'11, Ar·an.111 
GtítJ~, .PedJ•o Bol'go:-;, Uandfdo dn ..:\IJJ•eu, .·Jnnatllns Pntlt·nsu, On
bt•iul Salgmlo, Jndio do Brnzil, T~tlUL'O SodJ·L·, ,lo~HÍ Ellu~lJio, 
Ul'hano Santos, l\l(•.ndes de Aluwidu, Jlibnit·o GoJHJnlve:;, GeJ'
vusio .Pa~sos, Pir•u . .;; .Fer·r•eit•a, Franeiseo Sú, 'J.Ihomaz Aecioly, 
~l'avzu·e.-; de Lyra. Cunha .Pndt·o:-;a; \Vall'r·oclo Li!UI. ~i).dsn!ltlldn 
Gmw11lve,;, llil"'it·o !], Bl'il.o, Guilliel'll/1.! C:ullilllti, Cm•llio n 
C.:ami10s, OlivBir·a Valladão, BuJ'JlUJPdino 1\lonLoit·u, 8(t Ft•eil.''\ 
Ber·ruu·do lllouldr·"· GrHrr.ag-n .Jayure, A. Awr·l!do, .los,: ~ltrr·
f.iuilo, GJ!I/ei'Osn !llat·qtws, J•'1•lippe S<Jiiruitll, .i'iulwir·o lllacliado 
e Cassiano tln Naseimenlo (~1) .. 

Dnixam do I!UJilpaJ'I.ICül' eom causn ,Justi1'itltula os ~rt~. Fm·
l'i!ÍJ'tl. ChnVPS, Kil\'nJ•io N'I)I'Y, Al'Lhur· ·r.erno.~·. Autnnin dP Srntt.n, 
Cn . ..:f.r•o Jlinfn, Gon~·aiVl• . ..; .Fe!'l't•ir•if, Gomes Hilloif•u, .To~4í Mm·
r,nllinn. ll11~· U:u·]Josn, ~lo11ir. Fr·,·ir't' .. • .João L11iz Alw•,, Ln11 l'r'"''n' 
Bnp!.i!'O!!a, AUI-W:·d.o de Vnsco!Wtdlo:-:·, Al1•iudo Gu:lllai.HII'a. Bw•no 
do Pni\'n, FP!iid:lllo PPIII\n., All't'1!dn ]j;Jii:-;, .1• 1t'ntwiseo llb'uL•t·io, 
Leopoldo riu llnlhões, Ht·nz Ahr•ulltos, MoCullo, Alelletll' C:uima
!'ÜC8, Het•eilio Luz e Viclol'inu i\lonleíl'o (~1). 



E' lida, JIO~I.a e111 di~eus . .:fio L!, i-ielll debate, appJ•ovnda a 
acta da .~e:;:-;fw aul.el'iot·. 

O Sr. 2" Secretario (servindo r/e /") LitL euula du ôeguinlc 

J~XPEDIENTE 

OI'J'ieio do S1· . .111·. Htlllt·igues Alves, pre~idt•Jlte do Estarlu 
de S. Paulo, daLnLio llu J.J do eoJ'J'tHtle, ·ng-r·adeeentlo a eomnmni
ea~.~~~ feita Jlldn ~~~IJadO cftl !~]PÍI~.fin da J'l!.!StL qlU! I.UIII Lle dÍI'Í
gÍt'-JIIl~ n~ I.J•almlllll:' na pt·u.~u!Jto :-it~ . .::-~iiu lr~gislal.iva.- Jnl(~ÍI.'ado. 

Jt''IJIII'J'illll'llio di.', JJIJ, iii mia JJ,iierliel.u Gunu~.' Leite ll J\lru·ia 
.To;;,: llnl1Pil11 I.eilu, viun1 o :l'iliJa tlu JJ1·. 'J'obins Uuntes llnlwllo 
l_.jt!il.t~, pPdindtJ ao CollHL't~s:-;o i\:.teiumll UIIJU pensão.-.N Com
lll issão de Binanr;ns. 

O Sr. 3" Secretario (set'l!ÍIIIlo du 2") proeede ú leilUl'a do 
seguinte ,j 

P.IBBCBI\ 

X. :.!1 -191~ 

Sob o 11. ~. do Wt'J'ellte nnn11, :1'11i •. ,ulmwll.ido ao exame da 
· Gommiss:1o'1tlo :Firmw:~1s um l't~qlw.rituenlo em que o Dr .. Pedro 
Augusto Gal'[Je i I'O l~e;-;~n, 111 in i :-olJ•u Uo 8UfJl'emo 'rribuunl J.i'c
deral, pedt~ sei:-; rueze:-; de Jiceuc.a, a eoutar de l Uc Julho vin
dou!'o, pnJ•a Lml.:u• de sua saude. 

Ju~lt·ur, u rul]ttmilllL'.IlLu lllll al.l.e;tado eut que o Dr. Anto
nio Jo'etTeit·a do ,\llTill'Ul al'l'irtna e;tat· aquelle magistrado •SOf
fl·eutln de at•l.ltl'ilisuto e preeistn• para ;eu lt·atamenlo do Jazer 
uma e~l.at;ão t:Ul Vielly u oul.ra elll Carlsl.Jad por prazo nunca 
inl'el'illl' a uil.o JlWHl~. 

A Cu mm issão, Jit•tmmdo-se 1/llsse a tlesl.ado, i t•t•eeusave I' soh 
qunlqtlPI' l'undaJnt~nlo, e Ue, acet)J•tlo cum a5- llOl'JUtt:s suguida.s in
v:ll'iaveliiWJJte elll ~.::tso~ :-:emelhauLe~, é clt~ fHH't!I!Cl' que o :o:;cnado 
defira o requeritrwuto, appruvaudo o seguinlc 

PIIOJ llC'l'O 

N. J -l\ll2 

O Congr·es~o Xncioual I'esolve : 
Al'l.i~·o utlien. E' eoJH~t!ditla ao lJI'. \Pf~tlr•o Aug-usto Car:JCÍI'O 

J..nssn, ministr·o tlu :-lllpi't~lun T'ri)Jllllill Fedei'nl, licenc;n por 5ei:-i 
lllPí':l 1 ~ u c~n1n l.odos o..; vc•neimento . .;. quu flPL'(~L·IJt~, a partil' de ·I elo 
julho tln t'nl'l't!llle atmo, pal'il /,J•a.l.aL' dn .~ua :-;audo onde lile eou
'vicq·; I'nVogadn:-; as dispu~it;.ÜI~:-; em cunlt·al'io, 
· Sala das Cultlmis;o;Õt':i, IG tle 111aio do Hli:.!.-PI'Wif!iscu Gltl
cm·io.- Urlllll/0 Saulo.,.-1'avw·es tlt! L'llt'a.-A. AZei'C(IO,·
p, Sú.- Leopoldo tlt: Bttlhüas.- A imprimir. 
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ANN.IIlS DO SllN•IIJO 

OHDEM DO DIA 

O Sr. Presidente -Sondo n rwdt•m dn din t1·nlwlhos dns Com
mi.ssüe~,' vou Juvaular a sessão e dt~signo fJH!'a. ordem do Uiu da 
:se~~ão sogu í 11 te : 

Tmbn.lhos de Commissões. 

Lcvunta-.,;o 11 &cssão 1\ l hora e 35 minuto~. 

10" SESS10, EM lü DE lllAIO DE 1012 

PRilSIOI;NCJ.\ DO Sll, QUJN'I'INO BOC.I YlJV,I, VICE-PllESJDEN'l'E 

A' i hom da tnrdc, presente numct•o legal, abre-se a sessão, 
a quo eoJteoi·rem o.< St•s, Quintino l~ocayuva, Amu.io Góes, PIJ
<li·o BOt·l!es, .Tonathas Pedrosa, Gabril;l Salgado, li1dio do Brazil, 
.Jos•j Euzobio, Urbano Santos, 1\londcs de Almeida, Iliboiro Gon
çalves, Gervasio Passos, Piros l"m·roira, l11rnncisco Sá, 'fhomaz 
Aceioly, •ravares de I,yra, Walfrcdo Leal, Castro Pinto, Gon
r,.ulvcs FcrmiJ•a, llibeil'O de Brito, Coelho c Campos, Oliveira 
Valladão, Sá l•'mire Bernardo 1\Jontciro, l~rnncisco Glyccrio 
A. Azcrcdo, Jostl MurLinho, Pinheil·o Machado e Cassiano do 
Nascimento (2!1). 

Deixam de comparl!cer eom causa ,illsl.ificada os S1·s. 11er
I'eira Chavt!~, Candiclo de Abreu, Silverio Nci·y, Al'l.hur J~emos, 
Lauro Sodré, Antonio de Souza, Cunlm Pedrosa, Sigismundo 
Oonealves, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, ,Josú 1\larcollino, 
Iluy Jlm•bosu, BeL'UUI'diuo Monl.eiro, 1\lonir. }'r·oit·u, João I,uiz Al
Ves, toureuc.o J~aptista, Augusto de Vnsconcellos, Alcindo Gua
IIallara, Bueno de Paiva, Pclieinno Pcnna, Alfredo Ellis, Leo
poltlo de Bulhõcs, B1·az Abmntes, Gonzng11 .Jaymc, Mol.ollo, Gc
IieJ'oso Mnrques, Aloncnl' Guimarães, E'clip(le Schmidt, Het•cilio 
Lur. e Victor i no 1\lonteim (30). 

J~' lida, posta em discussão o sem debato approvalla a acta 
da s•Jssiio anterior. 

O Sr. 2" Secretario (sei•Vilulo de /") dá conta tio scsui.nto 

EXPEDIENTE 

Ol'l'inio do Sr, Ministro da .Tust.ir;a • Ncgocios Interiores, 
dntado 1ln ·li de .ianciJ•o, communicando loJ' sido vel.ada polo 
SJ•, Prnsitlnnt.n da llopublicn n Resolução do Congresso Naciorinl 
que manda equ ipm·nr. pal·n os efJ'oil.os da vitnliciodnde, os 
ael.uu"s propal'iHlores do J~xLtJrnal.o do Collcgio Pedro TI aos 
Lias PnculdatltJs do Mmlieina da Republica e düvolvidos os 
!'espccLivos autograpliOS ú Camm•u dos Dcplltados.-InLcil'!ldo. 
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Ouf.I'O rio mesmo senliOI', datado de fI do eol·r·enL"· I.J·nnsnlil.
t.inrlo a 1\lensag"m eom que o Sr•. Pr·o~idllllLe de llepuiJ!ien lll':l'a
deec ao Senado n ~~omnninicaoão l'eitn de lmver· sido I'PjdPil.n a 
sua Mesa. - Inteir·nrlo. 

Um do Sr•. !"Secretario da Cam:mr dos Deputados, datndo 
de 15 rio eor•r·enle, reme tlcndo um dos mtl.ogrn pll os dns flesn I u
I}Õú~ do Uongr·esso Naeional, saneeiomHias, que auto!'izarn o 
!'residente da Repuhfiea a concedet· as snguinl.es licençns: 

11) de dous mew.<, com todos os vcneilnentos, ao Dr. Epil.a
tlio da Silva Pos~oa, mii'!1slro do Supr·emo ~PJ'ibuual Federal; 

b) de seis mezes, eom todos os vencimentos, ao bnehawl 
Didimo Agapilo da Veiga, presidente do Tribunal de Contas; 

c) de oilo mezes, com todos os vcneinwnl.os, ao hnehai·ul 
Antonio Marques da Costa Ribeiro, ,íuir. de direito da 3" Vm·a 
Civil desta Capital; 

d) de um anno, com dous ternos dos vCJwimentos, ao lm
charel Domingos Americn de Carválho, des<!mbat·gudot· do 'J't•i
bunal de Appcllacão do •rerritorio do Acw;. 

c) do um anno, eom ordenado, no ostal'n!.n auxiliar• do 
pncumal.icos do Cor!'eio Foderal Francisco Pinto; 

fi de um anno, com ordenado, n João Cnr·los Freycslcbnn, 
telcgraphista de 3" c lasso da Rcparticão Gor·al dos 'J'olcgL'aplws; 

(J) do um anno, com ot·denado, ao bachaml Anlonio E,.;J.a
nislíw de Almeida Cunha, pt·aUeante da mesma t·oparl.ir:iw; 

i) de um nnno, com todos os vencimentos dos respcct.h·ns 
cargos, no prol'ossot• das Escolas Polytcchnica c Naval Augusto 
Saturnino da Silva Diniz; 

ii do um anno, oom todos os vencimentos, ao des,!mharA'a
d~r· Pedro Augusto r.Jc Mourrt Curijó, ,iuir. da Curto do Appella
cao; c das que 

1.:) eleva a Jotacão c fixa os voneimmtl.os da Mosa de !lendas 
de Villtt Nova, no Estado do Sorgipc; 

l) olcva os vencimentos dos !'unccionnl'ios da Eslalisl.iea 
Commercial o d:í outras providoncias; 

u1) fJiova os vom:iment.os do soliciladol' dn Fnz,lndn Xn
oionnl Junto ao Sup!'cmo Tribunal J<cdol'nl o d:í outr·ns 111'0\'i
iloncia:;~; 

n) mnnrJa pagar ao rmgonhcil'o !livil .TOS!) .Toaquim dn 
Aqui no e Cast.r·o a quantia do 735 :30!t$0W, por salrln de mn J.ns 
da construerão do quartel do cavnllnria da For•r;n Poli1•.ial; 

o) manda restituir ao ,juiz do dir•eitn aposcntndo 1>1· .. Tn~ü 
.Joaquim Baeta dns Neves a quantia rJe :I :G71$1·17 (Jrw inde\'1-
unnwntc pagou a titulo do imposto de VC,!Jcimont.os: . 

11) manda comprehender na oxcopçao do ar!.. I" dn ler 
11. 081, de 7 rJo Janeiro do 1003, o 2" tenente da armn do al'l.ilh~

- ria do Jlxcrrlito Pantnlefio Tollcs Ferreira, que conl.nt':i a anl.t
guidndo deste posto do 1t de novembro de '1803, data em que por 
acto de b1·nvw·a foi comrnissionado no rio nll'cr·es; 

lf) coneedo a Roga c inno Pires •r o ixo ira. con f'et•enle da 
A ll'n ndcg-n do Rio d1J .Tnno it·o, o J'n vm· do se I h c uon lar, pn r·a o 
ol'feil.o ~a aposentadoria, o tempo que .1m>doon do r; rJ,. ltnv"n~
hro do JSO!t n sot.ombro d" ·J 805, cor'l'llSf.IOlldt•nl.e ü 'I ta dl'illr'""' 
do cal'A'O drJ eonl'o!'ont.o da da llahin, como !'i t'ossu l'l.'int,.~·~·ndn 
lW!'il'IO c~nJ•go por.· nl'l'nit.n tln ltonwuc;fin rttlfl yignr·a: · 
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1') .rnz l'I!Vol'iet' ao qundt•o rios fnneeionm·ios dn .Pn
zonrla o eX-tHilll"it·o '"rwit>l.ttl'al'in rio 'l'lttwlltt'n Nneional AIB
xundl'O Nof'hr!t'Ln da Cos!.n, Lão l'it'trrwn/.i' par·a os cfl'oil.os de soe 
aposenlndo 110 dito e:ugn, t\0111 n:-; YPIH~irnr!JJLns r~m·r·ospondenLus 
ao tempo CJUC li til !'o r· en11t.wlo nL!~ :í data da ro\'f)J'síio, segundo a 
Joi em yjgor·, Yudl'ieudrt lr~gnluwntu a ~ma iJJ\'alidP%; 

s) Innrllla enJJLnl' (Hlt'a todo:.; os oi'.J'dl.ns, ao Lhcsonrciro 
ria Commi"iio Jo'i~~:al " Mltnini.,ll'al.i\'a das Ol>t·as rio l'o!'l.o do 
Rio de .Tauuir·o, Onspnr· do Jlego :\lon!.nir·o, n lunrpo t!IIJ que serviu 
eomo eollt..H~tor• flu.s J'~!Ucl:t:-; .l'ndnr:ws na eidadB cln Pir·ncicaha, 
EsLarlo de S . .l'ttulo, de 1:1 dr' l'e\'IJI't.ÍI'O de 1\Jll~ ú :Jl rle m:m;o 
de Hlll·l: o 

t) rleL••J'Jnina qno n t:t>lllJIIiH.<iín rle Jli'UillO<.:úus <.los ol'.l'i
uines do .l~xor·citn eoul]HiJ·-se .. l!a tlc todos os g·e/Wl'ites um sur
vko na Capil.nl da lkpulil ien, oxer•ptuarlos os illUilllH·os do Su
premo '.L'I'illuuul Milil.ar, u dú outi·as Pl'O\'illuoeias. - At·
chive-su. 

Telogmmma <lo Si'. Cosl.it M:ll'quus, pi'nsidonl.c do Bsl.ado 
de ~laU.o-Gt•o,;so, eOiif;"i'tll.ulnwlo-se enm o ::lenn<lo pela c:al.a de 
'13 do eot'J'Pill,u o IJornwun i1~tt!ldo l!i.lVOl' sido .:·wlunnwnwntt~ in
stalhula a AHHUJlihlrin J~egisl:lLi\'a do I<:stndo, pr.!l'llnl.u a qunl leu 
monsagom, - lnloit·arlrl, 

Oul.i'fl do Si'. lliiHJil'll Cninillu, lll'<'><idrml•• do l!on><ell<o ~luni
cipnl do S, .Tos,; de 'l'oeaul.ins, p:u·Ut·.ipamln a innu;:'lll'n<::io tln 
linha l.elogra\Jllica il:lflll"lla Joealidade o :l'elieil.audo o 8onnclo 
por osso moiiOi'Uilllllli.O.- lul.uii·arlo. . 

llurtuel'imcuto do Si'. Di', Carolino Leoni !lamas, rninisLt·o 
do Supi'OillO 'J',·ibumlll<'ednml, solillitando um nilliO de licença, 
pnm LrnLamcn to de sua sau!ln, onde llic eml\'iei'.-A' Commls
são do Fiuan~as. 

O Sr. 3" Secretario (.wn•intlo tlc 2") dnelam que não ba 
Ptll'OCO!'OS. 

O Sr. Pires Fcl'relra (')- R1·. Pi·e~idonl.r., enm o 11og·inwillo 
om mão, eompaJ'flei luut!.utn :'i. Conuni~:.;fio dt• Vt!J'il'itmt~ão do .Po
<icr•us, não eom o l'illl de I.Oi'lllll' dil'fieil a duiJIIInsli·neão do di
roil.o dosto ou rlnrtnello que tll'ol.undn sut· l't!llOI!lll'eirlo Sunndor 
r<ulo J~sl.ado da llahia, 11111~ pam l"li'lmnl.ni' ao l't·csirlcnto 
dessa CommiR~ão si estan1 t!Jn vig·n1· o llt•H"inwnl.n ou si osto 
se twhava il \'Onlndu disei'i<d<ninr·iu <ln lltoSillll .. 

O Sn. lU Jo'Bi\1111'- l'"rn n pnlnna. 
O S11. Pllti\S Ftmlll\lll.\ - Lttillhi'O qno no JnllHlllO momento 

om qw~ l'of eontH~rl idn flJ'nzo no onnl.e.•d.aJll.n, ·HJ•. Snvnl'ino Vinit•a, 
foi tnllllii•lll riiHIII visl.n do~ I'IIJll'is dn t•loi.;õo do Ceat'tl no Sr. 
genm·nl Yii:cnt.o rle Pnim, 

() Rt·. St!\'t!I'Íllll Yioit•a, clin:-~ dPpoi:;;, }101' dtwn/n, nfio ruldo 
mml.inuni' ""'' l.i•nhnllin '' l'lli'llin-1111! '""" .itJsticn dus<·.onl.ados 
nlgunc dias, al.t! qut: S. Ex. i'CSOil'etl n[n·est•nlat· um pi'OcunHiol' 

(') Esle diseur;;o n<lo J'oi i'evislo pelo orndor. 

" 



]l:tl'rt n rlef'esa de ~ou di•·oito. Dosdc que esse PI'OcuradaJ' foi 
neeoito, er·Qin, ~e lilu dm·er·ia eouL;u· o t11'nzo hn}JI'uJ·uuavd do 
einco dias, como dispõe o lleginwnto. 

DentJ·o destes eincos dia,.; o illusLJ•e Jli'OCLJI'fldOJ' devia apre
sentar· n ~~onl.l!sUu.:nu Imt·n :-;er·vir· de llnsu nn estudo tio· J•o\aLol' 
da t:omrni...;:;;1n, o ~~orno at1~ ilnni.PIJl, nlio U\'esse sidt.1 apr·osent:ula 
üssn eoni.I!SI.at~ãn, eompnt'Pf!Í no tWio dn CommiHsão, para pur·
guntnr· no sou illustr·o Pl'l!sidnnl.u 1-1i I!I'H r·azon\'ol tal lli'Olohu.:ii.o 
flllli!Hio do Hr·. Vil~t.'lltl! d1~ Pni\'a su uxigiu ler·minnção dentro 
rlo:-i eineos dins ... 

O Ru. R . .\ .FngrnE.- V. Ex. nfio eHLú J'td'erindo eorn pt·ecisão 
o que so passou na Cornmis~no. 

O 811. 1'1111~,; .FJmnrmJ.I - ]Jô licerrr;n. Sr'r r:onccdeu cinco 
dins. 

O Su, :1. A~rmEJJo- l'o•·que não perliu 111nis; Y. E:-.:. eslü 
enganado. · 

O Srt. l'rnr~s FEHili>IIL\ - J~nl.ão este fleg-irnenl.o ,: Jetl•·n 
mol'tn. VnnJO:'i somuwr· os dins o dt~pois enLiio veremos quem 
tem razão, 

O Sn. A. A~mmuo - Não Yn,io !101' ~LI" m~ão V. Ex. lr·ouxe 
csle tHiSlllllfJlo pnr•a o r·ueinto do)~enndo. 

o Sn .. PIIWS .FEIUtl~lll.:\ -·E' rHli'U PI'OVUt' l'l impt·cnsa desta 
Capital que eu apenas queJ'O deJ'endor o llegimento. 

O Sn. A-. A~1mrmo- Bnl.ão, por que não J'c~ esta rcclamar;.ão 
aqui '? 

O Ra, l'rm:s J.'JmnrmJ.I - .rulgo rrurJ não Re devo alongar 
o r•·am por· rnais dias tio que o del.rmninnrio pelo 1\egimenlo. 

O Sn. A. J\ZEIIImn - Per;o n pnlal'!'a, 
O Sn. Pmr>H Frmur>lll.\ - O Jlcgimento deelnrn •]ue o p!'l\ZO 

maxirno t! do lj1:í dins. 
Nusta CfiWSLão do pJ•nr.o, nu fnllni om Lhese, 11ão me referi 

ôspeeialmeute no caso dn Ha/Jin, pois uão sei quem 1! o Senador. 
si o Sr·. Sevcl'iuo Vieit·a, si o Sr·. Luir. Vianna; a Cornmissão é 
que lia UI' yiJ· dizer·. 

O Sn: A. :\zJmr·:rlt1 - Não ,: n Comrni;;são, é o Senado. 
O Sn. Prnr;s FrmnErru - E' n Cornrni;;sJio eom o l.rnbalho 

fJIH 1 apJ·t~sentnl' no Se11ndo, o l1ste então dceiílil.'IÍ enlrn um e 
out.r·o par·cecr. O mon fim é apenas cstnbole~e•· o m·resto. 

O llo~o:imonl.o di~: •Alr:m dos ScnudnJ'tJH, srl pndom int.ervil• 
no~ lr·aballrns dn Comrnis:..;no. pnl'n nmJI.o:-;tar· oloi(.'t1es 011 clnfPn
dol-ns, os intrwossndos no piei lo, sondo r:onsirlormlos Laos srhnent.o 
os enrnlidnl.n,;, •liplnrnadns nn nfio,, 

O Su, A. Azrmrmn ·-- C:1ndidalo.< rlipltlmnrlos ou nií.n, po1• si 
ou pu1' seus JH'.:lcllf'Udore~. · 

O Sn. Pmr~s FEIUII>IIl.\ - Não conl.csto, apenas estou lendo 
o urtigo. 
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O Slt .• \. Ar.1m1mo - V . .l~x. I' aliou no Sr. Osorio du l'ttiva, 
que 1111thL pediu I) lambem mandou pt·ouuradot·. 

O Sll. PlltHH F1mmwt.1- Não eog-ito rio rn·ouut·ador; a minha 
que;ttio ,j tt rlo JH'nzo, uonl'orme n lullra deste nrligo do Regi
mento:· 

1.:,\os coulestnnles de elcioõils sm·ti concedido, em comrnum, 
o lli'UW .illlJII'OJ'Ogawl ele cim·o dias pnrn exame dos papeis 
elnilüi'tH•s n igual prnzo, nns mesmas condições, serü couccdldo 
aos colttestad:l,,» 

«0 1\elalot· ler;\ uinco dins impi'Ot·ogaveis pura emitlir pa
. J'UUOI' e eadn ollll dos membJ'OS dn Commissão L]Ue queira V!Sln 
do pili'CCCJ' teJ•Ii, pnm esse fim, o prazo impromgavel de tres 
dins.> 

O Hr•lntor· tom einco dias pant emiltir parecer; cada um 
,w,q nimnbros dn Commissiio tom direito a tt•es dias para rmdir 
vista desse pumeet·; sendo oito, nhi estão 2·1 dias com mais 
einco do Relator, 2n e .iunlnndo-se os 10 concedidos aos can
llidatos 1:onLe8tnnl.e e eonlestado, perfazem 31! dias, l'Oslnndo, 
po1·f.anlo, sois di:ls (Hil'll completar o p!'azo marcado pelo R"gi
tnonlo. Dent!'o desse prazo ,1 que devia terminar o t!'abalho. 

Compareci dcante da Commissiio para perguntar si ,iul
gnva,iusto eontar o pruzo de um modo para um e de outro modo 
pam outros. 

O Sn. Jo'HANCiscu S.\ - A lei não mUJ•ca prazo. 
O Sn. l'JHI~s I<~mmmA - Cinco dias. 
O Sn. Jln.INeisco S,\ - Para exame dos papeis. 
O Sn. l'IHI~s F1mn~uu - l'ois o procuradoz· está examinan

do papois. Não apresentou conlesta~'Uo por escripto. 
O SR. E'ILINCISCo S,\- Nem a lei exige isto. 
O SH. PtHI~S. Jlgltlll~lllA - V. Ex. hontem disse u repetiu 

l1o.ie que "''a esta 11 praxe. Não digo que não so faca n nnnlyso 
Ol'lll 111:ts deve havot' a conl.eslacão escriptn, para quo o Rclnlm 
pnssa La.~HHH' D seu parecer. 

Com,OJ·<in l]ue se dê ao debate 11 maior amplitude possivol, 
rn:ts dê-se tal amplitude de acerlrdo com o Regimento c não 
l'irJue a Conirnissão com o arbitl·io de ora encastellar-se nos 
rli'Ugo; mgi mon taes para negar prazo, ora concedei-o do modo 
que uiio est1l de accurdo com o Regimento. (Não apoiados.) 

O S1t. S.\ JIH~lllE - E' uma injuria á Commissüo. 
O 811. l'lm~s JIEI\1\gmA-Nüo ha, como havemos ilc VOJ' 

q nanclo n ti iseuHssão chegar ao plenat•io, contestucão escJ'ipta 
·que r10sslt se1·vir de base segul't\ ao Rolat.or; quanto ú oxposiçiío 
oml, durawlo duco a seis dias, nem n intelligencia J•obusla do 
horll'ltdo Swndor que '' llolator poderá trazer para o recinl.o 
lurlo quanto nellu o proeu!'ador do contestante tem nllcgmlo 
eom stJil ittlell igenciu e habilidade. ' 

Et•lt o que l.inl1a a dizer, chamando a altencão para o Regi
mento o no mesmo tempo pura que se .garantam todos nquolles 
íJlW i.•m luun di' rif'l'enrler seus rliroit.c,s. . 
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O Sr. Sá Freire- Sr. Presidente, Ht havia ~olieit.nrlo a pa
lavra pnrn responder no honrado SenadO!' pelo Pinull)', quando 
o meu digno amigo, Senadm• pelo Mntir) Grosso, tamhPm a so
JieiLou; mns deelinnrni caso S. Ex, prnril'n fnllm· cm pr·iml!it·o 
Jognr ... 

O Sn. A. AzEnEoo-Absolutnmenle, não. E' ut,; pos~ivcl que 
crmcorde com o que V. Ex. vau dizer, 

O Sn. S,\ FREmE- Membro da Comm i~são r]p Poderes, 
desde hontem notei que n crHicn imponrlt•J·nda do honr•nclo t'tJ
JlT'rosentnnte do Pinuhy não tem .<iqtll!l' o nwnor· fundamento 
(aJJOiado.!) e npenns se pl\de comrwchend,.r· n attitudn do hon
r•ado Senador contra n Commissito de Poder·es por uma in
advortoncia {L Jettrn expressa do Regimnuto, 

O Sn, PrnEs FERilE!Il.I-Ainda ngof'n li a disposição pcranltJ 
o Se,nndo. 

O SR. S,t FnEmE- Antes de crrtrnr em con~ideruçõo~ para 
provar que n Commissão estti agindo dentro do Regimont.o, pre
eiso dizer que a critica que S. Ex. l'er. a mesma Commissilo, di
zondo que esta usou de dous posos e duas medidas. t,mtonrlo 
elos casos do Cear;\ o Bnhia, não r·cpresenln posil.ivomente a 
verdade. O honrado represenf.ant.n do eandidat.o eonteslanf.e pelo 
J~slndo do Cem•:\ utilizou-se r•xcht~iYamentü do p1·azo t'Pgimen-
ta I e nada solicitou. · 

0 SR. PlllES FERREI!lA- Mas, ]ta quantos dias cstú o rüJWr
sentante do candidato contcitnnte dn Bahia tratando da elei
ciio? Hn 10 dias pelo menos. 

O SR. SÃ FREmE- Mas, si o candidato pelo Ceará pediu 
ninco dins o a Commi.•são lh'os dr~u. wmo Jlllde V. Ex. cril.icar 
a Commissão? 

No dia designado, o !'eprcsentnnto do eandidat.o r:onte~t.nnte 
t.J·ouxe stJU trabalho escr·ipto IJ a loiturn cht~•ou llül'ca dü ttll'ia 
JwJ•a, dando por· finda a sua missão. Nctn paJ•idadn lta enti'B o;; 
dous casos do Cem·:\ ü Bnhia, 

O Sil. PIRI>S l"I>IIBEII\A-Niio me f'cfim ao caso da Bnhin. 
O Sn. 8,\ Fllll!Ril-Agom mc,:;rno V. Ex. se r•ofet'iu a elln. 

Entendo ainda o honrado l'ept·escntntJLe do Pinuhy qur• a Com
missão de Poderes t.rm mal ngido com J•elnçiio no pleito da 
Balda. 

Rospondo a S. Ex. O· ncgi men to, de um modo mui to claro, 
dis11õe qun cuda candidato porlct•:í te1· ei1wo dins pnrn I'XIllllü dos 
pu [Íeis. 

O candidato contesLunle :i oleiçiro da Balda J'pz o exame dos 
pa]teis dentro do cinco rlins, pt•aw e;so inLerr·ompido POI' tdJ•
cumstnncin de !'orca maior, consig'nado uli:\s pot• um principio 
de direito que todos conheeem. 

AJ)]'escntuda u conlcst:::.cíio pelo procumdor• do Sr·. Sevo
rino Vioira niio foi possível em um st\ dia fnzcr n cxposu;ao 
ot•ul c certrimenLtJ niio torminm•in om •~'~ ou üO hoi•ns de tt·a-
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hall10 ininJ.<~I"J'IIJI/.u. Alns, Hi ,; a Commissiio qun 1ís G horas da 
f.nt·dn levanta a ~ussfio, flll/'a pr•n,.wgulr· no din :;ngllÍIIt.o, uomo 
jlrHioJ•ilt ÍIIIJIIldiJ• um J:ilJJclitlal.o eonl.e.~lnnl.u, ou svu pJ•ocurnclor, 
clu conLimmt· a l'allal''l 

Pnroeu, pnl'l.mrtn, quu a Comrnh-.;sfi.o IJUU1Pl'O o seu dovor 
c n!ío se 'iJJsUJ'fl"Íll J'On/.J·a o llne:inwulo, O l!OIIl'Jtdo Senador pelo 
Pinuhy csl.:i l'uwndn n mais rloploJ•avt•l das in,iusl.iças nos in
LuiLos dn Gnmmis:-;:in. 

PoL•o eles'-' ui pn. no h omadn i' J'IIS id onl.u ela Com m iss110 rJ ll 
l.or torwHin n palavr·n ri:na da!' es!.n oxtd icnciio o Rô o fi% por 
não so aeh:ll' S. Ex. pr·nsontn no mornonto. 

O Ru. UJIB,\No S.IN'J'os- V. Ex. rcspomlnu mui to bem, 
O 1311. S.i FHI"IIJ~-0 JH'HW JJJHXiJno quo o Jlogimm1lo do

l.c·l'rniJJn pnr·n Lt~l'lllill:l(:fin dos tr·nllnlho~ 1! dP Hí dias, J~~sto f)J'ílZO 
nfio l.or•nliuou ainda, A Cnmrni~são, 'si fJlliZI 1 J' outJ·nt· pela noíto 
a dt~nl.r·o pa1·a l.m·minal' o e~tudo d!~~sa clei{::iío, IHído J'n:wl-o, 
ostü no 'eu cli!'eilo. 

Mn;;, l'llpito o qtw ,iii di"so, o ilonJ•aclo SonniloJ' o,J,Jl fazendo 
n rnnis deplm•nvol tias in.it!l<tiça,, conJ 11 sua Jlt'itilm ú Commis
siio tlt• Podt'i'o~. (J/11ilo lnun; muito úcnt,) 

OfiDEM DO DfA 

O Sr. Presidente- s,•ndo a ordem do cl ia IJ·aba I h os do Com
mi~::;õo~, vou luvnnf.nl' jl Sl~l'l:-:ão, 

DüsiSTJo JlnJ'II ordmn elo rlia da soguinl.o: 
2" tJj,,eussiío do Jli'O.ineto rio So11ado n. J, do 1012, conco

drmdo no lk PodJ•o Aug-nslo Carncil·o J,ossn, minisli'O rio Su
TI!'emo '.l'J•i!Junal Fedem I, I ieença JIOi' seis nmzcs o com l.oclos 
os vencinwHI.os que poJ•cnbP, n parJ.ir de I de juliJO do coJ'I'Il~II.o 
nono, Plll'll trnln I' do sun sauclu ondo llw I'OIJVIor; ( n{[ei'UciC/O 
JJela Comm:isslio tle Fi·nnnças), 

Levanla-~c a sessão tí I hol'll o 45 minutos, 

11" SESS:iO, EM 17 DE ThfAIO DE J!H2 

PIIER!oENr.IA JJO RJI, QIJI:'\'l'INO !lOGo\ YlJV,I, VJCI~-PimHIDilN1'1l 

A' I hm·a da !.arde, Jll'esenl.o numoi'D Jognl, alH'O-so n 
RI!Rsiin a ()1111 eOJJJ•OI'J'nJn os Ri''· Quint.ino Jloenyin•a, Arnu.io 
Gi\os, P,dl'O BnJ'I-:IIS, Candido dn Ahroll, .lonal.has Porll'osa, Ga
lll'iel Snfg·adn, lnrlin rln llJ•azil, Llllll'O RorlJ'I', .Tos1l l~llsohio, 
i\lond"s ,], Alnwidn, llihniJ•o GnnJJalves, GoJ•vnsio Pussos, Piros 
J(nr•J•niJ·n, 'l,hnmaz A1:oiolr. ~Pavn,·e~ do .LYI'a, Cunlw Pof!J•osn, 
Wnll't·c!IO Lonl, Castro Pinlo, Sir:ismundo Gon~.nlvos, Goncnlvos 
Fort·olrn, . llilloit·o do Brito, Gqi!ltermo Cnmpps, Oliyoirn Ynl-

' 

,. 
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ladão, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Sá
Freire, AJl;inclo Guanabara, Bernardo Monteiro, Feliciano
Penna, Francisco G-Iyc8t'iO, LeoLJoldo de Bulhões, A. Azeredo,
José l\iurtin!lO, Generoso i\larque8, Feiippc Schmidt, Pinheiro
l\laclwdo e Cassiano do Nascimento (38).

Df)ixam de comparecer com causa justificada os 81'S. Fer
rt'1ra Chayes. Si!Yel'io NI'ry, Arthur Lemos, Urbano Santos,
Fl'[l\wisco Sá, Antonio (li:) ::'ouza, Gomes Ribeiro, Coelho e Cam
vos, J osc\ lHarce II ino, Ruy BarJJos<l, Bernardino Monteiro, Au
gusto cle Vasconel'llos, Bueno de Paiva, Alfredo ElJis, Braz
Abrantes, Gonzaga Jayme, Metello, Alencar Guimarães, Hcrci
lio Luz e Victorino Monteiro (20).

E' lida, post.a pm discussão e, sem debate, approvada a
acta ela sessão anterior.

o SI'. 2" Secretario (sCI'vinâo de /") declara que não !la
expediente.

o SI'. 3' Secretario (servindo de 2') procede á leitura do
seguinte

PARECER

N.22-1912

Ao ser iniciac1c o debate sobre a eleição realizada em 30
de janeiro nlt.imo, no Estado dI' Alagoas. para a renovação do
tel'00 do E~enaL!o, compareceu perante a Commissiio, de Poderes _
o DI'. Raymunclo PanLp, de i\'fírarrcla, que !fwaTüou uma pre
liminar 801)1'e a lr>git,imic!adr do diploma conferido ao seu com
petidor. Sobre essa preliminar disse a Commissão pelo orgão
di':' sen Relato!'. quI' 1l1'0metteu voltar ao assumpto, o que
f~uú. q:J~nr1o ii\'I'l' dl~ inh~i'flor o 81'\1 Darl~cer :'Obre o pleito.

O contestante p()c1iu I'ntão vista de todos os papeis e,
findo o ])1'a7:0 ql'e lhe foi conc!'chclo, leu a sua contestação
acompanbac1a de c1ocument:JS, referindo-se c1S condições em
que se rpalizon a elei(;~_o, Ú orgrlnizaçã6 drls mesas eleit.oraes,
aos resulf,ac1r)s cnnsUmies C!rlS aetas em divergencia com as
votações de boletins que apresentou. em summa a .todo o pro
ceoso eleitnl'al, ('indo, em sua opinião, de vicios e fraudes
grosseiro.s.

O contestado, nor sua yr,~, leu perante a Commissão a
S11:1 cll'fes~. que, al('m cle llIna parte geral sobre a politica
cla(~uell,' Es!.ac10, conel'm nm estudo sohre todo o processo
ell'i!.oral, om rrur~oiln (liseut.id:ls as aI legações. feitas, princi
nalnwnie (manlo ús rjivergPllcias ontre as actas e os holptins
apre"e1Jtaclo~.

Npssa parte o ('onli'st~ijo faz longas consieleraçõl's para
rnnSínli' q:](', n'l colli~flo entre um:1S e outras. elevem preva
lecer rtS ~,~bs e soceOrrp-"f', 0111.1'8 ont:'os argumentos, do que
se dednz da lei qU;1l1C10 [\,:1[:, clG mareha da apuração na Junta
in!'!1 rnlJirla ele frtzd-a, l11nndnnclo que ella se faça pelas au-
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tlwulieas e, :;li nn sun falta, polos boleLins nuthenLicados. E' 
nincln ne;,sn tHli'Le de sua defesa que o contestado faz con
front.os de firmas e invoca, como. a Commissão testemunhou, 
o clcpoimcnt.o de dous cidadãos que se achavam presenteM nn 
oecas i fio. 

::u l'inal dn seu trabalho, o contestado estuda ligeirnmento 
a quest.rro cln lcgilimidadc' do sou diploma. 

Encrmmlo o debate, o llelator teve vistn de todos os pn-
poi.< " doeumeutos para dar o seu parecer. · • 

E' o qu" elle vem fazer, começando pelo estudo das netas 
da orgnuizat~ão de mrsas. 

Do:; 35 munieipios om que se divide o Estado de Alagons, 
só :.?2!,, tlf'lns suns rosporJtivas ,juntas, enviaram ct\pias das·actas 
de or·gnnizn~tin· lias me8ns :í Sceretarin do Senado. l•'ornm e i los: 
Alagons, Anadin, Alnlaia, BeiJo Monte, Coruripo, Junqueiro, 
Leopoldina, Püo rJe Assucar, Paulo Affonso, Penedo, Piassn
hussú, Pilnr-, Piranhas, Porto Calvo, Porto !leal do Collegio, 
Sant'An na do r pancma, S. J osü d:t Lnge, S. Luiz do Quitunde, 
Santa Luzia do Norte, S. Miguel de Campos, 'rmipü, União, 
Vi~osa e Victoria. 

A Gommissiio n:io poude, por isto, examinar as dos muni
cípios r·estnntus, a sabor·: Agua Branca, Euclydes Malta. Li
moeiro, Maeeicí, Alamgogy, i\lul'ioy, Palmeira dos lndios, Passo 
de Camamgilw, Porto de Pedras, S. Braz c Triumpho. 

A lei eloitoral cm seu ar·t. i Hi, n. 1, fulmina do nu lias ns 
oleiçücs <quando I' e i tas Jier·ante mos as constit.uidas por modo 
divor·so do JH'Cscr·iplo em lei», Indispensavel or·a, portanto, ve
rificar si as for.·maliclades legaes haviam sido observadas nas 
netas que lhe frimm r>rosenl.es. E n Commissão o fez chegando 
li conclusão do que essas l'ormalirJadcs não foram preenchidas 
nos ·seguintes municípios: Alagoas, Atalaia, BAilo Monte, Co
rur•ipP. J,oopnldiun, Penedo. Pão de Assucnr·, Pilar, Piranhas, 
l'ortn Cnll'o, Porto !lPal do ColiPgio, Ipanema, S. Luiz do Quin
tnndo, S. I~uzia do Norte, S. Miguel ele Campos, 'rraipü, Vi
çosa e União. E não o foram por molivos que variam do umns 
Jlnt'a outras: falta de sol'toio rmtr·e cidadãos igualmente vo
tados, doclamção de que são oft'ectivos os mais votados e sup
plnute.s os moHos vof.IH.los, falta do mmossa aus cOpias dos 
ol'fidns nomonndo mosarios, hypothese em que o modo de 
nleger· as mesas differo do PI'OcrJsso a seguir· quando não lrn 
essas nomoar;ões, falta de nut.lwuticidade das cópias das. netas 
romet.t.idas, etc. 

Hostam-Hos 17 municípios -os que não enviaram c6pirr 
f]as actas '-' aquell>•s ern quo o tn·ncosso dn nloir;ão das mosas 
foi r•ogulm·. 

Estudando ns ant.honl.icas desses municípios, vorificn-sn 
quo si'! podc~m sor• npu!'adns n.-; quo se seguem: ·Jn, 2 11, 311 e· 4n 
SúC(:i:il~~ (fi} .:\gun Bl'nnea ; ·'1 11 de Anndin; 1'', 2" e 3u do J.4i
moüii'O; ·!"de l\Jm·ngo~·y: 3" do Murioy; 1n, 2" ,3", ·i 11, 511 e ü" 
do Pnlmnirn dos Tndios: .3" rio CnmnrnJ::ilw : 2" o 3' de 
l'nulo 1\1'/'ou~o : 2" dr Porto do .Pcdr•as : ti" do S .. rosé do 
Lng:n : :1' o 2" de S. Br·a~ : 1 ", 2" o 4• do Vicl.oria. As demais 
dovnm SI'!' nnnulladns, porque elo umas não foi feita a tran-
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sei'ipcão, de outru~ ~~~ta l'oi feita uo dia immedialo, em muitas 
o l.ei'IJJO de conl'et•etteiu e concm·to não Joi datado nem assi
f(llndo, t!lll algumas não StJ deelnra tt hot•a em que começaram 
os tt·almlhos, em u ivot·sas o mesmo tubollião J'az duas e mais 
tl·ansut·ipçües, ou antes J'a:t. a conrm·onuia e concerto, ~Ol'quc 
n nota de tl'nnscripção rioucas vezes é encontrada, etc. B essas 
lt'UllSIJTessões de ·lei em nelas cu,ia legitimidade já é duvidosa 
em Ylsta de lmletius que aceusarn resultados diversos dos. quo 
cllus eoilsignam siio de ordem n demonstrar que ellas devem 
sut· desprezadas, 

Quanto üs elc'ições do Maceió, a Commissiio aconselha n 
sua annullu,,ão, não pot• l'altus e irregularidades que so notam 
uas nelas, mas porque os aeontecimeutos que se desenrolaram 
naquella cidade, antes do pleito e depois delle, mantive
ram-n'a em estado de agitac.ão quasi revolucionmia, por entre 
repelidos e, ús vezes, sangrentos conflictos, que obrigaram o 
governador, a principio, a entrar forçadamente no goso de uma 
licenca (dous dias antes do pleito) e, posteriOl'rnente a re
nunciat• o s~>u mandato, abandonando o Estado. 

A Commissão não aconselha a approvação dos boletins 
npt•esentados JlCio conte~taute. Entende que esses boletins 
em desaceol'do eom os 1·esultados constantes. das actas fazem 
apenas presumir a falsidade destas, mas não podem ser apu
rados sinão cm coucurl'encia com outras provas, que não 
foram presentes ú Commissão, Esta deu-lhes sómente o valor 
que poderiam ter: indicio de uma frllude [ll'at.icada erh elei
!)Ões cujas actas niio estavam revestidas das formal idades le
gues e que l'ot·am, po1· isto, invalidadas. 

O resultado a que se chega pelas actas das eleições cuja 
approva~ão é proposta é a seguinte: 

Dr. Raymundo Pontes de Miranda.,.,,,.,,,.,., .. 
Dr. Manoel Clementina do .Monte.,,,,,,,,,,,,,,, 

Votr.s 
1.537 
1,488 

E como o candidato contestante fica superiol' em votos 
ao contestado, torna-sn indispensavel indagar si o u Jtimo está 
ou não legalmente diplomado. E' a questão a QOlC se prende a 
preliminar levantada pelo Dt•, Rnymundo Pontes de ~liranda 
e sobt•c a CJUal a Commissão se manifestou no purecer que se 
segue: 

<Nn reunião, hontem realizada, da Commissüo de Pode
res, o Sr, Dr. Raymundo ile Miranda contestou a legitimidade 
do diploma conferido no seu competidor, o St·, Dt•. Clementina 
do Monte, candidnl.o como ello ao logO!' de Senador, na reno
vncüo do lel'~'o, pt~lo Estado do Alag,\as, sob o fundamento de 
ter tomado p:u·to na .Junta Aput·ndorn o ser signatario do mos
mo diploma o Sr. I' oberto ~lnclmdo, que não eslava legalmente 
investido das l'utw1;üos de Jll'OHidentc do Conselho Municipal de 
1\lnceiô, 

Nos termos ,Jn legisln\'ÜO cm vigol', a Junta Apuradora dos 
Estados quo constituem um si\ districto eleitora 1\ composta 
(urt. nJ, n, JT, da lei n, 1.209, de 15 de novombt•o de 190-1) do 
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subRI.il.uln I! o ju i1. ,.., ... i<>IHII, enmn rwt•silli>nll', R<'rn voto, o rios 
prosidontm rln; eonst<!hos, cntnm•ns 011 inlenduneins muniei~ 
j)l,WS, Oll do SlHIS ~Hih~f,jl,.tti.OS lng-ne~. :~~', JlOI'I!/11, ithliSJH .. 'Il1'JH\'BJ 
(§ ·J" rlo1 111'1. (1:1 <1:1 ln1 e1lndn) pnn qno ulla possa l'unoeional' 
rcgulmmen IA! IJU" es Ir• .i nm iH'üSOIItcs rw lo menos eineo de seus 
momlll'os, nl<hn do prusidcnlo. 

Dn nda gol'lll da nput'llt~iío \'OI'ÍJ'ien-f·H1' que compnl'eeou 
npona~ o nutnor•o rstrietamonto indif-lpPnsavul, jr;l.o 1\, t!inco pro
~identes de conscllws lllllllieipn<>s. Si mnio1· l'nssü esse numero, 
a qucsl.íio suseil.nrla llelllllllll vnlot· lerin: mas, Lunrlo otcOI'I'ido 
n eirr.wmLnrwia aponlnda, a illogil.imirlnrlo rln mn dos membros 
tla .iunln l<'lll imprll'tanein e clero sot· eu irlmlosnrnenlo exami
nada. 

F.x1un inou-wl-n, JlOis. 
Cnnl[Hli'OWI'Hrn :í sl!ssão cm ~Lw foi cloil.o pJ•csidcnl.e do 

Consollro l\lurrillipal rio ~lneeit\, cm Hi rio Jnncii'O, oilo conso
lhciJ'OH, inclusivo o Sr•. llo!JrJJ•Io ~lnelindo, 1/110 pl'esidiu n mrs
mn sessiio (doeumnuto IL n. Sui·g·c IIC]IIi n pl'imeil'll duvida . 
.O J'Cgimeul.o inl.cl'llo do iiOUscllio (clocumonlo n. 2) diz, em seu 
art .. R", quo <O J1i'!lsirleuLo, em suas l'allns ou impedimentos, 
ser:í subsLituido pelo eomolhcil'o pt·cseulc mais votado>, e a 
ocl.a at'l'i!ma rtuc o Sr, liolicrto Machado fiSstmdn a lll'cwidc?lcia 
ua 1/it.alü/ar/c de WiiS<>l/wh·o m.ais ?Jcl/ro, 

Em segun(Jo logm, o J•ogimonlo dispõe expressamente, em 
Mil al'l., ·I", CJIIO ~o Jll'osidolll.e rio conselho scl'ü cleilo ú plurn
liclai:Jc nlJsoluln (je votos dos memiJI'os prcsorrl.cs~. ncc.t·osccn
f.nndo quo, <si nn vol.n<;iio uinguom ohtivül' ossa rnniorin, os rious 
eonscllieii'OS que til•cl'fJII1 a rolntim cnf.l'llrfio na segunda vo
tn.;-ão, •~ou~irlüJ'nJHJO-~l! então eloiln n wni~ vnLndn, o, :;i tirorom 
volnr;iio igwd, !leeidirti n SOI'le~. Üi'll, pelo rosu!l.ado eonstante 
da acta (ja scssiío do !'Onsnlho, v•l-so qurJ oito fm·am os votos 
dos oito eons<>lheil·os pi'llSOntes. l'<•cnhinrlo qua/.t•o 110 nome do 
~k. Holrel·to Mlll:hndo, l.rr•s 110 rio Sr. T.11i1. Pontes o 11111 110 do 
Sr. Coelho liliJho. l\Tfio hnUVí\ ennsngu inlr.mtnlf.e, rnnim·in nbRo
luLa, dm·endo pr'Dwdei·-se n sogli!Hio osl'!'utinio. F. este rrfio se 
fez. YeJ•íficndo o I'CS\III.nrlo da o•loit;.fio, o S1·. f\obcrto 1\lanhado 
proclamou-so eleito •J empossou-so do óar·go de fil'nsidcnto, diz 
ninda a citada aeln, 

Não ,; l.ndo. O JII'L i13 do i'O~,timonl.o diz quo, <CJtmndo om 
qualqnol' votn~:;io p11lilien ou secl'ol.a hOIIVIll' ornpate, rleoidit'iÍ 
o PI'Osiclonto~. que, pelo a !'i., :1", só p<íde r! istnil.ii' e ·oolnr doixan
do a tH'C!Stcionda. Ptd't•eu, om vi~l.a dos di.;;po:o;il.iro:-; do:; ni·t~. -t~~, 
3" o rí:J, fJlHJ n r•ogJ•a t\ o Jli'Osidunl.e f.iô tm• voto rle qunlidtHlo1 

monos no caso dn oleiçiío rio sen suhsl.ituto- o llOI'D JH•osidcnlo 
do oousolho-, rpJnrulo 11e111 mosrnn essrJ voto de qun lidado lho 
ô eonl'or•itlo. Ri a~sirn 1\ :f'ni l.nmhom ir·roe;-u1n1· a aptll'ilf;fi.o do 
voto rio S1·. noJJcrto Mnelrndo, quo, bom ou mal, oenurnva n 
pl'OR i deu e ia. 

Corwluo-se dn exposto CJIW ol disenlivr.l n le:;nlirlnrle dn in
vnsl.idum do Rr·. llolinl'lo ~l:wlrnrln 110 enn:o do /H'esidonl.o do 
ConsPIIto "lnni"il'nl de Mne<Ji<'•: n tli:;o disnll/.ivr>l, JlOI'CJIH! não 
foi 1'11it.n n JII'O\·a da nrin exisl.omin rio ou/.1'11 J•o:;irnnnlo posto
J•iol' no CJllü J'oi iuulo nomo dowrnonl.o e süo doscouhociclns ns 
dispoRições pori·onturn oxiste11Los nn lcgislní'fio csLndoul, nll 
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pnl'to l'elut.ivn li or·gnniza(~iio dos 11\llllieipio.'l, CJilt! su possam 
pr·tmdul' no assumpl.o Ol'a dl'llal.ido. 

Si não lia rugi1nunl.o posl.ol'irll', r:t,g·nlnurlo do oul.r·o modo 
a oloiL~ão do ·pi·esidt~ntt~ til) ~~onsolhn; si ni1.o lm Joi esLaUoal quf' 
ampare n mawlm que Re seguiu rm t!ltdção do Sr. Jto!Jerto ~la
chndo, não r·esl.a duvida f!llt! pr·oet•rlti a nllngnr;ão do eandltlalo 
Dr·. 1\aynmudo dn ~limn~ln, \',Cll't]Ut!, se1n ennl.ar.· tJHst• pr.·esidenle 
do consollio; a .lunl.a nao t ISJ>tlllha dn 1111111CJ'O lt!gal rio .wus 
membr·os pm•a l'uueeional' l'tJ!l'Uiar•mtmle. 

De rnonwulo, a quusl.ão s,useilada não tem gt·nndo impor·
tancia PI'J\I.iea, por·q~w, po1'1111l.e. a Corn_missão dtJ Poderes do 
Senado, o dqllnmn nao da twm Ltt'a d!l'r~t!os: fWl'VO apenas pariL 
assignnlnl' a Jrosir;ão rio eanrlidalo- eonlostndo ou contestanto 
-nn IIH\l'cha a seguir· uo pmeesso do r·eeonlwcimento. 

Hn, onlt·L!I.nnto, um tJal'lO, dnnuLe (]!l lei, em que a circum
sl.ruwia tlu SIJJ' 011 r1iio o enntlitlnlo L!iplornndo pôde twar.·r·ol.ar 
eonelusüus dii'J'er·nnJ.,!s: ,; .o III' L. !JH, que dispõe: «A Camara, 
011 u ~eJHtdo, nmlldill'l\ pJ•wwdtH· n novn \.'l('it,;~1o sempJ•e que, no 
J•eecmlwuinwnt.l dos poder·rs tio seu~ tllt!llllll'ns, annu!lal', sob 
crunlqur,r· l'unrinmeul.o, mnis de melndo rios votos do candidato 
diplomado, dmiuzitlos do ea!tJtllo os volos ele duplicnl.ns despre
zadas pot· impossiitilitlatle do vor·il'icar;ão da logitirnidado de 
urna das st\l'ios do acl.as,> 

E' eedo, pm·t\m, antes dn Commissão osludnt· o pleito para 
adenut.nt· .iu izo sobre ollc. 

Pens~. pot·, isto, que, posta dll lado l,tHorn a !Juestiio de di
ploma, eu,Ja leg1Lrmtdade o, pot· ora, duvtdosn e, ua ausencra de 
outr·os doeum~nto:-;, inaeee!tavnl, ~e r·e"ül'V(! n Commissiio o 
clil·eilo tie exnmiual-a mais l.ar·de, si J't\r oppot·l.uno, Cllll con
sequeucia do r·esull ado a que eltegar pelo os ludo de l.oila a clei
\.'·iíO.:P 

]~~sn OpJlOl'tunidade apt·esontn-se ngoN.l. 
O eandidal.o conl.esl.ado, dcl'ondendo. o sou diploma, niio 

pourle faw1· n pr·nva rln l'tJgulnJ·iciaelc ria elroição do Sr·. Roberto 
i\lachatlo par•a pr·osidenle do ConsBliiO ~lunieipal de Maceió. 
Pelo conl.rm·io, confessa a ir·rngularirlndll dessa eleição, quando, 
niio erwonlmndo nn:umontos, na legisltu;iio elo Estudo e nos do
cumenlos npm~entncfos, pnr·a .iusl.i1'icnl-n, diz que somelhnnle 
eleit;ão ,; 11m f'ncl.o ria economia inlema do conselho, e a sua 
sancç.ão cabe pl'ival.ivamenl.e tt alr;nda do poder ao qual a lei 
loeal porvenlurrt ai'J'eclc o seu conherdmcrtlo e solução. E nc
cresconl.n quo o Sur'tndo ,; inwmpetenlo pura dar um voto que 
eonl.rm·ia a nulouomia muuicipnl, neto que logrou snncçüo tn
ciln do podm· eompnl.rml.e no Estado. 

Ainda mais. :\J'fil'ma qtw o voto rio Senurlo transporia n 
comtwl.orwia do~ poriel·es da União, fulminando tio nul!os todos 
os ndos e rusolw.~•je~ munieiptws. 

1\'ão Jll'Qr,t!dc a ni'J;Illlllllli.açiio do I'Olllesladn. O Senado não 
con!tceo ela Jegil.irnidnrlll de pmlores tios conselheiros munici
pnes, nosle on nnquel!e Esl.nrlo, Jllll'll rnlidar 011 1.iio sons acl~s. 
Bllll não ti J.r·ihunnl do l'twm·;;os. 'Ollllnrlo, lllll.1·otnn!.o, t•xor·crtn 
urna ni.tl'ihuição qun é exclusivnnwnlr: sun, eorno n do rcconlw
clmonlo elos poderes de seus mem!Jl'DS, sel'in nbsul'do negar
lhe compctencin pncn dizer - incidentemente o só no caso su-
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jeito ao sou exume - da legalidade dn investidura dos qus 
são chamados por lei a funccionar no processo eleitoral. Aliás 
isto ll matm·ln venciau e sem discussão no Congr•esso e peruntr. 
o judiclnl'io fedarnl, que todos os dins est1l n nnnullnr· alista
mentos peJa lllegitimidade dns nutor•idndes que pr·esidirnm n 
sua revisão. . 

Isto posto, o considerando que o diploma expedido por· tJI11a 
junta constituidn illegnlmente não pódo sor considerado valido 
para os eff'oitos dn applicacão do nrt. i 18 da lei eleitoral, 1; n 
Commissão de parecer: 

i", que se,iam approvndns as eleloões rrnlizadas em 30 do 
.ínncír·o ultimo no Estudo de A!agl\as, pernntc as mesas das 1', 
2'\ 3n e ·'I'' seccüc.'l de Agua Bt•ancu; 4" de Anadia; :P, .:.!" e 3" do 
J~imoeiro; '1

11 
de l\Jnrngogy; 3" do 1\luricy: '1 11 , .2~, 3~, ·1 11, 5" e ü• 

de Palmeir·a dos fndios; 3• do Camaragibe; ~· e 3' de Paulo 
Affonso; .2" do Porto de Pedras; 5" de S. José de Lnge; t• e 2' 
de S. Bmz; 1•, 2' e ·I' de Victoria; · 

2", que seja reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo Estado de Alagõas, na renovacúo do terço do Senado, 
o S1·. Dr. Raymundo Pontes de Miranda. 

Sala das Commissões, 2 de maio de ·1012. - Urbano Santos, 
presidente. - F'mnaisao Gl11aerío, com voto em separado. -
Tavares de L1J1'a, relator.-Sá Freire, vencido·.- Opino no 
sentido de se1· r·econhecido Senador pdo Estado de Alag()ils o 
Sr. Dr·. Mnnoel Clementina do Monte, att0ntos os fundamentos 
de sua defesa p.roduzlda pemnte a Commlssiio. - Jonathas Pe
llro.w, pelo parecer•, - Wal{rerJo Leal, pelo pnrf'f!er·. - BeJ•-
1lOJ'ilo M on teiJ·o. 

VOTO Blll SEPARADO 

A Cornmrssiío do Podm·es não deve, nom o deviclo l'f'SI)eit.o, 
nr.celt.nr o J)Ol'rcoJ' do r•elalor· das elelcões dL' Alag1)as, por dit
femnt.t!S r•nzões de facto e de direito que fundamentam o sr•n 
Yoto no sentido do mconhrcimento do candidato 1\lnntr, rliplo
,mado Jlt>la .Junta Apur·adm·a de Mnceit\. 

-
O relato!' annullnndo e!eicões rm rm.ias aotns encontrou 

irrügulnridados, reduziu a vot.aciin do candidato d iplomndo em 
taes propOI'C)Ões, que desdo logo o collocou em numf'r'o rJr vo
tos int'm•ior ao candidato contrstnntr: 

Votos 
Rnymundo Mlr·nnda ......................... , . . . . ·1. 537 
Clemcntino Monte ...... , . , ........... , .... , .... , . ·1. 188 

ou a differençn em favor do primeiro de .. ,........ 40 

Daqui sogulr-se-hla a declaJ•ncão dr quo o mais votado 
nestn rovisão soPia o reconhrcldo, si não fosse n exigenein do 
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nd. 118 da lei n. UôU, que ilnpcr·iosamcnte impõe a nova elei
ção, sompr•e que o Senado annulle mais de metade dos votos 
conferidos no candidato di plomudo. 

Esse obstaeulo, porém, J'oi tr·aasposto pelo relator, annul
lrmdo o funecionamcnto d!l. Junta. Aplll'ador·a, por haver deli
berado com o numer•o minimo de seus membros, sendo que um 
destes era i llegiLimo, no concoi to de S. Ex. 

Esta conclusão, du fnt.:lo e de diroilo, car•ece de funda
mento. 

Assim é que a Junta r·euniu-so no rlia 1 do murço, sob a 
JII'csidenciu do juiz federal, pt·•~sentes nove tH·osidentes de Con
solltos 1\lunicipucs, os quaes r·egulurmont.c procederam, nessa 
1• sessão, ú apuração das actas dos municipios seguintes: 

L Agua. Branca. 
~. Alagtins. 
~. Atalaia. 
1,, Helio Monte. 
5. Camaragibc. 
li. Co llegio. 
7. Cururipe. 
M. Euclides ~laltu. 

Em numero de :!li, dando este resultado: 

l\lo,~te ..... , ... , ................................ . 
l\lit•anda ........... , ............................ . 

Votos 
2.272 

8.\4 

:. acta desta l" ;:.essão foi assigunda pelo presidente c por 
~do tH·osidtmtcs de Conselho. 

No dia 2, alem do ,juiz federal, acharam-se presentes sete 
lll'Osidtmtes de Conselhos ~Iunieipaos, c apm·aram as actas dos 
mun ici pios St!S'U intes: 

L Loi•[ttddinn. 
:!. l\facei•l. 
~1. Palmei1·a dos fndios. 
!,, Penedo. 
5, Pnnlo Affonso. 
li. Pao do Assucar. 
'· Pimuhas. 
il'. .P ia~~ahussú. 
!l. l'ilar. 
Da mio osLc resultado : 

Votos 
l\Jonl.t• .. , ....... · ................................. · 3.53·i 
l\lir•nnda ......................................... 938 

A nl\l.a desta 2" sossilo foi assignnda pelo presidente e por 
st•W .ru·csidnnl.Ps do Com.-.Iho;; Municipaos. 

'·•No •Jia 3, doming-o, 11ão se reuniu a. Junta, lavrando o so
l.\l'llfm•in uma nnt.n d~r·.lrll'nt.lli'iii narrnndo o facto. 
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No din .1 t•cunin-so a ,junta sob n pt•csidcncin elo juiz fo
deml, nchando-su pl'osenlcs sole membros, JH'esidcnles do Con
selhos Municipucs, os quacs aput•at•am a~ actas tios rnuu iei ui os 
seguintes: · · - · .. 

1, S. Bl'UZ. 
2, S. Luiz do Quitunde. 
~. San t'Anna do Ipanema. 
4, S. .J o~tí da I .. ngc. 
5. Santa Luzia do Norte. 
li. 'J'J•iumpho. 
7. '1.1l'nipü. 
8. Uniiio. 
O. Victoria. 

lU, Anadia. 
I L l\luJ·icy. 
Dando este resultado: 

Votos 
i\lonl,o ...................................... , . . . . 3.510 
Mil'nnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ü7 

A acl.n dnstn :J• sns:;iio. J'oi assignada pelo p!'osidente c por 
sete pt·esid•~ntcs de Cotlsnlhos l\lunieipacs. 

No dia 5 reuniu-:o;u a .JuJlta, aelinndn-se lll'Osentcn o juiz 
ludoml c seis pJ•osidentes dn Consolhos Munieipaes, os quaes 
npU!'aram as actas dos muni c i pios segu intos, quo a! i(ts eram 
os restantes: · · · · 

L .Tunqunit·o, 
!!. Limoeiro. 
3. Marngogy. 
~. Pm·to Calvo. 
5. Porto de Pcdrns. 
ô. S. l\1 iguel de Campos. 
7. Viçosa. 
Dando este resultado: 

Votos 
~fonte ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5G5 
~liJ•anda ............... , ...................... , . 4rí0 

A no!.n dosLn. 81'm}ãn l'oi layr·nda 11010 so1~rt.nJ·io da ,Junta, 
qtw n onJ:nJ'J'ou da J'ôJ·mn ~o~;uinl.o: (/'l!!'a JJO'IJ.~ttw lavrou.-sc a 
pl'asaute ue/a, que ·mw i/t:JJirlmnmllt: ossianoriH>, Mas da cer
tidão quo turnos ú vista, não cnnstalll ns ass i~natur·as do juiz 1'o
dornl e dos Jli'ORirJr•nl.rs dos Consnllws l\lunieirnes. 

No dia !\ J•cuniu-sn a .Tuntn pela ultima vez, aehnndo-so 
lJI'osonLos o ,iui~ l'eclel'al o cinco presidentes do Conselhos 1\lu
nioipaes, .sondo llosi.P numeJ'O o eidadão nobort.o Oel.aviuno 
Souza Jl!achndn, rn·csidonto do Conselho Municipal do 1\lacció, 
cuja Iegitimidndo é imJ>Uil'nada pelo relator. 



.-

SI:SSÃO E~! i i Dll li:AIO Dll 1012 lO i 

neve-se, porém, nolnr: 

11) n~r,eil.antlo, par·a iii'!;'Uillenl.ar•, n ille!l'il.imidade desse 
nwtnlll'n dn .lnntn, ~.·\ todavia f~f!I'Ln que nu 'i", ~~~. 311 o ·iK sect;üe::; 
da JJWSrtta .JunLa for quo so pr·oemlenun tis apurtu.1ües das uetas, 
a!dmw.lo-~e. pr·o~t~n IJ):-i nelln~, n llím do .i u ir. fedt)l'ai, ma is do 
ern

1
r.'o

1 
pr·esrtl.,nLus _du Consü

1
1
1
1ws 

1
, ~.1 1rmieipaes, sendo, pot'Lanlo, 

va JL n:-; n:-~ aput•at:uns por· L' t•s rq .a~; 
IJ) n tnt~:-;rnn r,u :-W.!I't:fin, f}lln l'ni acrunlla cu,ia acta não foi 

us:-~ ignw.l a P~" lns lllPillil!'n:-i da .. luJl ta, lll ns a q uc compnrecol.'am 
wais Un ninr~n JH'nsidt!IÜP:-! du f~on:;ulllos ~lunieipacs, alúm do 
juiz l'c•dtl!'ai, {• n.l'inal auLIIPtl!.il~nda, não st'1 pelo :-;nereL:n·io dn 
.funLn, ~~omo Jli'lll ada segninl.n, da ull.irnu J't~uniitn, que ilquclla 
:;e r·t~l'ei'L', e qw~ \'l!lll a~signada pelu ,iuiz l'udur·al o pelos prc
:;idt•l\tl's do:-; CousPIIios ~lunit'ÍJmes. Unmab, r·opote-se aindn 
uuo a respeito des:;a ôus:;iio, por t~l'l'eitu da ombsão das mon .. 
tJion:alas assignntur·as, mula sn putlusso uel.lro::.;ennlar do legal 
em J'avor· do:; enndidatos, é Lodavin. cel'to quo as tl}mt•tu;ücs já 
havinm sitlo eoneluidns na :-;e!isilO anleriot•, (tUe foi u lt 11

, havida 
no dia ri dn IIHll'fjJ \· e na qual eompar·eeer·am, nlém llo Juiz 
J't•der·al, rn:r is do dneo pr·e>idunt"' de Conselhos Municipaes; 

1:) comfJ se vê, em nada pml1~t·ia inJ'luiL' urts apurac;ões 
~ue1wssiva:;, a. pJ•eseJJt_:,a Uessn suppo:;Lo jJJogitirno prosidonto 
do Clln>ullro )lunkip:rl de i\l:weió porque em lodas as sessões 
mn que ullas se J'iwr·am, lrnvia riumel'O legal de membt·os d~ 
Junt.a para delillur·ar·, alt'•rn rio juiz federal: · 

d) :rinda que pl'ocmlt•sse .iur·idicur.·,unle a illcgitirnidndo 
desse tii'Osidonlo de Cousollro Munieipul, n. rogm 1t se!l'uir não 
/'icrín a nnnulla1;-ão da apurn~~ão, pois que essa J'ôJ•a J'oita rogu ... 
ln.r·nwllLe na:-1 t'mJniõuH ntn que doliher·ar·nm mnis do cinco mcm ... 
J.n·ns lia .Tunl.a Apur·mlor·n, altim do seu presidente. O proprio 
r·cdal.oJ' é quo o di~ loxlualrnnnl.ti: «Da neta IJ'ernl dn apUI'ar,ão 
vcJ'Í l'ica-~e que eompnt·eeuu apenas o llUilliH'O eslricLamotlle 
inrlisponsawl, isl.o ti, <'inr:o Jll'osidentes rlc Conselhos Munici
pne:o;, Sl maio1' (os.'ifl esse 'll'IITIII!'I'o, aeereseenta S. Ex. a rr11estã.o 
w.wilada ucnhu.rn ualor /t!ria; mas l.undo oecorrido a circum
sl.anr:ia apunl.n!ia, a llleuilimidade de um dos ·nwnt/J1·os da .Junta 
Lum impoi'Lanr:ia " tlevu sur· euidadosamonlc examinada>. O re
laLot• re!'I!I.'B-Sü, nott~-st', ú neta gcl.'al da aptH'a~.;fio quo sorvo de 
rliplonm, ;', ull.inra, " não tiS oull'lls, úquollas nas quacs as apu-
J•ur:üos ror·am J'eil.as. · 

' Dunmis, valido ou não o diploma conferido, essa circum
stantda ,; indit't't•r·enl.t;, nonlrurn valoL' tem tnu·a a nitO applicu
r:ão do pl'l'r:eil.o do cil.udo ru·L. l!S.da loi, por·qmml.o, o que cla
i·urn,mLt.•, in~ophi~lllt\\'ldlllf\111.1, ossn. di:-3posi~ão !.1~111 em vista, é 
qw~ se pJ•oePda .it nnva nltdc,fio,_ dusde que no .t'tJI!onl1ccimonto 
se nrrurrll"nr mars d" rrwl.nd•J dos vol.os do r·.nndrdnlo drplornado, 
eornu St: o disposil.ivo clissossn elo <•andidal.o mais votado pois 
f!UU as duas. loe\II;ÚL'S t•xpL·imem o IIH!HtllO pcn:samenLo. 

A essencia da disposit;ãD ú qnu se pr·oeoda rt nova eleição, 
dt!scle 11111' o pocloL' vm·it'kadOI', nnnullnndo mais de metade dos 
vr,Los tlados ao et!ltclidal.o mni8 votado, altero a silUU\iÜO em 
•lUO rJIIos vieram colloeudos, contrariando assim, nindu que por 
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motivos f]llC nnl.nndl'lll llJH:nas. mm a l'l'l:ml;u·idnde :l'rJI'Iunl do 
Jll'ocesso nluitol'al, a vonLadli üXJII'essa na lllni01·in das r:cdulas 
do!'! elcitor·ns dn J'r~giiío. ' 

Finnimnnl.e, a Gommissão r:onsidcm que a ir•J•ngulaJ•idadc 
havida no ConsPiho Municipal do Maeni1\, no qun pal'Pcn con
t.ostavel até mesmo cm fnee do Hr:gimcnto l'üspccLivo, 1> as
snmpto que eseapa :'L eompetcneia do poder· Vl~l'ificndol', por se 
tratar de um easo da exelusiva .irHisdieção municipal. 

Si o CongTesso se Ul'l'ogat· o poder do r•xaminar· e conhecer• 
da l'ogulal'idadc ou não, eom que os poderes mnnicipacs se 
desempenham de suas furwçür.s ot·dillal'ias, eommuns o 
ExncuLivo não I.<J!'ia motivo Jlar•a cscl·npuli~at• a sua inter
vonr:ão, em casos semelhantes, QUI!!' o Executivo Fedet·al cm 
rolacão ao funecionamcnto das autoridades do Estado, quer 
deste em relnoão ao funceionamcnt.o infNno das autoridades 
municipaes. . 

O ·principio eonset•vador do genio ff:drmtivo das institui
Çiir•s, tanto quanto 1as lr•is de or·ganizac.ão· constitucional da 
Rnpubl ien, não s~; aecommodal'inm JlOI' cel·to norn essa ar·bitr·a
ria extensão das attt'ibuições dos poderes centmes. 1Q, pro
Til' i O relator, .iulgnndo r:xercitavcl uma tal nU.t·ibuicão, achou-SI! 
em sério embaraço para dirimir a controvm·sia até dos ter
mos J'inaes, por lhe Jlfil'CCOI' (pulavas textuaes) <que é discntl
vcl a legalidade da invrst.idum do Sr. llobm·to !\Inchado no 
em•go de presid•mto do Conselho l\lunicipal de Maceió; e digo 
di.wu.tivel, accrescent.a S. Ex., pm·que não foi feita a 11rova dn 
não existcncia d1J out1•o l'flgimrmto postm•io1· ao qu11 foi Junto 
eomo documento, n accresccnta mais, I' stio rlr:sco·f11wcldas as 
d·i.vposi(:rjes .pm•ventum e.Tistrmtl!., na lcrri.llnçrio l!stadoal ua 
pa·rte 1'clat'i'va ri m•aani;a(!IÍO ut.wnicipal rr1w "'' pos.wm ]Jrender 
ao a.1.mmptn m•a debatido>. • . · 

Si é discuthwl a legitimidad11 da invesl.idum do precitado 
presidente do Consr!lho Municipal, como o PI'OJll'io relntm· o 
confessa, não r\ indiscutivr•l, não 1í rwovada a illngit.imidarle 
dl'ssn mesma inve.,l.ichJI'a. 

Como, pois, se eonelu ii', dr 11111 tal e.<tadn rln ineel't~:zn do 
rncto om questão, pam a nullidnclr• rio ad.os da maior· l'elcvnn
l'.ia solll'l: os quaes l'epousmn os fundamentos do mandato le
gislat.ivo ? 

A nnllidad1• das adas 110 PI'Or:f.'s,,o ,iudiciaJ•io, ll llOIIl maio!' 
l'azão no pJ•ocesso ehfitol'al, a lt'HI! (Je doyeJ' :o~~ r llXIll'Ossn nns 
leis, dnve ser nssenctal ti PI'OJll'la ~uhsrstencm rlellns e dos 
seu~' ultm·iol'I!S nJ'J'oil.os. 

Si a nullidade não 1> wmminada na lei enmo pemi em 
razão da ini'I'IW~•ão de diSJIOSir;1ies pm• elln esf.atuidas, não rí 
possível applicnl-n, u~o sr•r1\ licito applicnl-a n,o~ casos occm•
rentcs, por· mars r:w1onnl Cflll' parn1:n no, üSfl!l'llo de m•dom. 
in1'e!1zmeuln depetJdrml.e de Ol'llilnacao legrslatJvn que o prc
ceitüe. 

As nullídndos do p!·ocosso eleitoral desi~nadas no capitulo 
XII dn lei n. ·J. 2G!l l'CSJleitam si'i o cxelusil'nmcnf.1•: 

a) 1\s cluicúes feil.ns Jl(•J'llnt.e IDI!sns consl.il.uidns po1• morlo 
divt~rso rln preseJ•ipt.n 1'111 Ir i; 

·'· 

·, 

., 
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b) quando realizadas em din diverso do legnlnwnte desi
I!JlU<lo ; 

c) quando haja prova de fmude que altere o resullado; 
d) quando houvet• recusa de fiscneH ou de mesarios aprG· 

sentados de conformidade com a lei ; 
e) quando feilas por alistamentos dandcsliaos ou l'muuu

lentoH ; 
f) quando ccme~adas antes da hora. 
l'OJ' nhi se vê que a lei não cogitou de nullidarles l'eln

t.ivas t'Ls Juntos Apurndm·as, mas tís que se referem ao alista
mento, á constitui~ão das mesas e ao processo oiJJitontl 
JJropriamente de qu11 ll'ata o capitulo VIT, a apuracão sendo ob
jecto de capitulo differente, caiJilulo VIII, onde não se JJllcon
t.l·a nullidadn alguma cornminndn. E1'1'ecli\':lnwnte, a ''IIJi~ão 
federal tem phases dislinctas, harmonicas entre si, affirmando 
o conjunto das tll'igens do Poder Legisla~ivo 'l Pl'esidencinl, 
mas dil'fercnle em sua fót'ma c independenles em ~eu fuue
cionamenl.o, 

As:-Jim 1'l C)Uú o mandato h~gislal.ivo é a rt~sullante dustcs 
lt·e;; institutos: 

T. O alistamento. 
11. A ot·ganizu~ão das me~as. 
Ifl. A cleioão perante ellas e a üX!IUuit}:io uas aLtllteu-

li c as. 
IV. A Junta Apuradora. 
VI. A vet·ificncão de poderes. 
Iielcva ]londcrar que o douto Itclntot• aecrcsccn!ou que 

lho são desconhecidas as disposicões pm·wmllll'a üxisi.enl.cs 
nas leis de organiznf)ão municipal do Estado de :\lagoas, rlosco
nheeimento esse quasi sempre commum a nós legisladores 
altmtlu a extmordinaria diversidade düssa legislaoão no vaslo 
lerritorio do Brn~il. 

Como, pois, conclue pela irregularidade ainda f!Xisl.eult' 
da invnstidum do Jll'edil.o presidente do couseiJJo do ~hll,('i(, 
l-ii f!:o;~n ir·r·üguhll'idndn podor·ia t.el' sido ~nnncla om vil'tllllt~ de 
r·t~m.u·~o at"hrdnif.ltrnUvo, lügi:-;lativo ou .iudiciario ·? 

O eon!Jellimento, 11ortanto, deste incidnnte, fltJjlf.•lldn do 
ilVIH'igunf,!.ücs aUu11dt: é assim uma qucslão dn nlla indagnt1ão, 
e pol'lanto imvorfeitnm1lnto de pl'ocesso da vel·ificaf;ão de podll-
l'OS, 

Exigil'-:'tJ. eomo parece desejar o Iielalot•, Que n eaiH.Ii
tlnl.o contestado o diplomado prove o stm Wulo expedido JIOI' 
anl.ol'irlade compclenttl é inverter a realidade das eousas, a 

- sit.uw;ão ,iuridiea das 1mrtos na contenda, é linalnwni.'J nnnul
lnt· o !;:1'(\ltdc pt•ineipio conseJ·vndor social e polilico da posse, 
Jllli:t hoa 1'•\ e flüln l.ümpo, e na hypol.hesc t:unbem pelo til.ulu 
revestido das l'órmas oxl.l'insecas "xigidas pela lei. 

Si, port~nt, o rigor· da Commissão, a. levast'ie nl.tí 1í ntmnl
lat;ito do diploma tio candidato Monte, a eonsequencia nilll 
uevia ser o reconhecimento do candidato Mimndn, mns n 
Ot'UI!III pam CJUO se procedesse it uma nova eluiçiio. 

Não t• de esperm·, entr·etanl.o, quo se,jn. usse o volo da 
Commi~siio, 110is que um tal rigot• viria a ::Wl' um neto exclu-

Vol. I I" 

• r 
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sivo da sua vnnl.ad•J, Hem apoio nas leis eluitomes, nos fuelos 
e na moml dos hunens de Estado. 

Esto nppcllo é extensivo no JJO!Jt·e llelator, ex-Ministro 
dtt JusLica o nnLigo govel'llarlor do su11 Esl.ndo natal, onde re
pou.;;am ns dm:a':; de um dos mais fortes, de um <lot~ vnrões 
mais virtuosos, tle um dos mnis constlieuos fundadores do 
nOV•J rcginwn. U relatoJ' J'o~ o pJ•imeiJ•o estudo o aqui declarou 
que o l'iwm apmms dias. O Relator do vol.o em sepamdo t'e~ 
o s,;gundo, aprovcitando-s1J do tmbal11o aul.ul'ioJ', c te\'c para 
isso tO longos dtns, E' pr·ovavel, portnnto, que as dcl'icien
cias do pl'imci:·o possam ser suppridns pelo segundo, devendo 
este ser havido como suppleuwutnJ• üquelle. O llelator deu 
como iuscrvivcis, inupuJ·aveis, as authenlicas elo ~3 municí
pios dos· :m existentes em A lagoas, apurando sómonte algumas 
Becções eloiloraos, nüo todas, dos municipios de: 

'( . Agua Branca. ' 
~. Anatlia. 
3 .. Limoeiro. 
:.. J\lnr·ngogr. 
5. M uruey. 
ü. PalweiJ'as dos Jndios. 
i. C:arnaragiJJe. 
H. Paulo AfJ'onso. 
\J. PoJ•Io ue Pedras. 

'10. S .• Josü da Lago. 
J 1. S. Hr·a~. 
i;). Victoria. 
Isto é, algumas secções do 12 rnunicipios sómente, ficanao 

do J'ót•n, por· imprestnvois, ns nelus do 1'0ilAS as secções de 23 
· municipios. 

Pois bem, o llelator do vot.o em sepnmdo ucceitu, som 
exnminnr, fundado exclusivamente na boa fé e na ser•iodade, 
desiHJ r•igor•r,so resultado n que chegou o uobre Relator, e vae 
restringir o sou .e~lJtdO sómente ás aelns das secções relativas 
a esses 1~ munlcJflJOS. 

O Jlolalor ncliou ~ue elos 35 municipios em que se divido 
o gstndo do Alngous foram l'l'mcll.idas· s6mente :!·1 cópias das 
actas do or~·nni~uciío dns mosns, faltando, portanto, 11 cópias 
ret'e:·eutos a· 11 municipios que as não romottoram. 

Pros<,guindo, disse o Relator que i1s formalidades Jogues 
não foram preenchidas nos municípios do: 

1. Alugóns. 
2. Atnlnin. 
3. BeiJo Monte. 
!, • GUI'UI'ipo, 
5. Loopoldinn. 
ti. Ponodo. 
i. l'iio do Assucnr. 
8. Pi ln r. 
n. Pimnhns 

'iii. ,;. J,uiz do Quitunrlc. 
1J. l'uJ'lo Culvo. 

·'·· 

>' 

' 



f ~. Pol'ln 1\eal do Collegio. 
1:!. Ipanema. 
13. ::\anta J.u1.in do N01•tc. 
15. S. iii iguel de Campos. 
lü. 'J'rnipú. 
17. V if;osa. 
I 8. Uniilo. 

tos 

Ao todo, temos 18 mtmicipios em quo us fút•nms legues so 
umit.Lil'am. 

Conseguintemente, do 2~ nela~ pl'esonlos á Secretaria do 
Senado, excluídas as 18 que não proenchet·nm as re.l'cridas for. 
ma! idndes, reslnrn apemu, :;i niio nos enganamos, scif! 
(IB-ü+~1) das em que J!ssa~ J'órmns fomm observadas. 

Do exposto se conclíw : 
a) qun dai; 3fi .Juntas que orgnnizar·nrn mesas cleitoracs, 

Rúmenl.e ~1 t·enwl.let•am eüpias de suas acl.us, e por canse· 
guinte ~ó a r•esr>eilo dessas 2.1 or·gani7.a~ües é que a Commis
são tem que se pronuncim·; 

. b) ~ue dessa& pmdiclas 2~ actas, havendo o 1\olntor ox
nluido 18 por uiLo tJ!t'crn Jl!'ceuchido as J'orrnalidados da lei, 
restam validas e aput·ndas si'> mente seis (ü-18+:!-1). 

Entr·ei.anto, o no!Jre Il~l!ltor, a fls. !, in fine do sou 
pnrJ!cer·, designando ns secções do municípios nos quaes em 
seu concoito as eleiçôes alri procedidas devem sol' appt·ova. 
das enumm·u nada menos do I~ municípios, quaos sejam 
os que ntms fot·nm jà por esto voto omunerados, 

01·n, si sômoute :!.'1 HHiuiuipios t·umetlPJ'Hill as côpias do 
org-aniz;.çilO das mesas ou sec1;õBs uleitornes, é clm•o que sú 
a J'espeit.o d<~s:-;n:, cópias o ()esses municitJios a que ellas so 
refüt·ern pôde a Gommissito 1le Poder·es examinar e eonhecet• 
da legalidade das uwsns per·anl.e as quues cor·r·eu o Jll'Ocus~o 
eleii,oral. 

E, si, do exame a que J>l'oerdru o relal.or, S. Ex. concluiu 
poJa nullidade do IS dessas J•efm·irlns eôpias, é clar·o que só
mente restam li cúpias d1• actas do ot•ganiza~'ão das mesus, cor
t~spondentes a 6 municipios, em cujas src1;ües podm·ia o pro
cesso eleitoral proceuer·-se e o rosull.ado havido apur·ur-se. 

E isto assim tí, por·quo (!\ o relatm· quem IH'itn>dr•o a1'1'irma) 
n prirneim nullidndJ• qw• o at·J, I Hi, da lei n. t.~liO inscreve, é 
n qw~ sa J'efere tis olokõns «quando feitas ptJ1'antt: uwsav cmlstl
tlmias JI01' m01/o tli'verso do Jll't~scripto em lei.> 

Or·n, si ao Senado vieram súrncnte ~-1 eópi'ns,destns o relator 
- re.ioitn /8, ficam sómento ü municípios cujas elci~'ões pódern 

ser· U(lUt'adas: · 

Por· nilo prwmchimenl.o diJ ft'>l'!lli!S •••••••••••••••••• 
Pm· 11lio romoltidus ... ........................... . 
1\umetl.idns O ll)lU!'JlVUÍH, ••• , , , , , •• , • , • • •••• ,,,,,,, 

Votos 
18 
11 
o ---35 

Coma~" •·xplinn "ul.iio, q1w n dii(J!Il t'J•!alor· ntnrr·on vol.n~iies 
havidas 1:tn 12 muuiJ;iJIÍOs 'I 

!·i 
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r : . : 
~. ~ 
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Si S. Ex. aunulln !t\' nelas do Ol'ganir.n{:ão de mesas, por 
dofeilos do fôrma.<, como con.<idem validns // netas n11o rcuwf ... 
tidn~, não examiundns, de tal modo que nem mesmo S. Bx. 
podcl'il nl'fírntar· que as ,i untas municiprws se rouuü·nm c orga
niznf·am nquullns mesas que JHll'!l aqui I'CIUeLtef•nm authenticns? 

Do Jncl.o, nuscneia de actas de oJ·ganiznçüo dus mesas, é 
um vicio nindn mniot· do que a dot't'ieiencia de l'ormalidacl"s 
Jogam' das que J'ot·nm submetUdas no estudo da Commissüo de 
Podet·cs. 

Feito este l'ü[Jal'O (JI'elimiuar que scJ•t\ doviclamento CO!l.~i
dct·ado pula Commisst1o, vejamos qual ,: afinal o resultado rias 
:wtas dos I~ munieipios, apezat• de om seis delles não haverem 
funca ionado mesas legalmente organizadas . 

.1/uuicipiu tle Victoria 
. ' 

O I·elql!fl'. opina pela approvat~ã9 da 111
, 211 e ·i'' _seccües 

dosl.•• munwlpJo, onde o candidato MH·andu teve votaQoes su
ver·inJ"es ii 1\lonLc. 

f~ntJ·ntanto,a or•ganizat~ão das mesas dosLc tnunir.dpio consLn 
du duas eópius dil'l'erontcs entre si. Essas cópias quo deviam, 
\ll.do monos coincidir ipsis -verbis,divct·gcm na l'CI'eroncia ao nu
lliiJI'n, nomns e qualidade das pessoas, no modo pelo qU'al se pr·o
rwdou t\ eleição das mesas, rJ finalmente no resultado dos drfl'e
J•enl.es eHcrutinios. Portanlo,as votações do Victoria estão nullas 
\IOJ' Yido de o1·ganizar;ão das mesas, vicio capital SIJgundo o 
al'l. Hü, § 1", ela lei n. J.:?üO. 

Nnssas secções de Victoria: 

i\liranda ....................... ~ ................• 
I\Ion te .......................•............•.••.. 

Votos 
328 
142 

l'Iit·andn, a n1uis ....... .................. , ..... :. . 186 

Ril este engauo do J•e/ator diminue ao considcravcl numc1·o 
d" Yotos; 
Moul.c........... !. ·188 

Monos .. ,. H:.l 
Miranda, ••••......•... 

i\! e nos .... 

1.34() 

São Bra: 

!.53 i 
328 

1.200 

Nlio foi pr·esunte :\ Soct•etaria do Senado cópia da neta da 
Ol'gan izuçiio das mesas rJoste município, a cujas eleições enf.J·e
lanto o l'l.'i:ttor· so J•ef'ero opinando pela sua validade. 

Aliüs o r•r•lutot· foi o pt•imeiro a enumerar esta, entre as 
1 t ctípius dn nulms tantos municipios que não foram remotti
das. Como, pois, o pm•eem• considera validas eleições procedidas 
pet·nnto mr,sns que ntHn ao monos eonsta terem sido organiza
das, pot· I'ÓJ'mn regular ou não ? 

As authenticus ditas de S. Bmz, representam outras tnnt.n~ 
mesas eloitorncs n•gularmunto organizadas ? 
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Qual a junta que as organizou ? 
Si o nobre relator, como já foi obser·vado, impugna 18 or

ganizacões de mesas, porque as .iuntas que as constil.uiram 
commetteram irregularidades, deixando· S. gx. do as apurar 
por essa razão de ordem purticulnr· a cada uma das mesmas, 
porque principio, ou porque dispositivo legal apura as que se 
procederam perante mesas que não se sahe por quem J'ol'am e 
por que fórma foram organtzadas ? 

Nullas por tal fórma, semelhantes eloiç.ücs não pódem ser 
apuradas. Assrm: 

Monte (como a traz) ••.. 
rtlenos . ........... . 

1. 346 Miranda .......... . 
52 l\feno.s . , ........ . 

1.294 

São José de Laae 

Votos 
1.209 

87 

1.122 

O relator opina pela apurncão sómente da 5' secção deste 
municipio, quando é certo que elle tem seis secções cu,ins au
J.hentiens estão presentes e revestem todas as f(l!'mas exigidas 
pf.'!a lei. Nestas secções, menos a 5" cu,io resultado o relator 
já incluiu: 

Monto ......... .. 
Monte (nomo acima) 

36:3 
1.20.\ 

1. 657 

Votos 
Miranda........... O 
Miranda........ 1.'122 

1. '122 

Po·rto de Pedras 

Neste deram-se cousas singulares. Não eonsta acta do or
ganização das mesas. O l'lliat.or, por·,•m, apmou a acta da 2' 
seccão e re.ioitou a da '1", sondo que nesta Monte tovo J3:l votos 
e AI iranda '18. Entretanto as actas rla 'i" são lançadas em liwo 
pi'Oill'io, do accMdo com o~~ ... nr.t. iü da lei, e doi lu extmhidas 
ns devidas cúpia:-; - e as da .:! 1

' são nscriplas nm papel avulso, 
e nm;scs mesmos originues foram mandadas ao Senado, com 
violacão da lei supr·a citada. 

Não são, l)Qf'l.nnto, apuraveis es:ms netas. 'A!-iRim, nll~ São 
.Tos'' dn Lage tinhamos: 

Monto.............. l.!i57 Miranda . ........ . 
Monos t!stos resultados •••••• o •• o • o •••• o ••••• 

1. 657 

Paulo ,\ffo11so 

1.12.~ 
30 

I.Olí2 

O pal'('ecr• npprova. as seccõcs 211 e :1", o I'P.ioil.a n .P, ·íll e 
lí' sc•~clies, sendo que ns duns u Jl.imas v i<•t•nm dupl ieadns. 

A ve~·fiado é quo a acta. da Ol'tmnizn~~ão dn~ mnsas tWI'~usu 
nullidnde in:mnavel. o as nut111mticns das see~.:lles não Jll'et~n
elwm as J'ormalidudcs lt!gncs. 

. 
·: 
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Não podendo sor llllliJ'Uthl oslon elcic11o, duvo sor o seu re-
sultado deduzido. Assim: o • 

Monto até S. José da Lago, diz: 
Ató Pot•to de Pedras 1. 657 Miranda .... , .. .. .. 1. O~:: 

Menos ..... , 127 62 --(.530 

Camarau·ibe 

000 

O .relator apurou sómcnte a neta da 3' sec~iio reJeitando 
as da :.l' e 3". Mas nem aquelln púde sur apurada, po1· desacom
panhada da cópia da acta dn sua organização, como advertiu o 
proprio pm·ocer; sendo indisponsavel deduzil· estes resultados. 
AssJm: o 

Monto, ati! Paulo Affonso i .530 Mil•nnda ..... , ... ,, 990 
· · Menos......... 58 39 

1.472 951 

Pt;~lmeira dos Indios 

O relator accusn que não foi rernettida ú Secretaria do 
Senado, cópia da aóta da organizacão destas mesas. Niío pódem, 
por essa l'aziio capital, ser apuradas. Assim: 
Monte, até Camaragibe ·L 472 Miranda.......... 05 

Menos, .... ,. ·194 314 

978 637 

Jlluric'y e Jllaragogy 

Pela mBsmn auscncia das cópias das netas relativas ás 
organizacõos dns mesas destes .dous municípios, as suas au~!Jen
ticas não pódem ser apuradas. Os resultados que .ellas con-
signam devem ser deduzidos da fórma seguinte: . 
Até Palmeiro dos Indios, Monte 1178 Miranda ........... 637 
ll[enos .. " .. 00 .... " .. 00 ...... 168 - a 

810 620 

Limoeiro 

Tnmbem não foi presente no Senado cópia da neta da 
organização dns mesas deste município, devendo-se, pois, de
duzir rios candidatos, os rosultndo~ constantos das nuthonticns. 
Assim: · 

Atú Mm•ioy o Mtirngogy, Monto RiO Miranda ...........• 621! 
l\fcnos t o t o t o o o o o o o t o o o o o o t o o o 250 o o I I I I o I I I O o t ~ I O t on -115!1 
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Anadia 

Das netas deste município, o relator aceeitu como vnlid,t 
apenas a da ~· scccão, o com razão, pois que ns dn 1', 2' e 
3' soocõos não foram transcriptns, violando-se ussim prescri
pção expressa 'da lei. Deve-se, portanto, manter a apuração 
do parecer. -

Agua Branca 
• 

Finalmente o parecer aooeitn como validas e as npprovn 
ns netas dn i!, 2', 3' e .1• seccões deste município. As netas, 
porúm, dostas scccões, não pódem sm· apuradas, pois que 
viornm desacompanhadas dn cópia dn acta das suns OI'S':I
nizacões. 

Devem-se, conseguintemente, deduzir nos candidatos este~ 
resultados. Assim: , 

Até Limoeiro, Monte. . 860 itlirandn ............. 434 
•••••••••• o. o •••••• 372 Monos .... ,........... 9~ 

Resultado............ 768 62 

Findou aqui n nnnlyse das netas apuradas pelo relator, 
c cu.ios resultados constituem o fundamento de seu parecer, re-
conhecendo o candidato Mimnda. · 

Mas como se acaba de ver, adoptado por nós o criterio 
do escn!pel!o do S. Ex. o npplicndo com o rigor compatível, 
cu na altura das exigencias da loi, sem attençiío a nenhuns 
interesses ligados ús pessoas dos candidatos, o tremendo resul
tado é este: 

Votos 

:rtlonte ............................•............ , . . 468 
Miranda . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 62 

Não temos. duvida em mantel-o. . 
Vamos, porém, accresccntnr-lhe os resultados de outra~ 

actas que examinámos, acompanhadas d•ns que se referem {LS 
suas respectivas Ot·gnniznçües, netas o authenticns que resi~
tiram ao rigor do nosso exame, sem embargo de terem aiao 
rejeitadas pelo relator. _ 

Mnnkipio rle União 

Nns socc«1m; 1 n, 2", 3" .. J•,. ü•. 0" n 7'\ ns nct.n~ ·oRt.ão rovoR
tidas dnR .fórmns lo~<nns, quer a da orgnnizoc.ão das .mesas, quor 
as nuthrnticas. Neil as: 

Votos 

1\Ion r.o .. , ................ ·: ........• , . . • . . . . • . . . . . . na 1 
~·(ii'nndn. I o o 1 to I to I tO I O I o o o I I I tI o I o o o o o I I I I o I O O I tI I () 

i 
' ,,, 
I 

' ·'• ·, 



200 ANNAES DO SENADO 

Viçosa 

· As acúas da 1 ", 2" e 4" estiio revestidas das fórmns legues 
11 da 3' não foi r·emet.t.ida, e as da 4" e 5• estão viciadas por 
falta de lrnnscripcúo. Aqu1: 

Moute .•.•.•.•.•.••••••••••••••••••••••••• .'. • • • • • • 238 
1\rliranda O O O O O O I O I O tO O O I I I O O O O I O I I O o t O t t 1 1 1 o o 1 O o o o o o 

Votos 

Traipú 
• 

A :1•, 2•, 3•, 4" e 5'·seccões estão extrinsecamente authen
tícas, vieram acompanhadas da neta das suas organizações: 

Votos 
1\fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 499 
1\Iiranda ... r ••••••••••••••••••••••••• ' ••••• I •••• I o o 

Santa Luzia do Norte 

Actas da organização das mesas e authenticas, defeituosas, 
innpurnveis. · 

São Miouel de Campos 

1•, 2• c 4" sccclies, nullas por não estarem transcriptas em 
notas, mas a ·a• em estado lesai, c com a nssistencia da neta da 
sua orgnniznciio .. Nesta: 

l\lonLe ........................•............•..•.•. 
l\-lirnnda ........................................ , . 

Sant'Anna Ipanema 

Votos 
102 
21 

As aulhonticns da i •, 2•, e 3" secções, assim como a acta 
da orgnnizncúo, estão lell'Uimente formalizadas. Aqui: 

Votos 
.1\Ionto ...............•........•...••. , . , ...... , . . . 27 4 
l\Jirnndn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • • . . . . . . . • 22t 

São Llti; do Quitunde 

.Em ostndo de perfeita lcgnlidndo ns nctns dn 2' e 3' sccclics, 
assim como a quo t•ospeitn •a da constituição dns mesmas. 

Quanto 11 dn 1" secctio, cut·cce ele regulnt•idndo po1• niío ter 
sido 1.!-nnsm•iptn. Aqui: 

1\fonto ....... , ....•... , .......................... . 
:rtl it~nnda • , ... , ... , ..•.......•.••....... , .•...••.•• 

Porto Calvo 

Votos 
160 

9 

· Nullns por vicio radical na neta, ou antes vicio . radical 
na ~·:lustituicüo dus mesas, conforme consta da proprin acta. 

;~ 
\ 
\ 
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Perwdo 

As actas da i' u 2" gecçúcs não foram transcriptas, porém: 
a~ da 3", 4" e 5" estão em perfeito estado de legalidade tormal. 

Aqui: 
'\o tos 

A-fonte o o O o o o I O O I ·~.O I O O O O O O O O O O I I O I O I I O O O O t o O O O I I o I I 2971 
Miranda . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Porto Real do Colleuio 

As actas da 1', 2' e 3' secções estão revestidas de 
legues, assim como foram regularmente constituidas, 
me se vê da respectiva acta. 

Aqui: 

fórmas 
confor-

.1\fonte ........•............•••.•••••...•....•.••••. 
Votos 

270 
o Miranda ·········································· 

Piassabussú 

X acta da i • secção não trnnscriptu, 
mente feita. 

mas a da 2' legal-

Aqui: 

l\lonto, o o o o o o o o o o o o o O O O O O o o o O o O I I O o O I I I o O I O O o o o I I 

:rtli rnndn . .......................•..•..•...•....... 

Pilar 

Act.ns om perfeita ordem. 
i\qui, na 1' 'c 2' secções: 

l\(ontc . ... , , ....... ~ , ... , ... ·, .... , , ............... . 
1\lir·nndn O o o O o o O tI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Piranhas 

Votos 
67 
o 

Votos 
260 

o 

As nctns :JaR rluas ~ncçtios, 
zn~iio, perfeito R c Jegnrs. 

nRsirn como a da su11 .orgnni-

Aqui: 
Votos 

Monto . . . • . . • . . . . . • . • . • . • • • • • • . • • • . • • • • • • . • . • • . . . . 3!, 
1\{irnndn. o t tI I I I 11 t 11 11'1•1·1 I,·._, t tI I I I I I I I I li I I I I :109 
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Laopoldirla 

A nota da i', ncompnnhnda da de sua orgnnizuciío, em 
perfeito estado de legnlldnde,. mas a da 2' não foi trnnscriptn, 
e por~anto niio póde ser apurada. .. 

Aqui: 

l\fonto ....................•.........•.............. 
1\Iirn.nda ..................................•.. , ........ 

Junqueira 

Actas não trnnbcrJpta& e portanto não n(lurnveis. 

llello Monte 

Nullas por violo da acta dil organização das secções. 

Atalaya 

Vntos 
150 

o 

As nctns dn 1' e 4' ~•lcGi!es, legae.l o apurnvois, e acompa~ 
nhadns da prova legal dus suns organi~nciies. As tia 2' e 3", 
nullns, n primeira por nüo transoripta e a segunda por falta 
do tormo de encerramento nas listas dos cleitoz·es que votaram 

Aqui, entretanto: 

Monte ............. , ............... , ........... . 
1\Iiranda .......•.•.......•...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3 •• 
~~ 

o 

Macei6, Alaoóas e 'Euclides Malta 

Pão da Assucar 

As netas dn 1•, 2•, 3 •e, 4' seccõos, perfeitas e 
nhndns dn prova rins .~uns organizações rosulnms. 

ncompn~ 

Actn dn fi", ni\o tmnócriptn. 

Aqui, porém: 

J\[ t \ .. 264 on o ......................... ~ ... , ........•.. , . , . 
1\Iirnndn : ; o o.',; t t t t o! o o t o' o.'.' 1 1 1 ' 1 ,I ,o o o o o t I .t t o o t t I ou 

. ' 

.. 
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2'riumplw 

Niío veiu a aeta da eoustituiciio das mesas. 
Resultado final: 

1\lonte 
Apuração do parecer, reduzida ........ . 
Unfão ............................. . 
Vícosn .......... · .................. . 
T .• 

l'Ulptt .. , . . . . . ......•..• , , ... , .. , . 
Santa Luzia do Norte ............... .. 

468 
631 
238 
-ID!l 

o 
S. Miguel do Campo ................ .. 
Sant'Anna do Ipanema .............. . 
S. Luiz do Quitunde ................. . 
Porto Calvo ........................ . 

102 
274 
160 

o 
Penedo ............................ . 
Pot•to Real do Collegio ................ . 
Pinssabussú ........................ . 
Pilar .............................. . 
Piranhas ................ , ...... · ... . 
Leopoldina ......................... . 
Junqueira .... , ..................... . 
Bello Monte .. .............. : . ...... . 

297 
267 
67 

266 
34 

150 
o 
o 

Atalaia ... o. o •• o ••••••••• o'O o •••••••• 

Maceió ............................ o 

322 
o 

Euclides Maltn .. ..... o ••• o •••••• o •• o o 

Alagóas ............... o . •••• o_. o o o ••• 

Pão do Assucnr . .... o o •• o ••• o o o •••••• 

'friumpho .... o ••••••••• o • o ••••••••• 

o 
o 

2611 
o 

4. 0112 
Cut·uripv . , ..................... o •• • 100 

4.232 

203 

IIli r anda 
62 
o 
o 
o 
o 

21 
221 

9 
o 
9 
o 
o 
o 

101! 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

99 
o 

522 
120 

65t 

Em presen~n deste resultado, a Commissiío de PodereJ 
propõe: · 

i •, que seJam approvadns as eleições procedidas no Es
tado de AlagOns, no dia 30 de janeiro do corrente anno, e nos 
municípios seguintes: . 

1•, S. José da Lnge, todas ns secções; 
2''. Anndin, 4' seeciío: 
81\, Uniiio, ·t,., 2a, 311

, .'l 11
, 5-, 6" o 711 seccüos; 

411
, Vicosn, 111

, 2n o ·'1 11 soccões; 
r;u, Traipt'l, 1 q' ~~~. 3", ·'t" o 5R secc.õcs; 
o•, 8, Miguel do Campo, 3' secci\o; 
7", Snnt'Annn do lpnnemn, !", 2' o 3' secções; 
s•, S. Luiz do Quitunde, 2' e 3' seecões; 
n•, Penedo. 3', .\" o 5' soccc1cs; 
10", Porto Real do Collegio, 1 ', 2" e 3' sccoiles; 
11", Pinssnbussú, 2' scccfio; 
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r' 

12•, Jlilnt•, 2" e 3' secções; 
13", Jlirnnhll8, 1' e 2' secções; 
J.l", Leopoldina, !• seccllo; 
15", Atalaia, 1• e 4' secções; 
10", Pilo de Assucnr, 1•, 2', 3' e 4' secções; . · 

D M
2•, que seja reconhecido Senador pelo mesmo Estado o 

r. anoel Clementina do Monte, 

Rio de Janeirc, 1-1 de maio de 1912.-Francisco Glucerio, 

Voto cm separado 

Divir,jo dos votos acima. A meu vêr, t•elativamente a este 
pleito cabe n npplicncilo do dispositivo do at·t. 118 dn lei elei
toral. 

~r~liminarmente, entendo que, para a bypothese vertente, 
n ver1fwnção da legitimidade ou íllegitimidnde da invostidurn 
rio ~idadão Roberto Machado no cargo de presidente da munir.i
pah~ade de Macei6 não vem ao caso. Legal ou illegalment.e in
vesttdo dessas funccões, o Sr. !\!achado niío só exercia de facto 
c sem protesto o cargo em questão, mas tambem, e igualmente 
sem protesto, funccionou na ,junta apuradora. A expedição do 
diploma, portanto, foi um neto praticado de bôn fó, e por nuto
ridndas tidas e havidas. como legues. Trata-se, pois, de um caso 
de erro commum, circumstnncia essa que, desde o dire,ito ro
mano, e para os effeitos juridicos dos actos por ellns pratica
dos, suppt·e a falta de competencin e .iurisdiccão. 

Por outro Indo niío sei como conciliar as conclusões do 
voto cm sepat•ado. Si esse documento proclama a legitimidade 
do diploma expedido no Dr. Clementina do Monte, e reduz a 
4.262 os 11.031 votos a que ascende n somma constante do 
mappa organizado pela Secretaria, unnullados siío •mais de 
metade dos votos do candidato diplomado:., caso em que n lei 
determina que se mande proceder a nova eleição, 

Assim, em face das resultados a que chegaram tanto o pa-
recer como o voto em separado, e considerado o meu voto 
acerca da questão attinente ao~diploma, sou forcado a propor 
a nnnullncão do pleito. 

Por estes fundamentos, opinamos pela npprovnciio das se·· 
guintes · 

A segunda conclusllo do parecer substil.un-se por esta: 
II, que, em virtude do disposto no nrt. i!8 dn lei n. 1.~~0, 

d1.1 15 de novembro de 1904, se mande proceder n nov~ eleiçuo 
no Estado do Alagoas,-A. Azarcdo.-Gonr.alvcs Fcrrmra pela 
conclusão · 

.. 
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SUSTllNT.~(:ÁO DO CANDIDATO BACH,\REL Jl.IYllUNDO l'ON~'ES 
DE lll!RANDA 

O abaixo assignado, no uso d~. seus direitos politicas c na. 
(Jualidnd~. de candidato· a 8ünador nn. · renova cão do türço 
pelo Estado de Alngõas, na eleição do 30 de janeiro ultimo, 
cuja victorin lhe coube, conforme demonstl·arú pleiteando o re
conhecimento respectivo, protesta contra n oxistcncin jurídica 
de umn neta de uma i Ilegal Junta apuradora com quo se apre
senta o Dr. Manool Clementina do Monte, ú guisa de diploma. 

"fal cópia de neta não póde ser ncceitn como diploma, ll 
muito münos poderá ser o Dr. M. C. do Monte considerado di
plomado. 

Dutet·mirm o art. 93, § 1", da lei n. 1.260, de 15 de novem
bro de 1 oo.\, que a junta apuradora só 11oderá t'unccionnr com a 
pJ•esenca, pe.Io menos, de cinco do seus mcmbt•os, afót·n o pl'C
sidentc. 

Esses mmnbros da junta npurudom, IJSpecil'ictt 11 nrt. UI, U, 
dn citada lei, são os pre~identes dos Conselhos Municipae;. 

E' preliminat•mente assente .que l!sses preside.ntcs de Con
seihos tenham investidura legal, esteJam eleitos. nos termos 
das leis municipnes vigentes e em exereicio. · . 

Pl'OVn immediatnmente o n.baixo assignado que a· suppo,;ta 
junta funccionou apenas com quali'O membros, po1•qunnto Ro
herto Machado, que completa cinco; figurando de presidente do 
Conselho Municipal de Mncoió, niio tem invoitidul'll leg11.! nesse. 
cargo, para o qual·não foi eleito pelo respectivo Conselho, nos 
termos du seu estatuto, conforme se evidencia dos documentos 
annexos. Ve.iamos : 

O documento n. 1 é o Diario Of{icia! do Estado de Alagóas, 
de 20 de janeiro ultimo, onde se encontm a neta da sessão ot•di
nnl'in do Con·;;elho Municpinl dr Macció, rralizndn em IG elo 
mesmo moz de ,inntdt·n u na qual illcgnl o criminosnmento se 
lii'OOlatnou- n si pt·opt•io- pJ•esidentc o cidàdiio Robe.l'tO Jlla-
clul.do. . · 

O documento u. 2 tl o regimento inteJ'IIO do Conselho, con
forme o qual, e:1'-vi 110 ut'l. '1", o presidente do Conselho será 
uloito ti plural idade absoluta de votos dos membros lli'CSe.ntes e 
por esct·utinio secreto. 

Orn, o resultado do eseJ•utinio constauto da ·acta dú votos · 
ll$Sim : 

t Roberto Muchndu .. , ....... , ...... .. 
2 Luiz Pontes de lllirnndn ............ . 
3 Coelho Filho ...................... . 

Votos 

'• 3 
I 

Vê-8e que- quatro -não il n muiot•in absolJ.!tU de-;- oito 
votos- sú com o minimo de cinco votos se podel'la constdt•.t•nt• 
eleito. 
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Accroscenta o art. 1 • do citado regimento vigente em Ma~ 
ceió- si na votação ninguem obtiver essa maioria (absoluta) 
os dous conselheiros que. tiverem a relativa entrarão nn segunda 
vota~ão, considerando-se então eleito o mais votado. 

Diz a acta (documento n. 1) que Roberto Machado presidiu 
e decidiu de sua pl'Opria oleicão não eleito sem maioria abso~ 
luta não quiz amscar-•se a um segundo escrutínio e .. , • o que 
ó admiravei- proclamou-se e apossou-se I I I indifferente aos 
protestos que levantaram e dictntm•ialmente utilizando-se da 
anarchia .que então dominava Mnceió de tem mantido illegal
mente. 

Nestas condições são nullos os actos deco1·rentes de uma 
junta apuradora quo funciona sem .o numero legal mínimo, e, 
poi•tanto, nuilo o diploma, e, nestas condicões, espern o abaixo 
assignado quo .seja considerado nenhum tal diploma, paro. que 
nilo produza em favor de seu portndor os· effeitos e· rego.! ias 
dn lei. 

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1012.- Bacharel Raumundo 
Pontes d~ M·iranda. · 

A eleição procedida em so de janeiro deste anno, no Estada 
do AlagOas para 11m Senador na renovação do terço M Senado 
federal o seis Deputadll'S, vem ~endo viciada em muitos munici
plos desde as reuniões das Juntas, de que tt·ata o art. 61 da lei 
n. 1269, · a e i 5 de novemb1•o de t 005, pnrn a organizncão das 
mesas encarregadas do recebimento das ceduln·s e mal~ tionba
lhos do processo elr.itoral, nos tot•mos. e modo tl .. ;tatuidos nos 
arts, 60 a 69, inclusive, da citada Ioi. . 

Estiio inutilizadas pelns expressas disposições legue~ rc
rit}n$ muitos municípios dentre os 35 em que está dividido o 
Estado com seccõe;; oleitoraes, taes como os municípios de Jun
uqeiro, AJagOns, Viçosa, Peneo.do, Traipú c outros, cujas actas do 
organiv.açõos de mesas silo ado corpos de deUcto attestando de 
modo inoquivoco a fraudo de uns e a simulação desse processo 
essencial om outros, sendo que ainda em outros municípios, 
tnc,; como o de Mnragogy, chegaram os manipuladores de .votos 
11 perfeição de não envim· á Secretaria do Senado, com aggra
vanto da inft•neçllo do § 2', a1·t. 67 da lei, as cópias authe.nticlli~ 
das notn•s de reuniões das Juntas respectivas e organizacllo das 
mesas. 

Insannveis nullidades se encontram nas netas das eleicõe;; de 
outros municípios, tnos como sil ostentam Camuragibe, Pão de 
Assucar, M•al·agogy, ,Pot•to de Pedras, Triumpho e outros, onde se 
Ieom os maiores absurdos c •se notam as mnwres anomalias olei
toraos, que symptomatiznm evidentemente a anarchia e ·a !'alta 
de prestigio elo1toi'Rl dos intempestivos chofos que -11 vaia, ú 
pedra ~. 11 bala- como olles proprios' declar•avam, escreviam, 
publicavam 11 aP!'e.gonvall) em apavorantes e al~umn.s yezos snn:
guino!entos eomiCIOA, n~sun -eom pmcessos t.uo Ol'lgmncil- se 
,_,~fot·cavam pot• convencer n conscionci·a nacional que nJ:tiu com 
o povn r rm nOilll' tln povo nlngonno. 

~I 
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Inutil o dol~rosn pretensão I quanto errnmm I I o ... quando 
out!'IIS provas nuo coneorressum pura demonstraciio da vordado 
~~1'111 mais que sufficionte a dissecaciio destn eleição, onde s~ 
vo que, despt•uzndos os SUJlpostos votos do Dt·. M. Clt•.rnentino do 
Monte pm·n Semu:Jor l'edenl, em 11 onde não houve eleicüo, isto 
é, em H municípios onde niio hol'lve eleicão e, quando tivesse 
·>ido ~imuhldn, seria inexistente e:v-·1Ji dos urts. 66, 67, 72 o 73 
comb1pndos com o§ i", nrt. H6 da lei e, sobretudo, note-se, bem, 
deduzidos os votos arranjados falsamente nas actas de novo mu
nicip'ios que reivindicanios com boletins authenticos nos claros 
e precisos termos do ar!.. 97 da lei, os estonteantes, 10.911 votos·, 
que o m"u antagonista suppõe accumular, ficam reduzidos a 
2. 718 votai J em ~'• muncipws dentre os 35 do Estado, emquanto 
que a nossa votação real constante dns netas o.m Hi municípios e 
dos referidos boletins authenticos mantem-~e firme, indestru
etivel e incontestavel em ti. 47!1 votos e levar-se-h ia a 5.561 
votos si a tolernncia da Commissão permittisse apurar Maceió, 
União, Lago e Collegio, v. y., porque neste. caso n votação do 
nosso antagonista sm·ia, niio 2. 718, porém, 5.508, sempre infe
rior á nossa. 

E' insophismavel a legitimidade da prova que offet•ecemos 
sobre o fraudulento desvio dos nossQ.!I votos para o meu adver
saria por meio do netas feitas fóra da séde da 8ecciio eleitoral 
d'.lpois da eleição e substituições de, outras verdadeiras pelas 
falsas nas agencias de Cort•eio com o emprego da mais cynica e 
repugnante coaecüo. 

Providencialmente, quando os alliados e orientados do 
Dr. M. ·Clementina do ~!ante e pelo mesmo Dr. Cle
mentinu do Monte. suppunhum que o exercício amplo da vaia, 
da padra e da bala (documentos ns. 2, 3 e 4) produzia de 
Maceió o panico sul'ficiento para os nossos cor•r•oligionariM o 
meus amigos no interior· desanimarem, mudat•em de idéas, es
quecorcm seus devm·es ou fugirem, muitos, quasi todos, dis
postos 1\. luta, respondiam ao meu antagonista com a signifi
cativa votação nttestada pelos Boletins au.thcnticos, dos· quaos 
só me nhegnram ús mãos, porque viernm uos cuidados do pas
sageiros para esta Capital, apt•.nas os de nove municlpios
cort·ospondentes a 31 seccões eleitoraes- nos municípios de 
1) Atalaya, 2) Palmeira dos Indios, 3) S1mtn Luzia do Norte, 
4) Mut•icy, ti) Pilar, U) S. Luiz do Quitundo, 7) Euclydes 
Malta, 8) BeiJo ;Monte o !l) Piasslibussú, cuja apuração dá o 
resultado seguinte : 

Raymundo de Miranda .••••.••.. 
M. Clementina do Mente ........ . 

Votos 
3.007 

484 

Siio os documentos ns. 13 n .\3, quo oft'm•eco á Commisslio 
pura ·Seu julgamento quanto uo cnDI'mo ft.p•to de voto.s que me 
foi ftito. ~. 1i IIJll'Octnci'io do meu untngomsta pnrn, fiCDI' Jom
bl·nrlo de .que em Alngclns; bm•oo dos legeudaJ•Jüs J• onseons, ·de 
li'lm•inuo, Unriio de l'Btll'do, 'J'nvm•os l:ln~tos, SinimbL\ o outras 
glot'ias nncionnos, nito se illl'untn pl'o.•tigio, ni\n so llOllR<'!HIOtn 
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suuragios sem sympalhins e ~ct·vicos anteriores e que as con
(jlll~las do nome tio honrado coronel Clodoaldo da l<'onseca nu 
candidalur11 governamental não emm sinüo do coronc.l Clo
doaldo e lhe vinham, nüo do agr·upamcnio politico de que n 
Dr. C. l\loule é representante, mas das tradições de sua familia 
o espccialmcatc da memoria .sagrada do seu pne, o mais abue
g~do dos alagon:ws, o m~ior amigo de Aln~;uas até ho.io conhe
CidO, o plll'O l'edro Paulmo, de quem o Dr. Monte foi •sempre 
cncarnicndo adversaria no Estado, o homem sobre cu.ios re
vezes po!Hicos foi inauglll'ada uma situação quo foz S. S. 
Deputado federal e me condcmnou ao mais cruel ostt·acismo, 
repleto de perseguições pelo crime unico de ser amigo dessa 
grandü personalidade moral o social, tendo obstado quo o•·ado
res insensatos lripudinsst•m sobro a sua hom·a e respe,ilabili
dade, probidade e patriotismo proverbiae~, quando festeJavam 
brutalmente a sua renuncia do cargo de gocernador de Ala
gõus, onde pcrmittà Deus o honrado coronel Clodoa Ido nüo vl1 
cneont.rar as maiorl!s dcsillusõe.s,. o fel da perl'idia, o bisturi 
da calumnia, amargando-lhe a bocca e dilacerando-lhe a alma, 
como aconteceu ao bom Pedro Paulino, victimado assim pelos 
mesmos homens que ho,ie o conduzem ao governo e á sombra 
do nome do filho de !Pedro l'nulino procuram t'erir, prejudicar 
a mim e alguns outros cujas incompatibilidades ou desaffei
çc)os e desejos áe vingança vcem da lula que sustentamos con
tra clles no lado de Pedt·o Paulino e, depois, em homenagem e 
gratidão ao -sempre bom c nobre Pedro Paulino. 

Esta é·.que é a verdade incontestavel, de todos sabida, tiío 
conhecida ém seus detalhes quanto são notarias a má vontade, 
as manifcstacõcs deMavorave.is do meu antagonista t•m sua~ 
correspondcncias epistolaJ•es e dos seus alliados em M'nceió 
contra o benemerito chefe da Nação e sua familia, á sombt·a 
do nome do coronel Clodoaldo, que isto ainda não percebeu, e 
faço votos para que l'!m tempo venha a conhecer que. exploram 
seu nome, sua condição pessoal para ainda em seu nome em
polgarem as posições federaes e estaduaes e . •• depois . •. não 
Berá minha c nem para mim a desillusão. 

A APUMI)ÃO 

Apre.eiemos o processo eleitoral em suas .phases ... desde a 
organiza~ão das mesas em 30 de dezembro do ann~ f mdo afé 
a apuracão n.us srssõe.;; e!eitornos, entreua d.e bo!otm.s, substi
tuição posteriOr da votacuo apurada e substttui~'uo amd!!- pos
tei•ior das vet·dadeit•as authenticas ua agencia do Ç~l'!'etO por 
netas falsas ·com falsos t·esultndos que, conota o offlcialmento 
rerneltidas, vieram· tomar na Secretaria do Senado o Iognr das 
legitimas netas que oro, deveriam ser lavradas o om, uma ve~ 
lavradas foratd substituidns pelo modo referido. 
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Neste •sentido no dia .28 do fovm·eiro ultimo dirigimos 
um telcgramma no Dr. ,juiz substitl\to federal, pt•esidente d~ 
Junta ,APU!'UdOI'a •que so de~Hl. reuntr no _dia, seguinte, 20 do 
fevermro, o quo nao se re.altzou e, com vtolonta inft·aw•ão do 
art. 04 da citada lei n. 1.2G!l, se reuniu em 1 do mn.rc·~ isto 
é, .31 rlias depois da eleição. ' ' 
. Mas .essa in)ustificavol illegulidade torna-se uma ligeim 
n'l'egula.rtdade dtante do escundalo resultante da pretensão do 
su cons1dornr validos os actos emanados de mrc aJuntamento 
c.ll' apenas. . .. tres presidentes de Conselho Municipal de,ntrc 
os 35 que oxtstom no Estado, porquanto dous mais figuram na 
in·subsistenle acta -.nrn: llobe!•to Naclwdo, de Maceió não tem 
investidura legal, conforme demonstrei om exposi~Uo já en
tregue., com documentos, ti illus.trada Commissiio o á qual mo 
reporto, solicitando sua publicaçiío tambom, e o outro Manoel 
1'horna.:, de Santa L'n:iUJ do Norte, usurpou as J'unc~õc•s· do 
'intendente (chefe do executivo municipal alli) do mesmo mu
nicipio em cu.io exercicio se achava desde dezembro do anno 
passado e assim lm permanecido, som soluciio de continuidade, 
até esta hora. 

E' bem significativa essa infracciio do art. 93, § 1", ria lei 
n. I. 26.9, que d~.monstra com vohemencia a falta de prestigiJ 
do meu antagonista e sous companhoi.ros do chapa do Partido 
Democrata, cu,io valor politico em Alagôas é nenhum o so 
algum valor tivesse, a despeito do abuso do nome do coronel 
Clodoaldo da. Fonseca, dentre os 35 membros da Junta Apu.
radom tel'iam, pelo menos, nos lermos do § i" do art. 03 da 
citada lei, reunido cinco presidentes da Conselho Muni<lipal · 
sem a grosseira evasiva do contrrzbO!lldear dou;; membros, pura 
simular a reunião do 1lltmero mininw I I ! 

E' evidente a farca e mais evdient.e ainda que a ndhcsiio 
dos alagoanos ú ca.ndidatul'!L góvernamental do coronel Clo
doaldo da Fonseca não tl·aduz adhosiio ao Partido Democt•ntn, 
que num reservado calculo politico apresentou o nomo. desse 
honrado e digno servidor da Na~iío. 

O reconhecimento, pelo Senado, do coronel Clodonldo da 
I<onsecn e seu companheiro de chapa, niio é, nunca foi uma 
consequencia do valor do grupo ou do PurtidG que apt·esc.ntml 
a candidatura senatorial do Dr. M .. Clcmentino ·do •Monte, o a 
prova de que as minhas nffirmacões siio vcrdadeims .se en
contra ·nos tolcgrammus .publicados nesta Capital, das Me.<as do 
Senado c Gamara. do11 Deputados de Alaaúas, dirigidos aG co
ronel Clodoaldo da Fonseca, kypothecando sincero apoio á bc
IW{ica c imparcial.adm:inistração de S. EaJ. (Documento n. 12.) 

A nscencão do coronel· Clodoaldo da. Fonseca no governo 
da terra de seus maiores, não é, portanto, nem póde, em caso 
algum, SP.r considerada uma victorin do partido que nprcscin
tou o br. Monto (Ciemontino), mas o resultado da confiança 
dos alngonnos ·no filho do bom o nobre Pedro Pnulino, uma 
Cl!:usoqucncin do prestigio inhore.nto 1~s gloriosas tradições dos
l<onsocns pela gente dn terra quo foi o borco dos beróes como 
Dcodoro, Hormes, barão do Alngôns e outros, foi, 1sim, uma vi-

~.I H 
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ctoria do amor do .Povo aos filhos o doscondonl.os da horoina 
ulngoann D. Rosa da Fonseca, müe de urna família illustre, 
'sempre covardemente eornbntida pelo Dr. lllont.o o •seus corro
ligion~rios! que, ho,ie simulam um C!ll'inho algebi'ico após a 
oonsohdncuo do governo .do benomcr!Lo Mnrochnl !lermos da 
Fonseca, depois da gloriosa campanha ondo nunca so viu nem 
se fnllou no Dr. Clomontiuo do Monte, que nesta hom, ngei
tando os acontecimentos ao seu interesso ousa di~m·-so aleito 
Senador por Alagõas e pretende excluir nquolles que mais es
forços e,rnpregarum antes da primeira hora, com o risco da 
propria vida, a conquista da vonl.ade dos bons .republicanos I I 

Não receio eontostaçiio. 
Os boletins impre~sos un Lypogrnphia do Corl'eio de ~ta

cció, orgão do Partido Democrata, redigidos pelo directoria 
desse partido o distribuídos por seus ..• adeptos, nas v esperas 
c 110 dia da eleir;ão federal de 30 de .ianeil'O, iliVU;JaurJo 11 nome 
do coronel Clodoaldo em favor dn·s candidaturas (documentos 
n,;, 2 a 12) e aconselhando que os meus amigos, irmãos o pa
rentes, assim como outros que não exploravam o nome do 
coronel Clodoa!do- fossem varridos à vaia, ú pedra o à bala 
(documento u. 2)- são outras tantas provas vehementes do 
que o tJOJ'OIIf'l Clorloaldo nada lhos devo rJ qne elle~ t.ndo devem 
a S. Ex. 

Em .synthese : 
A) A.~ eleicõeB legnes c .apurnveis, conformo us actas que· 

se encontram na Secretaria do Seuado, são us dos 15 munici
, pios seguintes : 

1) Victoria, 2) Agua Branca, 3) Piranhas, 4) Anadia, 
5) S. Miguel, ü) Coruripe, 7) IP·aulo Al'J'onso, 8) Pão do Assu~ 
car, 0) Porto das Pedras, 10) Sant'Annn do Ipanema, ii) Leo
poldina, 12) S. Bra~. 13) Camaragibc, '14) Limoeiro o 15) Porto 
Calvo, representando 41 ~occõcs oleitornes legues o npuraveis, 
com o resultado ·ou votação seguinte : · 

· RnY!Ilundo de Mirando\ •...••.... 
ClemeJJLino do Monte ........••.• 

Votos 
2.::170 
2.281 

B) M votncõos ve.:·dndeiras fraudadas poJo partido do 
Dr. l\lonte contra ou em pre,iuizo meu, conformo prova indos
tructivol que se vê nos documentos ns., e aggregad~s. n.os vo
tinhos do mesmo D1·. Monte, foram cm os novo munJcJplOS se
guintes : 

1) Pnlmeim dos Indios, 2) Santa tuzin do Norte, 3) Ata
laia, 4) Muricy, 5j Pilar, (i) S. Luiz do Quitundo, 7) Euclido6 
Malta, 8) Bollo Monte e O) Pii15Sabussú, I'O[H'oôentnndo 31 so
ccõos cleit.orao~. com o scguiulo rcsullndo constante de 33 bo-
letins autlwuticos : · 

Rnyrnundo do Mi ,·audn ..•••.....•• 
Olcrnontino do .Monto ......•...••. 

Votos 
~.0!17 

484 

I 
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Por·lanto, o rrJ:mllado vrmJnúeiro, legalmente aput':tdo, do 
:!.} munieitlio.-; t.lcnt.re o~ :m muuieipios <lo AlagôasJ ú o .sc
gu iutc : 

narmuudo rlo i\1 i!'audn .. , .. ,.,,,., 
Clumeulino r]() Monto ......... , .. 

Voto~ 

5. rifH 
2.708 

C) Nulliúaúos- Esllio .ratlicnlmculo nullas porque 1oram 
feitas ou simuladas porantc mesn:il constituídas por modo di
verso r.Jo prescripto em lei, conforme se, verifica das respecti
vas netas do organizacrw das mesas em 30 do der.embro, os 
i O municípios •seguintes :- '1) Maceió, 2) União, 3) :Penedo, 
4) 8. José da Lago, G) 'l'rnipú, ü) Vicosa, 7) Alagõus, 8) Porto 
Hcal do Collcgio, O) Junqueiro e 10) i\laragogy( art. Hü, § '1") 
que uccusnm a exi,~toncia !'iclicia de 4. 7137- para o Dr, M. 
Clcme.ntino do ~lont.e. 

D) Estão nullo.s .não só pela pr•osct'iMÜO legal acima como 
porque, v, U·• 2' seccf1D do município de 'l'riumpho, figuro. vo
tundo o eleitor i\lariocl Quirino ilos Stmtos, quo J'unccionnvn 
como fi.sc•.al na 3" sce<;fiO úu Corm·ipe, e outt·as fmudcs vcrgo
nhosH.s f]Ue aLlesLnm a exislencia fiO proces::~o eleitornl,- 'rri
umplw, tc·e~ sHc<;úes úe .Pão do Assucm·, uma secr;.ão de, P6rto do 
l'eLil'Us, uma de Ccumn•agibe e dua; do l'aulo Al'J'onso (dupli
cata), que indicrun a J'c·auuulencia do 017 votos parn. o Dr. M. 
Clemontino do ~loute. 

'l'otul : 

Raymundo perde . ............... . 
C. do ~tonto perde ............. .. 

Votos 
238 

5.67-t 

'Qualquer que. •seja n hypothosc, o candidato que ora sus
tenta seu direito conll'n ns pretensões J'ro.udulento.s do Dr. M. 
Clomentino do :\fonte cst:l eleito, considerado que fosse diplo
mado ('11) nüo pot•det·iu mais do metade da votar;üo arranjada 
pela supposta junta apuradora ; legnlmtJ.nte diplomado, o re
sultado da apuracüo honesta da lei jli om outc·o Jogar lll'n indi
camos com chll'!lZU e dcsenvolvid<.M del.ullws ·que ·r1 sinceridade 
exige, o qual t! o seguinte : 

Rnymun<lo de Miranda .. , .•. , .... 
Clcmcntiuo d() Monto ..........•. 

Votos 
5.501 
~.7ü8 

correspondente a 2.\ municipios de.ntro os 3tí em que es!tl divi
dido 0 E~tado do Alugrlns, porquanto os ii municipios .re>tantes 
0 , tão radical'lllento invaliúados uos tut·mos da legisluoão eleito
rnl vigente. 

Süo c::;sn:3 ns razüos quo tonho, em synthe~'3e, pn.rn nllegnr, 
•1ssig-nalnndo n·,.;.,·im It vet•t1nde eleitoral aplllWia das act.n.s e do
~unwnttJ•,,u.ulht•nl.icus t•t•lulivus rl· elei~ão J'edornl rentizndn no 
dia ~O de jncwiro, de HJt~, uu E>tat!o de Al~gôus, onue lião se 
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l'CUJJÍU junta apuradora, nu fórma da lei, e,, por isso 'JU 0 
ulm1xo astgna.do, que s0u eleito. do povo alagoano put•a 'rep{·e
scnLal-o no Scnad(> da Ropublwu, oecupando a cadeira. vaga 
para renovação do torço, sustento o meu dit·oiLo, esclare~o a~ 
oecurrencius do IH'oee,;so eleiLm·al, defendo a vontade da 1'ami
lm alago~na o, lmnquillo, indifJ'oreuto ús ameaças do cxhibiçiio 
de delucue.s trnbnllmú.a>. pelas ambições de uns, l'rnqucza do 
'!utr,os, dcspm l.o e per i JdJU do alguns, embora com pungente in
.justica, que, não !'W. ,; dado impedir,. aguardo o .iulgamento da 
lllustruda Comm1ssuo e do Senado dit Republica o estimaria 
bastante que as ameaças de delações assim tmbalhudas surgis
se~ eom o respectivo cortejo de torpes in'l'onçú<:;s para que a 
dolosa c l'l•,JJulsa, am[Hll'Udas nn. lei, nn verdade da historia po
litica. c na evidencia das provn.s que tenho para· qualquer mo
J~;enl.o, JWJ·quc conhe~o a miscria mol'al que serpenteia na po
Jrtwa do meu Estado, nesta hora, derramem luzes quo dissjpu
rão as brumas do ambiente da poliLioa alagoana. 

Rio, 20 de .iano.iro de 19!2.- O can.didato, bacharel llay
mttndo Pautes du Miranda .. 

DOCUMEN~'D N, ,i 

P1•otesto 

Cúpia- CVIÍlO bastante p.roourador do bacharel Raymundo 
Pontes de ~lirandn, candidato .a um logm· do Senador federal 
por este Estado na cleiiJÜO federal realizada a 30 do janeiro do 
cort•ente anno, cm vista do ar. 102 da lei n. 1.269, de !5 do no
vembro tlc 11101, o arl.. 54 do decreto n. 5. 453, do ü de fevereiro 
de 1!105, ve.nho fll·otcstar contt•a a referida eleição o bom assim 
conli·a a preseuto apural}ão, pois a eleição federal do 30 de ja
neii'O teve vicios mdicaes quo .nullificam diversas secções clGi
toracs. 

A eleicão fecloi·nl r<'.aliznda a 30 de ,janeiro do corrente 
nnno ·neste Estado não póde, cm face da lei, ser le.gitima c vn
lidnmento ll[llll'tlda om sua totalidade para produzir el'feitos le
!;atls, siniio om um numem muito a•estrioto de municipios, por
quu em stm maíoJ·ia o pleito correu debaixo do pressão, llcsa.bu
sada e vexato!'ia coacção, sendo as eleicões feitas a bü:o da 
1Wnna, além dos oleítoi·es não terem ,podido comparecet• livro
monte ás l'CspccLivas ~occües eleitoras, sendo a muitos até so
negado os Litulos, fioancto assi·m privados do oxercicio do voto·; 
o muitos oul.!·os viram ô·Uns chapas violentamente arrebatadas 
bem como candidatos tivei·am-n'as inutilizadas por meios. bru- · 
tos, lllL pi•opol.encia o nbsoluLismo de que usaram cubos oleito
t·aes o chol'otcs politicas pura, o sú ass·im, conseguirem maior 
votação rmra os ,seus candidatos. _ . . 

Alóm d i,sso I' netos. houve do sonegacao proposital do livro~ 
lt:gncs em que deviam ,sor· lavruélas as actas da organiz!l.l)ão das 
mesas eleilorne .. <, para elegerem mesas adrede preparadas! sendo 

, lavradas as re>JlOcl.ivas nclus 0111 livros .u outro fm1 doslmudos, 
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tendo ha'-:ido,,ta.mbcm, duplicata,.; na t'ot'llHlçilo das mesas, aber
tura clnnde~tma de urna para ·sct· snhsl.il.uirla uma votação por 
outra, confltctos, amencns verbncs no ·recinto das secções elei
tot:aos, votações previamente combinadas, o que o meu ()onsLi
tumte. se eomprometto provar em tempo oppot·tuno com do
oumontos .que merecem fé .iurirlica, perante o porlct· verifica.
dor; o, amda, porque, além de vicias outros .que dizem t·o
sp9ito (t f,raudc, UJS• actas clciloraes de . vu1·ios municipios, 
CUJa apuração om se faz, são inteiramento viciadas quanto 
ao processo eleitoral, vicias que, con·.lcquentemcnte, nullil'i
cnm do pleno direito o resultado consl.anl.o das me,smae ar:Lns, 
porquanto foram desprezadas a:,; disposi~ües legues e-sl.abelc
ctdas para o caso ; sendo .quo, taxal.ivamenl.o, o signatat•io 
deste protesto, cm nome do .. ,cu eon~Lit.uinte- o !bacharel 
Raymundo Pontes de Mimnda- além dos vicias acima apon
tados e, outros mais CJU<J opportunanwnte serão allegados
discrimina o seguinto que, em vista do nrt. 50, paragrapho.; 
1. 3 o 4 do citado decreto, e ort.. !lü, parn.grnphos 1, 3 e 4 da 
citada lei, trazem nullidade de pleno direito íL eleição fe
deral procedida cm a maioria dos municípios : 

a) em diversos municípios a eleição rcalizou-·sc pe1•anto 
mesas constituídas por modo âiverso do prcscripto em lei ; 

b) houve fraude, e disto tem o citado constituinte pro
vas bastantes que alteram o resultado da eleição ; 

c) houve. rec.usa de, mcsarios c de fiscaes, apresentados 
de conformidade com a lei cloitornl vigente. 

Asim, pois, protestando o signatario, om nome do bll
cha.rol Raymundo Pontes de Miranda, candidato a um Jogar 
do Senador federal por este Estado, e como seu bastante pro
curadf)r, declara que o referido candidato ha de fazer firme, 
convincente, e valioso :iuridicamente tudo quanto allega per
ante esta Junta Apuradom, bem como provará coú1 documen
tos authent.icos sua victoria eleitoral, na occnsião cm .que a•s· Cn
mnras Verificadorns tiverem de tomar· conhecimento da eleição 
i'üderu.l realizada nosso Estado a 30 do janoiJ•o do corrente 
anno; o requer, como lhe pet•mitte o arl. '102 da eitada lei, a 
inclusão deste protesto na neta geral da apuração. 

Macció, 4 de marco do '!\H2.- Po;. pl'Çlcuracão, .bnchar~l 
Ruymundo Pontes de M'iranda.- Dr. 1'crtmllllo de Brtto, Cli[JL-
tüo medico do Exercito. · · 

noconheco ser verdadeira n firma supra ; dou f<'•. Mneei6, 
1, de mm·no de 1012. Em t.estomunho da Yl't'dado e'l.a.va c s1gnal 
publico, -· Manoel Eu,vtachio F'llho . . 

Heconhcço .~er vel'dadeir·n u l'i1·ma RupJ•n, •enbelliãn Pu
blico desta enpil.nl. Manoel Eustachio Filho; o dou fé. M:~co,tó, 
'• do mnr1•o de 1012.- O escrivão federal, Mrmoel Eustadtlo da 
Sil'Va. • · 

DOCUMENTO N. 2 

A's armas ! - Ahaixo os cretinos 1- O t•cprobo quo por 
dilntndos n.rmos tem envergonhado a pntria dos mm·echncs r~-
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onlcltrn no propo•sito <lo niio abandonar u cudcii·a quo astuciosn
meuto USUI'[JOU. 

CoJ•cndo do;. olemonl.oo~ delel.t•.J'iOH do t\uo sempre se serviu 
para coagir !IS lib•wdadus do cidadão, mac 1inn planos tenebro
sos objectivando intCI'romper a murcha h·lumphnl das idéas 
nobres. · 

Dos mais longínquos municipios chegam bs petulante& em
preiteiros do crimes, afim do ~omm devidamente Instruidos. 

Aqui, nu capital, os Julio uns, os de Maya, os Luiz Pontos, 
os llnrreiros, os fiodrlg!Ios do i\Icllo, os Pinto Lisboa os Zó 
Gomes et rcliqua-mulliplicum-so na campanha infrene con
tra os legítimos candidatos do povo. 

E' mister que se lhes nppliquc o merecido castigo. 
Nuo devemo~ consoo f,ir que os saiMro.rios porumbulom 

·zombeteiramente. nas runs publicas. 
A' vaia 1-A' pedra I -A' bala 1-l;'úru os encrgurnonos.! 

-Abaixo os cru tinos I 
DOCU;IlEN'J'O N. 3 

Qur•m nvl..,a ... -Velho riJ'úo diz que antes prevenir quo 
punir. O dospudomdo quo no pleito do 30 uo corrente tiver a 
nudacia do vot.nr nos nomes de rnymundo, ousohio, do.mocrito e 
cnmboim faca tcsl.amonto pm•q11o tulvez lho se,ia nognda hos-
pedagem no .Inferno I . 

Viva o Parlido Domom·atn 1-· Os 33, 

ooau:r.mNTO N. ~ 

A's arma:s- E' hoje que so fere o pleito fodornl. Nilo vos 
tlcixois aniquilar, povo. Tomos r,:;;• nós os nosso& amigos do 
Exercito que .quer· lihertnr n Ropublicn do todos ossos sat'arda
nas o do todos nsses bundidos. Só de.lxois penetrar nas· secções 
os a·migos dos Democratas quo viio :salva.r as Alngõas. 

Viva o coronal Clodoaldo I 
Viva o Dr. l<et·nandcs Lima I 

. Viva o Exercito I 
30 de janeiro do 1912.- Carbonartos. 

DOCUl\!ENTO N. 5 

Ao povo- Nilo enfraquecnis I A nossa victoria está a con~ 
•umnr-se 1 Gracns a nobreza e .rnzüo de nosa cnusn, todos· os 
elementos se congrnHsm·nm e siio bo,io por nr\s. Dosdo o ultimo 
soldado ntr\ o mais alto ofJ'icial do giOJ•ioso Exercito, desde o 
mais· humildo plobou ul.1\ o m>ís eorwoil.uado cidnrliio corea-nos 
rle pr~,stlgiu. Sui'J'raguomos n dm)la do• " 110•:rnlns o toremos 
o triumpho ! 

Viva n so!JHt'llllÍII JlOJiulnr ! 
25 jnneil·o 012.- Alaaoano.v. 
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. 
DOC UM l~N'rO N, 0 

, 
Cuidado I- Os parentes c amigos dos raymundos; eusabios, 

dcmouritos, camJJOins 111 1•1lliqna, l'ebenlos perigosos da famige
rada oligamhia nmiLina, ainda nodam se mexendo. Entregam-se 
agora t\ enlmln fJ]eil.ornl na capital e no ínterim·, af.rontando os 
nossos brios I Vamos vaiai-os o varrei-os ~~ pedradas, a cebo
Jus Jlodt•es, a batn.tas e a ovrhl pr)dr·es. 

Que não so mexam quo pódo haver ntó ... mécha. 
Para traz, leproso~ 1 
Viva o Pu.r'Lido Democrata 1-Cm•úortal'ios. 

DOCUl\mN'l'O N. 7 

Apo>l.olos ela lihnl'dadc - r.om sar!.l'Í J'icio de nossa·s• vidn:s 
conse-guimos dt~.~alo.inr.· riu :mns pnsil;úes a mór pnrt(~ dos ini
migos da pai.J·ia, pot·r)m n lhi'lliJO ostú do prl ; o resinho prevale
cendo-•sr.J da nos"a eomplaeenda, abusando das garantias que 
consentimos lho elwgassem a tempo, está agindo nbeJ•tnmentri 
conLra. a ·nossa soberania. 1 

Alrlm de outras ~rmas, estú lançando m:1o da mais terrivcl 
-A Estratcgia ! 

Pulos seus prcposlf}s insufla os imprcvidonles contra seus 
propt·ios amigos, afim de snpnral-os, esporando alliur-se ú 
parte que nisso consentir, para fumr a chapa quo nos gnrnntirá 
completa vietm·in. 

:lqut!lle que i·••rc(lcctidam.cnte ·vntm• contm a clwJ>a do Par· 
tido Dcmoc1·ala, Jw.~tili:w•li os nossos Salvarlm•es, co1;onel Clo
tloalrlo da Fmw1ca e DI'. Fcl'na•mles /Anw, all.ondondo-se :ís de
cln:·ncües do inviol.o soldndo, á qunsi totalidade da imprensa 
carioca, de Cill<i < governar:í com os seus amigos do Partido De
mocrata~. Como oxplical.' n OJII'O.'ünl.ação de uma chupa pelo 
Part.ido Democrata, que niio rept•csent:vsse a vontudo do nosso 
futuro :;ovrwnador ? 

Como govemm· sem represcntaçúo fedet•nl ? 
ncflictnm bém os imprevirlcnt.cs·l Os Maltas nos osprei

tam I! 
Extraviar rln elmpa do Part.irlo Democrata um voto, ó es

corar o Olign.l'f)ha ! 
Quet·cis m·t•aucm• n nrv.ot•c da Oligarchill, som deixar uma 

. ' 9 rn11. . 
Chapa batida nos amigo<. do coronel Clodoaldo da Fonseca 

o D1· .• Fornandos .Limn- os candidato;; do Partido Democruln I 
-Os 1utmus1acull!s. 

DOCU.\I:HN'\'0 N. 8 . 
Ao Povo- Al~.rl.n ! ! -O colobrc Dnndy dos cnmnrins das 

·ncl.l•ize.~- Jk Zn~(t-, ou so,jn o digno fuLni'O gemo do Mnnc
quim Adnmndn nnl.r•-hnnl.em (t nnil.o quando foi 1\ « Chaearll 
Angolicn >, vninl' n o.nclll'nlada Juliana, IH'ndou, bul':mdo, quo o 
povo logo lho pagat•ta, 
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lligno das lwnms de•um pontapé, este Jll'Otoncio.;o AH'l'HUH 
JUCA' doso.ia o pagamento : proparae-Jho uma salada de bata
tas e ovos Jlôdras, ( ') unica paga digna do um pobre-. c infeliz 
dinl:lo. 

Ollio nelle ! ! 1- Mncoió, 2 de .:lnne,iro de ! 012. 
(') Eis a IIi como se preparou a firiticia cleir.iio do Dr. Clo

meutino do Monto- como ·su fez •sua cabula-d vaia, á pedra 
e ri bala- cow. ~alada~ de batatas a opos püclres. E' pm· isso 
QUil seus voto;; VtlO sahmdo pôdres com o~ abalos dt1 lei. 

Como lttclo isso é dep1•ilnente e triste! I! 

DOCUMENTO N. !) 

. ' 
OS JAGUNÇOS I I 

Capitão Jos~ Pinheiro, 
Lu iz Pontos, 
Luiz Lucariny (macon), 
l'into Lisboa, 
'l'olmo .Eustaquio, ( •) 
oi'J'erecernm sous valiosos serviços nos parentes e amigos 

do infame. Euclydes Vioirn. ,;Walla, vulgo c Estignrribia » para, 
de accOrdo com sou irmão Joaquim Paula Vieira Malta, Juliana 
que é Paes Pinto (.Funebre), Dr. Pandeiro, Dr. Bexiga e outras 
tantos, eliminarem do seio da l'amilia alagoana os denodados 
batalhadore~, que muito trabalharam por uma causa santa da 
liberdade. 

Deus de misericordia, vós que com brilho de vosso espirita 
fizestes cor·r·et· os vendilhões do templo, fazei com que esses 
Sicarios de peior especie desappare~am do torrão n!.agoano para 
sem pro. (Credo I) 

Povo alagonno, n nossa campanha ainda não chegou no fim, 
porque n arvore do mal murchoÚ, mas deixou muitas se
mentes I 

Salve, Alagôa·s liberta I 
Abaixo os deleterios que .nos aviltam c lentam contra 

nossa cxistenciu 1- Talião. 
( •) Eis ahi como so in.iur·iam homens honrados, nem o 

Dr. lllonlo o seus amigos podem a~ticular um acto da vida que 
os envcr·gonllo e ... ó assim .que um boceado tl.e votos e'n~an
qu.entados gera um Senador '/ I Sicarios ? I Siio a.quelles que 
~tlli convidavam pnm o as.,assinato o o povo niio •nttendeu
estão todos vivos. 

DOCUMENTO N. 10 

Voz dn Palríu- Sob vossa. guarda, abnegados filhos, do 
cuJO. patriotismo falia bem alto o dia 27 do deze.mbr(} passado, 
ranfio n soluçiio dofinitivn da causn sncrosnnla da libordado· 
desto pedaço do Brazil, fonte sublime do onde •surgiram os 
Rnios luminosos que, ur.l'Uncando das· trovas. foz enveredar 
pela e~ü·adn larga do progresso u Nnçiío Brnzilolra I 
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App1·oxima-~e a IJOI'a do comhnl.e, lll'll't' cougrogat• todos os 
vossos clernen lo~. 

Com a intolligencin que vos <Í peculiar, depressa entrareis 
no conhec1monl.~ rio pl!IIIO de hnlalha dos inimigos; chegando 
OHSO momento nao i.I'C[lldt\IR em nni'J'<!plm· corno spartanos a co
hm:tn de hnnrJJdos que, cm!JoscadoH, n socapa, pmcuram recon
quJ.stur ns posições que custaram a. vida rle muito.,; dos vossos 
irmãos, para, como lobos nst'aimados, saciarem no sangue que 
coJ'l'!-H'. de vosias eabe~as decepadas . a sêde do ':ingança, púlo 
cast11;o que vos·,;o hel'OJsmo soubo ,Justamente mi'ringil·-Jhes. 

Perto, bo.m porto vem o dia 30, o dia em .que, estou certo 
enconlmmi a po.;los todos os 1'ilhos que.1·idos empunhando u.~ 
CllAPAS 1'0cornmondadas pelos nossos salvadores COllONEL 
CJ~ODOALDO Di\ FONSECA e Dll. Ji'EIINANDBS LIMA (') an
nexas armre., 9ue podel'_ão garant.il·-vos um J'ui.Ul'O brilhante, 
como : o Dll'llii.O, a Juslu;a c a. Liberdade. 

Volae na chapa do ParlJdo Democi·ala, aconteça o que 
acontecer. 

Viva o coronel Clodoaldo ila Fonseca ! 
Viva o Partido Democrata ! 
Viva Alag-Oas ! 
Viva o Exercito Nacional l 
Viva o Marechal HeJ·mcs da Fonseca ! 
Viva a Republica I ! - Urn Patr·iota, 
( ·) As chapas estão publicadas com a recommendacão do 

Directorio, de .que não fa~ parlo, o coronel C!odoaldo u nem as
signou cousa algun]a, -ll. Mil'anda. 

!lOCU:Vll\)'1'1'0 N, 11 

Ao Povo- Alerlit I, , . A liberdade do vol.o tão proclamaaa 
como gr·ruHlo vm·dnde ainda ~~ ontre nó.:; umn mmüira. Não· t.'i sú 
ó Sr. Euclydus Malta que amordaça o eleitorado d•J Alagõas, 
poi·s que eleitor•es l/e 11abresto u indu os h a, 

Alerta, pois, eleitores ! 
O Partido Demoem,ta, que muito se linteu outr'ora pellll li

bei·dado do voto, pela liberdade de conscienciu do;; oloil.ores, 
exigindo a liberdade de acção, esltl agora Jll'ocedendo do modo 
divm·so, arrebanhando eleitores de cnbrcsto, exigindo, orde
nando, impondo que o oleilorudo vote unicamente na chapa do 
Partido. 

A cabula nós seus justos termas ,; pol'mil.lida ; mas a exi
gcucin, a imposição, não porque somos um povo livre o temos 
o direito da escolha doR nossos• eamlidal.os. 

Agora mesmo no Riacho Doce, l'<!f!l'<~sonlnnlo d~ Partil!o 
Democrata uboeun!JDU !tO I.Jt.ulos de Jell.oros que .w devemo 
votar uo.1· ~:andillalos por clltJ escolhidos, 

Pm·ece quo urna nova o!igarchi·a so cslt\ implanlnndo. 
Alortn Povo !. . , o não deixeis, no regímen de liberiladr.s 

que queremos vm· implantado, vos seja sonog~do esse_ muior 
direito dos povos livros, a pnr da sua sobei·unm -A LTBEI\
DAD.E DO .VO'l'O I 
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Sêdo livro, Povo I 
Confine na vossa Soberania I 
Exercei 11 vossa liberdade de consc1oncia I 
V!va a Republica I · 
VJVa o coJ•onel Clodoaldo da Fonseca I 
Viva Alngoas Livre I 
Viva o Dr. Torontillo do Brito, o legitimo candidato do 

Povo Alngonno 1 
1\!aoeiú, 2·1 de janeiro do 1V12.-Eleitorcs Livres c In

dependentes, 

Documento n. 12 

rQ novo governador de A lagoas- Por motivo do seu reco
nhecimento como governador de Alagõns, t•eceben o Sr, Clo
doaldo da Fonseca os seg-uintes f.e!egrammas: 

~ Maceiú, 17- Communico a V, Ex. que foi instnlladn 
hontem a 2' sessão da ii' Jegislatul'a do Congresso do Estado, 
com as formalidades do estylo, tendo sido apresentada a men
sagem do Governo, tudo na fórma o no dia determinados pela 
Constituição. Tiveram Jogar ho,ie as eleições das Mesas das 
duas Casas do Congresso, sendo eleito vice-presidento do Se
nado o Senador Tavares Lessa, e eu -reeleito presidente da 
Camara. · 

Recusando-se assumir o Governo do Estado o vice-pre
sidente, eleito Senador, o substituto legal, na fórma do preceito 
oonst.if.uoional, continüa no exercício do ca.rgo de Governador 
do Estado, por me caber n substituição, de accôrclo com o ailu
dido preceito da Constituiçiio., 

Hoje mesmo, após ·n eleição ria Mesa do Senado, iniciou-se 
aili a apu!'nr;iio da eleição de Governador, finda a qual, foram 
reconhecidos e proclamados Governador c Vice-Govornadot• do 
Estado para o triennio de 1!li2 a 1015 v. Ex. o o Dr. l!'or
nandes Lima. 

Congratulo-me com V. Ex. por ver roalizndn a rnspiração 
do povo nlagonno, que muito ,instnmonto confia no valor de 
V. Ex. Cordiaes snudacõos.-Mar.ario Lessa, Governador.» 

« i\lncei6, t 7- A Guinara ·dos Deputados cumpre o grato 
dovor de felicitar V, Ex. por tor sido hoje reconhecido e pro
clamado Governador do Estndo, conforme preceito constitu
cional, hypothecando sincero aroin d lwne(icf1J e im?J01'ciaZ 
adm'inistmçr1o de V. E~. no 1l1'0.r.imo t1•immio.- Snl)dnções. 
-Antonio fi'lm·entlno de Cerrruqiro Cm>alcaillte. 1• vwo-pre
sidentc.- F1•mtr.lsr!o Halura dc•Jl1•ito, 1" sccrotario.-Josias 
Monteiro. 2" socrof.ario.» 

« lllacoi6, 17- A Mesa elo Senado nla!l'onno cumpro o grnto 
dever de fclinif.m· V, Ex. ho,io !'cconl.JCcido o _PJ'OJ;!amado Go
vernndm· dn Estndn, r!Olli'OJ'me nmcr 1 f.o eons). Jf.ucJOn~l.. hUJl'!
ther.rrnrln siur.m•o aunio ri /tmw/'ir.a r. hn/JO:rctal admmJstr.a.çall 
da V. E"'· 110 prn:m'wn ll'immin.- RoS]lCi!,osns snudnçõ~s.
/nt1o Lc,,,w, vieu-pl'Csidenf.o,- Enrins !lrattJO, 1" secretariO.
PadJ'C Manoel l'icirfl, 2" secrel,nrio.~ 
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Documento n. 13 

2" boletim- Nn. eleioão federal .realizada hoje nestn. t• 
'Recoiio do município de Muriey, deste Eslllldo de Alngôn.s, para 
um Senador Federal na renovaoão do l.erco do Senado que tem 
do servir nn. legislal.urn de 1ü12 a 1 üill, por este :E~tado ile 
IAhtg/las, t.íve11am votos: Pitra Sonador Federal - !Jnclmrcl 
Haymundo Pontes de Miranda, advogado, residente em 1\laeció, 
cento c oito {108) votos; Dr. Manoel C!ementino do Monte, 
advogado, residente na Oapital Federal, quatro {4) votos. Para 
Deputados Federacs- Dr. Euzcbio Francisco de Andrade, ad
vogado, .residente cm 1\Iaceió, cento e dez (110) votos: Dr. Al
fredo Alves de Carvalho, propricf,ario agrícola, residcnt.c em 
Macci6, noventa (00) votos: capitãn de corveta Aristides Vieira 
de Mascarenhas, orficinl de 1\farinh:n·, residente na Capital Fe
deral, novenl.:t (00) votos; bncbarel Nnlnlicio Camboim de v,ns
concellos, propr·ict.nrio, residente em Vicl.oT·ia,. noventa (üO) 
votos: capitão Dt•. Tcrontillo de Brito. medieo, .residente cm 
Macci<í. noventa· (00) votos; lmcharcl Demet.rin Brandão Gra
cinda. advogado, resirlentc em Mucció. cineoentn {50) votos; 
Virgílio Anl.onino ele Cnrvnlho, advogado, rosirlent.e cm l\!aceió, 
vinte (20) votos e Dr . .Jogtl de Barros Albuquerque Lins. nro
pri~t.ario •ngricoln, residente no mun icinio de Porto Calvo, 
vinte (20) votos. 

Mesa eleitoral da 1' seccão do município de Muricy do 
F.stndo de AlagõnB, aos 30 dins do mez de ,janeiro de lflt2 .
.4.ntnnio Ferl'flira do Omena Filho, prr.siàont.e.-Antortio .Tnsé 
ria Rilva Rocha. secretario.- Tltcotnnin Correia. de Ara!l,io.
·A!lrim:n Ccsm· {lc, Ba.rro.~ .- .Toaqu.irn Cort•i!a dr. Bnrros, me
sa rios. 

neconlteço as firmas supra. Dou f<\, Muricy, 31 de Ja
neiro de ·1012. Em tcst.cmunho rla vr.rrlnrle (cst.n·va n signnl 
puhl ico) .-O I" tnbell ião publico, Alípio Macltnrlo Dins. 

Reconhe~o verdadeira a firma supra do tabelliiío Alioio 
Machado Dias e dou fé. l\!acoi6, 17 de fevereiro de 1012. Em 
testemunho da verdade '(estava o signnl publico).- O i' tn
bc\liüo publico interino, Euarmio de Souza Campos. 

T\oconhcr.n ser verrlndr.irn n firma. do t.n·hcllilin âo ~furicY, 
J\linio Mnchnrl~ Dias, o flon fil. 1\!ncció, F rle fpvereiro de 
iüf2, .-O escrtvãn federal, 1\fanocl Eu.stachw da Sllva. 

Reconheço n firmn a sit:;nnl do t.nhcllião Eustnc.l!io 9a. Si)vn. · 
Rio de .Taneiro. 10 do nbrtl .de 1012.- O ta!Jollmo mtcnno, 
OUvcirn Cmt.tin/10. · 

Domtrna11to n. H 

~" holrt.im- Nn. cloi~íío f~dnenl ronlizndn ho,ir noqf.n :l' 
srcr,fío o\cilornl rlo mnnicinin dt' Mtp•ie)'. neste Estndo de Aln
ll'ôn~. na rn nm s,~nnclnJ• Fodoen 1 notn r·onnvncfio do torr.o 11n 
Srnnrln o sr i• Dcpnl.nclo~ qur tenm rln sei'\' ii' nn lNli~lnturn rlo 
mil novecentos e doze n mil novecentos e quntot·ze por este 

\ 
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Esl.ado :J•'edet·ado ue Alngôas, Uver·nm votos: Pat•a Senador Fe
deral, Dr. Haymundo J'Oiües de Alimndn, cineoent!l e novo 
votos (5fl); Dr. ~lanoel Clemeutiuo do Monte, advogado I'e
sidente na Capital Federal, oito votos (8). P,ara DepuÍ.ndos 
l<cdoracs: bacharel Euzobio I<rnncisco de Andrade advogado 
residente em Maceió, sessent.a e nove votos (!lO); Dr. A(l'redo 
Alves de Carvalho, proprietario agl'icola, .residente em Maceió 
quarenta e nove votos (40); Dr. Natalicio Camboim de :V.ns~ 
eonoollos, proprietnrio, residente em Victoria, quarenta c nove 
votos (4.0); capitão de corveta Aristides Vieim 1\fnscurenhns 
oHicinl da Armada, residente nn Capital Federal, quaront.a e 
nove votos (40); capitão Dr. 'l'ot•ontillo do .B<ritto, medico, r·e
sidente Am Macció, trinta c nove votos (30); bacharel Demo
crito Bt·andão G!'acindo, advogado, residente em Maeeió, trinta 
e quatro votos (34); Dr. José ·de Barros Albuquerque Lins, 
proprietario agricola, .residente no mnnicipio. de Porto Calvo, 
vinte o nove votos (2!l) c Dr. João Baptista Accioly Junior, 
engenheiro civi·l, residente no municipio de 1\laragogy, .dezc
seto votos (17). 

Mesa eleitoral da 3• terceira seccüo do municipio de 1\lu
ricy, no Estado de Alagõas, em 30 de ,jane.iro de 1912.-ltfanocl 
Au.rcliano da Silva, presidente .-Benedicto José de Assu.mpção, 
mesario.-José Nunes Leite, mcsario.-José Corrí!a de Vas
conceUos, mesario.- Othon de Jllene:es Caldas, secreturio.
Enéas Serapião de Barros Begerça.- Joaquim Rodri(Ju.es dei 
'Araujo. 

Reconheço as firmas supra. Dou fó. Muricy, 31 de ,ja
neiro de 1912 •. Em testemunho da verdade (estn·va o signul 
publico).- O 1• tabelliúo publico, Alipio Machado Di/UI,. 

Reconheço a firma supra do tubellião Alípio 1\lacbado Dias 
c dou fé. Maceió, 17 de fevereiro de 1012. Em testemunho 
da verdade (estava o signal publico).- O 1• tabclliüo publico 
interino, Eugenio de Sou.;a Campos. 

Reoonheco ser verdadeira· a firma do tabelliilo publico de 
llluricy, e dou fé. 1\laceió, 17 de fevereiro ·de 1!l12.-0 escrivão 
federal, Manoel Eustaq11io da Silva. 

Reconheço a firma e signal do tnbelliiío 1\lanoel Eustaquio 
d~ Silva. Rio de Janeiro, 19 do fevereiro de 1912. Em teste
munho da verdade (estava o signal publir,o) .-O tabe!lião 
interino, Dr. Adolpho V. de Oliveira Cotttiinho. 

Docnmanto n. 15 

2• boletim- Na cleicüo •federal realizada hoJe na 4' ~cccão 
do muncipio do 1\luricy, deste Estado de Alngôas, para um Se
nador. ao Senado Federal na renovncão do torço c seis Depu
tados federacs que toem de servir na legislatura de 1912 n 
191<1, inclusivo ~or este Estado de Alagôas, obtiveram votos: 
P.nra Senador 1! ederal: Dr. Ro.ymundo Pontes. de Miranda, 
·trinta e oito (38) votos; Dr. lllanocl Clemcntmo do Monto, 
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dous (~) votos; pam Deputados Fedemos: Dr. iEuzobio Fran
cisco de Andrade, trinta e cinco (3ii) votos; Dr. Alfredo Alves 
do Carv.al.ho, lri!!La c cinco (35) _votos; c.upitão do cor·vota Arls
Lidcs Vwn·a de i\Iascat•enhas, Lrmta c Lrcs (33) votos· Dr. Na
t.alicio Cnmboim, trinta c tros (33) votos; capitão Dr Toron
Lillo do Bl'itto, trinta e tros (33) votos; Dr. Democrilo Bran
dito Gracinda, vinte e tres (23) votos; Dr. Joaquim de IHarros 
Albuquorquo Lins, dt;z (LO) votos. 

Mesa eleitoral da 4" scccão do municipio do llluricy Es
tudo do Alagôas, 30 do janeiro ·de 1012.-Euaenio Alves rlc 
Caldas, pros.idente.- Victorino Carlos de Macedo, secretario. ·. 
-Roque Rwardo de Menezes.- Manoel Cavaleanti Pau Re
'l!esso.-Enéas Vieira de Lima.-Lui: Romei'l'o de Alb!UJI!Cr
IJU.e, fiscal.- Perlro Soar"s da Cunha, fiscal. 

Reconheço as l'irmas rctro. Dou fé. i\!micy, 31 de ,in
neit·o do 1912. Em testemunho da vel'dadc (esLava o signal 
publico) .-AUJJio Machado D-ias. · 

Ilcconhcco verdadeira a firma supra do Labellião Alipio· 
Machado Dias c dou fé. Macciô, 17 de fevereiro de 1012. Em 
testemunho da verdade (estava o signal publico).- O L" tn
bellião interino, Eu(Jcnio rlc Sou;a Campos. 

Reconheco ser· verdadeira a fir·ma do t.abellião de :\Im·icy, 
Alipio Machado mas, e ·dou fó. Maceió, 17 de fevereiro de 
!\li~.- O escrivão fedem!, Manoel Eustachio da Silva. 

Reconhece a firma e signal do tabeÜião Manoel Eustaquio 
da Silva. Rio de ,Janeiro, 19 de abril de 1012. Em testemunho 
da vcr•clade (estavn o signal publico) .-0 tabellifio interino, 
Dr. Adolpho V. de Oliveira Cou.t'inho. 

}) O I! I/II/.C1l tO '/1 • .ffi 

2" boletim- Na eleiciio federal, realizada bojo nesta 5• 
RCC\'Üo rlo municipio do .Muricy; neste Estado de Alngôas par.a 
um Senndot• Federal na ronovnciio do terco do Senado Federal 
e seis Deputados Federaes para a Iegislaturn de 1\!12 a tOH 
inclusive, !.ivomm vut.os: Para Senador Pedem!: Dr. Ray
mundo Pont•:s de Mimndn, advog-ado, residente em Mneoió, 
trinta c urn votos (:li): Dr. l\lanoel Clementina do Monte, ad
vogado, residente na Capital Federal, dous votos (2); para 
Deputados Foderaos: Dr. Euzcbio Fl'ancisco de Andrade, advo
gado, resirlentc cm Mace ii\, ~rinto. votos (30); Dt·. All're~o 
Alves de Cu·rvnlho, Pl'OJH'.iotnr!O. agt•wola, resrdon~e ~rn l\ln~e.Ió, 
vinte c sete. votos (2i) ; eapJtiio dr. corveta Arrs!.rdes VIeira 
Mascaronhn~. ol'fieinl do Marinha, I'Csidentc na qnpital Federal, 
vinte o sole votos (27); Dt·. Nutalici_o. c.umboim. do ,Vasc.on
nnllos, rn·opriet.ario, rnsidonl.e ·no munrciplO de VI~tortn, Vt!ti.o 
o s•!is votos (~ü); capit.iio Dr. 'l'crentillo de Br1tl.o, modr~o, 
rosidonto <•m Maceiú, vinte c seis votos (Ztl); Dr. Democrito 
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Brandão Gruoindo, ,advogado, residente em Macoió dosonovo 
vot~s {1!J); pr .. Toso de llul'!'O~ Albuquerque Lins, pÍ•opriotlwio 
ngrwola, residente no munw1pw do Porto Calvo, dez votos (10). 
, Mesa Aloitoral da 5". secção do município de Mut•icy do 

]!.sLado do Alaguas, aos t!•mta dias do mez do Janeiro do nove
centos o dozo .-, Alforcdo da llo~ha Warulcrlcu, presidente.
José G_orncs da_ S'tlvctra, secretariO.- Marncdes Lopes P'inhâ1'0, 
mesar~o.-Joao Alves Bczcn·a.-Modcsto .Co!•rc'ia de Novacs, 
mesarw. 

Reconheço as firmas supra. Dou i'é. Muricy 31 de ja-
neiro de 1912. ' 

Em testemunho dn verdado.-(Estava o signal publico.) 
O i" tabollião publico, AUpio Machado Dias. 

Reoonheco verdadeira a firma supr11 do tabellião Alipio 
Machado Dias, e dou fé. 

Maceió, 17 de fevereiro do 1912.-Em testemunho da ver
dade.-(Estava o signal publico.) O i" tabelliiio interino, 
Euucn·io de Sou::a Campos. 

Reconheço sei' verdadoir~ a firma do Lnbcllião publico de 
1\luricy, Alipio Machado Dias, c dou fé. 

1\facoió, 17 de fevereiro de 1!!12.- O escrivão fedem!, 
Manocl Eustaquio da Silva. 

Reconheco a firma c signu.J do tabellião Manoel Eustaquio 
da Silva. · 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1912.- Em testemunho 
da verdade.- (Estava o signnl publico.) O tnbellião interino, 
Adolp/lo V. de Oliveira Coutinho. 

Documento n. · 17 

2" boletim~ Na eleição federal que se realizou hoJe nesta 
G• secçiio eleitoral do districto de Santo Antonio da IBô:. Vista 
do município de 1\!uricy deste Estado de AJngôns para um 
Senador nn renovação do torço do Senado Federal o seis Depu
tados no Congresso Federal que teom do servir na legislatura 
rle mil novecentos o doze a mil novecentos e quatorze por este 
Estudo de Alngóns tivemm votos: Para Senador Federal: Dr. 
Raymundo Pontes do Miranda, •ndvogndo residente em Macoi6, 
sessenta e cinco votos (65); Dr. Manoel Clomcntino do Monto, 
advogado, residente nn Cnpitnl Federal, tros votos (3); para 
Deputados Fedoraos: Dr. iEuzobio Francisco do Andrndo. advo
gado residente cm Mncció, sessenta o tres votos (ll3): Dr. Al
fredo Alves do Carvalho, propriot.nrio ugricola, residente om 
Mucoió cincoentn o sr.is vol.os (56): capitão do co!'vctn Aris
Í.idos \:ici!'a de 1\lnsenmnha.", ol'l'jcial de M~rinhn, resido.n!.o 
na Capii.a! Fr•rlcml, emcoolll.a 11 srHs v,ot.os {~h): D1· .. Nal.alwJO 
Camboim dr. Vase.oneellos, PI'OJll'iol.al'IO a~meola, I'Ostdnitlu 110 
município do Victorin, cincocntà votos ~riO); capitão Dr. To-

i 
j 
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rcntillo do BriLlo, medico, rcsidenlo cm Macciú, cincoonln o 
um V·otos (Gl): Dr. DernocriLo Brandão Gracinda, advogado 
residente em i\laceiú, vinte c cinco votos (25); Dr. Virgilio 
Antonio de Carvalho, advogado, residente cm !Vlaceió vioLe 0 
quatro votos (24); Dr. José do Barros Albuquerque Lins pro
priotario agrícola, residente no municiiJio de Porto Calvo dez 
votos (10); Dr, João Baptista <lo Accioly Junior, cngenJ]oiro 
civil, residente no município do l\lamgogy, cinco votos (5). 

l\losa eloitoral da ü" seccão do districto do Santo Antonio 
da Bôa Vista do município de Muricy, Estado de Alagôas, aos· 
trinta de janeiro de mil novecentos o doze.- O albino Correia 
de lofello, presidente. -Pedro ,][arques Bize1•ra, mesario. -
Rufino Gomes da Silveira, mesario.- Djalma Gomes da Sil
ve'lra, mosario.- Francisco Affonso de Mello, secretario.
Juv~:na! Maia Gomes, fisca).-Manocl Antonio D~wrte.- José 
Correia de M ello. 

Reconheco as firmas supra. Dou fé. Muricy, 31 de ja
neiro de 1!H2. Em testemunho da verdade.-(Estavn o signal 
publico. )-10 i' tnbel!ião publico. Ali pio Machado Dias. 

Reconheco ser verdadeira a firma do tabellião publico de 
Muricy, Alipio Machado Dias e dou fé. lllaceió, 17 de fove,roiro 
de 1912.- O escrivão federal, Manoal Eustaquio da Silva. 

neconheco vot·dadcira a firma supra do tabel!ião A!ipio 
Machado Dias o dou fé. Maceió, 17 de fevereiro de 1912. Em 
testemunho da verdade. (Estava o signal publico.)- O tu
bo !lião interino, Euaenio de Sou; a Campos. 

Reconheco a firma c registro ·do tabel!ião ll!anoel Eus
taquio da Silva. Rio de Janeiro, 19 de abril de 1912.-.<ldolpho 
.V. de OU v eira Coutinho. ---

/Jocttmento n. f 8 

' 2' boletim- Nn eleieão fedem! effectunda ho.ie nesta pri
meira secc;ão rJo município do S. Luiz do Quitunde, deste -Es
tado de Alngõas, para um Senador Ila renovacão do torco do" 
Senado F~dcral e sois Doputndos, ao Congresso Federn.J no 
triennio de mil novecentos c doze a mil .novecentos c qua
torr.e por este Estado de Alagóas, obtiveram votp•: para Se
nador Federal o bar.harel Raymundo Pontes de 111Jranda, advo-· 
gado, residente em l\!nceió (107) cento c setp votos; bach~~;rel 
.Manocl Clementina do Monto, advogado, re;nd•mte na Capital 
Federal ( 12) doze votos; para Deputados Jo c.derncs: bncharçl 
Eur.obio ·Francisco do Andrade, advogado, residente em Macmó 
(101) eento 0 um votos: bnchnr.cl Alfrod~ Alvos de Carvalho,. 
propl'ictnl'io ngricola, rcsidcnlo .om i\lacmó ( lOO) ce~. yotos; 
capitão {[ll corveta Aristides Vwn·a Mascn.I·enhas, ollwml -elo 
Mai•inhn, rcsidoule un Capil.al Fecl~J·al (\17). 110\'cn,l.a o sol.u 
votos; Dr. CIIIJililO 'l'el'CIII.illo do Bnll.o, ~IIOUI!!~• l'OSIU011fo Olll 
Maceió. (07) noventa e sete votos; Dr. NntnhciO Cambo1m do 
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Vascon~ollos, propriol.ario, J•us~donl.o 11'? município da Vicl.orin, 
(50) cmcoonl.a vol.os; Dr. Jouo Hapi.Jsta Aeeioly .runiOI' ou
gunlloüo c_ivil, rosidonlo no, município de Mnragogy (.lü) 'qua
renta o seis votos; Dr. Jose do Barros Albuquerque J,ins PI'O
priotario agriüola·, residente no município dB J'orLo CnlvÓ (45) 
quar_ent1L ·~ eíneo voi.QS; ,Dr. l'~dro Soares do Albuquorquc, 
modwo adJunto do Exorütto, rostdentc cm .i\faür;iô (30) l.l'intll 
votos; Dr •• Tostí da Hocha Cavaleanto, proprietario agrieola, 
residente 110 município da Uniiío (15) quinze votos: Dr. Vir
gilio Antonino <lo Carvalho, advogado, J'csidente cm Maceió (!l) 
nove votos; Dr. Venuncio HcmoLcrio Lobo Lubatut, advogado, 
residente na Capital li'ederal (5) cinco votos. 

' ' 

i\lesn. 'eleitoral da primeira secção do muniüipio de Siio 
J,uiz do Quitunde cm trinta de Janeiro de mil novecentos o 
doze.-Lni; .Ca1Jalcante de Mendonça, presidente.-José Bas
tos rlc Bar1,•os Lima, secrotario:-Antonio Manocl tle Vascon
cellos, mesario .- LHndolpho Branco Be:cri'O, mesario.- Elou 
Caslri:c·iaono de MeUo, mesario.-Francisco José do Born(im., 
fiscal.-7'/wma: Branco Bezerra, fiscal.-Manocl U/Jodo de 
Albuquerque, fiscal.- João Marinho dos Santos, fisc~l.- João 
Antonio Lins.-Julio Cezar Fernandes Pires, l'iscnl.-Nan.oel 
de Souza Pinto, fiscal.- José F~rreira de Almeida Netto, fiscal. 
- Br:niano ;1/oreü•a da Silva, fiscal.- Jorio Rodriau.es de Lima, 
fiscal.- José Jnnocencio da Silva, fiscal. 

Roeonhe~.o serem verdadeiras as dezeseis firmas su[lra, 
por serem feitas cm minha presença e ilou fó. Cidade de Siio 
J,uiz do Quitunde, 31 ile Janeiro de 1!ll2. Em fó o testemunho 
da verdade OM. M. l" T. P . .-:o 1' tabclliiio publico, Odilon 
M ene:es '" attos. 

Reconhe(:o sm· vcl'dadcii'U a :firma do tnbrlliiio publico {]O 
S. Luiz do Quil.unde Odilon de .Menezes Matl.os, o dou fé. 
Maceió, 17 de l'cvereit•o de 19!2 . ..,..10 escrivão federal, Mainvel 
Bustaquoio da Silva. 

Heconhcço n f,irma tio tabellifio lWnnoel J~u~taquio da Silva. 
Rio de Janeiro, ·JO de fevereiro de 1912.-J. de Oli-veira Ca1'
pci1•o, dou 1'é ·em testemunho da verdade. 

Reconheço vCJ•dndeira· a firma do tabelliiío Odilo'n do J\le
nezcs i\!attos c dou J'1í. 1\laceió, 17 de fcvm·ciro do l!l12 .
Em tesl.emuuho (E. C.), o 1" tnbollião publico interino, Ett
aen·io de Sou:a Campos. 

Doenmentn n. 19 

2' boletim- Na eleição fedm·nl realizada ho.ic, nesta 2' 
secção cleitoml do municipio de S. Luiz do Quitundc, do lis
tado Federal de Alagf}ns, pam um Senador Federal na reno
vação do terço do Senado Federal e seis Deputados Fedoraos, 
que teem de servir na legisla·turn de mil novecentos o dozo n 
mil novcconl.os e quatorr.c, por este Estado Jrcderado do Aln
gôns, l.ivemm votos: [Hll'll Sennrlor Fedri·nl: hnl'lmrrl nay-



n~undo Pontos de Miranda, advogado, residente em ~lacciô, 
ottent.a e quatro votos; bacharel Manocl Clementina do Monto 
advogado, residente na Capi.tal Federal, dezeseis votos. Pará 
Deputados ao Congresso NaciOnal: bacharel Euzebio Francisco 
de Andru·de, advogado, residente- cm Maceió, oitenta o ·seis 
votos; bacharel Alfredo Alves de Carvalho, proprietario agrí
cola, residente cm Maceió, oitenta o cinco votos; capitão de 
coryeta Aristides Vieira do Mascarenhas, official de i\larinha; 
residente na Capital Federal, oitenta o quatro votos; capitão 
Dr. TeJ•entillo de Britt.o, medico, residente em Maceió, ses
senta e quatro votos; Dr. João Baptista Accioly Junior, en
genheiro civil, residente no município de i\laragogy,_ quarenta 
e inovo votos; bacharel José de Barros Albuquerque J.ins, pro
prietmio agricola, residente no município de Porto Calvo, 
quarenta votos; bacharel Natalício Camboim de Vasconcellos, 
advogado, residente em 1\laceió, trinta o cinco votos; Dt•. PedJ'O 
Soares ·de Albuquerque, medico adJunto ·do Exercito, msidento 
,cm Maceió, vinte votos; bacharel Virgílio Antonino do Car
valho, advogado, residente em l\!aceió, quinze votos; bacharel 
iTosó da Roeha Cavalcante, proprieturio agrioola, residente no 
município de União; quinze votos; bacharel DemocJ•ito Bran
dão Gruoindo, advogado, residente em l'llaceió, cinco votos e 
bacharel Venancio Hemeterio Lobo Labatut, advogado, resi
dente na Capital Federal, dous votos. 

Mesa da 2' secçüo eleitoral do município de S. Lufz do 
Quitunde, do Estado de Alagôas, em trinta de Janeiro d.e mil 
novecentos• o doze.- Manoe! Messias de Gu.smão, presidente. 
- Panta!eão Alves da Sil·va, mesario.- Jos6 Roberto de Vcrrosa 
CAma, mosario.- Firmcino Ribei1'0 dos Santos Cedro. mesario. 
- JOtio Colaço de Lima, secretario.- F1·a~wisco Te!les Netto, 
fiscal.- Carolino Ribei!•o Ramos, fiscal.- Josú Valente de 
M·ml'i:, fi se a l.- T lwm6 Leopoldina Cuva!ca'llt c, fiscn 1.-Fmn
ci.w:o F'e!'!landes Lins. fiscal.- Delf"ino Mnm•al. i' isca l.- João 
Fr:rrcira de Jlmnio, fiscal.-Lui: Nicom.cdes Fernandes Pires. 
1' isca 1.- Mano c! .toaqu.im de Sant' Anr1a lu.nio·r, t'isca l.- M anoc! 
Mw:hudo da Cunha Prr:ranhos, fiscal. 

Rooonheco serem verdadeiras as quinw fi1•mas supr.n. c 
l'ctro por serem fpitas em min~a ~resençn tl dou fé .. Cidade 
de ·S. J.uiz do QUJtunde, 31 do Janeiro do -1912. Em fo e tns
t.omunho dn' verdade (estava o signnl publico).- O 1" tn
belliiío publico, Odilon de Mime:es Jllattos. 

noconhe1•o voJ•dndoira a firma supra dÓ tnbelliüo Odilon 
de Menezns ~!altos o dou fó. · 

~luceiú 17 de fevereiro do Hll2. Em testemunho da 
veJ'rlndo (o~t.avn. o signnl publico) .-0 I" tahnlliiio publico 
inlorino, Buoml'io de Sou.:a Cmn)JOS. 

Jhwnnhc(•o sor verdadnira a firma snprn do t.alwll ilio pu
blieo Od i!on do Menezes 1\lnttos, o dou fé. 

Miweiú, 17 do fevereiro do 1012.-0 escri\·iio fr.dernl; 
Mauocl Eustaqwio da Silva. 
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J;toconhoco a firma c signal do tabclliüo .1\Ianool Eustaquio 
dn Silva. 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1012. · Em iestemunh'o 
da verdade (estava o signal publico) .-Dr. Adolpho V de 
Oliveira Coutinho, tnbellião interino. · 

Documento n. 20 

~· boletim- Na eleição federal realizada hoje nesta 3• 
accouo oleltoral do município do S; Luiz do Quitunde, Estado 
de AlagDas, para um Senador Federal poJa renovação do terço 
do Senado, o sois Deputados Fedorues para •n legislatura do 
i(10f2 a1014) mil novecentos e doze a mil novecentos e qua
torze, por este Estado de Alagõas, tivemm votos: pum Senador 
:Federal: Dr. Hnymundo Pontes de Miranda, advogado{ _resi
dr:nto em Macieó, cincoonta e cinco (55) votos; Dr. Jnanoel 
Olementino do. Monte, advogado, residente na Capital Federal, 
quatorze (14) votos. Para Deputados Federaes: Dr. Euzebio 
Francisco de Andrade, advogado, residente em Maceió, sessenta 
e soto (67) votos; Dr. Alf'redo Alves do Cnrvnlho, proprietnrio 
agrioola, r•lsidente cm Macoíó, sessenta o quatro (61t) votos; 
capitão de corveta Aristides Vieira de Mascarenhas, officiai de 
1\farinhn, residente nn Capital Federal, sessenta o tres (63) 
votos; capitão Dr. Terontillo do Brilto, modico, residente em 
Mncoió, quarenta c um (41) votos; Dr .. Toito Baptista Aecioly 
Junior, engenhóiro civil, residente no município de Maragogy, 
trinta (30) votos; Dr. Josó do Barros Albuquerque Lins, 
proprietario ngrieoln, residente no município do Port.o Calvo, 
vinte e cinco (25) votos; Dr. Nntnlicio Camlloím do Vnscon
oellos, proprietario, residente no munícipío <lo Victoria, vinte 
e quatro (24) vitos; Dr . .Tosé Rocha Cavnlcnnti, proprietario 
agrlcola, residente no município de União, dczosois (16) votos; 
Dr. Democrito Bmndiio Gracinda, advogado, residente cm 
111aceió, oito (8) votos, e Dr. Vcnancio Hemetorio Lobo La
bntut, advogado, residente na Capital Federal, sete (7) votos. 

Mesa eleitoral dn 3' secciio <lo município do S. Luiz de 
Quitundo, no Est.ndo de Alugôas, em trinta. do ,ianeíro de mil 
novecentos c doze.- Napoleão Francisco de Alm~ida, presi
dente.-Manool de Farias Mattos, mcsario.- A11tonio Fran
cisco Placido, mesnrio .-Antonio Gomes de Jlfcllo Nctto, me~ 
eni•io .-Miuuel de Farias Matlos, mesnrio secretario. 

Reconheoo serem verdadeiras ns cinco filmas supra, por 
serem feitas em minha prescnca o clou fó. . 

Cidade do S. Luiz do Quilnnde, 3i de .iumiro do Hli2. 
Ern fé o testemunho da verdade eslava o signal publico.- O 
1• tabollí[io publico, Odilo11 de Jllcnc:es Mattos. 

neconhor,o ser vcrdudcirn tt firm11 do tnhclliiio publico do 
S. Luir. do Quitunde, Odilon do Menezes J\laltos o dou !'ó. 

Mncoió, 1.7 .do fovnroiro de HH2.·- O escrivão feder~!, 
Wanoe! Eustaqwio ria Sil·va. 
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. neconheco verdadeira a firm~ retro do tabelliüo Odilon 
de Menezes MntLos, o dou f6. 

l\lacei6, 17 d~ fevereiro do :!.DiZ. Em testemunho da ver
da<\ e (es,iava 9 sJgnul publico).- O 1" labellião publico in
termo, Euaamo da Souza Car!!pos, 

Reconh~co •il: l'irm?- e signal do tabol!ião 1\!anoel Eustaquio 
da S1lva. RJO de Janeiro, 1U de abril do :1012. ;Em testemunho 
da. verdade (estava o signnl publico) .-Dr. Adolpho V. do 
Ohveira Coutinho, tabellião interino. · 

Documento n. 21 

z• boletim- Na eleição federal pJ·ocedida hoje nesta f • 
secção eleitoral, nesta Villa do Santa J.uzia do Norte, do Es
tado •de Alagôas, para um Senador na renovação do terce do 
Senado Federal e seis Deputados Podcracs, que toem de servir 
na legislatura do mil novecentos e doze a mil novecentos c 
quatorze, por este Estado do Alngõas, tiveram votos: Para Se
nador Federal no Lerco da renovação do Senado: Dr. Ray
mundo Poníes de Miranda, advogado, residente em ll!aceió, 
noventa e oito votos (US) ; Dr. lllanoel Clementino do lllonte. 
advogado, residente na Capital l!'ederal, dez (10) votos; para 
Deputados ao Congresso Nacional: Dr. Alfredo Alves de Car
valho, proprietario ;agrícola, residente cm Maceió, noventa o 
oiLo votos (08) ; capitão Dr. 1'erontillo de Britto, medico, re
sidente em Maeoir\, noventa e um votos (91); capitão do cor
veta Aristides Vieira do Mascarenhas, ofl'icial de marinh:n, 
residente na Cnphal Federal, oit.r.nta votos (80); Dr. José de 
Barros Albuquerque Lins, proprietnrio a!!dcoln, residente no 
município do Porto Calvo, trinta e tres yotos (33); Dr. Ví_r
gilio Antonino do Carvalho, advogado, residente em Maceió, 
"trinta votos (30); Dr. Nntalicio Camboim de Vasconcellos, 
propriotario, residente em Victoria, vinte o cinco votos (25); 
Dr. João Baptista Accioly Junior, engonhoiro civil, residente 
no município do Mnrngogy, vinte votos (20); Dr. José da Rocha 
Cavalcante, propriotario agrícola, residente cm 1\!aceió, digo 
município do União,. vinte votos (20); Dr. Vennnclo Reme
teria J.obo Lnbatut, advogado, residente na Capital Federal, 
dezeset.o votos (17); Dr. Euzobio Francisco de Andrade, advo
gado, residente _em i\lae~i6, noventa e oito v_otos (!l8); Dr. D!J
mocrito Brandao Gracmdo. advogado, res1dente em 1\!noeló, 
vínt.o o tres votos (23) o Dr. Pedro Sorn•os de Albuquorqno. 
modico adjunto do Exercito, residente em Mnceió, cinco votos 
,(ú). 

Mesa oloit.oral da 1' secção do muniçip'io de Santa J.uzia do 
Nort.o, Est.ndo do Alngôas, 30 do jnnOII'o do 1012 ·-:- Mannc! 
2'/Loma: da Sil1m.- Anlorl'io Corr~a de ,Yo·oncs.- Jose Thmna. 
ela Costa.-Arthur Lin,q Sucuplm.-Ji'ranclsco de Cm'lmlilo. 
l'cciJ•nsn, seerot.ario. 
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Rcconhcco verdadeiras a lcLtra o nssignaturas supra o 
dou fú. Santrt Luzia do Norte, 31 do ,janeiro do 1012. Em teste
munho da verdade, estava o signal publico.-Manocl Jllarcio
nillo V cnanGio de Lima. 

Reconheço verdadeira n. firma supra do tabellião Manoel 
1\Iarcioni!Io Venancio de Lima e ·dou fé. 

1\laceió, !lü de fevereiro de 1012. Em testemunho da ver
dacio ~stava o signal publico .-10 1" tabellião publico interino, 
Eugenio da Souza CamJJOs: 

· Reconheço ser verdadeir~ a fiJoma do tabellião publico de 
Santa J,uzia do Norte, lllanocl 1\larcionillo Venancio do J,ima 
e dou fé . 

.JIIacoiú, 2 de marco de ·1012 .-O escrivão federal, Manocl 
Eustaqu.io d11J SUva. · . 

Hcconhcco a firma do Mm1oel Eustnquio da. Silva. 
Hio, JS de abril do HH2. Jlm testemunho da verdade, es

tava o s Íb1lnl publico.- .4nlo?lio JostJ' Leite Borges •. 

Documc?1to n. 22 

2" bolel.im- Na cloiçüo realir.ada ho,io nesta 2" secção 
elciLornl do município de .Santa Luzia do Norte, do Estado do 
Alagôas, par:1 um Senador :Federal, na renovação do terco do 
Senado Fcdm·al, c sois Deputados, que toem de servir no trien
nio de :lül~ a ·JüH, no Congresso Pcdernl, tiveram votos: para 
Sena elo r Jledcral pela.· renovação do tere o: Dr. Hnymundo 
Pontes de l\limndn, advogado, residente em l\Inceió, noventa e 
seis (!Jü) votos; Dt·. · i\!unocl Clemontino do 1\!onte, advogado, 
residente na CapiLal Federal, vinte e um (21) votos; para 
Deputa doR :Jicdcl'ltcs ao Congresso Nacional: eapitão Dt•. 'L'e
I'Cnl.illo de Britto, medico, residente em Macoiô, eento o dez 
( 110) \'O tos: Dt·. Emellio .Jimncisco de Andrade, residente· cm 
Mneüil\, eiJttto o nm ('101) votos; Dr. Alt'rodo Alves de Cai·
vallto, Jli'OJll'ictal'io ngt•icola, residente ·em lllanúos, com (100) 
volo:;; capil.fio de eot•veta Aristides ele l\Iello, digo Vioil·a do 
Mast:ai'IJIIlins, oi'J'icial do marinha, residente na Capital Fe
dol'al, novcnl.:l (00) votos; Dr. Virgilio Autoniuo do Ctli'valho, 
n!lvo~nclo, l'osidont.e em Maceió, sessenta (GO) votos; Dr .• Toão 
Bapt.istn Ac,doly .Tunior, cngenhoii•o civil. residente no mu
ni c i pi o ti" lllal·ngogy, tr intn ( 30) votos; Dr. José dn IBat•ro~ 
:\lbuquei'CJuc Lins, Jli.'OtHietario ugricola, rosidonto em Po1•1.o 
Calvo, t1•i ntn (30) votos; Dr. Jos6 da nocha Cuvnlcant.i, pro
fll'ioLmio ag'l'il:nln, t·u~itlente no municipio do União, vinLe o 
CJtml.l·n (:!\) votos; D1·. Venancio HomiJterio J~obo Lahnl.ut, 
:ulvogn1lo, l'n,;idi'IILü na Cntlit.al l<'odorul, quinw (llí) votos; 
Dr. Nalali"i" Citrnboim ,do 'Vnsconcollos, propriotnl'in, resi
dente mn Vieto1·ia, quinze {l5) votos.; Dr. Pedro Suares 1Io 
AlbuquorqtH\ m'•dieo ad,iunto do Exercito, residente cm Ma
eci,í, cillllo (r.) votos, o Dt·. DomocriLo Brandão Gracinda, ndvo~ 
g-ndo, residente cm Mncció, cinco (5) votos, 

• 
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Mesa oloitorl,ll da 2' .secção do muuieipio de Santa Luziu 
do .Nort.~, aos Lr1~La do .Janeiro do mil novecrmtos e rlow.
Julw Lms Calhcwos, prosidonl.c .-Hrmdio Cavalcanti Cou.
t-inho •. mcsnrio ·--:-Antonio lAns Pilho, mcsnrio .- t1ntonio R lias 
Callwlros, mosarw.-Ionacio d1J Moraes CavalcanU, secretario. 

Reconheço verdadeiras a lol.l.1·a c .ussignaluras supra; dou 
fé. Santa Luzia do Norte, 31' de Janeiro do 1012. Em Los-· 
teml!nho da verdade (estava o signnl publico).- O l.nlwlliiio 
publico, Manoc.l Mm•cionillo Vcna:ncio de Lima. 

Reconheço vbrdadeira a fi1•mn elo l.nlwllião l\lnnool Mar
cionillo Vcnancio de Lima o dou !"rl. ~lneciô, 2 de fovorch·o 
dn 1012. Em testemu11hO da verdade (estava o signnl publico). 
-O i• tnbollião publico interino, Eurtenio !IIJ Sou:ar Cam.pos. 

Reconheço verdadeira a 'rir·ma do Lnhe\Jiiio publico de 
Santa Luzia do Norte, Manocl Marcionillo VPiiaBcio de Lima: 
e dou fó. Mncció, 2 do março de 1012.- O escrivão federal, 
Manoel EustaqU"io tla Silva. 

Reconheço .a firma de l\!anool Eustaquio da Silva. Rio, 
iS de abril de Hl!Z. Em testemunho da verdade (estava o 
signal publico) . -Antonio José Leite Borocs. 

Docurncnto n. 23 

2' boletim- Nesta eleição . federal ronliznda ho,jc nn 3' 
secção o!oitoral do município de .Santa Luzia do Norte do Es
tado de Alagõas, pam um Senadol" Federal, na renovação· do 
terço do Senado Federal e seis Deputadus Fecleraes para 111 Jo
gislnturn de Hl12 a 1914, por este Estado de Alagôas, tiveram 
votos: Para Senador Federal na renovação do torço: DI'. Ray
mundo Pontes de Miranda, advogado, residente em 1\facció, 
setenta o cinco votos (75); Dl·. Mnnoc! Clemcnt.ino do l\!ont.o, 
advogado, resiclcnte na Capital Federal, vinte vo\.os (20); partt 
Deputados Federnes: Dr. Alfredo Alves do Carvalho, propric
t.m•io ngricola, residente em Macoió. oitenta c cinco votos (85); 
Dr. Euzebio Francisco "de Andrade, advogado, l'üsidrmt.o em· 
Macei<\, setenta votos (70); cttpitão Dr. •rorent.illo do Britt.o. 
medico do Exercito, residente em 1\facoió, setenta votos (70): 
capilão do corveta Aristides Vieira de Mascarenhas, official 
de i\!moinhn. residente na Capital Fedorttl, sessenta c cinco votos 
(!i5): Dr. João Baptista Accioly Junior, engenheiro civil, resi
dente no município de ·Mnragogy, quarenta votos (!10); Dr. Josrí 
de· Barros Albcquorquo Lins, propriof.n1·io ag!'icola, l'esidm)to 
no município de Porto r.nlvo, quaJ•onl.a votos (!tO); Dr. Vll'
gilio Antonino do Cnrvalho, advogado, residente om l\!nwirí, 
t.l'in\.a ll novo votos (30): })[·. Nnl.alieio Camboim do Vascon
collos, nrlvogndll o Jli'Oprictario, rosidento em Victoria,. vin[o 
o J.ros votos (23); DI' .. Tos<\ dtt Rllchn ·Cnvnlcnntc, proprJntariO 
ag1•icoln, rcsidcnt.o no mnnicipin do Unillo, vinte o \.rt•s. vot.os 
(23): DI'. nomoet•il.n Brandão Gl'twindo; a.rivnJ:;ndn, l'~s!llenl.n 
nm Mnnci<l, onzn votos (H) e Dt•. Venanclll HemiltCI"IO Lol1o 
LnbnLnt., ndvogndo, residcnt.o nn CnpiLnl Fodernl, nove vnl.os (!l). 



Mesa eleitoral da 3" secção {]o municipio do Santa Luzia 
do Norte, .Estado do Alngilas, om tl'intn de janeiro de mil novo 
centos c dozo. 

O prosirlonl.c da mosn, .llanoel Calheiros de Mcllo.-Manoel 
Gome.Y Calltail·os, mesario.- Aza1·ias Qttarino dos Santos, me
sarJo.- Bm·tkolouwu. Elias Oallwiros, mosario.- Antonio Pe

. rail'a de A1•au;io Nctto, secretario. 
neoon!Jeco vordndoirns o Jcltra o asslgnnt.urns retro e 

supra; dou fé. Santa Luzia do Nor;.o, 31 .de Janeiro de 1012. 
Em testemunho da verdade (signal pcblico) :- •rnho!lirío pu
blico, J./anoel Mm•cionillo Venancio ria Lima. 

noconhoco vordndciJ•.n· a firma supra do tnbolliüo Mnnoel 
1\Lal'cionillo Vonnncio de J,imn o dou fé. 

Em tostemnnho dn vrrdndo (signnl puhlico).-1" tnhol
lillo puhlirJo interino, Enaeu:io da Sou.;a Campos. 

neconheço ser verdadeira a firmn, do. tnbclliiío de Santa 
J,uzin do Norte, llfanool Marcionillo Venancio de f,ima, o {)ou 
fó. 1\faceió, 2 do março de Hl12.- O cscr•ivão federal, Mamocl 
E[(,staquio da Silva. · 

Reconheço a firma.-Manoel Eustaquio da Silva. 
Rio, 18-1-012. Em t.estomcnho da verdade (signa! pu

blico) .-Antonio José Leite Boraes. 

Documento n. l!.f 

2" boletim- Na oleicão fodornl qno ~o rrnliznn hn.io nesta 
mmrt.a ,qcooiín ~loitornl .do municipio do Rnntn T-tlzia {]n Norte. 
llst.ndo de Aln~clll~, pnrn nm Sonnrlor mn J•cnovação do t.erco 
rln Renndo Fndopal, o sois Deputados Fodm·nns, pnrn '" logis
lnt.urn {]o mil novf1ccnlos o doze n mil novoconf.os o qnntorze, 
nor cst.o Esl.nrlo dr Ala~r)ns. nhl.ivnr.nm votos: pnl'a Rnnndor 
.Fr•dor·nl na ronovnciío ·dn t.m·ço rio Rnnndo: D1•. Rnymundo Pon
tes do Miranda, advogado. J•osidrnf;o em lllncel6. cincoontr~ e 
novo votos; Dr. lllanonl Clemcnl.ino do Monte. ndvn!l'ndo. ro
Aidonf.o na Cnpil.nl Fed~rnl. anntorzo votos. P,nra Dnnutntlos 
Frdornos: Dr .. 'Euzchio Francisco do Andradn, ndvognrto, resi
clenf.n om Mncoió, oinr.oAntn o cinco vot.ns: Dr. Alfredo Alvos 
do Cnr,~nllJO, propriotal'in ngricnla, residente em Mncoi6, oin
r.onntn votos, {)ign r.incoonta o cinco voto.~: cnpiti'ío do cor,·el.n 
Aristides Vinirn dn Mnscnrrnhns. officinl de Mn~lnhn, rcsidonto 
nn Cnnif.nl Fodornl. qnnronl.a o f1•rs vofnq; cnpit.iío Dr. 'l'or~n-. 
t.illo do RJ•iUo. mrrlioo rio 'Exrreit.n, ~esirlonl.n om Mncoió, qun .. 
ronln voto~: Dr .• João Bnptistn rln Aocinly ,Tnninr, nn!\'onlwiro 
rivil, rrsidnnl.n nn mcnioipin rlr. Mnrnf(ogy, vinte o oito vot.l'ls: 
Dr . .Tos1l r!" nnrros :\lbnqur ·qun r.ins. pronriotal'io nt;l'inola. 
~osidonf.o no nnmininin rio Po!'ln Calvo. vinl.o e oito vntns: 
Dr. Virf(ilin Anl.nnin rlo CnJ•vnlho, nr!vo~nrln, l'csirlrnl.n om 
1\<fnenió, vinte n sol.n vnl.m: Dr·. Nnr.n)iein Cnml1nim (}r. Vnsr.nn
r•ellos. pi'ODT'irlm•in, l'''sirlrnt.n rrn Vir.toJ•in. vinl.n n sni.~ votos: 
Dr •• Tasú da Jloclru Cnvnlcnnto, prOJWiotnrio <ngricoln, rosiclon!e 
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no município dn Uniito, vinl.e e einco votos: Dr. Domocrito 
Brandão Grncinrlo, aclvogndo, rcsidonl.e em ll!aceió, <lezenova 
vnl.oR o Dr. Vouancio Ilcrnetmio J,obo Labntut advogado, re-
~irlontc na Capital Fodor·al, dozenovo votos. ' 

.~lesn eleitoral ela quarta soct•ãn do município de Santa 
J,uzrn. do Norte, do Estado do Alag-ôas, nos trinta do ,janeiro 
do mrl novecentos o doze. 

Dem.etrio Mmwel da Rosa Calhcirns, presidento.-Manoel 
MalheiJ•os de Mendonça, secmtario,- MincrJJino Pereira Lins 
mesario.- Mrmocl Rorlriaucs Calltci1'0s, mesario.-Josá Lope; 
Calheiros, mcsario. 

noeonheço verdarlcims a loll.ra o assignatur.ns suprn; dou 
f•\. Santn Lur.in rio Norte, 31 de ,inneiro de ln12. Em teste
munho da verdade !estava o signal puhlico) .-O tabellião 
publico, Nanocl Mm·r.innillo Vmwnâo de Lim.a. 

neconhcr.o verdadeira a fir·mn r•etro do tabclliiio Mnnoel 
Mnrcionillo Vonnncio Lima c dou fé. 

Maoei6, 26 de fevereiro de 1912. Em testemunho da ver~ . 
dado (estava o si:;:nal publico).- O 1• tabellião publico inte
rino, Euar.nio rlc Son:n Campos. 

ncconhcço ser verdadeira a firma do tnbellião publico de 
Santa J,uzia do Norte, l\fanoel Mnrcionillo Venancio de Lima; 
o dou fé. · ' ' 

Macei6, 2 do março de 1912.- O escrivão fedor.nl, Manoe& 
Eustaquio da Silva. · . 

Tl:eeonhcço n firma de Manocl Eust.nquio da Silva. 
Rio, 18 de abril do ·1012. Em testemunho da verdade (es

t.nva o si~:nal publico).- O tnbellião interino, Antonio Josá 
de Leite Boraes. 

DocumtNzto n. 28 

2' boletim- Na eleição fedem.! quo so realizou ho.ie nesta 
quinta secção eleitoral do município do SanLn: Luzia do Norte 
do Estado de Alag-óas, narn nm Senador Fcdornl, na renovaclío 
do terço do Senado Fede!·.al e seis Deputados ao Congresso Na
cional no tricnnio do mil novecentos e doze a mil novecentos 
e quatorze, nor este ;Estado do Alagõns, obtivoram votos: para 
Senador Fodcrnl, Dr. Raymundo Pontes do Mir,nnda, advogado, 
residente em Macoió, conto ~ oil.o votos (108): Dr. Mnnoel 
Clemont.ino 'do Monto, advog-ado, resülent,o nn Capital Federal, 
quatorze votos (H): pnr.n Dopnt.ados Fodorncs: cnpiti'ío Dr. 
Tnront.illo do Bril,to, medico rio Exercito. r•nsidente om 1\!ac~ió, 
tr•ozent.o.q o vintn qual.ro vot.os (32ft): onpit.ão de corveta Aris
f,idcs Vinim rir Mnsear·onhns. ot'l'idnl clf' i\lnrinlw. rosident.c n;~ 
Capitnl Federal, noventa o cimo vof.oR (flri): Dt•. Eusebio .Fran
cisco •lo Anrlrarlo, .nclvol!ado, l'osirlontn om i\lnnoiô, qunrontn o 
novn volm (.l!l): Dr. Alfc·crio Alve.1 rio Cnr•valho, prom•iotnrin 
n.~riC'.nln, msidontc rm Mnmifl. quarrnt.n n novo votos (.lO): 
Dr. Vir~:ilin Anlonio cln r.nr·vnlhn. nrlvn~n·rln, r•nsiriont.o om M~
coió, quarenta votos (.10): Dr. Nntnlioio Cnmhoim do Vasoon-
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cellos, Jll'opl'ietario, residente cm Victoria, quinze votos (15); 
Dr. João Baptist.~ Accioly Junior, engenheiro civil residente 
no município de ~laragogy, nove votos (9); Dr. Josó Jo Barros 
AliJuquerquc Lins, proprictario agrícola, residente no muni
cípio do Porto Calvo, oito votos (8); Dr. José da Rocha Cn
valcnn l.tl, proprietni'io agrícola, residente no município de União, 
oito votos (8); Dr. Democrito Brandão Gracinda, advogado, 
residente em ~laceió, cinco votos (5); Dr. Pedro Soares do 
Albuquerque, medico ad,iunto do Exercito, residente em ~la
celó, cinco votos (5); e Dr. Vcnancio Hcmeterio Lobo La
batut, advogado, residente na Capital Federal, tres votos (3) . 

IVfesa eleitoral da quinta scccüo do município de Santa 
Luzia do Norte, no Estado de Alngo,ns, em trinta de janeiro de 
mil novecentos e dozo. . 

!Otio Cordeiro da Rocha Lins, presidente.- BasiUo Lopes 
da Costa, mesario.-Joaquün Accio!y Jllontcncoro, mesario. 
-Stanisláo da Silva Cabral, mesnrio.-AII!'elio de Vascon-
ccllos I! ais, secretario. . 

neconheco verdadeiras a lettra e assignaturns supra e dou 
fú. Sant.n Luzia do Norte, 3-1 de Janeiro do 1912. Em teste
munho <la verdade (signal publico).- O tabelliúo publico, 
Alanoel ,lfarC'ionillo Vena:ncio de Lima. 

Reconheço verdadeira a firma supra do tabelliüo 1\lunoel 
Marcionillo Vennncio de Lima e dou fé. llluceió, 2G de feve
I'Oiro de .1912. Em testemunho da V8rdude (signal publico) .-
0 1" tabellião publico interino, Eu.rJenio de Souza Campos. 

neconheco ser verdadeira a firma do tabelliúo publico de 
Santa Luziu do Norte, lllanoel Mnrcionillo V enuncio .de Limn•, 
c dou fé. Maceió, 2 de marco do 1912.- O cscrivüo federal, 
M anoel Eustaquio da 'S'ilva. . · 

Reconheço a firma de Manoel Eustaquio da Silv.n·.. Rio, 
18 de mm·co do lO 12. Em testemunho da ve1·dade (si!lnal pu
blico) .-Antonio José Leite BorrJes, 

Documento n. 26 

2" boletim- Na eleição federal realizada ho.ie nesta pri
meira secção eleitoral do município da Atalaia, Estado de Ala
gôas. p,nra um Senador Federal, pela renovacíio do terco do 
Senado Federal, e seis Deputados ao Congresso Nncionnl parll 
o trionnio do mil novecentos e doze a mil novecentos o qua
torzü, JWI' esse Estado de Alagr\ns, tivomm votos: para Se
nador· Füdcml, na J'enovncão do tere o do Sonndo, Dr. .Roy
mundo Pontes de Miranda, advogado, residontn em Maceió, 
cento e vinte o quatro votos; Dr·. lllanoel Clementina do Monte, 
advogado, residente nu Capital Federal, vinte c quatro votos. 
Para Deputados Fcderues: capitão Dr. Terentillo de Britto, 
medico, residente cm Macei6, cento e cincocnf,n· votos; D1•. Al
froqo Alv()S do Carvalho, propriotnrio agrícola, residente em 
Mnceiô, C()nto o dBwHo votos; Dr. 'Euzebio Francisco de· An
drade,. ndvo);ndo, residente om l\lncoió, conto o quinze votos; 
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capitão .ilc col•vol,a Al'isl.idcs Vieim tle Maticat'IJllhas, officinl 
ele ~lnl'inha, residente na Capital lo'eclm•ttl, conto e quatro votos· 
Dr .• João Bapl.istu, digo Dr. ,João Baptista Accioly Junior' 
l1l1Scnlwit'J? civil, residente no município de Mal'ongogy, qua: 
rcnta e cmco votos; Dt•. José do Barros Albuquerque Lins 
propl'lutario agrícola, residente no !n~micipio de Porto Calvo; 
qunt·entn e ctnco votos; Dr. Natnlic1o Camboim de Vascon
collos, pl'opriel,:n•io, rosidentc no município de Victoria, qua
renta o Lt·es votos; Dl'. Vil'gil\o Antonio de Carvalho, advo
gado, l'üSident" cm Macció, trinta c tt·cs votos; Dr. Demetrio 
Bmndito Graeindo, advogado, rcsidmlte em :\laceió, vinte e seis 

. votos; Dt·. Pedl'o Soares de Albuquerque, medico ,adjunto do 
Exercito, J•csidentc em Maceió, vinte e seis votos; Dr: ,Jost! 
da llocha Cavalcante, propriotario agricola, residente no muni
cípio de União, vinte c cinco votos; Dr. Venaneio Remeteria 
J,obo Lahat.ut, advogado, J•esidente na Capital Federal, dez votos, 

1\lrsa clciitoral n primeir,u' secção do municinio de Atalaia, 
Estado de Alagôas. em kinta de ,janeiro de mil novecentos o 
doze.-Joaqnim Lopes Faria da Lemos, presidente.-· Dao
cltJcio Carncllo da CostiJJ, secretario.- Alfredo de Mello Cam-i!lo, 
-Alfredo de Oliveira Maia.-Anatlwlio Manrillo Mcllo. 

Reconheço verdade,iras. as cinco firmas o lettrns supra o 
uou fi\. At,nlnia, 31 de ,)ane1ro de 1912.-Em testemunho (es
tava o signal publico) .-O 2" tabelliúo publico, Ernesto Lopes 
de Vasconccllos. 

·neconheco a firma de Manoel ·Eustaquio da Silva. !li o do 
,Taneiro, -L\l-li-~12. Em testemunho (estava o signal publico). 
-Antonio Jost! Leite Boracs. 

rteconlwco verdadeira n firma supra do tnbellião Ernesto 
Lopes dr Vasconcellos e dou fé. l\lacei6, 17 do fevereiro de 
-I 912 .-Em testemunho (J\'Sf.wa o signal publico) .-O f• 
t.almllião publico interino, Euocnio de Souza Campos, 

llewnhcco ser verdadeira a firma do labellião de Atalaia, 
Emesto Lopes do Vasconcellos c dou fé. l\lacei6, 17 de feve
reiro de HH2 ,-O escrivão feder,nl, Manocl E1tstaqwio da S'ilva. 

Documento n, 27 

2' boletim- Na cloicüo ~dera I que so roaliwu ho,io nesta 
.<ecciío sügunda, do municinio oleitoral de Atalaia, no Estado 
do :<\lagt'lns. para um Sonmlor Fodcrul, na r1•novaçüo do tor~n 
do Scnndo Füdcml, e seis Dcnutauos um•a a lcgislalurn de mil 
nnvronntns e doze n mil nnvceentos c q·u,~lorze, no Congresso 
Nncinnnl, no1• osto Estado de Ala!l'<las, tivcrnm votos: Para Se
nador Federal: Dr·. Rnymundo Pontos rio Mirand~·-· advogado. 

· rosidcnf.e em Maeoír\, cento rJ snssenln votos (160); Dr. Manool 
Clementino do Monte, advoJ.l'atlo, residente na CaJlil.al Frdoral, 
quimo votos (Hi): grn<'l'ai Gabino Rczouro, tres votos (3). 

Parn Donutados Fedcracs: eapitfio Dr. Tcrentillo do Bt.•it.fo, 
n1rrli:Jo do Exercito, rositleutn em i\lacrd<í, quatroeoul.os o oi
f.routa n ••ineo vot.ns (.IRr.); bnehnl'<'f Euzobío F1•nneist•o dn An-
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d~n.de, advogado, l'l,~idcntc cm J\laceió, noventa. votos ·(90) • 
Dr. Alfr~do Alves de Carvalho, proprietario agricola, residenté 
llm .Maceió, noventa votos (90); capitão de corveta Aristides 
VIeira de Mascarenhas, oJ'fici.ul do Marinha, residente na Ca
pital Federal, novent.a votos (00); Dr. Natalicio Camboim de 
Vasconcel!os, proprictario, residente cm Victoria, quarenta e 
noye votos (40); ,Dr. P9dro Soares de .Albu,querque, medico 
ad,mnto do Exercito, residente em Maceió, vmtc c Oito votos 
(28) ; Dr. ,José do Barros Albuquerque Lins, proprietàrio agri
oola, residente cm Mnceió, digo Porto Calvo, dez votos (10); 
bacharel Domoorito Bnandüo Gracinda, advogado, residente 
om Mncoió, dez votos (10); Dr .• João Baptista Accioly Junior, 
engenheiro civil, residente no nmnicipio de Maragogy, oito 
votos (8); Dr. Vcnancio Homotcl'io Lobo r..abatut, advogado, 
msidonto na Capit.nl Federal, cinco votos (5); hnchnrel Jos6 da 
Rocha Cavalcanto, proprictario agricola, residente no muni
cipio da União, cinco votos (5) . 

Mesa eloitoral da S•3Sundn secção do municipio de Atalaia, 
tEstndo·de AlagOas, 30 do Janeiro de 1012.-Manoel Bernardino 
~fasearenha.v. presidentc.-Joaquim. de Moraes Sarmento,· se
oretnrio.-Francisco Anreliano de Medei1·o~ Cabral, supplente. 
-Emiliano da Rocha Acciolu. - Josino Amancio. de Albu-
querque. · 

Reconheço verd~deirns as cinco firmas e lcttra supra o dou 
fé. Atalaia, 31 de janeiro de 1!H2. Em testemunho dn verdade 
'(estava o signal publico),- O 2" tabelliüo publico, Ernesto 
Lopes de Vaseonaellos. . 

R.cconhcoo ser verdadeira ,a. firma do tabolliiio publico de 
Atalaia, Ernesto Lopes do Vasconccllos o dou fó. Maceió, 17 
do fovoreiro do 1012.-0 escrivão foclcral, Manoel Eustaquio 
da Silva. 

Reconheço a firmo do i\fanocl Eustnquio da Silva. Rio, 
10 do abri! do 1912. Em testemunho da verdade (estava o 
signnl publico).- Antonio José. Leite Bomes. 

Reconhoco vordndoim a firma retro do tnbelliiio Ernesto 
Lopes do Vn.sconcollos o dou fé. M,nceió, 17 do fevereiro do 
1012. Em testemunho (ost.ava o signnl publico) .-0 1• tn
bollifio publico interino, EH(Ienio de So11;a Campos . 

• 
Documento n. 28 

2' holc!.im- Na olrioiio fcrlnral ano se rrnlizou ho,io nesta 
dt-<l'Ccira sr 1 •.r;~o o!nitoral do munieipio de _Atnlnya, do Est~do 
do Alnr:;r1ns, llal'U um Soüador·. 1111 mnovuçno dn tcJ:CO do lSo
nar!o Feriem!, o seis Doput.nrlos FN!el'fios pnrn a legislatura de 
:mil novor'r'nlos r. rlow a mil novNll\nl.os r. quntor·zr. PO!' osto 
F.st.udo riu Alnr::<1as. f,ivr'I'I\Irl volo;;: Pnl'n Sr'lllldnr• Fod111'Ul l)U 
mnovnct\o do l.or<;o do Scnnrlo: DI'. ~nymundo P~!ltos do M~
l'ttnrln, nrlvog~do, rnsirlr.nl.r• om Mn<~rrô. crnto o f.Imf.n o nmo 
(1~0) votos; Dr·. Mnnool Clrmr.nt.ino elo Mont.r, advog-ndo. ~o
sldcntc na Cnpitnl FodeJ·nl, vint.o c nove (20) votos; Dr. Gubmo 
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Besouro, dous (2) votos. Pura Deputados: capitão Dr, Te~ 
rentillo do Britto, medico do gxorcito, residente em i\!aceió, 
cento e quarenta e cinco (H5) votos; Dr. Euzebio Francisoo 
de Andrade, advogado, residente em Maceió, cento e quarenta 
(HO) votos; Dr. All'redo Alves de Carv,alho, propriotario ugri
colu, residente em Maceió, conto e trinta o sois (13ü) votos; 
capitão de corveta Aristides Vieira de Mascarenhas,. of!'icial de 
Marinha, residente Tha Capital Federal, cento o vinte (i20), 
votos; Dr. João Baptista Accioly .Tunior, engenheiro civil, re
sidente cm Maragogy, sessenta (GO) votos; Dr, Josó de Burros 
Albuquerque Lins, propriotario agrícola, residente no muni
cípio do Porto Calvo, cincocnta o cinco (55) votos; Dr. Natn
Iicio Camboim do Vasconccllos, propJ•ietnrio, residente em Vi
ct.oria, quarenta o cinco (<\5) votos; Dr. José da noeha Ca
valcante, propriotario agrícola. rosidonto no município de 
União, cincoenta (50) ·votos; Dr. Dcmocrito Brandão Gra
cinda. advogado, residente em 1\!aceió, quarenta ( 40) votos; 
Dr. Venuneio Hemctorio Lobo Lubatut, ,advogado, residente 
na Capital Federal, trinta e seis (36) votos; Dr. Pedro Soares 
do Albuquerque, medico adjunto do Exercito, residente em Ma
coió, vinte (20) votos; Dr. Virgílio Antonino do Carvalho, 
advogado, residente em Mnooió, tres (3) votos. 

Mesa eleitoral da terceira secção do município de Atalaia, 
no Estado de Alngôns, aos trinta dias do moz do ,j,a.neiro de 
mil novecentos e doze.- Padre Pio Corr~a dos Santo.v,_presi
dimte.-Julio Lopes de Faria Lima, mesario.-José Morena 
de Amorim, mesnrio.-Floriano de Mel!o Lins, mesario.
Josino Marinho de Oliveira, secretario. 

noconher,o voi·dndeiras as cinco f.irmas o lottrns supra o 
dou fé. Atalaia, 31 de janeiro do 1012. Em testemunho· dru 
verdade (estava o signal publico).- O 2" tnbellião publico, 
Ernesto Lopes de Vasconcellos. 

neconhcço a firma supm do tubellião Ernesto J.opcs de 
Vasconcellos. como verdadeira e dou, fé. Macei6, 17 de feve
reiro de i912. Em testemunho da verdade (estava o signal 
publico).- O i" tabellião publico interino, Ettuenio de Souzt~ 
Campos. 

ncconhcr)o ser verdadeira n firma do tabelliiío de Atalaia, 
Ernesto Lopes de Vasconccllos, e dou fé. 1\laceió, i 7 de feve
reiro do ·1 9! 2.- O escrivão federal, Manoel Eustaquio da Silva, 

Reconheço a firma de Mnnoel Eustaquio da Silva. Uio. 
i9 de abril de 1912. Em testemunho da verdade (estava o signal 
publico).- O ~nbollião interino, Antonio Jo,vá Leite Boryes. 

Docu·mcnto n. 29 

2" bolct.im- Na eleição J'odcral procedida bn.ie nesta quarta 
1soccüo oloitornl elo municinio de Atalaia, ·cto Estado do Ala
gõns, pnrn um Senador Fodo!'al na J•enovuçfio do torco do Sn
nnclo Pedornl c sois Deputados Fodm·ncs, para o trionnio do 
mil novecentos o doze a mil novecentos c quatorze da logis-
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,!atura do Congresso Nacional, por este Estado do Alagôas, ti
veram votos: para Senador l<'ed>Jral na ronovacfto do t.orf'o ·do 
,Senado Federal: Dt·. llaymundo Pontes do Miranda, ndvoi;nrlo. 
residente um :llacoió, cento o quarenta o oito (118) votos; Dr. 
Manoel Clomonlino do Monte, advogado, residente na Capital 
Federal, vint;e u seis (2üi votos; pa.ra Deputados J•'odu!'ne~: 
capitão DI'. Torontillo do Brill,o, modico do Exercito, re~idento 
em Maceió, cento o cincoenta e cinco (155) votos; Dt·. Euwhio · 
Francisco do Andrudo, advogado, residente em Mncoió, eento 
e .sessenta o cinco (lü5) voto~: DI'. Alfredo Alvrs ele C:ú·valho, 
propriotario .agricola, residente em l\lacci6, eonto o sessenta 
(1ü0) votos; napitão do cm·vetn Arisl.ides Vioim de i\lascn
runha~. ol'l'icial de Ma1·inha. residente na Capital Fodetml, cento 
o vinl.c (120) votos; Dr .. Toiío •Baptista Accioly .Tunior, enge
nheiro civil, residente no municipio do :Maragogy, cincoonl.a 
(50) votos; Dr. Podt·o Soares de Albuquerque, modico .adJunto 
do ,Exercil.o, residente em Maceió, cincoenta (50) votos; Dr. 
Nntalicio Camboim de Vasconcellos, proprietario, residentn no 
municipio de Victoria, quarenta e sete (47) votos; Dr. Josó 
do Barros Albuquerque Lins, proprietario .agricola, residente 
no município de Porto, trinta e cinco (35) votos; Dr. 
José dn R-ocha Cavalcante, proprietnrio agrioola, residente 

· no município de União, trinta (30) votes; Dr. Virgilio Anta
nino de Carvalha, advogado, residente em Macei6, vinte e tres 
(23) votos; Dr. Democrito Brandão Gracinda, advogado, re
sidente em Maceió, vinte (20) votos; Dr. Venancio Hemotorio 
Lobo Labatut, advogado, residente na Capital Federal, quinze 
(15) V{)tos. · ·' · · 

·Mesa eleitoral da quart.~ secciío do. município de Atalaia, 
Esta,do do Alagõas, cm trinta de .ianeiro de mil novecentos o 
doze.- Vespesiano da Silva Moraes.-Raul Monte.-Antern 
Marinho de Mello .- Josr! Casado de Faria Lima.- Bacharel 
Dom.inaos Corrêa da Rocha. 

· Reconhece verdJtdeiras ns cinco firmas c lettras supra e 
dou fé. Atalaia, 31 do ,janeiro do Hl12. Em testemunho da ver
dade (esta.vn o signal publico).- O 2" tabclliiío publico, E1·-
ncsto Lopes de Vasconcellos. · 

Reconheço verdadeira a firma retro do tnhelliüo Ernesto 
J"opes de Vasconcollos, o dou fé. Maceió, 17 ·de fevereiro do 
1912. Em testemunho dn verdade. (estava o signnl publico).-
0 1' tabolliüCI publico interino, Huaenio de Souzro Campos. 

Roconhoco verdadeira a firriln do ·tabelliüo publico de Ata
laia, EI•nosto J"opes de Vnsconcellos e ·dou fé. l\!aceió, I 7 do 
fevereiro de 1912.- O escrivão federal, Manoel Eustaqu.io da 
Sil!m. · 

Reconhoco a firma do Manool Eustaquio da Silva. Rio, 
!9 do abril de HH2. Em testemunho dn vordndo (estava o 
sign.al publico).- O tnbclliiío interino, Anton·io .TostJ Leite 
nm·aes, 

' . 

•• • 
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Documento n. 30 

:?!'boletim -i'< a oleicão federal a que se procedeu nu pri
meira secção do município de· Palmeira dos Iudios neste Estado 
do Alagôas para um Senador na renovação do terco do Senado 
l<ederal o sois Deputados :Federaes que teem de servir na lo

. gislaturn de mil novecentos e doze a mil novecentos e qua
torze por este Estado de Alagôas, tiveram votos: para Sena-
dor l!'ederal, bacharel Raymundo Pontos de Miranda, advo
gado, residente em Maceió, cento e vinte nove votos, 120 ; 
Dr. ~lanoel Clementino do Monte, advogado, residente na 
Capital Federal, vinte e seis, 2G ; para Deputados: capitiio 

· dn corveta Aristides Vieira do Mascarenhas, of'ficial de ma
riu h a, residente sa Capital l<ederal, duzentos o quarenta 
ll cinco votos, 24u ; bacharel· Natalicio Camuoim de Vuscon
cello·:;, Jll'Oprietario, l'csidcnte cm Victoria, cento e sessenta 
votos, -LGO ; Dr·. Alfredo Alves ele Carvalho, proprietar·io 
agricola, msidcntc cm Maccit\, ecm votos, 100 ; lmchurel 
EuselJio F1·aneiseo tln Andrado, advogado, ·1·e~üJenle em l\In
ceió, cincoenta e cinco votos, 5u ; capitão Dr. 'l'ercntillo 
d1! Br·itf.o, medico, residente cm Mac~>ió, cincoentn vol.os, 50 ; 
Dr·. Virgilio Antonio de Carvalho, advogado, residente em Mn
r•.oió, quarenta votos, .\0; baclmrel Dcmocl'ito Branurro Gm
t~inclo,. advogado, resideuln em 1\lacoió, quaronta votos, 40; Dr. 
José tla 1\oclra Cavalcante, pi'Opriel.ario agricolu, rcsiderrtc no 
município de União, vinte e sete votos, 27; Dt·. Jo:;ó do Bnl'l'OS 
AlbLICJUel'que Lius, pr•nJH'ietario agl'icolu, l'esiden'lc nu muni
cípio do i'ol'to Calvo, vinte e sete votos, 27; Dr. Vcnancio He- · 
mel.erio Lollo Labalul., advogado, t•nsidonte nn Capital Fodet•al, 
quatro votos, 'L, e Joiit> Baptista Aecioly JuuiOI', vinte c sete 
Votos, 27. · 

Mesa eleilornl da I" so,ciío ·Jo município rle Palmeir•a dos 
fndios, do Estado dfl Alngtlas, aos 1.1·inta dias dn .iuneii'O de mil 
unveeenl.os n do~e. - Ped1·o Pif:rre Dan( a,~; lJarrr!lo, J'll'esidcnto. 
--- tlvfllino da Silveira Piuwnlcl, niusario. ~ .Josú Soul'l!.l' da 
Mo/ta, mesa r i o, -11 cul'ilfi/IJ d" M at/n,, J/Oi'cim, nwsa/' i o. -João 
llobei•lo Pereira, mesntio c· secretal'io. 

llcconhocu as nssignnl,uras sutwn ser·um as PI'OJll'ias !los 
eiundãos Perl!'O •Picl't:e Dan tas J3H'I'eto, Avelino da Silveir·a· Pi
mente I, Heul·ique dt• Matlos J\Joroil'a, ,Jost1. Soares da Motta c 

.ill I\ aborto Pereira, do que dou· fó. 

Palnwir•a, ~hl j.~ ,jni;oii'O do Hll:!. Em lo~l.omunho da \'L1L' .. 
darle (signal puhlieo) .- Mauor:t Uraciudo C11111•flcautv. 

1\Pl!Oillll"'" ve,·d:ul"il'a a l'i1·mn sup1·a do tabt!lliãu Alunoel 
1 Grncilido Ga,;alennlu e dou t'tL 

· Mncoiú, 2ti rlo J'evcr·r ,/'O tle Hll2.- l~m testemunho da 
vordnue (signnl puiJlieo).- O 1" lnbollião publico interino, 
Eu.ucnio de Suuz11 Cll!lli:lis. 
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neconheco verdadeira .a firma, do tabe'llião publico do Pai
me.ira dos Indios, ~lanool Gracinda CavulcanLe, e dou fú. 

Muceió, 2 do marco de :l!J12.- O oserivwo federal, Nauocl 
Eust'wchio da Silva. 

neconheco a firma do Manco! Eustaquio da Silva. 
Rio, 19 de abril de 1912.- Em testemunho da verdade· 

,(signal publico), Antonio José Leite Borucs, 

Documento n. 3-1 

2' boletim - Na eleição federal realizada hoje nesta se
gunda secção do municipio de Palmeim· dos Indios, deste Es
tudo de Alag<las, para um Senador na l'enovacão do terr;o do 
Senado Federal, e seis Deputados que teem de servir na le
gislatura do mil novecentos o doze a mil novecentos e. quatorze 
por ost.o Estado do AlagullS, tiveram votos: para Senador 11e
deral, bacharel ltaymundo Pontos do 1\limnd~t advogado, re
sidente em Maceió, cento e quinze votos, 115; vr. ManoeJ Cle
monlino do Monto, advogado, residente na Capital Federal, 
vinte o tres votos, 23; para Deputados: bacharel N~talicio Cam
boim de Vasconcelios, propricturio, residente no municipio de 
,Victoria, cento e sessenta votos, iüO; capitão de corveta Aris
tides Vieira Mascarenhas, official de marinha, residente nu 
Capitall!'ederuJ, cento e ciucoenta votos, 150; Dr. Alfredo .Alves 
de Carvalho, proprielario agrieola, residente cm 1\luceiú, cento 
e tres votos, 103; bachar·e'l Euzebio 11ran·cisco do Andrade, ad
vogado, residente em 1\laceíú, cem votos, 100; capitão Dr. Te
renl.illo de Brito, . medico, residente cm 1\Iaceió, quarentw o 
cinco votos, 45; bachaml Domocrito Brandão Gracinda, advo
gado, rosidcnto cm Mncoiú, quarenta votos, 40; Dr; Josó da 
Rocha Cavalcante, proprioturio ngricoln·, residente no municipio 
do União, vinte o tres votos, ~3; Dr. José do Burros Albu
querque Lins, proprietnrio agricola, 1•esidcnte no municiiJio do 
Porto Calvo, vinte o tres votos, 23; Dr. João Bapl.ista .Accioly 
Junior,' engenheiro civil, residente no municipio de Murngogy, 
vinte c tres votos, 23; Dr. Vonancio Hemeterio Lobo Labntut, 
advogado, 'rcsidente na Capital .F{lderal, treze votos, 13, e bn
churel Virgilio Antonino de Carvalho, advogado, residente em 
1\!uceió, dez vot.os, 10. • 

Mcsn dn 2' socciio eloitorul do municipio do Palmeira dos 
Indios, Estado do A:lngôns; nos trinta do Janeiro do mil novo
centos o doze.- Ltti: Pinto da Andrade, presidente.- José 
Hclvccio de Sou::lt, mcsflrio.- Francisco Joaquim do Espirita 
Santo, mosnrio.- hid1•o Pacs Cavalcante·, mesario.- Pedro 
Soares da 1llotta, secretario.- Vcnancio Jl!om:: Barreto, fiscal. 
- José Pau(cr1•o de Oliveh·a, fiscal. 

Reoonheco as nssignf\turns suprn sor• do proprio punho dos 
cidadãos Luir. •Pinto do AndJ•adc, José Holvccio de Arnu,io, Jzi
doro Puos Cnvaleanto, l'edm Roaros ria Mot.l.n, Vonnnuio Moniz 

. 
> 
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Barreto, José PauJ'erro de Oliveira c Francisco Joaquim do Es
pírito Santo, do quo dou fú. Palmeira, 30 de janeiro de 1912. 
Em testemunho ·da vnrdado (estava o signul publico), - O 
tabellião publico, Manoel Gracinda Ca~alcantc, 

Reconheço verdadeira a firma supra do tabelliã:o Manocl 
·Gracindo Gavaleunto e dou fé. . 

Maceió, 2G de fevereiro de 1912. Em testemunho da ver
dade (ostava o signal publico) .- O 1" tabellião publico inte
rino, Euuenio de Sou:a Campos. 

Reconheço verdadeira a firmo. do tabellião publico de Pal
meira dos Indios, Manool Gracinda Cavo.Jcarrt.e, e dou fé . 

. Maceió, 2 do marco de 1912.- O escrivão federal, Manoel 
Eustaquio da Silva. · 

Reconheço a firma de i\lanool Eustaquio da Silva. 
Rio, 10 do abril de 1912. Em testemunho da verdade (es

tava o signal publico).- O tabel!ião publico intorino, Antonio 
José Leite Borues. ' 

Documento n. 32 

2" boletim - Na oloição a que se procedeu nu 3" secção do 
município de Palmeira dos Indios deste Estado do Alagóas para 
um Senador FodeL·al nu renovnciio do tel'CO do Seno.do Federal 
e seis Deputados ao Congresso .J.'edcrnl pura a legislatura que 
tem du servir do 1912 a 1U'111 inclusive, foram votados: para 
Senador Federal, bachare·J Raymundo Pontes de Miranda, o.d
.vogado, residente em Maceió, noventa votos (90); Dr. M~unoel 
Clementina do l\lonte, advogado, residente na Capital Federal, 
vinte votos (20); para Deputados Fedoraes: bacharol Natalício 
Camboim do v~usconcellos, propriotario, residente no município 
de Victoria, conto o dez (110); bacharel Alfredo Alves de Car
valho, · provrie~.ur i o agricola, residente em llia~eió, noventa 
votos (UO) ; bacharel Euzobio de Andr•ade, advogado, residente 
em 1\!aceió, noventa votos (00); capitão de corveta Aristides 
,Vieim do Mascarenhas, official do marinha, residente na Ca
pital Federal, noventa votos (00); bachnre'i José de Barros Al
nuquorquo Lins, propriotario, residente em Cumaragibo, qun
rimta e cinco votos (4G); Dr. Joiío Baptista Aecioly Juníor, 
engenho iro civil, residente no município de ·Mil:ragogy, quo.renta 
e cinco votos (4G); capitão Dr. Terentillo do Brito, medico, 
residente cm l\laeeió, quarenta votos (40); bacharel DemocriLo 
Graclndo, advogado, residente em ll!acoió, trint!t votos (30) ; 
Dr. Jostl da Rocha Ca.va!canto, proprietario ugricoln, residente 
no município da Uniiio, oito votos (8), o D1·. Vonancio IIome
t.ilrio Lobo Lnbatut, advogado, residente na Gnpila! Federal, 
dous votos (2) . 

1\!osn eloitornl diL 3" sccçü-o do município do Palmeira dos 
Tndios elo Estado de Alagóas, aos 30 dius do mez do .innoiro do 
anno do mil novecentos e doze.- BcllarnLino Tcixci~<D Cavai-
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cante, pt•esiuente.- Lu'i:; Gonzaaa l'into, mesario.- Gonçalo 
Jo.wj de OUveim, mesario.- J?lcsbão Alves de Barros, mesario. 
- UrnbeUno Al·vc~ Machado, se~retario. 

Reconheç.o as einco assignniuras supt•.a· serem as proprias 
dos cidadãos Bellat·mino Teixeira Cavalcante, Lniz G;.uzaga 
Pinto, Gonr;alo .Tosé do Oliveira, Elesbúo Alves de Barros c 
Umbelino A'lves Machado; do que dou fé. 

Pa•lmeirw, 30 de ,janeiJ•o do ·1012. Em testemunho da vet·
dado (signal publico),- O inbelliüo, Jllanoel Gracinda Caval
cante. 

Jleoonhe~•o vordndeim a firma supra do tabollião Manoel 
Gracinda Cav.nleante e dou fé. · 

1\hwciiÍ, :!H do fevet·uh·o drJ 1012. Em {.estcmunho ]~. C'. 0 
1" labellião publico interino.- Euaen'io de Souza Campos. 

Roconheco verdadeira a J'iJ·ma do tabelliüo de Pa!mrJÜ'a tios 
Indios ll!anoel. Gracinda Cavaleante, e dou fé. 

1\taeeió, 2 de mar·éo do 1012.- O csorivão ferlern:l, Munocl 
Eustaquio da SU·oa. 

. Heconheco a firma uu Manoel Eustucjuio tia Silva. 
nio, Hl de abril de 1012. Em testemunho da verdade (si

gnal publico) . - Antonio Jos.é Laite 1J01'(!Cs. 

Documento n. :1:1 

2" boletim - Na eloic.ão realizada hoje nn li" secção clei
toJ•nl do municipio d~ PalrneiJ•a dos Tndios, Estado dr Alng<ias, 
pa1•a um Snnadot• na rt~novafJãO \lo ler.•t4~o ..:lo Senado .Fcdcl'nl o. 
sois Deput.ados Frdnr·nos pnr·a a legislatma do mil now,enlos 
e doze e milnovec<!!llos <J qualor·w, tiveram votos para Senador 
Fedei'UI, hachaJ'<JI fl.aymundo Ponte:• do MiJ•anda, advogado, 
J'esidcnt.o cm Mace ir'>, com votos ('100): Dr. i\lauonl Clornontino 
do Monte, advogado, residente na Cnpita·l Fednml, vinte cinco 
v'otos (25); para Deputados Fodm·nes: bacharel Nata!icio Cam
hoim de Vuseoncollos, Jlropric'lario, ·residente em Victoria, 
cento o dez votos (HO); capit.fi,o de corv<Jta Ar•istides Vieira 
do Mnscar<Jnhas, oiTicial rlo marinha, !'osirlonte nn Capital .Fü
!lm•al, noventa o uous votos (!12); Dr•. AJJ'redo Alvos de Car
valho, proprintario agricola·: resideute 0111 Muwi6, noventa o 
dous votos (U2); lHWI.HH'IJI Jluwbio l•'t;ancisco r]() Andrade, nu
vogado, r·,sidunto illll ~ilwoir'>, JIIJV<•Jll.a vot.os (\lll); Dr· .. Tosú do 
BnJ•t•os Alhuquur·qw, Lirrs, JH'OJII'iut.ario ngl'irmla, r·usir.lerrLu [!111 
Jlol't.o r.:r:Ivo', eineonnt.a o srds vnlos (ó!i): Dr .. Tniio B;tpf.isla 

' Accioly .lunicrr•, engerrlreii'O civil, rnsid•!rll.e rro rnunieipio de 
1\!nragogy, eineoont.a o seis votos (50); Dr .• Tosll da Rocha r.n
valcant.e. pr·opt·iot:u·io agr·ieo!n, r·nsidenio· no rmruidpio do 
União, qunt•enl.n voto8 (.lU); bacharel Dr•mocrilo lli'andiio Grn·-
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cindo advogado, l'osidente em Maceió, quarenta. votos (40); 
capitíÍo Dr. 'forenLilto do BJ•ito, medico, residente em Jl!ac0i6, 
trinta e seis votos (36) e Dr. Venancio Hemetcrio Lobo La~ 
batut, advogado, residente na· Capital Federal, trez!l votos (13). 

· Mesa eleitoPul da '•' secção do município do Palmeira. dos 
Indios, Estado de Alaguas, em 30 de ,i ano iro de 1912.- Joaquim 
José FCl'1',eil•a 1'o1'res, presidente.- Manoel Vicente Ferreira, 
mesario.- Antonio Tlwma: d'Albu.qu.crquc, mesa·rio.- José 
.V·icente Ferreira, mesario.- Tlwmi! Correia Sampaio, sccro~ 
f.ario.- HeracUto D'lf.arte de Carvnl!ro, {iscal.-Serapião Cor
reia Sampaio, fiscal. 

Reconheço as sete assignaturas supra sr.r de pt•IJprio punho 
por tor dellas conhecimento; c dou fé. 

Palmeira, 30 de ,ia·neiro de HH2. Em t.ostemunho da. ver
dade (estava o signal publico).- O tabellião publico, Manoel 
Gracinda Cavalcante. 

Reconheço verdadeit•a a firma· do ta!Jelliüo publico de Pal
meira dos Indios, Munoel Gracinda Cavalcante, o dou fé. 

Maceió, 2 de abril de HJI2.- O escrivão federal, Manoel 
Ettstaquio da Silva. 

Reconheço a fit·ma de Mnnoel Eustaquio da Silva, 
Rio, 19 de marco de 1912. Em testomunh() da verdade (si

gnal publico).- Antonio José Leite Borues. 

Doc11manto n. 3.f 

2• boletim - Na cleicão federal procedida bojo nesta 
5• seccüo do município de Palmeil·a dos Indios, Estado de Ala
gôas, pm·a um Scnadm· Federa'! o sois Deputados Fedoraes para 
a legislatura do mil novecentos o do~e a mil novecentos e qua
torze, por este Estado do A!lagôas, tiveram votos para Senador 
Federal: bachm·el Ruymundo Pontes de Miranda, advogado, re
sidente em Maceió, cento e vinto o nove votos (129); Dr. Ma~ 
noel Clementino do Monte, advogado, residente na Capital Fe
deral, vinte e cinco votos (25) : para Deputados Fedemos: ba
charel Nutalicio Cnmboim di! Vnsconcellos, proprietario, resi
dent~ em Victoria, cento o quarenta votos (140); capitii•o do 
corveta At:istides Vieira Mascarenhas, official de marinha, re~ 
sidente na Capital Fedct~a:l, cento e trinta o oito votos (138); 
Dr. Alf1•edo Alves do Carvalho, proprietnrio ngricoln, residen:~ 
em l\lacei6, cento e vinte votos (120); Dr. Euzebio Francisco 
de Andrade, advogado, residente ctn Mrweió, oitenta e cinco 
votos (85): bacharel Domocrito Brandão Gt'ncindo, advogado, 
residente em Macoió, oitenta e cinco votos (85); Dr . .Tosti do 
Barros de Albuqum·que Lins, propt·ietnrio agrícola, residente no 
município de Pm•to Calvo, cincoent.a e dous votos (52); Dr. João 
Baptista Accioly Junior, engenheiro civil, residente no muni~ 
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cipio de Maragogy, cineoenta e dous votos '(52); Dr. Jostl da 
Rocha Cavalcante, proprietario ugricola, resideule no mnni·
cipio de União, quarenta e seis votos (1ü); Dr. capitão ~l.'~ren
tillo de Brito, medico, residente em Maceió, quar•mta e quatru 
votos ( 44) e Dr. Venancio Lobo J.abatut, advogado, resid~nte 
na Capital Federal, oito votos (8) . . 

Mesa da 5' scccão eleitorni do município de Palmeira rlns 
Indios, Estado de Alagôas, aos trinta dias do mez de janeiro do 
nnno de mil novecentos o doze.- A:arias Fcrr9ira de Albu
querque, presidente.- Antonio ParanJws Sob!•inlto, mesario. 
- Eduardo Leo]loldino de ttrau.jo, mesnrio .- Gabriel A7·
chanjo Tavm•es, secretario.- Anthero Corrua d~ Amorim·, 
fiscal.- Joviniano Leo)Joldino de A1·aujo, mesario. 

Reconheço as assignaturas supra SCI' as proprias dos cida·
dãos Azarias Ferreira de Albuquerque, Antonio Paranhos So
brinho, Eduardo Leopoldina de Araujo, Joviniano Leopoldina 
de Araujo, Gabriel Archanjo •rnvares e Anthero Carrila de 
:Amorim, do que dou fé. 

Palmeira, 30 de janeiro de 1012. Em testemunho da ver
dade (estava o signal publico).- O tabellião publico, Manoel 
Gracindo Cavalcante. 

Reconbeco verdadeim a firma supra do tubellião Manoel 
'Gracinda Cavalcante a dou fé. 

1\!aceió, 26 de fevereiro do 1912. Em testemunho da ver
dade (estava o signal pub'lico) .- O i" tabelliüo publico int,e-
rino, Euaenio de Souza Campos, · 

Reconheço verdadeira a firma do tabellião publico de Pal
meira dos Indios, Mano e! Gracindo Cavalcante, o dou fé. 

Maceió, 2 de marco da i 912. O escrivão federal, Manoel 
Eustaquio da Silva. 

Reconheço a, firm11 de Mnnoel E\l'Staquio da Silv11. 
Rio, 19 de abril de 1012. Em testemunho da verd11de ;(~a-

tava o signal publico). - Anton·io José Leite Bo!•acs. · 

Docu·mento n. 35 

2• boletim - Na eleicão a que se procedeu hoje, nesta 
6' secção do município de l'almeirn dos Indios, nesto Estado 
de A:lagOas, para um Senador pnra a renovação do tcrco do Se
nado Federal c seis Deputados Fodoraes, para a legislat.ura de 
mil novecentos c doze n mil novoct:ntos c quntorzc, por este 
Estado de Alagôas, tiver.am votos: para Senador Fedcrnl, ba
charel Raymundo l'ontos do Miranda, advogado, rosidento em 
Mncció, cento e cinco votos (i05); Dr. Munool Clementina do 
Monte, advogado, residente JUl Capital Federal, vinte e um 
vot.os (2i) ; para Deputados Fedemos: baeharol Natnlicio Cam
boim do Vasconcollos, proprictario, residente no município de 
,Victoria, conto· e· trinta :votos (i30); capitão de corvct11 Aris-

'' 
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tidos Vieira 1\lnscarímhas, officinl de marinha, residente na 
Capital Fcdora•l, ~cnto c ~inco votos (105); bauhat•e! Euzebio 
llrancisco do Andt·ade, advogado, residente cm 1\laceió, oitenta 
c cinco votos (85); Dr. Alfredo Alves de Carvalho, proprietarJO 
agrícola, residente em Maceió, oitenta c cinco votos (85); Dr. 
João Baptista Accioly Junior, engenheiro civil, rcsid~ntc no 
município de 1\laragoypc, quarenta c sete votos (47); Dr .• José 
de Barros Albuquerque Lins, proprictario agrícola, residente 
no município de Porto Calvo, quarenta e sete votos (47); ca
pitão Dr. 'l'ercnt.illo de Brito, medico, residente cm .1\lacció, 
quarenta e seis votos (!•ü); Dr. José da Rocha Cavalcante, pro
prietario agrícola, residente no município .da União, quarenta 
e tres votos (43); bacharel Dcmocrito Brandão Gracinda, ad
vogado, vcsidente cm Maceió, quarenta votos (40) e Dr. Ve
nancio Hometerio Lobo LabaLut, advogado, residente na Ca
pital llederal, dous votos (2) . 

1\lesa da 6' secção eleitoral do município de Palmeira dos 
Indios, no Estado de A!agôas, aos trinta de janeiro de mil no
vecentos e dozfr.- Clar'indo Soares da Motta, presidcnte.
José Tmmres da Rocha Guedes, mesario.-Lucio Xavier Soares, 
mesario.- José Marques da Silva, mesario.- Luiz Ferreira 
de Souza, mesario.- lldc(on~o lzidro da Silva, fiscal.- Josá 
Alfredo de Amorim, fiscal.- Camülo Ferreira de Souza, fiscal. 

Reconheço as oito assignaturas supra, por serem de pro
prio punho e por ter <lellas inteiro conhecimento; dou fé. 

Palmeira, 30 de janeiro de HH2. Em testemunho da ver
dado (estava o signal publico).- O tabelliüo iiüerino, Manocl 
Gu·imarãcs de Carvc:lho. 

Reconheco verdadeira a firma· do tabelliüo interino de 
Palmeira dos Indios, l\lanoel Gmoindo Cavalcante, e dou f~, 

1\Iaceió, 2 de mar~o de 1012.- O escrivão federal, Manoel 
Eustaquio da Silva. 

Reeonheco a firma d~: Manoel Eustaquio da Silva. 
Rio, 1 O de maio de 1012. Em testemunho da verdado ( es

tava o signal publico).- Antonio José Leite Borues. 

Documento n. 36 

2" boletim - Na eloiciio fodoraJ· procedida hoje nesta 
1' seccão eleitoral do município do Bello Monto, para um Se
nador na renovação do t.orco do Sen•ndo lledernl o seis Depu
tados Federaes pnra n legislatura de !012 a IOJ.i inclusive, por 
os to Estado do Alaguas, obtivomm votos: para Senador !lo
deva! na renovação do torco· do Senado Federal, bacharel Rny
mundo Pontos do Miranda, advogado, rosidonte em 1\lnceió, 
oonto o kintn o tres votos (133) ; para Deputados lloderaes: en
pitão Dr, 'l'orontillo do Brito, medico do Exercito, residente 
em 1\laceió, cento o noventa o cinco votos (105); bacharel Al- · 
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fredo Alves do Carvalho, propt·ielario -agricola, residente em 
l\lnceió cenlo e quinze vot.os (115); bn~harel Euzebio llran
cisco de Andrade, advogado, residente em Maceit\, eento c 
quinze votos (t15); capitão de ~orv·eln Aristides Vieira de 
Mascarenhas, ol'ficia! de marinha, residenle na Capilal llc
derrrl, conto e quinze votos (115); Dr. Nata!icio Camboim do 
.Vnsconcellos, proprietaric, residente em Victoria, oitenta votos 
. (80) ; Dr. Democrito Brandiio Gt·acindo, advogado, residente 
cm Maceió, vinte c cinco votos (25); bachnrel José de Barros 
Albuquerque Lins, proprielario, residente om Camaragibe, 
:vinte votos (20) . 

Mesa eleitoral da '1' seccüo do município de BeiJo 1\lonte, 
Estado de Alagôas, 3'1 de ,janeiro de 1012.- .losé Freita.! Melro, 
presidente.- Antonio Fc.rrcira Machado.- Jo.16 Jlodri(fu.es de 
Oliveim.- Antonio Jo,,u,u:int de Andrade.- Francisco Antonio 
de .V dlo, sccretari o. 

Reconhece corno vct•dadeir·as as citwo J'il'!nas supt•as e 
dou fé. Em testemunho dn verdade (eslava o signal publico). 

Bel\o Monte, 30 de ,janeiro de 101:!.- O lube!!ião, Epa· 
minondas A11ria"io Machatlo. 

Reconheço vcrdadeim u l'ir·ma SUJll'a do lalwl\ifto Epami
nondas Aprigio Machado e dou f(•. Em leslomunho da verdade. 
(estava o signal publico)•. · · 

Macei ti, ::!ü do fevereiro de 1llU .- O label\iüo inlet•ino, 
Ett{fcJiio de Souza Campos. 

Roconhoi\O ·ser· vcrdadeim a firma do labelliãü rle Bello 
1\!onJ,e, EpanÍinondn~ Aprigio Machado e dou fé.·. 

1\lacoir\, z,de marco de HH2.- O csct•iviío J'cdet~al, Manoe! 
Eustattrt'io 1~'' S'ilva. 

lloconheço a firma do Manoel Eustaquio da Silva r. r!ou fú. 
l~rn tesl.umunho da vc!'dacle (eslava o signal Jlllh!ieo). 

Rio, 10 'de abril do J9J2.- A?ttonio Jas1! Leite Bm•(Jcs, 

Docu.mcnto 11. 87 

2' boletim -Eleição l'edt~t·al procedida ho.ie nosl.a segunda 
socr;üo eloito!'al do município do Bello i\lonto, para um Rcnudor 
Federal o seis Dopulndos Fedcraes par·a u }l1gislalura de 1n12 
a inH inclusivo, por esLc Eslado de Alagõas, obtiveram votos: 

Pat•a Sonndot• Jlcderal na ronovaçiio do tet•co do St\Jlado
Dr. Haymundo Ponlos do M ii'Unda, advogado, rosidenLo em 
1\laceió, eenl.o e vinte tms votos (1:!3); para Deputados l!'edo
raes: Dr. All'l'üdo Alves de Ca!'valho, Jll'OJJt',iet.urio agt·icoln, 
residente em Maeeit\, eenlo e quatorze votos (U4); Dt•, Eu
zubio Francisco de AndPndc, nd,·ogado, l'üsidentn om Mncciü, 
cenlo o qualot·ze vol.os (Hit); Dt·. Nnt.nlicio Camboim·do Vus
concellos, proprielario, I,'osidonte em Vietorin, cento e quntot•zo 
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votos (!H); capitão do cor·veta Al'istidc~ Vicir·a de Masca
I'Bnhns, ot't'icial de marinha, reRiden:f,e na Capital 'J!,ederal,. 
conto e quatorze valas ( 1 H); Dr. Democrito Br·andão Gra
cinda, advogado, residente cm Maeei<l, cento c quatorze votos 
(!H); capitão Dr. 'l'crenWlo de Brito, medico, residente em 
Maceió, trinta o cinco votos (3il); c Dr·. José de Barros Albu
querque Lins, proprietario agrieola, residente no municipio 
de Cnmaragibc, dez votos ( 10) • . 

M~sa eleitoral da 2' secção do Municipio de Bailo Monte, 
Estado de A!agôas, 30 de ,í aneiro de 1 01:!.- Luí: Mene:es da 
Sil-va Ta-vm·es.- Pedro Soares de .1/ello.~ Manoe! Pere•ira da 
Ror,ha P'itta.- Alfonso Celso de And·rade.- IC?•em'ias ;llontdro 
de Castro. 

Reconhcco .como verdadeiras :JS cinco firmas .supra o 
dou J'é. 

Bello Monte, 30 do Janeiro de 1012.-0 ta!Jcllião, Epami
nmldas AwirJio Ma c h ado. 

Reconheço verdadeira a firma supra do labellião Epami
nondas Machado o dou fé. 

Mnceió, 2ü do fevereii'O de 1 0'12. Em lcsl.emunho da ver
dade.- O i" cseriviio interino, Euamrio llc Son;a Campos. 

Reconheço set· verdadeira a firma do tauollião do Bulia 
Monte, .Epaminonctas Aprig:io Machado, e dou fé. 

1\!aeció, 2 de março de 1012.- O escrivão federal, lolanocl 
Eu.staquio tJUl Silva. · , 

Reconhcco verdadeira a fi t•ma supra. 
Rio, 19 de abril de 1912. Em tcstemunhfJ da verdade.

Anton'io los6 Leite Boryes. 

Docu.mento n •• 18 
• 

2" bolotim Na secção realizada. lwjv, nesta t' secção 
oleitor·nl do município de Piassabussú, para um, uigo Estado 
do Alagtias, para um Srmador· pela renovu~.ão do lor'!)O do Se
nado Federal c seis Dopulados ao Congresso Nacional, }Jat•a a 
logislnf.ura de mil novee~ntos e doze a mil novecentos e· qua
torze, por· este Estado de Alagti:rs, tivm•am votos: par·a Senador 
Fedem!, J:)r. Manoel' C!cment.ino do Monte, com doze votos c 
Dr·. Rn~·mundo Pontes do M irnnda, advogado, residente cm 
Mucció, com sessenta votos, digo com sessenla e l.res vol.os; 
pm•a ·Deputados Feder·aes, Dt•. Euzebio llmncisco do Andrade, 
•advogado, residente cm Muceió, com oitenta votos; Dr·. All'rüdn 
Alvos do Cat·vnlho, propriotario ngl'icoln, residente c.m l\\acoio, 
com sosscnl.n c seis vetos; capitão de cot•vota At•islidos Vieira 
de Mascnronhas, ofi'ícinl de marinha, residente na Capital Fo
der·nl, com sessenta e um votos; Dr. Nutnlicio Camlroim do 
Vaseoncellos, pt•opriot.ario, l'tJsidenlo em Vict.OI'ia, com qua
renta e einco votos; Dr·. João Ba.plista Accioly .Tunior, engc-
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nhoil•u civil, rosidcnl.o no município do Mut•ugogy, com vinte o 
seis votos; D1•, enpil.iio ··roront.illo do Brito, medico, residente 
om Mnceió, com vinte votos; D1•, .To~ó .do llnt•J•os Albuquerque 
J,i11s, propriotnrio ngricoln, t•esidmJto 110 município de Portu 
Calvo, com dewilo votos; Dr. Dumocrito Bt•andiio Gmcindo, 
advogado, residonte em Macoió, com dewsote votos; Vit·gilio 
Antonino do Carvalho, advogado, t•osidento um ll!acoió, com 
sois votos; Dr. José da Hochn Cavalca11to, pt·opriotario agri
coln, residonlo 110 município de União, com onze votos o Dr. 
Venancio Hemel.ol'io J,obo Labntul, advogado, l'osidente na Ca
pil•lll }<.odortil, com cilwo vot.os. 

Mesa cleil.oral da I' soccüo deste município de •Piassn
bussú, no Estado de Alagôas, em trinta do janeiro de mil no
vecentos e dozo.- Silvino da Mcllo, presidente.- Leopoldo 
dn Cnsta CltmJCs, mesario.- José Lcrmcl de Mello, mesario.
l'<'tii'O Martm· de Gtit!S, nwsario.-/lde[on.w da Rot!lta Car'Valha, 
secretario.- 1\'t!pos'iano 1'enorio Cmwlaantc, fiscal. 

HrconhOi•o verdadeims as Reis firmas supra o serem do 
proprio punho dos mesmos, por· ter dellas inteiro conhecimento, 
do que dou fé. 

Piassnbussú, 3i de ,janeiro do 1012. Em testemunho d'll 
verdade.- O tnbelliü'o publico, Manoel Corr~a da Annunciação 
Gama. 

Heconhcco n firma Mnnoel Cot•t:lin dn Annunciaciio Gnmn,, 
Hio, IG- 4- 012. Em test.omunho da verdade.- O tabclliúo 
interino, Anton'io José Leite Borues. 

Documento n. 39 

2• lwletim - Na eleiciio federal, realizada ho.il} nesta pri
meira seccüo eleitoral do município do Pi'lar, Estado de Ala
góns, pam um Senador nn ronovaciio do terço do Senado Fe
deral o sois Deputados Foder.aes· para a legislatura do f9i2 a 
I 914 por esta Estado de Mngóns, tivornm votos; Para Senador 
.Federal, na rcnovaciío do terco,- Dr. Raymundo Pontes de 
Mil•itnda, advogado, residente cm 1\lncoió, conto o vinte oito 
(128) votos; D1·. l\!anool Clomcntino do Monto, advogado, re
Ridente na CapHnl .Federal, dez votos (lO). Pnrn' Doputndos 
Fedoraes; Dr. eapit.iio ~rorontillo do Brito, medico, rosidonf,e 
om Macoió, cento e novcnln ( 100) votos; Dt•, All'l'edo Alves do 
Carvalho, Pl'OJH'ietnrio aA'I'icola. rosident,o om Mncoió, cento e 
quinze (115) votos; bnchnre·J Euzcbio Prnncisco do Andrnde, 
ndvoP'adn. J•osidnnto em Uaroiô, conto o cinco (105) votos: 
cnpitiío do cOJ•votn Aristidns Vieira do Mascnronhas, officinl de 
mnrinhn. l'osidontn na Capital J<odorill, cem (100) votos; Dr • 
• Tosó do Barros Albu11uor·que J,ins, PI'Olll'iotnrio ar;ricoln, rosi
dento no munieipio dn Pm'l·o Cnlvo, sel.ontu o sote (77) votos; 
Dr. Nntalic!o Camboim do Vnsconcellos, pronrietnrio, residente 

• 

l 

•• 
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em Victoria, setenta (70) votos; Dr. João Hnptista AccioJy, 
Junior, engenheiro civil, residente mo município de Maragogy,. 
do1. (10) vot.os; Dr. Josú da nocha Cavalcante, proprietario 
agrícola, residente no município de União, sete (7) vows; Dr., 
Vonancio HemeLerio Lobo Lnbatut, advogado, residente na Ou" 
pitnl Federal, quatro (I•) votos; bacharel Virgilio Antonino de 
Carva!lho, advogado, residente em Maceió, seis (G) votos; Dr .. 
l'edro Soares de Albuquerque, medico adjunto do exercito, 
residente em Macció, seis (ü) votos. 

Mesa eleitoral da 1' secção do municipiC> do Pilar no Es
tado do Alagôas, nos trinta dias do mez de ,janeiro do mil no
vecentos e dozo.-llodri(IO Fm·n/.iano de Jlloraes, presidento.
Au.ultsto Cavaleant'i Nicodemos, mesurio.- Francisco Vieir,a da 
Costa, mesario.- Ené11s Fm•J•c·iJ•a Chaves, mesnrio.- Jonas diJ 
Sá 'Cavalcante, secretario. 

Reconheço verdadeiras a Jettra e as cinco assignaturas 
supra, dou fé. 

Pilar, 30 de ,janeiro de 1912. Em testemunho da verdade 
'(estava o signal publico).- O t.nbelliüo publico, Manoel Joa
quim Cardoso' Filho. 

Reconheço a firma supra do tabel!iiio Manocl JO'aquim 
Cardoso Filho. Em 1G de abril do '10'12.-'-- Em testemunho da· 
verdade (estava o signnl publico), ildolpho V. de Oliveira Cou
tinho. 

Doc!lmento n. 40 

2' boletim - Na eleição ·federal realizada ho,ie nest'nl se
gunda sccciio eleitoral do município de Pilar do Estado de 
A!ugllas, pam um Senador Federal na renovação do terço do 
Senado Federal o seis Deputados Federaes para a vigencia de 
•legislatura que teem de servir durante o período de mil no
vecentos e doze a mil novecentos o •Juawrz·~. por esse Es
tado de Alagóas tivemm votos: Pnm Stmador Fede
ral nn renovação do terco; Dr. Itaymundo Pontes de 
Miranda, advogado, residente om Macció, cento e treze 
(113) votos; Dr. i\lnnool Clementina do Monte, advogado, 
residente na Capital Pedernl, quin7.fr ('15) vetos. ·Para Depu
t.ndos Pedornes: capitão Dt•. Tcrcntillo de Britto, modico, re
sidente cm Mncció, cento c sessenta (.1ü0) votos; capitão de 
corveta Aristides Vieira de Mascarenhas, official do marinha, 
residente na Capital Federal, eento o Yint.o o cinco (125) votos: 
Dr. ,Tostl do Barros Albuquor•quc Lins, propriotario ngricola, 
residente do munieirio do Porto C'nlvo, cento e vinte ('120) 
votos; Dr. Aff'onso Alves do Carva!lho, pronriotario agrícola, 
residente cm Macoió, cento o cinco (105) votos: bnchnrol Eu
whio Ft•mwiseo do Andmde, ndvogndo, rosidontc om 1\!ncoió, 
cincocntn (GO) votos; haehnt•cJ Nnúulicio Camboim do Vnsoon-. 
cellos, pt•opl'iiltnt•io, t•csirlente em Vict.orin, vinte (20) votos; 
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D1·. João Baptista Aecioly Junior, engenheiro civil, residente 
no municipio do Mnragogy, quinze (15) votos; bacharel ;Tosó 
da Rocha Cavalcante, prop!'iotnrio agrícola, residente no mu
nicípio de União, doze (12) votos; Dr. Virgílio Antonio de 
Cat•valho, advogado, rosidm:lt.e em Maceió, doze (12) votos; Dr. 
Pedro Soares Albuquerque, modico adjunto do Exercito, resi
dente em i\faceió, dez (10) votos; bacharel Democrito DrandÜIO 
Gracinda, ndvogado, residente em l\laceió, oito (8) votos; Dr: 
Venancio Hernoterio Lobo J.abatut, advogado, residente na Ca
pital l~edera·J, trcs ( 3) votos. 

Mesa eleif.oral da 2' secção do município de Pilar, do Es
tado de Alagôas, 30 de j-aneiro de 1912.- Jesu:ino Nicomcdcs 
de Sou.:a Danta.v, presidente·.- João Gitahy, mesario.- Carlos 
Costa.- Lui: Simões Braya.- Bisilio Barbosa dos Reis, se.., 
cretario. · 

Reconheço vm>dadoiras lettra· o as cinco assignaturas supra, 
dou fé. 

Pilac, 30 de janeiro de 19'12. Em testemunho da verdade 
'(estava o signal publico) .- ManiHJl Joaqnim Cardoso F'ilho. 

Reconheço a firma o signal publico. Rio do Janeiro, Hl do 
abril de 1912. Em test.~munho da vcrd'ade (ostavá o signnl pu

. blico) .- Marwel Joaqulrn Cardoso Fil/to. 
Reconheço a firma supra do tabellião Manoel Joaquim 

Cardoso :Filho. Rio, Hi de abril de Hl12 .- Adolplw V. de Oli· . 
veira Coutinho. 

Documento n. 41 

2• boletim - Na eleição a que se procedeu ho,je perante 
esta mes1l· para um Senador l~edoral e sois Deputados Federnes 
á proxima legislatura de 1912 u 19f.l, inclusivo, por este Es- · 
tudo de A:lagôas, obtiveram votação: Para Senador Federal, 
Dr. Mnnool Clementina do Montü, cinco votos (5); bacharel 
Raymundo Pontos do Mil'anda, cento o qunron'ton o tres votos 
'( 143) . Para Deputados Foderaos: Dr. Joaquim, digo Dr. Eu
zebio Francisco dn Andrade, cento e treze votos (113); ba
charel Nat.alicio Camboim de v.nsconccllos, cem votos (100); 
Dr. Terentillo do Britto, conto e seis vótos (106); Dr. Virgílio 
Antonio dl• Carvalho, oitenta vo'tos (80); capitão de corvel!a. 
Aristides Vieira digo o Dr·. Virgílio Antonino de Carvalho, 
cento c sois votos (10ü); Dr. Alfredo Alves de Carvalho, oi
tenta e seis votos (86); capitão de corveta Aristides Vieira de 
Mascarenhas, oitenta o cinco votos (85); bach·arel Democri'to 
Brandão Gracinda, setenta o quatro votos (74); Dr. José de 
Barros A'lbuquerquo Lins, trinta o seis votos (3G); cnpitiio Dr. 
Pedro Soares, quin1.o votos (15); Dr. Joüo Baptista Accioly 
Junior, oito votos (8); Dr. José da Rocha Cavalcnn:t.i, oito votos 
!(8); Dr. Vennncio .Homotcrio Lobo Lnbatut, tres votos (3). 

' 
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· Mesa eleitoral da 1• seccwo do município de Euclides Malta, 
no edifício da Intendencia Municipal, 30 do janeiro de 1912.
Manoel 7'ei:J:eira de Fartas Costa, presidente.- Macario José 
RotiJ•ioJws, mesario.- .Manoel G1!'roncio Costa, mesario.
Pedro Alves da Silva, mesario.- Petronilho Mendes Parreira, 
secretario. 

Reodnheco verdadeiras e de proprio punho as cinco firmas 
supra, por ter dellas inteiro conhecimento, dou fé.- Villn 
Euclides Ma'ltn, 30 de janeiro de 1912. Em testemunho da ver
dade, estava o signal publico.- O tnbelliiio publico, Manoe.l 
Rodriuues da Sitva. 

Reconheço verdndeit•n a firma do tabolliiio publico do 
Euclides Malta, Manoel Rodrigues da Silva, o dou fú. · 

Mnceió, 2 de marco do 1912.- O escrivão federal, Manocl 
Eustachio da Silva. 

Documento n. -12 

2" boletim - Nu eleição a que se procedeu hoje, perante 
esta mesa, para um Senador federal, na t•enovacão do terço 
e seis Deputados fedemos, á pt•oxima legislatura de 1912 a 
1914, inclusive por ost.<; Estudo de Alagôas, obtiveram votação: 
Para Senador füderal, baehurel Raymundo Pontes de 1\lirnndu, 
cento e onze (111) votos; Dt·. Mnnoel Clementina do Monte, 
nove (O) votos. Para Deputados fedoraes, Dr. Euze!Jio Fran
cisco de Andrade, cento o trcs (103) votos; capitão Dr. Teron
tillo de Brilto, ccnt.o c um (101) votos; capitão de corveta 
:Aristides Vieira Mascarenhas, oit.enla (80) votos; bacharel 
Natalício Camboim de V:asconceHos, setenta o oito (78) votos; 
Dr. Alft•edo Alvos de Carvalho, setenta o cinco (75) votos; 
ba.charol Domocrito Brnndüo Gracinda, sessenta e cinco (65) 
votos; Dr. Virgilio Anlonino de Carvalho, cincoenta (50) votos; 
Dr. Josó do But•t•os Albuquerque Lins, vinte o tres (23) votos; 
Dr. João Baptista Accioly Junior, sete (7) votos; capitã10 Dr. 
:Pedro Soares de Albuquerque, dez (10) votos; Dr. Jostí da 
Rocha Cavalcanti, seis (ü) votos; Dt•, Venancio Hemeterio 
Lobo Labatut, dous (2) votos: 

Mesa oleitot·al da 3" secção do municipio de Euclides 
Malta, na escola mixta da professora publica. D. Anna· .Frócs, 
30 do ,janeiro de 1912, digo 2' secção do município do Euclides 
Malta, cm 30 de jnneit•o de 1912.- Manocl Sara'i'va da Araujo, 
presidente.- Jzabel Anacleto ~1<t Cunha, mesario.- Anton·io 
Toledo F'i!lw.~, mosurio.- Joaquim de Lemo" Vasconcellos, 
mosario .- l<'rancisco Xa·vicJ• de A mujo, secretario. 

Rcconhoco vol'dadeit•as o de propt·io punho as cinco firmas 
supra por ter dollas inteiro conhecimento, dou ftl. 

Villa Euclides Malta, 30 do Janeiro de 1012. Em teste
munho o 1'tl da vordutlo, estava o signn•l v.ublico.- O tabolliúo 
publico interino, .Manocl Rodriaucs da S'll·va. . 

I 
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Reconheco verdadeim a firma supr.n do tabelliíio Mnnoel 
Rodrigues dru Silva o dou fé. 

Em testemunho da verdade, estava o sígnal publico.- O 
1' tabelliúo publico interino, Euaenio de Souza Campos. 

Reconheço ser verdadeira a firma do tabellião publico do 
município de Euclides l\lalta, Manool Rodrigues da Silva, e 
dou fé. · 

Jlfuceió, 2 de marco do 1012.,-- .Uanoel Eu8'taquio da 
Silva. 

Reconhece verdadeira a firma retro do tnbelliiio Manoel 
Rodrigues da Silva, e dou fé. 

i\!acció, 2G de fevereiro do 1012.- Em testemunho da 
verdade, estava o signnl publico.- O 1" tabellião publico in
terino, Euacnio de Souza Carnpos. 

Reconheço ·~ firma de 1\la.noel Eustnquio da Silva.- Rio, 
19 de abril de 1912.- O tabeNiíio interino, Antonio José 
Leite Borues. 

Exmo, Sr, Dr. f• Secretario da Camara dos Deputados -
O bacharel Raymundo Pontes de Miranda, para os fins elei
toraes, requer a V. E:x:. se digne mandar cert.ificar, .tendo em 
vista as contestações offerocidas ás eleições federaes do Estad•:· 
de Alngôas realizadas em 30 de janeiro ultimo perante a se
gund~~: Commisswo de Inquerito: 

1•, si algum contestante instruiu suas allegações com do
cumentos constantes do 2" bolet.ins com o resultado dns elei
cõos procedidas em diversas secções de diverso~ municípios 
do Alagôns; 

2•, no caso affírmativo, qual o resultado constante detises 
bo'letins para Senador F.ederal, por secções eleitoraes e si silo 
authenticos. 

Nestes termos pede deferimento. Rio, 24 de· abril de 1012, 
- Raymttndo Pontes de llliranda. · 

Como requer, 2-1 de· abril de 1012.- S. Leal. 
Em cumprimentQ no despacho supra, cabe-me cort.ffioar 

que, revendo as contestações offerecidas ás ele·icões federnes 
do Estado de Alagôns, realizadas om 30 de janeiro de 1912, pe
r~nto ~ Segunda Commissiio dr. Inquerito, vm•ifiquei que na 
contestnciio do Sr, Terentillo· do Britto, existem trinta e um 
boletins oloitoraes com o result.uclo das eleições procedidas em 
divm•sa.~ .secções dos municípios do Pnlmoirn dos Indios; Santa 
Luzia do Norte, Atnluia, Muricy, Pillnr, S. I.uiz do Quitunde, 
Euclydos Mnttn, Bollo Monte e Pinssabusst\, do Estudo do Aln
l!tlns, E' o seguint.o o resultado constn·nt.e desses boletins, pura 
Senador, por seccõos oloitol'nes: Palmeira dos Indios, 1' socciio, 
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Rnymundo de 1\lirunda, 120 votos; ClomenLino do 1\lonte, 26 
voLos; 2" sccciío, Rnymundo, i15; Clemontino, 23; 3' secciío, 
Rnymunuo, 00; Clcmentino, 20; .\"secção, Rnymu~do; 100; Clo
ment.ino 25; 5" secção, Ri1ymundo, 120; Clementmo, 25; &exta 
soccíio, Rnymundo, 105; Clemcntino, 2i; Santa J.uzin do Norte, 
i' secção, Rnymundo, os; Clementino, iO; 2' soccão, Rnymundo, 
06; Clementino, 2i; 3• secciiJo, Rnymundo, 75; Clementino, 20; 
4'· secciío, Raymundo, 50; Clementino, H; 5' secciío, Raymundo, 
i08; Clemcntino, H; Atalaia·, i' socciío, Raymundo, 124; Gle
montino, 24; 2" soccão, RaymundG, 160; Clementino, 15; ter
ceira secção, Raymundo, 130; Clement.ino, 29; 4' seccíio, Ray
mundo, 148; Clementino, 2G; Mu!'icy, 1' secciio, Raymundo, 
108; Clementino, .\; 3" secção, Rnymundo, 50; Clementino, 8; 
'•' sccciío, Raymundo, 38; Clomcntino, 2; 5' socciío, Raymundo, 
3i: Clementino, 2: a• secciio, ·nnymundc, ll5; Clemcntino, 3; 
J>illnr, I" secção, Rnymundo, 128; Clem<Jnt.ino, 10; 2' seccllo,. 
llaymundo, 113; Clmnentino, 15; S. Luir. do Quitundc, i' seecilo, 
Raymundo, '107; Clemcntino, i2; 2' secção, llaymundo, 84; 
Clementino, ifi; 3• secção, Raymundo, 55; Olcmcntino, 14; Eu
clydes Malta, i' secção, Raymundo, 143; Clementino, 5; se
gunda secção, Raymundo, 111; Clomentino, O; 3' secção, Rny
mundo, 122; Clementina, O; Bel! o Monte, 1' secção, Raymundo, 
133; 2" secciio, Raymundo, 123; Piossabussú, i' S!lcção, Ray
mundo, ll3 votos e Clementino, 12 votos. Certifico mais que 
os boletins silo nuthent.ieos e as firmas dos tnbelliües de Ala
gõas reconhecidas pelo tnbelHão Fonseca Hermes. E, por ser 
exacto, eu, Perieles Mendes Velloso, 2" official da Secretaria 
da Camura dos Deputados, passei a presente ee·rtidiío, que vne 
datada e assignadn pelo Sr, Dr .. Rodolpho Custodio Ferreira, 
director da mesma secretaria, . . 

Secretaria, 25 de abril de 1012.- Rodolp/to Cttstodio Fcr
t•cira. 

REFUTAÇÃO Á CONTESTAÇÃO DO SR, RA YIIIUNDO DE MIRANDA 

Prcambulo 

Distinguido com -n· honrosa confiança dos suffrnglos de 
grande e significat.iva ma·neira do eleitorado do meu Estado 
natal, aqui me acho cumprindo o indeclinavel dever de de
fender o diploma com que Alagõas me acreditou perante o 
Senado da· Republica para nelle ter. assento, e do qual pretende 
afastar-me o meu competidor. 

O Sr, Raymundo de Miranda, na contestaciío que offere!leu 
ti legalidade do meu diploma e va;Jidndo da minha eleicilo, ini
ciou o sou trabalho por uma especio de introducçlio bastante 
singular, quando, entretnnta, trata-se de nssumpto de mnximo 
interesse e sm•iedade. 

Começou, pois, S. S. abusando da tolorancia dos membros 
~a Comll!issíio do VOI'ificncüo do poderes com o seu longo e 
mconvontente prefacio, em que toda a sua principal prcoc-
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cupacão foi: pr·imciro tecer .uma i nu til intriga entre o Senador· 
eleito c di plomndo e o governudm· do J<~stado de Alagôns, recen
temente t•econhecido e proclamado, o Sr. coronel Clodoaldo 
da Fonseca; segundo, upresentn'l'-so farcistnmcnto como vi
clima sempre perseguida naquelle Estado pelos que fomm do 
coronel Pedro J'nulino 'inimigos incarniçados. ' 

Paru responder a esses pontos du uccusações gratuitas, de 
feição por domais pessoal, os quaes poderia, sem prejuízo .da 
defesa, deixar de ludo, por· não tm·em no debute nenhum peso 
nem· cabimento, pouco mo será preciso dizer, o que, nliús, 
fa~'O tão sómentc para urr•edar do espirita dos que teem do nos 
julgar toda duvida a esse respeito. 

Mas, assim fazendo, proeederei synt.hetica e rnethodica
mcnte para niiJo gastar muito tempo nem palavras com o reba
timento das a!legaçócs do constante. Antes, porém, devo para 

. logo assignalar· que osso expediente do persuasão, usado para 
com os membros da illustre Commissão, · alóm de pouco cor
reato, devo tor sido om pura perda, porque semelhantes ques
tiunculas de velha historia politica estadual, mal contada ou 
ageitada a· fins do occasião, om absoluto não interessam no 
exame o julgamento do uma eleição, ainda quente, do Sonadot•es 
da Republica. 

Disse o contestante que entregava ú Commissão os do
cumentos do ns. 13 a 43, com os quaes provava o enormiJ' [nrto 
de votos (expressões textuaes) que havia soffrido na apuração 
da eleiciío, ot•a discut.ida, e fazia a apreciação do se11 antago
nista, mostrando que prestigio ,se não inventa, que suffmgios 
não .se conseguem sem sympathias nom serviços antet•ioros, 
que a eloiçfio do honrado coronel Clodoaldo da Fonseca para 
governador do Estado do Alagõas não era resultado dos es
forços do aaru.pamento politico de que o candidato diplomado 
era representante, c sim provinha das tradições de sua familia 
e especialmente da memoria de seu venemndo pae. 

Allegou mais que o Senador diplomado !'or-a sempre, no 
Estado, encarniçado ,auvcrsario do coronel •Pedro Pnulino, sobre 
cu,ios revezes polit.icos foi inaugurnda uma situação que o fez 
Deputado Feder•al. 

Concluindo, por· fim, toda a sua fantasiosa objurgatoria, 
em que mais do que outJ·a eousn, lenta o ~ontestante saHentar
so como o unico au~igo leal do coronel Pedro Paulino e, por 
ossr, motivo, sempre perseguido, te1•mina com o seguinte tre
cho: • São notarias a mú voründe, as manifestações desfavo
raveis do meu antagonista om suas correspondencias episto
lares e (as) dos seus alliados em Maceió contra o benemerito 
chefe da Naciio e sua fnrnilia, 1í sombra do nome do coronel 
Clodoaldo •. 

Que responder' a tudo isso que ahi ficn, mas não merece 
·qualificação 'I 

Respondo, na qualidade e conscioncia do candidato legiti· 
mnmente eleito e ·diplomado, da segui~to mnncira, n inn.is sue-

,, 
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cinta possivel, para. niío cansar o espil'itO da illusli•adn Com~ 
missiio de Poderes. 

i") Qu'anto ao eno!'1ne furto de votos, de quo se queixa o 
cont.estnnte, tratarei adoante com o exame detalhado das au· 
tilcnt'icas, E' a questão essencial. 

Agora,, porém, seJa-me permittid() fll'Cfaciar · tambem ·a 
defesa da !cgitimidadn do meu diploma e validade da minha 
eleicão, offerecendo formal o concisa conlrndicta no que, na 
~ua apreciucfi:o pessoal do diplomado, approuve ao contestante 
dizer com excessiva desenvoltura. 

2") O )lrestiyio do candidato oleil.o " dip·lomado e as sum
)lathias de que elle possa gosar, o que, pareee, incommoda o 
mcm antagonista, siio elementos mm·aes que de certo nüo de
vem ser aquilatados pot· inimigos politicos ou quasi pessoaes. 
Desses elementos s6 S(l póde eolher pi'ovas peltt acceitacão. 
geral e influeneia que um homem publico venha a exercer 
sobr•e os outt•os homens ou{) meio social e politico, verificadas 
no apoio que em todos enconlm, PC' lo menos o grande numero 
de votos obtidos, som outros esforços ou CJOncur·so que a pr·o
pa'ganda pelos meus ·amigos, falia hcm alto o J'avomvelmento 
11 meu respeito, 

3") Serv'i~:os pre.,tados C!m época anterior á Hepublica os 
tem o candidato diplomado, consignados nos tmbalhos de qua
t.ro legislaturas da antiga nssembléa provincial do seu Estado, 
além dos que poslol'iormcnto prestou no Cougt•esso Nacional. 

4") Quanto ;\ interrrctncüo que o ):onstr.slantc faz das 
Ol'igeus da candidatura do cOI·onel Clodoaldo da :Fonseca e sua: 
oleicüo, bastaria, si passivei fosse•, dar n palavra a esse hon
rado c criterioso mililat·, cm cujo enrnctm· forte Laos insi-. 
nuacões iut.rigantcs nfio encontram entrada, nom gúar·ida, Não 
ha duvida sobre os merocimcnlos da illustr·e l'amilin dos J?on
secas, de quo tanto c tanto so occupou laudator•iamrnt.n o con
testante; mas, hoje, fn1·ca {• cnnl'essnr• qu~ no regimcm domo
cratíco todos os seus mais distinetos rnombros com cor·tcza 
não hão do so lr.mhl'llr do reeot'I'C"' a üssa invo,iavol siLuacão 
social o histor•iea, afim de se fawt'l'lll nleger para os cargos 
publioos, A época, pelo menos em thesr., ú dos quo·tenm mere
cimento pesson-1, como o possue o nosso governador eleito r. 
jrí pr•oclamado, 

5•) Não satisfeitG ainda cGm ta<~S inlr·igas, o contestante 
do meu diploma, alheio ás phascs da cat·r·eiru do seu antago
nista, ignom talvez que eu, depois de ter inioiado minha pro
fissií'G do advogado e o tirocínio pomico em Alag<las, residindo 
rrn cidade de Penedo, tive, rm 1800, d" t.rnnsfm•ir minha resi
dencin pni'U esta cnplinl. de ondn, por B'I'Undes afazeres, nüo 
me foi possível tomar a!li, om minha terra; parte, siquer in~ 
directa, nos movimenf,os parf.idarios do período durante o qual 
fOra governado!' dúfinitivG o coronel Pedro Paulino, 

.Basta-me, portanto, nllogar· rsse facto pnra se ver que 
ent.re o oandidato nleito e diplomado e .o coronel J>edro Pnnlino 
)lonhumn lula se estabeleceu que o pudesse tornar adve1•sario 
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encarniçado daquolle illustre e saudoso nlagoano,· aliás muito 
acatado por todos os seus conterraneos, apezar de se ter achado 
envolvido na politica em melindrosa quadra de transição con~ 
stitucionnl do paiz. 

A proposito . .seja-me dado 'lembrar que um eontestan!e -:lo 
diplomas que encara semelhantes detalhes das lutas politicas 
em um meio social pouQO . culto, como o nosso, só por isto 
mostra estar muito baldo de argumentos e ru~ões sérias em 
favor do sua propria causa. 

Mas, já que fui arrastado a um tal terreno, é de justiça 
historica que· refira que naquelle momento, em i80i, se for
maram em Alagôas, como resultante das duas correntes de 
idóas que se nccentuaram no respectivo Congresso Constituinte, 
dous partidos políticos definidos, a saber: o «Democrata», 
quo se agrupava om volta· do oru general Gabino Besouro, 
então candidato a governador, e o «Constitucional», a cuja 
fronte se co·llocou o Sr. Dr. Araujo Góes, ora Senador, o que 
teve por candidato no governo o Sr, coronel' Pedro Paulino e 
a vice-governador o proprio Dr. Araujo Góes. 

Mas durante essa phase da politica alagoana eu, por cir
cumstancias diversas, não tomei pai· te na lucta. 

Foi depois disto, já para os fins do governo do general 
Gabino Besouro, que meu nome mereceu sei· lembrado por 
meus conterraneos pam Deputado Federal e teve a consa
gração das urnas, 

Dera-se antes o triumpho do Partido Democrata pela elei
ção do general Gabino Besouro e do barão de Truipú pura os 
cargos de governador e vice-governndor, este sogro do Sr. 
Euclydes Malta, então juntamente com elle muito empenhado 
nas Iuctas partidarins contra o coronel Pedro •Pnulino e o 
Dr. Araujo Góes. 

Em seguida deu-se uma grande divergencia no seio do 
PartidD Democrata, formando o Sr. barão do Trnipú e seu 
genro ao Indo do Marechal Floriano Peixoto contra o general 
Gabino Besouro. 

Mas, durante o período de luctns em que o curto governo 
constitucional do coronel Pedro Paulino soffreu opposicão, 
quem, dentre os oppocionistus, se achou em maior cotação foi 
o Sr. barão de Traipú, de cujas· abas da ensaca• nunca se des
prendeu o genro. ' 

Como, pois arguir o contestante a mim, uqui residente e 
bastante afastado do Estado, de ter sido doa ml'l!ia encarniçados 
inimigos do coronel Pedro Paulino, a quem só tive· a honra e 
satisfação de conhecer depois de seu regresso do Estado, quando 
o principal patrono do contestante, o recente ex-governador 
de Alagôas, ·Sr. Euclydes Malta, era entiio do grupo Dem•J .. 
crata alH combatente ? 

6') Finalmente, considerando tudo o mais que o conteR~ 
tanto allegou cm seu prefacio, .iulgo que nüo vale a pena •tue 
eu mo demoro por mais tempo em refutações que bem JlO
dlam ter sido dispensadas, si não fosse u obrigação moral cm 

I 
I 
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que me vejo do ~ontrapor a verdade ás affirmacões, tão falsas 
quanto ousadas, do meu antagonista, o qual niío vacillou nom 
mesmo om se referir aleivosumento a correspondencius cpis
tolures quo niío podia tor lido o nas quaes, em absoluto, niío 
existem taes informações desi'avoraveis ao Chefe da Nação e 
u sua fumilia, a que atlude o contestante. Baixa intriga ó o 
que é isto, e nada mais. 

Aqui, felizmente, dou por terminada a primeira pllJ'te da 
minha resposta á contestacÚIO do meu diploma; mas não ha. 
negar que o recurso de que se valeu o meu concurrente niio 
está na altura de um pretendente a uma das reàpeitaveis 
curuos do Senado Brazileiro, onde, pelo menos, deve ser re
presentada a mais alta moralidade da Nação. 
. . Entremos, agora, no assumpto sujeito ao estudo e decisão 
da illustrada Commissão de Poderes: a eleição realizada em 
30 de janeiro do corrente anno em AlagO as, para Deputados 
federaes e a renovação do terço de sua representação no Se· 
nado. 

A contestacfio arguo de vícios todo o respectivo processo, 
desde as r.euniões das juntas para a organização das mesas 
eleitoraes até a apuração da eleição. 

I '- Oruanizlll)ão das, mesas 

Atacando essa parte preUminar das eleições, o contes· 
tante limita-se, invocando os arts. 60 a 69 da lei n. 1.269, 
de 15 de novembro de 1904, e não 1905, como por equivoco 
escreveu, a um palavreado ôco, tanto importa a ailegação de 
se achar inutilizada, sem· a indicação, no menos, dos vicies 
que comprovem a allegaciío. 

A leitura dessa i • parte da contestação convence da sua 
inanidade, ibi: «Estão inutilizados pelas expressas disposições 
legaes referidas muitos municípios dentre os 35 em que está 
dividido o Estado com . . . . • . . secções eleitoraes (sem declarar 
o numero destas), taes como os municípios de Junqueira, Ala· 
gôas, Vloosa, Penedo, Traipú e outros, cujas. actas de organi· 
zacão de mesas são corpos de delicto attestando de modo ine· · 
quivoco a fraude de uns e a simulação desse processo essen· 
cial em outros, sendo que ainda em outros municípios, taes 
como o de Maragogy, chegaram os manipuladore.Y de votos á 
perfeição de nlio enviar á Secretaria do Senado, com :aggra
vante da infracciio do § 2• do arb. 67 da lei, ás cópias authen
ticas das actas de réuniões das juntas respectivas e organi
zacüo das mesas. ,. 

Eis tudo quanto se contóm nesta i' parto da contestação; 
Nem mesmo o mais !ove indicio do prova aprel!entill o contes~ 
tanto para just.ificnr a nccusacão que, com facilidade pasmosa, 
faz classificando de corpos de dclicto esses instrumentos. 

Em que consistem 'a fraude de uns, e c a simulacílo de 
outros~ ? Niío o diz o contestante. 
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.Atira a bomba o c~pora o cffeito. Falhou, porém, a sua 
pyrotochnica. . · · 

Em todo caso, urna vez que .fomrn mencionados os muni
cipios de Junqueira, AlagOas, Vicos.a, Pened~ o Traipú; cujas 
organizações , de mesas das rcspecttvas seccues tenham acaso 
t.ransgredido os dispositivos lcgaes, dei-me ao trabalho de 
examinar os respectivos instrumentos, o nada de irregular e 
illegal deparei que possa inquinar de nul'lidade o acto. 

Apenas ~o encontra dualidade de juntas no municipio de 
Alagôas, uma reunida om 30 do dezembro de i011 o outra em 
3. do janeiro seguinte. Si bem que esta tivesse tido Jogar sob . 
a presidencia do i" supplcnte do substituto do juiz federal e 
com a assistencia do ajudante do procurador da Republica, 
como prescreve o art. üi da citada lei· n. i. 269, prevalece, 
entretanto, como legal a i', ex-vi do art. 62 sionanter §§ 2• 
e 3', que determinam que • a junta rcunir-se-ha no dia fixado 
para a organização das mesas (30 do dezembro) e, na falta do 
i' suppJ.ente do substituto do .iuiz seccional e de seus imme
diatos, elegm;ú ít pluralidade· de volos o presidente dentre os 
seus membros, e « funccionarú no dia, Jogar c hora designados, 
com os membros que comparecerem ». 

Assim sendo, funccionamm as mesas organizadas pela 
junta de 30 de dezembro, c perante ellas procedeu-se á 
eleicüo. 

Notei, com effeito, llH' Secretaria do Senado, a falta da 
acta da junta organizadora das mesas eleitoraes de· Maragogy. 
Tclegraphei para alli ao Dr. João Baptista, Accioly Junior, 
candidato eleito e diplomado ú Camara dos Deputados, de 
quem recebi, ante-hontem, o seguinte telegramma, que vao 
appcriso ú presente refutação: - «Agencia Correio telegra
phou (naturaünente ao Senado) af.firmando ter remettido acta 
organização mesas eleitor·aes. • 

Do que se conclue que houve ext.ravio e não é o primeiro 
e nem ser:\ o ultimo em correspondencin postal, 

A honmda o illustrada Commissãü de Poderes, si entender 
neeessaria para a decisão do caso em debate a prova da re• 
messa dessa acta, se dignará requisitai-a· da Directoria Geral 
dos Correios. 

Deixei de soücitnr essa prova pela estreiteza do prazo 
dentro do qual tive de institui!• minucioso e· acurado exame 
sobre todos os papeis referentes á eleicüo, parn, ainda uma 
vez, cm•tificaz•-mo, como estou plenamente convencido da sua 
vcracidado. ' 

II - Procwso eleitoral 

. Como na i • parte, careçam de fundamento as arguições 
fmtas pelo contosta!lt.e ús elmcões, 11 saber - do seu processo. 

E' entã9. adoptado o methodo confuso para deixar o leitor 
enleado, obrtgando-o a uma ·verdadeira gymnastica das facul-
dades in'f.ellcctuncs. . . . . · 

' ' 
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De envolta com as invectivas que atira a torto c a direito 
aos directores do Partido Democrata de. AlagOas, porque se 

, empenharam numa campanha dignificante, de alto civismo, 
em libertar o Est~do do jugo ignominioso de uma oligarchia 

. que commettera toda sorte do abusos, perseguições, violenciM 
e malversações, o -contestante, para che!pr ao resultado de 
seus planos, phantasia nullidades, inventa e ageita algarismos, 
fax computas originalissimos c chega até ·a forjar uma eleição 
a !ater da verdadeira por meio de uns cerebrinos boletins. 

Em .35 municipios cm que se divide o Estado, pretende Q 

meu contendor, Para invalidnr os 10.911 votos que a junta 
apuradora verificou escrupulosament~ me tinham sido ~egu
larmente dados, e que no c·fuappa t organizado na Secretaria 
do Senado em face das authenticas recebidas sobem a 1 i. 03t 
contra 3.099 apurados pela ,i unta ou 3.185 consignados no 
alludido « mappa ~ que lhe couberam: 

a) que seja pronunciada n nullidade da elciciio em onze 
municipios, que assim 'são enumerados: 

1) Maceió, 2) União, 3) Penedo, 4) S. Jos•í da Lage, 5) 
'l'raipú, 6) Vicosa, 7) Alagôas, 8) Porto Heal do Collegio, 

.!J) Junqueiro, 10) Maragogy e o 11 0 contestante csquoceu-so 
de declarar qual seja (vide parágmpho Nttllidade.v), isso por
que, no seu entender, «não houve eleicão t cm todos esses 
municipios, e c si houve», foi «simulada,. e assim < inexisten
L•l ,.,. ·e nhi, para dar em cheio, elle invocn os arts. üü, 67, 72 
c 73 ·combinndos com o· § i" do art. 16 da lei eleitoral; 

b) que seja substituída a votação que obteve o meu ob
scuro nome em 31 secções de nove municipios, devidamente 
constatada nas respectivas actas, por outra, insib"llificantis
sima, que aprouve ao contestante conceder-me nuns boletins 
quo elle apresentou oom a contes tacão e se acham a ella appen
sos, medianto cuja. mnnobm a minha votacão, nesses nove 
rnunicipios, fica 1•eduzida i\ simplicíssima t!XJH"essiio de 48'• 
votos, emquanto que a. deli c ·sóbe imaginosamente a 3. 097 
vetos. Esses municipios são assim relucionados: I) Al.alayn, 
2) Palmeira dos Indios, 3) Santa Luzia do Not•te, .1) Muricy, 
5) Pilar, 6) S. Luiz do Quitunde, 7) Euclydes Malta, 8) BeiJo
monto c 9) Piassabussú; 

c) qu·o sejam apenas consideradas « Jegars e apumveis > 
as n•:f.as das eleicõcs dos' 15 municipios restantes, a snhe~·: 
i) Victcrin, 2) Agua. Branca, 3) Pianhas, ·I) Anadia, 5) S. Mi
gÚol do Campo, !i) C<lruripe, 7) Paulo Affonsc, 8) Piio do 
Assucar, 9) Porto 'das Pedras, 10) Snnt'Anna do Ipanema, 
ii) Leopoldina, 12) S. Braz,'i3) Passo do Camurngibe, lo\) Li
moeiro e 15) Porto Calvo, mesmo assim com exclusão l!e tl'es 
scccües do Pão de Assuear, de uma secção de Pot•to das Pedras, 
dn uma. tio Passo do Camaragibe (a. 2') o duns de Paulo Aff'onso. 

Por essa fórma e segundo os engenhosos cnlculos do con
testante, n sua votacão, verificada poJa Junta Apuradora," de 
3.0n!l votos rlevar-se-hia a 5.~76 r.m um cnlculo ou 11 G ..• r.t 
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em ouiro, o a do candidato eleito o diplomado de i O. 911 votos 
desceria a 2. 7GS num ou a 5.508' noutro dos mesmos cnl
culos ... 

Vejnmos si procedem inos proiencões ou si, no contrnrio, 
excedem as rnias do possível. 

a) nullidndc dn oleicão em H municípios: 
Nenhum facto Jll'ecisou a contestante que justifique tão 

absu1•da p!'etoncão. Não trouxe u.m só documento de vnlor 
inecusavol que provo não ter havido oleicüo em qunlque!' 
sccoão desses municípios, ou quo n oloicão tivesse sido fraudada. 

O que, ao conlt•al'io, so sabe, e isso é de notoridade pu
blion, ú quo a oleicão i'ez-se l'Cb'Ularmente em todo o Estado. 

A prova plcnn, prova provada desse facto incontestavel, 
acha-se virLuulmento contida nas nuthenticns existentes na 
Secretaria do Senado. · 

O contostanie examinou-as detidq o minuciosamente, com 
todo o vagm·, osmerilhou-as om todos os seus detalhes e, sem 
articular um só vicio insunavel quo porventura houvesse en
oontt•ado, auima-so a pedir 11 sua nullidade, 

As actas do prooesso cleitornl, uma vez não se prove 
concludentemente a enexistcncia ou simulação da eleição, me-
recem fé publica c .todo o credito. · 

Annullnl-as, só porque assim imagina e quer o derrotado 
no pleito, serin além de contrascnso, uma flagrante illegali-
dade e clamorosa injustiça. ' . 

Toda a improusq do Estado occupou-se largamente das 
eleições de 30 de janeiro, registrando. dia a dia os resultados 
Plll"cines, dosdo a capital até o município mais longínquo. 
igualmente, os varios orgãos de imprenssa desta capitnl pu
blicaram em dias succcssivos os mesmos resultados, trnns
mittidos telegraphicamente por seus correspondentes. 

Um mez deJ!Ois, reunida a junta apuradora na capital do 
Est11do entl·cgou-se com cuidadoso escrupulo ao trabalho da 
apurncão, que dumram cinco dias, ao contrario dos tempos 
nno muito remotos em que essa tnrefa se executava electrica
mente em um 11 dous dias. 

Pois bem. Durante todo esse tempo nté o comeco das 
sessões prcpai·uLorius do 'Congresso Nacional1 o contestante já
mais denunciou simulação e qunesque1• frnuaes que se tivessem 
dado, limitando-se, por· seu procurado!', DJ::. Terentillo de · 
Britto, um dos candidatos avulsos !I Deputado nus eleições de 
30, a apresentar um simples prote~to, desacompanhado de 
quulqum· adminiculo, á junta apuradorn por occqsião do en
cerrameuto de seus trabalhos. 

Entretanto lê-se nos jornaes .de Alagôns- nestes 22 annos 
dij regimeu ropublicuuo nuncq se feriu alli um pleito elei
toral quo despertasse tanto onthusiusmo cm todas as classes 
socines o tão concorrido: nttestn-o o numero elevado de suf
!ragio-s que obtiveram os candidatos dos dous partidos poli
ticas e outros twulsos, mas ·suffragios reaes. 
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Ser·ia enfadonho lôr ti illuslradn Commissão do Poderes 
os artigos que os orgãos da impr·onsa local, sobro a votação, 
dia a dia iam publicando, Toúho-os á mão, para conslestacão 
do J'aeto si tanto l'ôt• mister· o os ponho á disposição dos 
hom·ados membros dn Comnâssão, inclusivA o Diário Olficiat 
do Estado, Essa volacüo concorda alü\s com a consignada nas 
anlhonticas, 

. Não devo calar a unica irrogula!'idado que o contesLanto 
posrtrvou pam corroborar a &llogaçuo das muitas o muitas 
fraudes que divisúra indecisa o nobu!osamonto: 

Foi o figurar· votando no 2• município do 'l'riumpho (que 
não cs/.t\ expressamente comprchondido no numero dos 11 
onde o contestante quer quo não tenha havido oloiciio) «o 
eleitor 1\Iarioel Quirino dos Santos, quo funccionnva como fis
cal na 3" ·scccão do ·Cururipe ,, 

Por· mais quo eu tivesse lido o relido com cuidado a lista 
do inscripcüo dos eleitores da 2• seccíío do Triumpho, não con
Silgui descobrir semelhante nome, 

Assim, pois, é insubsistente -semelhante arguiciio . 
.As domais não sahiram do terreno das con,iocturas temo

rnrias sem o mais leve indicio do prova, 

b) Substituição da votação consignada nas authonticas de 
31 secções de novo municípios, por· outras constantes de 3.1 
boletins, 

Antes do entrar ·na apreciação do facto concreto que, por 
suas circumstancias, desafia a mais severa critica o para o 
qual desde jú impotro toda a atcencão dos nobres e honrados 
membros d11 Commissíío de Poderes, seja-me pormittido fOl'-
mular· as seguintes perguntas: ·· 

i,• Póde um boletim, ainda que rovcsf.ido apparentomente 
ilas formalidades- externas, mas em manifesta contrndicçã.o 
com a authontica da acta do que se presume deva elle· provir, 
jú devida o regularmente apurada, invalidar a nuthontioa, &Ite
rando o resultado da respectiva oloiçüo ? 

2.• Nn co!lisilo entre os dois documentos- n nuthentica 
já apurada e o boletim, qual o que deve prevalecer ? 

, Conformo o nosso direito eleitoral, authentica é o Instru
mento rosu ltante da cópia fio! da neta da eleição, devidamente 
conferido o concertado pelo escrivão que fizer a transcripção 
da neta om livro ospocinl, e. bi!otim a J\Ota organizada pela 
mesa perante a qual correu o Processo eleitoral o entregue aos 
candidatos o seus J'iscaos- a ·sabor: um, concluida que se,ia 
a votação, «declarando o numero do eleitores que tiverem com
parecido o votado· o· o numero dos que niio compareceram •, 
outro, terminada que soja a apu~ncHo dos votos, ccontendo a 
votnci!o quo cadu um dos candidatos houver obtido •, com -as 
firmas dos mosarios reconhecidos por tabolliíío publico.- Arts, · 
7d •o 97 da lei n. 1.269, 

' .. 
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Pt·usci'CYC ainda n LJilnda lei que a apurar;fio da eleicão so 
fa1·:í: 

a) prcJ'er6nlmnente, pelas aul.heuticas re,:cbidas das mesas 
eluitoJ·acs; 

li) c, sómenl.u cm sua falta, pelos boletins o cct•tidõcs que 
fot·em ·apresentados por qualquer eleitor closde que nenhuma 
duvida oJ'ffJrot,arn - art. oa. 

Pela doutrina contida nesses di~posil.ivos, chega-se rt con
clusão de qu•J só ó admittido o boletim pura a aput•açiio dn 
eleii;fio na l'a!l.a dn autbentica. 

Si assim é, como feita e coucluidn a apuração da ulei~tio 
mediaulr. as nuthenticas, podom ser fLOsteriorment.o acceit.os 
boletins pelo poder verificador, muxim<í quando elles, como no 
i:nso vertente, collidcm com as nuthonticns cm ponto subslnn
!'ial, qual so,ia a votucão dos candidatos? 

Não, não póde ser. . . 
O espirita da lei, a clarcr.a de seus dispositivos, não au

torizam, semelhante pratica que ora tenta o contestante in-· 
tt·oduzit· insidiosamente. · 

i\lns, quando mesmo a loi se niio oppuze.sse ú nlaslicidndo 
que o contestante pretende dar no boletim, os qun ~. S,,. em tão 
má hora, teve a infelicidade de tmzer ú honrada ConunissiJo 
de Poderes são de todo impt•eslaveis para qualQUI'l' l'i111 licito, 
porqu~ são o producto da falsidade. · 

Vejamos: · 

Trinta e um (31) são os boletins, concernentes tí votnciio 
dos candidatos e corrospondondo (L oleicão cm 31 seccões, a 
saber: ' 

' a) das 1 ", 3", 1', ti" c 6' scccõos do município de Muricy 
(docurnnnf.os appensos ú contestação sob os ns. J a ·a 17); 

b) das 1', :!"o 3' secções do município de S. Lniz do Qui" 
tundo (documentos do ns. 18 a 20); 

r.) aas 1', 2"~· 3", '•" e 5" seccões do município de Santa 
Lur.ia do Norte (documentos de ns. 21 n 25); .. . , 

11) das i", 2", 3' o 4' seccões do município do Atnlaya 
(documentos de ns. 26 a 29); . 

· . e) das t•, 3', .\', li' e 6' seccões do município de l'alaueit·u 
dos lndios (documentos de ns. 30 a 35); 

I) dns 1' c 2' secções do munieipio do Bollo Monle (do
cumentos de ns. · 3G o 37) ; 

ti) dtl i" secciio do município de Piassnbussú (documento 
d(Jil, 38); I 

h) das 1' o 2• seccõcs do município do Pilar (documentos 
de. ns. 39 e .\0; e, finalmente, 

i) das 1 ', :!' e 3' seccõcs do município Euclydos Mnlla (do-
IJwnontos do ns, H a 43) ; . 

os quucs, reunidos, nlt~rnndo completamente em Renlido 
eontt·ario a vot.a~'fio constante das respectivas adas ela eloicfio 
allrilmnm ao "'mi.LJ;;tnntc, segundo os snus 'J.H'oprios cnlculos, 
3.0!J7 votos, ~mcjuanto que ao candidato elnil.o por nnormis-
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sinm lllnioria sobre o mesmo contestante fica apenas eabendo 
a ninhttl'iu de -18-1 votos. 1~' ostupenàol 

Quem quc1·, porém,. que, do animo mesmo desprevenido 
al.lontu ligeiramente· nessas pecas, que melhor J'óra ilimais 
tivessem sido machinadns, nota, á primeira vista, 11 mai's sim
ples inspecção, que a letlra com que foi cscripto um buiulim 
e n mesmn com que estiio oscriptos muitos outros, tendo-se 
a impressão inilludivel de que, quando muito nas 31 pel'a~ 
verdadeiros o l'lagrantes corpos do dolicto, !'unccional'Um 'un1 
ou dous escribas . 

• Assim, para exemplificar, a cnlligr~tphia, a letra do con
texto· dos boletins das 2', 4' c 5' seccões do Palmeira dos In
dios (documentos ns. 31, 33 o 34), são rigorosamente as mesmas 
dn contexto dos boletins das i • e 2' secções de Dei! o Monto 
(aocumentos ns, 36 e 37), succedendo o mesmo om relação aos 
bclotins das 1', 3", .5' e !i" secções dP- Muricy (documentos 
ns. 13, III, 16 o 17), e das 1" e 3' secções de S. Luiz do Qui
tundll (documentos ns. 18 e 20), e assim por diante. 

01·a, quem· souber quo Palmeira dos Indios é municipio 
cenl1•al, na zona, oeste, emqilllnlo que BeiJo Monte estll situado 
nu zo1ut sul do Estado, ú margem do S. Francisco, o S. J.uiz 
do Quit.undo na zona norte, ·havendo entro esses ext.J.•emos 
grandes distancias de muitas leguas, facilmente reconhecerá 
tt impossibilidade absoluta da factura simultanea do taes do
cumrmtos pm• um só escrivinhador, a não ser que este possua 
o dom da ubiquidade. · 

Do mesmo modo que um ou deus escrevinhadores se en
carregaram da factura dos dizeres dessas 3i pecas, a que o 
contestante por um deploravel ouphemismo denomina boletins, 
amparando-se nessas fragilimas e sujas muletas. para tentar 
rnantm· de pó um rldiculo simulacro do direito, os mesmos, 
ou outrem mais perito na arte de imitacüo de firmas, falsifi
caram as firmas dos mosarios do todas as 31 seeções dos nove 
municipios. · 
. Com effeito, a olho nú, sem auxilio do lento, examinando
se •:om at.tnnciio •essas firmas cm confronto com as lançadas 
JlCio fH'oprio punho dos mesarios - signata'l'ios das authen
ticas, verifica-se oxLmordinaria differcnca entro ambas. 

Exemplo: O talhe dn letf.!'U de Joaqu:im de Prcllt~' Melro, 
m1:surio da i • seccão de Deli o Monte, cuja firma conheço, não 
é idontico ao que figura no tal boletim do contestante (do
cumento n, 36) , Exhibo á honrada Commissão de Pmle1•ns 
uma mll'ta pa1•ticulnr des~o cidadão a mim dirigida, tlalatla de 
1a de mni'•Jo ultimo, da CIUUI foi pol·tador um seu filho d1J nomn 
finul, nlumno do 5" am10 da llaculdade do Medicinll desta ci
dade, pam bem ceiotificar-se a Commjssúo do que ol'a afl'irmo: 
ú mais uma fli'OVIl subsidiaria. . 

Por aguai nota-se sensivcl dil'1'm·ença ent1·u a fil·mn do 
coronel Pl'di'O Ma1·tyr de Gócs, com u qual estou mui lo J'nnlilia
rizado ha bastantes annos pela cm·rcspondcncia assidun quo 
spmpi'C mantivemos, por sou proprio punho lnncuda nu nut.lwn. 
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tica da, i' secção de Piassabussú e a que figura no papel
appellidado boletim do contestante (documento n. 38).

No mesmo papel estão lambem falsificados a firma e si
gl!al publico do tabellião de PiassabussLl, Manoel Corrêa da
Anmmc'iw;ã@ Gama, de meu inteiro conhecimento e com quem
mantenho ha bastantes anuas correspondencia epistolar. Como
pl ecioso subsidio apresento tambem á illustracl.1,Commissão
dl~as cartas particulares desses dous dignos cavalleiros por
seu proprio punho escriptas a mim, nas quae.:: ambos con
sagram lopicos á eleição de 30 de janeiro.

A do tabellião Manoel Corrêa começa ilssim:

"Piassabmsú, 30 de janeiro de '1912 - Meu I_,resado amigo
e compadre De. Monte - O meu maior desejo é que esteja
gosando boa saude ... Correu hoje o pleito, f'1lizmente em
paz, no qual O nome do meu amigo foi suffragado unanime
mente nas duas secções, obtendo 142 votos ... »

A carta de meu velho amigo o septuagenarb coronel Pe
dro Martyl' de Góes, deputado estadual, chefe politico de pres
tigio naquelle municipio desde ú antigo regimen, começa
assim:

«Piassabussú, 4 de fevereiro de 1912 - I1lustre e caro
amigo Dl'. Monte - Meus affectuosos cumprimentos. Correu
aqui regularmente a eleição, sendo paraSenadol' sómente vo
tado seu nome ... »

Não é crivei que homem que gozam merecidamente de
boa reputação com um vassaclo que honra as suas cãs, como u
ceronel Pedro Mal'tyr de Góes, se prestassem ao papel ignobil
que lhes attribuem os taes boletins tão acariciados pelo Sr. Dl'.
Ilaymundo de ]\Jil'[uula. qne, ha bastantes dias jú propalava
(j\Ie tinha valiosos e iudestl'uctiveis documentos' para annul1ar
o diploma qUll a generosidade de meus conterral'.eos me con
,"eriu, fazendo-s8 l'econÍle,;er Senador em meu lagar.

Nas mesmas condições das firmas acima alludidas estão
&:-i demais, como é facil verificar.

Ainda: vejam-se na 1" secção do municipio de Euclydes
Malta as firmas dos mesarios Mucaria José Rodrigues e Petro
nilto Mendes Ferreira, cuja let.tra, do punhp dos signatarios, é
a mesma na authf'ntica e no boletim verdadeiro, authentico
na qualificação da lei, (documento 11. 2.. appenso a esta re
plica) , difl'erindo, entretanto, com a do boletim phaI}tastico
do contestante (documento n. !11).

Surprehelldido com a apresentação de taes papeis que
upparecem com as suppostas fIrmas dos mesarios reconhecidas
pelos tabelliães 10Jaes e as destes pelo tabellião interino da
capital do Estado Eugenio de Souza Campos, e, convencido,
depois de meticuloso exame que fiz, auxiliado por collegas
pleitos eommigo, Deputados Federaes pelo nosso Estado, de
sua falsidade, impuz-llw o indeclinavel dever de syndicar do
facto, tão anomalo, quanto deprimente, e t"legrap!Lei para Q



SESSÃO EM 17 DI!: MAIO 01!: 1012 . 181 

Estado. Nn nngusUn do f,ompo quo mo foi concedido para 
replicar IÍ oonf.osf,nçiio, tendo do examinar demorndamente' 
todas as authenticas o domais documentos relativos IÍ clelcAo 
o col.o,inl-ns com ns peças instructivas dn contestncão, só a: 
22 do corrente cxncdi os l.elegrammns communicnndo a exlsten
cin de tac.q peçn.~ soh a clcnnm'inaciio do boletins, em completa 
eonf.J·adicçãn nom as allf,honf.icas. Lognrcs ha no Estado, multo 
distantes da capit.al, não sorvidos pelo tolegrapho . 

• T;\ eomocci a rccohcr, felizmente para o bom nome dos 
alagonnos o seus prcrlioamontos homosos, os mais formncs des
mont.irlos (, farça ignominiosa que - lamento profundamente 
- osf.ú T'Cprosontanrlo n mon contendor, os protestos mais 
vdlflrnenl.ns eonl.m a mvoll.nn!c falsidade, declarando. pcrem
pl.m·inmcntc os nttingidos por tão indigno expediente ~orem 
nponr·Ynhn~ n.q ngsignntnrns nos papeis do Sr·. n.nymundo do 
Mirqnrln, n emrfirmnnrlo a votação das authenticns. 

Assim, cntr·n os tnlcr.:rnmmns que cm resposta tenho reco
blrlo o ora oxhibo á illustrada Commissiio de Poderes, proce
dente~ do vnrlos pontos do Alagons, instruindo esta parte da 
rcpliea (documentos ,!untos sob ns. 3 a H) fnco mencllo dos 
seguintes, que convem fiquem trnnscriptos na replica: 

« 1.• Do Penedo, 23 - Abril - ás 10,30 - Dr. Mnnoel 
Clemenl.ino do Monte.- Carmo· 71 - Rio- Protesto contra 
falsidade holctim apresentado Sonndo pelo Dr. Rnymundo de 
Miranda nHcrando rcsnHado votação unanime obtida V. Ex. 
elnir;ão trinta do Janeiro na primeira secção eloitornl Pinssn~ 
husst'r. Minha. firma nllndido doeu monto apocryphn .- (i.W 
Manoel r.m·rnia rln Annnncinção Gnmà, tnhel!ião Pinssahussú. 

2.• Do Maceió - 23 - 3 p. m. - Senador ·Cicmontlno 
1\lomf.e - Rio - Declaro homenagem verdade quo por doente 
nlrdçõns trinta do ,iatwim niio tmnscrcvi n nela nem reconheci 
finnas holef,ins rncsrnn cloiçiio, sondo falso f(nnlquor holof.im 
nrn qun aropm·oça mnu nome.- (A) Eugenio do Souza Campos, 
f.alwll ião inl.r•r·ino capif,al., impodirnenf.o effcctivo. Roconhoco 
sm· vrmlarlnir·a a firma supm. Macoi6, 23 do nbril de 1012. 
Em rer.:gr>rn. - Lu iz Gonzngn rle Góes. Reconheço ser verda
deira a firma do tahellião publico desta capif.al Luiz Gonzaga 
rl•l Gócs c don ft!. Mncci6, 23 do nbril do I!H2. - Escrivão 
federal, Manocl Eustachio da Silvn.~ 

R~leva ponrlorar rrue o Sr. Rnymundo do Miranda não 
assistiu ao pléito. conservando-se aqui desde o encerramento 
da ulf.ima lrl~lslatnm do Congresso Nacional, onde tinha as
sento como Deputado, e hcrn assim que, cm nenhuma das 31 
s~ccõrls dos novo municípios de que apresenta agora IÍ hon
rada Commissão do Poderes seus papeis, nomeou fisones, como 
vcrifir]uei nas authenticn.~. 

- Ora. os holctins ·das nloiçõos só podem ser entregues pelas 
mesas olcitoracs nos ''andidatos c nos fiscnes, arf .. 76 da lei. 

.f:omo, pois, S. S. os obteve'! E por quo via clwgaram 
ús suas mãcta ? 
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Pois ú vom l.üo grosseira burla que o contestante do um 
diploma limpo al'l'l'Onta a mornlidnde, menoscnba o direito o 
tenta enxovalhar a represontac.ão nacional, de que fez parte 
durantrJ largo trecho o na. qual pretende perpetuar-se; o tom 
o doscmbnraco de qualificar do pretençôes fraudulentas a do 
candidato legitimamente eleito e diplomado, cuja unica aspi
I·acão até ho,io tem sido o trllbalho honrado e a justa consi
drmclio f!ll seus eoncidadãos. 

III 

f. APURAÇÃO 

Podia dar por finda a minha lmefa com a refutncão já 
feita, o truantum sufficiunto pat•a levar no animo dos honrados 
membros da Commissiio de Poderes o convicção da legiti·midade 
da minha eleição. 

Em a ttoncão, porém, 1í honrada Commissíio e no illustrado 
relator que se pronunciou sobre a preliminar levantada pelo 
contestante - envolvendo a -legitimidade ou não de meu di
plcma - permitt.n-me S. Ex. que eu me occupe do assumpto, 
siuilo com a profiviencia de mestre que revelou no seu douto 
puJ•ecer, ao menos com ·o sinccJ'O desejo de aprender. 

O contestante arguiu do il!egitimo o diploma que me fôra 
conferido pela ,junta' apurndol'a do Estado de AlagOas, POI' ter 
n mesma 1'unccionndo ilom o limite mínimo de 'seus membros 
presci•ipto pela lei, isto é, cinco, incluído neste numero o pre
sident.e do Conselho Municipal de Mnceió, o Sr. Roberto Ma
chado. E como, segundo a nl!egnciio do contestante, o Sr. Ro
berto Machado não fõra regularmente eleito presidente do dito 
conselho, por não ter obtido a maioria dos votos de seus 
pares que tomaram parte na olei_ção, a sua investidura nas re
spocf,ivas funccõ!ls é nulla, o, assim sendo, n sua participac11o 
nos trabalhos da junta apuradora ó como si não se tivesse 
dado. . 

Antes de tudo, convem dizer que 11 ,junta apuradora se 
installou n i de marco ultimo com oito presidentes de conselhos 

· municipnes, numero esse que varia até seis nas reuniões sub
sequentes, como se vê do Diar-io O([icial do Estado, do Correio 
de Maeeiú e do Jor11al de Alaoóas, de 2 n 7 dnquelle mez, que 
om apresento 1\ ilustrada ·Commissüo. 

A npuraciio tm'lllinou na reunião do 5 com a presenéa 
do -seis presidentes do conselhos municipacs, tendo ficado a 
rc-odacoão e assignntura da actn final dos trabalhos pura o dia 
seguinte (G), dia em que apenas compareceram os cinco mem
bros cujas nssignaturas constam do diploma. 

Por consoqucncia tomaram pii'rto,. sempre, nos trabalhos 
propriamente dn npurnoiio, membros da. ,iunta em numero 
superior ao limito minirno. 

Mas, quando mesmo so queü·a considerar a ultima reu
nião co.mo de npurat•iio da oloicüo, o _que, corno já ficou dito, 
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tinha sido eoncluido nu reunião ante!'ior, ainda nessa hypo
thuse, é legal, legitimo o diploma, não sendo mÓtivo para in
validai-o a assignaluru do 8r. Roberto !linchado. 

Regular ou il•regularmente eleito fll'tJsident.e do Conselho 
~lunicipal de Macció, é .cRsc facto Lodo peculiar á ccouomia 
mlerna do conselho, e a sua. sanccão ou annullacão deve caber 
privativamente á nicada do podei' no Estado ao qual u lei 
loeal, porveutura, al'fecto o seu conhecimento e solucão. 

'!'rata-se, ú bem de ver, de questão de economia intima 
c visceral de umq eorporaciio municipal, e de acto de organi
zaciio só UIH'elliavtJI vor meio do recur~os legaes, do remedias 
juJ•idieos definidoR e oxlt•cmos de íntct·fcrencias attentatorias 
dê esphet·a · du aul.onomia do município, mandada assegurar 
expressamcute pula Couslituiciio .Fedel'Ul (art. üSJ. 
. Qualquer decisão annullaloria (relevo-me a douta e hon
rada Commissão de Podm·os, cu,ias luzes desejo penett•em em 
meu ospil•ito) por parle do poder vet•íJ'icadot• do Senado, de 
um acto de gestão municipal, quo interessa exclusivamente á 
sua propria autonomia, neto que logrou a sanccão, tacita ou 
a acquiescencia do legislativo municipal • cm funccões nor
maes, não teria o só offeito rebuscado pelo contostantc de 
fulminar a illegitimidade do diploma de ·senador; iria muito 
além, transmutaria de modo estranho o incongruente todos 
os limites dll"S attribuicões constitucionaes federativas, golpe
ando com a civu do nullos, irritos todos os actus e resoluções 
que em rclacão o em beneficio do município hajam sido de
cretados sob a prcsidoncia do membro do Conselho Municipal 
eleito na sessão de 1!1 de janeiro de 1912. 

,A: outm nllegação do contestante' rcl11tiva. ao membro da 
junta apuradora - o Sr. Manoel 'l'homaz, presidente do Con
sL'Iho !llunicipal de Santa Luzia do Norte _;_ carece de funda
mento. E' mais uma das muitas com quo o meu contendor 
rPcheou a sua contes tacão. 

Que é da prova de que o .Sr. lllanoel 'l'hom11z «usurpou 
a~ funccões ·de intendente (chefe do executivo municipal ali i) 
do mesmo· município, em cujo exercício se achava. desde. de
zembro do anno passado e assim ha permanecido,? 

Nenhum11. existe. . . 
Concluindo esta quicá fatigante para vós, Srs. membros 

d•t Commissão do J>odems, rofutaçilo ás arguições do conte
stante, affirmo-vos que a eleição de 30 de janeiro, como 11 
d.:~ 12 do marco ultimo, par~ o governo do Estado de Alagôas, 
foi um facto real, verídico e impossível do ser posto em du
vida, tendo o~ nlagoanos dado, na campanha reivindica~ora 
de seus direitos postergqdos, de suas liberdades comprimtdas, 
om que expuzeram e sacrificnra·m a proprill vida, o mais edi
.ficnnte exemplo de civismo e heroismo. Alió.s essa verdade 
está na consc.ioncia nacional, como proclamou a unanimidade 
d•t imprensa do Rio de Janeiro, enaltecendo, com justiça,· o 
valor e os brios daquelle povo. . . . _ 

O propr1o governador do Estado, que presidiu a clclçao, 
assim se lllQlXimiu ~m tclegt•amma que, a 31 d~ janeiro, ~x-

,. 

' 
' 

. . 
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' 
pediu n S. Ex. o honrado Sr. Presidente da Republica e ao 
vrnornndo Sr. conselheiro Louronco do Albuquerque, o que 
foi divulgado pela imprensa: 

c Tenho a intimn satisfacüo do vos communicar que o 
pleito de hontom se effcctuou com a maximn liberdade em 
todo o Estado, nüo tendo havido a menor nlteracfio da ordem.» 

E quanto ú vict.oria de meu obscuro nome nns urnas 
sobro o meu competidor, que só devo á excessiva generosidade 
d~ meus dignos conlerrnneos, si não bastassem· pqrn vos con
vencer as authenticns da oleicúo, toriois ainda o testemunhO 
insuspeito do um de vossos honrados pares, o Sr. bnrílo d~ 
1'rnlptl, que nssisf.iu í1 ofeicllo nn importante cidndo de Pe• 
1wdo, de onde ~e dignou onvinr-mo folicitncões pelo triumpho 
de minha r.feição, conformo veJ'eis de sou delicado cartão. 

Doclnt•o-vos, Srs. presidente o membros da Commissilo ae 
Poderes, confiai' no vosso espirita de J'ootidão inquobrnntavel, 
n!(unrdnndo nssim o rcconhocimonto da validade dos suffragios 
com que, pot· enorme c capt.ivante maioria,' fui immereoi• 
dnmcnlo distinguido pela minha tort·a natnl para fazer pnt•te 
de sua representncão no Senado da Republica. 

lUo do .Janeiro, sala das sessões do Commissiio de Poderes 
du Senndo, 25 do abril do 1912. - M. Clementino. do Monte, 

DoCitmento n. I 

. · Dr. Monte - Carmo, 71 - Rio - Maragogy, 23 de a!Jrll 
do 1912 - Agcltllin correio telcgrnphou nffirmando ter. remet
tido acta organizat\ÚO fl'\csn~ oleitoraos. Estarei 28 ahí l!ordo 
tlrauon. Suudncõcs.- Aaciolu Junior. 

Documento n. 2 

1.• Boletim - Verificou-se pelo livro de presença ou do 
asslgnaturas de eleitores haverem comparecido e votado cento 
c quarentn eleitores (140 eleitores), tendo deixado de eompa• 
reccr tres eleitores (3) nn eleicão a que se procedeu hoje para 
um Senador Federal na ronovacilo do terco e seis (O) Depu
tados Fedcrnes nn proximn legislatura de mil novecentos e 
doze 11 mil novecentos o quartoze, inclusive, por este Estado 
dó l<\lagons e perante esta mesa. 

Mosn clci!oml da 1' secciio do munjcipio Euclydes 1\lalta, 
211 de Janeiro de 1012.- Manoal Tei:veira de Farias Costa; 
ill'esidonte.- Pedro Aluas da Silva, mcsnrio.- Maaario José 
Rodriaucs, ·hlesarfo.- Manoel Gcroncio Costa, mosario,- Pe
tt•onilho Mendes Ferreira, secretario. 

Docttmento n. 2 .4. 

2." Boletim- Na oloiciío n que so procedeu h o.! o peranto 
esta mosa para um Senador Fedornl na renovaciio do terco e 
sois Deputados Fcderaes ú. proxima legislatura d!l mil novo-
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contos o doze a mil novecentos o qunrloze, inclusive, por este 
Bstado dn Alug9as obti.vorum votos: Para Senador Federal 
Dt·. Munocl Clementina do Monte, setenta o cinco votos; ba
clu~rol Roymundo Pontes . de Miranda, setenta e tres votos., 
Pt\rll Deputados Fedomes; Dr .. José da Jlocha Cavalcante se
tenta e cinco votos; Dt•, José de Burros de Albuquerque Lins, 
setenta e cinco votos; Dr. João Baptista Accioly Juníor, setenta 
o cinco votos; Dt•. Alfredo Alves do .Carvalho, setenta o cinco 
votos; Dr. Vennncio Hemetorio Lobo Lubntut, setenta e cinco 
voLos; bacharel Eúsebio l!'t•ancisco do co\ndrude, setenta e qua
tro votos; bacharel Nqtaliclo •Camboim do Vnsconcollos, se
tenta o quatro votos; cnpitiío de cot•vota Aristides Vieira Mas
carenhas, sclontn o quatt\O votos; bacharel Democrito l3rnnd!lo 
Gl'acindo, setenta c quatro votos; capitão Dr. 'l'erintillo de 

/ Bl'itto, setenta e quatro votos; Dr. Pt)dro Soares de Albuquer
que, quinze votos. 

lllesa eloiLornl da I' soccfio do município Euclydos MalLn, 
30 de ,janeiro do 1111'2.- Manoe! Ferreira de Farias Costa, 
pr·osidente.- Pedro Alves da Silva, mcsario.- Macario José 
l!odrirJUc,,, mesurio .- Man.nel Gm·orwio CoS'ta, mP.surio.- Pe
troniUw Mendes Ferreira, secretariO. 

Documento n. 8 

Dr. Mnnoel Clementina Monto- Carmo, 71- Rio- Pe
nedo," 23 - Protesto· contra falsidade boletim apresentado Se
nado pelo Dr. lluyinundo lllirandn altemndo resultado votação 
unanimo obtida V. Ex. oloicilo do trinta ,janeiro na 1" sessão 
olei~oral Piassabussú. Minha firm11 nlludido documento apo
crypha.- Manoe! Correia da Annrmciação Gama1 tubclliilo do 
l'~assabussú. 

Documento n. 4 

Senador Clementina Monto - Rio - Maooió, 23 - Declaro 
hcmonagom verdade que por acointe eleições 30 janeiro niio 
trnnsc1·ovi actas nem reconheci firmas boletim mesma elciciío, 
sendo falso qualquer boletim em que nppareca meu nome.
Engonio de Souza Campos, -tabollião interino da capital no 
impedimento offectivo. Reconheço ser verdadeira a firma su
pi·a. Macoió, 23 do abril do i!J12. Em vlggpm- Luiz Gonzugn 
dtl Góos. llcconhoco sei' verdadeira 11 firma do tabolliüo pu
blico desta capital Luiz Gonzagn de Góes o dou fé. 1\laceió, 23 
do abril de 1912. - Esct•iviío federal, Manoel Ettstachio da 
Silva. 

Momornndum - The Western Tolograph ü..• Ld. - Rio 
do Janeiro, 2·\ do abril do 1912.- Senador Clementina l\fonte 
- Nu Rogunda pugillll queira l1\r: « nbr.il do 1012 • em 
TT L G Tm. Po. - Lttiz Gonzaoa. 
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Documento n. 5 

Senador Dr. Clementina Monte - Rio - Pilar (Aiagtias), 
23 - JlcsuiLado clei~üo l"cdci'UI trinta ,ianciro pt·oximo findo: 
conto trinta oito votos Dt· . .Cicmentino Monte, unico vot.udo 
Piirn Scnudot• nos ta •ecciio .- .Mesarios primeira sccciio: Ro
drigo l"irmino de Mornos, presidente.- Enéas Fcrreim Cha
ves, mcsario.- Augusto Cavalcante Nicodemos, mesario.
Francisco Vieira 'Costa, mesario.- Jonas de St\ Cavalcante, 
secretario.- Reconheço verdadeiras as cinco firmas supra. 
Dou fé. Pilar, 22 uhril de !912. l\1. testemunho C. F.- O ta
bellião publico, Manoel Joaquim Cardozo Filho. 

Doc11mento n. 6 

Senadot• Dt•. Clementina Monte - Carmo, 71 - Rio -
Pilar (A lagoas), 23 - ResuiLado cleiciio federal <trinta Ja
neiro proximo J'indo: cento {l vinte oito votos Dr. Clementina 
Monte para Senador, unico votado nesta secção.- Mesarios 2' 
secção: Gcsuino Nicomedes Souza Dantas, presidente.:- João 
Gitahy, mesario.- Cm·los Costa, mesario.- Luiz Simões Bra
ga, mesario.- Berillo J3arbosa dos Reis, secretario.- R.c
conheco verdQdeims as cinco firmas supras. Dou fé. Pilar, 22 
de abril de 1912. Em testemunho da. verdade, ,J. Frederico. 
O tnbellião publico, João Frederico da Costa. 

Docu.ml!'llto n. 7 

Senador Dr. Clementina Monte - rCarmo, 7:! - Rio -
Mnceió, 24 - Autorizado meu il•mão Epaminondns Machado, 
tobelliiio Bello Monte, affirmo ser falsa sua assignatura bo-. 
letins apresentados Dr. Raymundo, que não teve nem um voto 
Bello l\lonte Conego Machado, vigario Maceíó . . 

Documento n. 8 

Branquinha, 24 - Resultado eleição 6' seociio Muricy · 
pleito 30 janeit·o foi Dr. Monte 68 votDs. Qualquer acta ou 
boletim resultado contrario é falso;- Mesarios 6' seccfio Bal
díno Cot•rtln de 1\!ello, Pedro Ma.t•ques de Serra, Djalmn Gomes 
da Silvoit•a, Porfirio Gomes da Silveira e };rnncisco Affonso 
de Mello. · 

. Documento n. 9 

tAtaluia, 23 - Resultado. aqui 4' seéciio oloicão 30 de ju
mit:o fo'i Dr. Monto 174 votos. Qualquet• nota ou boletim apre
sentando resultado oontrorio ú falso.- Vospnsiano lllornes.
nuul ~fonte.- Antenot• Mnt•inho.- José ·Casado.- Domingos 
Cot•t•ôa, mosar i os. 
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Documento n. I O 

At.n!aia, 23 - Resultado aqui I' seccão 30 de janeiro foi 
Dr. Monte 148 votos. Qualquer acta ou boletim apresentando 
t·esu!Lado contt•m•io é falso.,- .Joaquim Lopes.- Deoclecio Ca
me!lo,.- Alfredo Carne !lo.,..- Anathol i o l\laurilio .- Alfredo 
Maia, mesnrios. · 

Documento u. 11 

At.nlaia, 2 ·- Resultado aqui 2' seccão eleição 30 janeiro 
foi Dr. Monte 175 votos, general Besouro 3 votos. Qualquer 
aet.a ou boletim apt•esentndo contrm•io ó falso - Manoel Mas
carenhas .. - Francisco Cabral.'- Emiliano Accio!y.- Jovino 
,\maneio.- Joaquim Sarmento, mesarios. 

Doc11mento n. .J 2 

Atalaia, ~3 - O resultado da teJ•ceira secção na eleição 
de 30 de janeiro J'oi Dr. Monte 158 votos, Dr. Raymundo 10 
votos, Qualquer acta ou boletim apresentado resultado cen
tra rio é falso.- Padre Julio Lopes Moreno, Floriano ll!ello, 
J-ovino Marinho, mesarios. 

Pão de Assucar, 23 - Nós, mesarios da primeira e se
gunda seccüo de Bello Monte e Alagôas, protestamos serem 
falsos boletins do Dr. Raymundo Miranda. Aqui elle não teve 
um voto como. verifica-se authcnticas. - Joaquim FI·eitas 
·Mello, Antonio Fei'I'eim 1\laahado, José Rodrigues de Oliveira, 
·Antonio Joaquim de Andrade, llraneisco co\ntonio de 1\lello, Luiz 
Mt•nezes da Silva Tavares, Munoel Pereira da Rocha Pitta, 
J>odro Soares ·de Me !lo, Af1'onso 'Celso de Andrade, Jeremias 
Monteiro de Castt•o, 

Penedo, 24 - ·Cnusóu surprer.a desagmdavel o boletim da 
r•t·imeira sessão eleitoral de Piassabussú, dando supposta maio
rir. a Raymundo de Miranda, sendo notaria que Glementino do 
Monte obtevn naquel!o município votaciio unanimc, Protes
tamos indignados conli·a os oscandalos e falsidade. Redacões 
Scma11a, Jlcpnblica, U01•rciu, S. Francisco, Elyseo Gomes, José 
Augusto do Oliveil•a, João Octacilio• Filho, D1•. Olympio ATila, 
OU10niel Bm•J•oiros, Franllisco Silva, Deoclecio Demosthenos 
l'h)•dius, Dr. llufino Hamnlho de Olivoit•a, PIJJ'illo Gomos lli
l,Jto Phydias, D1·.' l't•eit.ns 1\lulro, Ildel'on~o Costa, .rosú l•'iguei
redo, l!:dum·do Pore ira, 

A' imprimir. · 

'O Sr. Francisco Glyoerlo (pela ordem)- Sr. Presidente, 
tendo do ser publicado no ,jornal da Casa o parecer relativo 
!Is eloicües de ,A lng<)ns, requoit•o a V. Ex. que consulto o Se
nado se .consente que sr•,in t.umbom publicado, em seguida ao 
pnJ•unor da Comruissiio, a J'Ospostn rio candidato diplomado,. 
Si.', Clomenf.ino do Monto, (t cont.osf.a(•liO ot'J'nJ'Of\ida. pelo ontro 
•·anr!irlnto. 

-,'I, 

'· 

'· 
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Julgava tambem util que se publicasse a contestacão; mas 
não mo julgo com direito de fazer esse requerimento, porque 
não foi na contestacüo que baseei o meu voto em separado o 
sim no parecer do illustre relator, o nobre Senador pelo Es
tudo do Hio Grande do Norte, o na defesa epposta pelo Sr. Cle
mentina do Monte. Nas mesmas condições o nobre Senador 
pelo Districto Federal fundamentou o seu voto, isto é, base
ando-se na defesa escriiJta pelo Sr. ·Clementina do Monte. 

Poco, pois, a V. Ex. que mande inserir no Diario do Con
OI'Csso a dofesa do candidato diplomado. 

O Sr. Presidente - Peco licenca para observar que o 
documento a que se refere o llonmdo Senador está em poder 
da ·Commissão e não da Mesa. 

O Sn. llfiANcrsco GLYCEmo- Mas a Mesa póde conseguir 
que esses papeis lhes sejam entregues. 

O Sn. PnESIDilN1'J~ -De accllrdo com o regimento, vou con
sultar o Senado sobro o requerimento do honrado Senador. 

Approvado. 
O Sr. Tavares de Lyra - Roqueiro a V. Ex. que consulte 

o Senado sobre se· consente na publicação da contestação do 
Sr. Raymundo de Miranda. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvam esse requeri
mento queiram manifcstm· o seu assentimento. 

Approvado, 

ORDEM DO DIA ' 

f,JCENÇA DO DR, PEDRO J,EBSA 

2' discussão do projecto do Senado, n. 1, de 19i2, conce
dendo no Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, ministro do Su
premo Tribunal Federal, licenca por seis mezes e com todos 
os vencimentos que percebe, a partir de i de junho do corrente 
anno, par11 tratar de sua saude onde lhe convier; 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ·ordem do dia, vou 
levantar a sessão designando para a seguinte: 

Trabalhos· do iCommissões. 

Levanta-se a sossüo a i hora e 50 minutos., 
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i2' SESSÃO, EM iS DE MAIO DE i912 

1'1\llSIDENClA, DO SI\, AMUJO GÓES, 2• SECRETARIO 
. , ' . 

A' i hora. da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão 
a que ~oncorrom os Srs. Araujo Góos, Pedro Borges, Candido de 
Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Urbano Santos, 
Mondes do "\!moida, Ribeiro Goncalves, Gorvasio Passos, Tho
maz Accioly, •ravares do Lyra, 'Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, 
Castro Pinto, Gonçalves Ferreira, 1\iboiro de Brito, Guilherme 
Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladiio, Moniz Freire, 
João J,uiz Alves, ~ú Freim, li'oliciano Pennu, F'ranoisoo Gly
cerio, Leopoldo do Bulhõos, Gonzuga Jayme, José Murtinho, 
Generoso Mar•quos, Fe!ippe Schmidt, Pinheiro Machado e Cas-
siano do Nascimento (31). , 

Deixam do comparecer· com causa justifico.~a ps Srs. 
Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves, Silverio Nery, Ar
thur Lemos, Indio do Brazil, Laura Sodré, José Euzebio, Fran
cisco Sá, Antonio de Souza, Sigismundo Gonçalves, Gomes Ri
beiro, José Marce!lino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, 
Lourenço Baptista, Augusto de Vasconce!los, Alcindo Guana
bara, Bucno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Braz 
~>\brantes, A. Azo rodo, llletello, GeneroStO Marques~ Alencar 
Guimarães, Uercilio Luz e Victorino Monteiro (27) • . 

E'· lida, posta cm discussão e, sem debate, approvada a 
actr~ du sessão anterior. . 

O Sr. 3" Secretario (se1•vindo de I") dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offieio: 
Um do Sr. prefeito do Districto Federal, datado de i6 do 

corrente, agradecendo ao Senado a communicacão da eleição 
da sua mesa .. - Inteirado. · 

Um do Sr. Vida! Ramos, governador do Estado de Santa 
Catharinn, datado de 8 do <~orrento, ccmmunicando haver de
signado o dia 2 do junho para. a eleiclio de um Senador pelo 
mesmo Estado, afim de preencher• ·a vaga aberta com n renuncia 
uo Sr. Dr. Laura Müller.- Inteirado. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2") procede á leitura do 
seguinte 

PARECER 

N. 23 '-- 19i2 

Precisando tratar do sua saude alterada, como prova com 
0 nttest.ado que juntou, o Sr. Dr. Carolino de Leoni Ramos, mi
nistro do Supremo •rribunul Federal, dirigiu ao Senado um 
requerimento, que foi enviado !I 'Com~issão de ·Fina!lcas, pe
dindo um anno do hcencu com os vonctmentos respectivos. 

Firma nquello attostado o Dr. Manoel Clemente do Rego 
Barros, director interino do servico medico legal, e delle consta 
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quo o signntn.rio do roquorimonto osttí soffrondo do arthritismo 
quo reclama, para ser curqdo, o uso do aguas medicinaos em 
ou!I·os climllB durante o prazo do um anOQ. 

Prestando a· devida fó a esse attcstado e do aecôrdo com 
os precedentes, a Commissiío ,julga que o Senado deve defol'ir 
a peticw do que se trata, approvando o seguinte 

PROJECTO 

N., 2 ;- i9f2 >. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' concedida ao Dr. !Carolino de Looni Ramos, 

ministro do Supremo Tribunal Federal, liconcn por um anno, 
com todos os vencimentos do seu cargo, pal'a tratar de sua 
saude onde lho convier; revogadas as disposicões cm con
trario. 

Sala das Commiesões, Hi de maio de 1!!12.- 1<'. Gluccrio, 
presidente.- A. Azarado, relator.- Urbano Santos.-Tavarc8 
de Lum.- Leopoldo de Bu.lhúcs.-·A imprimir. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente.- gerido a ordem do dia trabalhos de 
Coml!Jissões, vou levantar. a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
. Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes. 

n. 22, do 1912, opinando que sejam approvadas ns eleições 
ronlizndas cm 30 de ,ianeiro do corrente anno no Estado de 
Alngôns pat•a rcnovacüo do terco do Senado e que se,ia re
conhecido Scnudor da Republica 11elo mesmo Estado o Sr. Dr. 
~aymundo Pontes de Miranda. (Com declararão rlc voto do 
Sr. Sd Freire, {avoravel ao reconhecimento do Sr. Dr. Manoel 
Clementina do ftfonte, c votos cm separado dos Srs. Francisco 
Glucc't'io, 11roponoo o reconhecimento rio mesmo c·idadão, e 
A. A::.eredo e Gonçalves Ferreira, a annulla!'áo do plei'to.) 

Levanta-se n sessão á 1 hora e ~5 minuto~. 

13' SESS.W El\1 20 DE MATO DE 1912 

PRESIDENCIA DO SI\, QUINTINO DOCAYUV:I, VICJ>-PR!i:BIDEN'rE 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão 
a que concotTem os Srs. Quintino Bocayuva, Araujo Góes, 
Pedro Borges, Candido de Abrou, Jonnf,has Pedrosa, .Gahriel 
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Josó 
Enwh.i.o, Urhnno Santos, Mendes de Almridn, Ribeiro Cloncnh•es, 
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Gcrvasio Passos, Pires Fel'l•'eira, l;'mncisco St\, l'homaz L\ccioly, 
l'avarcs de Lyra, Antonio do Souza, Cunha Pedrosa, Wn!J'rcdo 
Leal, Castro Pinto, Gonçalves llot•roira, Ribeiro do Brito, Gui
lhcr!no •Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão;. Moniz 
l':ren'ü, João Luiz Alves, Sá Freire, Alcindo Guanabarrt, Ber
nm·do Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Gly
corJe,, Leopoldo do Bulhõos, Gomaga Jaymo, A. Azeredo, Josó 
Murtmho, Generoso Marques, Alencar Guimãfães, Horcilio Luz, 
Pinheiro Machado o Cassiano do Nascimento (44). 

Deixam do comparecor coin causa justificada os Srs. Fer
reira Chaves, Silverio Nery, Sigismundo Gonçalves, Gomos .Ri
beiro Josó Marcollino, Ruy Barbosa, Bot•nardino Monteiro, Lou
renço Baptista, !Augusto de Vasconcetlos, Bueno do Paiva, Braz 
Abmntos, 1\lotollo, Folippo Schmidt ü Victorino Monteiro (14). 

E' lida, posta em discussão c, som debate, approvada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr .. 2" Secretario (servind{) du I•) dit conta do seguinte 
"· 

EXPEDIENTE 

Oificios : 
Um do Sr. Oliveira Botelho, presidente do Estado do Rio' 

dt: J anoii'O, datado de 18 do corrente, agradecendo a communi
cncão !cita pelo Senado dn Reeleição da sua 1\!osa·. - Inloirado .. 

Um do S-r·. !Carlos Cavalcante do Albuquerque, presidente 
do Esl.ado do Paraná, de 1iJ do cor·rente, J'nY.endo idontico agra
decimento. -Inteirado. 

Um do Sr. Ministro da Viação e Obr·as Publicas, da moSIJ!a· 
dat.a, pndicipando que assumiu o exm·cicio do lll\l'go t!e Mt
rlisl.ro da Agriclutura, Industria o Commct•eio durante a au
scncia do respectivo titular. -Inteirado. 

O Sr. 3" Secretario '(sc1•vlndo de 2") dt!clam quo não ha 
pareceres. 

ORDEM DO DIA 

IOT,ETÇ;\O Oll UM SENADOR PEf,o ES1'ADO DI~ .\I,AGÔAB 

'Discussão unicn do pnrocor da Commissão de pod~t:os, 
n. 22, do 1012, opinando que· sejam approvndns as elorcoos 
realizadas om 30 do ,inneiro do cot•ront.o anno no Estado do, 
Alagtins pam ronovnçiío do toi'c;o do ·senado o que so,in re
conhecido Senador da Republica poJo m'wno Est.ndo o SI'. l\n:v
mundo Pontes· do Miranda, 

Vol, I iS 
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O Sr,. Francisco Glycerio ( •)- Sr. Presidente,. vilnno de., 
sempenbar-me do triste dever de sustentar o meu voto, em 
11oparado, com a rectificacüo que daqui a pouco farei. Antes, 
porém,. seja-me permittido dizer daqui, o que está na opinião 
publica, isto é, que actualmente não ha na politica n11elonal 
mais illusiio acerca da preponderancia extra-republicana e 
.extra-constiLucional do Senado. 

O Senado da Republicu é u corporacão por excellencia 
oligarchica da Nação Bruzileira. Aqui é que reside, aqui é 
que é a sóde principal da mais omnipotente oligarchia poli
tica, porventura e:!Uotente no Brazil. 

O Sll. Pums FEIIREII\A - Sempre no sentido benefico, li
beral .. 

0 SR. FRANCISCO GLYCEillO - Sim, •COmtanto que O nobre 
. Senador não conteste que seja uma ,oJigarchia. 

o SR. PmES· FEIUlEIRA - NãO' quero contrariar a V. Ex. 
0 SR. FRANCISCO GLYCEIUO - Mas O sentido benefico que 

por ventura esta instituição imprime ás suas deliberações, de
pende, não d!l Constituicão da Republica e das leis, mas da sua 
propria vontade. . 

Si esta, amanhã, não se inspirar nos principies de equi
dade e justiça, póde ser domiuada dos sentimentos funestos 
da arbitrariedade, da forcq o do despotismo. 

E' oompletamonte dispensavel, Sr. Presidente, a leitura 
deste hypocrita calhnmaoo de papeis impressos, mostrando os 
p~reoeres, contestação e replica dos candidatos, destinado, me
nos a elucidar a questão de que faz o seu principal objecto, 
do que illudir, ainda por um resto de temo!' da opinião publica, 
al vistas dos. ingenuos que ainda suppõem que os politicas do 
B1·azil se inspiram no respeito á Constituição e ás leis. 

Sr. Presidente, sustentei em difi'erentes passagens do 
.voto em separado que formulei, que havia necessidade de se 
proceder a nova eleição, desde que o Senado annullasse mais 
de metade dos votos conferidos ao candidato diplomado, em 
execução do que expressamente dispõe o art. 118 ·da lei elei-
·toral: . 
. Entretanto, a conclusão do meu voto cm separado é evi
dentemente contrndictoria com os princípios que sustentei, 
copcluindo, como ·conclui, pelo reconhecimento do Sr. Clemen-
tina do Monte; · 

!Aproveito a opportunidade para corrig{r este meu equi
:voco, que tem a sua origem nas considerações que passo a fazer. 

Suppunha que o dispositivo da lei, determinando a nova 
eleielio, só tivesse Jogar quando a annullacão de mais de me
•tade dos votos determinasse posição di1'1'erente ao ,candidato 
diplomado, aproveitando ao candidato contesta~te; mas es-

1(') Este discurso nüo foi' revisto pelo orador. 
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tudos posteriores mo levaram iL plena convicção do ·qué esta 
disposicüo que existiu efl'ectivamonto na legislação anterioi·, 
ó, na acLual legislação, imperiosa o independente do qualquer 
condição. 

Feita esta rectificação no mou equivoco, permUta-me V. 
Ex. proseguii· nas considerações que tómei a liberdade de fazer, 
no sentido do defender a minha conductn nesta, como cm 
outras eleições semelhantes. 

Sr. Presidente, mais do que ninguem, V: Ex. sabe, porque 
é chefe legal do Partido Republicano Conservador, que o ro~ 
conhecimento do SI·. Rnymundo do Miranda está decretado pela 
conjunccüo. de esforços do chefe do Partido Republicano Con
s~rvador o do Sr. Presidente da Hepublica. 

Não digo iseo na intoncão do faltar ao respeito devido ao 
primeiro magistrado da Nacão Brazileira. 'l'odas as conside
rações, as mais distinctas, são devidas a S. Ex., e de !'neto eu 
as tributo tJom a maior sinceridade o convencimento das posi
ções que costumo occupqr. 

Não falto ao respeito devido, nem a V. Ex .. c seus amigos 
nom ao nobre Presidente da Republica, assignalando um facto 
politico, de natureza o fins inteiramente politicas tal qual 6 
o falseamento da principal funccüo do Senado e da Camara dos 
Deputados, pela int.erforencill do Presidente da Ucpublica na 
:ve:ril'icur,iio dos poderes de seus membros. 

Domais, senhores, monos censuravol ó ·o Presidente da 
. Republica quando assim procede, esquecendo deveres politioos, 

do quo u conducta daquelles Senadores e Deputados, esqueci
dos dos seus deveres primordiaes, certos de que se submettelll 
á imposicüo do Governo, convencidos embora de que estão 
faltando aos seus deveres de natureza politica, horrorisados 
doant.o do papel que süo obrigados. a desempenhar, diante da 
opinião publicll quo qssiste ao alvitramento, ao rebaixamento 
dos costumes republicanos o politicas. . 

A conductn desses homens 6 muito mais censuravol do que 
a do Presidente d11 Republicá. Este commette um desvio da 
su11 conduota p()Jitioa na interpretação de seus actos, 10m razão 
da ·sua alta funocão administrativa, invadindo attribuicões 
que pertencem aos legisladores da Republica. E' uma conducta 
evid~ntemente censu~avel, mas o~ Deputados ~ ~enadore~ que1 
por mteresses matermes de part1do •e de domm1os, por Jnter'
esses ·subalternos de carilpanarios c por obcdienoia ao Presi..; 
dente da Republica, esquecem os seus deveres e votam em 
fPleno desaocôrdo com a propria COD;Sc!encia, violam ·R Con
stitulcão e os leis, estes ·aíío aem duvida, mais merecedores de 
censura. 

Partido Republicano Conservador I 
Conservador do que ? • · . 

. Introductor de maus costumes politwos, s1m I E' prova
vai que esse seja o encargo que ó da9o ~o .P,!Irtlqo Conser
vador. Mas conservar melh·orando as mstltUICoes 1sso é Qlle 
é a burla mais escandalosa que porventura tom atravessailo 
as situações politicas do Brazil I ... 
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_ Senhores, ~ Sennâo do. Ill!pel'io, comquanto viln!icio o 
nua FCI1ovavel, .1nmms, c P,l'IDC!flalmcnle nos ultimas tempos, 
~~·tlticou actos de dcsrespmto a vontade popular. 

A eleicão era. perfeitamente examinada. Vcril'icnda a sun 
lagahdade e respeitada a v·ontade popular de ordinario os pa
:pois subiam a Coróa, a qual, salvo raríssimas cxcepcõês pro
,cura~a pór do accõrdo a esco)ha do Senador com ~ situacão 
·I}I)IitiC.a do Braz1! e com a ·siluacüo da& circumscripcões do 
~mperw. 
. Eram tão raras essa·s excepcões· do imperante que quando, 

!porventura, clle se desviava desse caminho, a imprensa rc
,publicana, incontinentí, vinha bradar contra o poder pessoal. 

·Mas, q!lando ·O Imp;crador exoreeu o pode r pessoal como 
toem cxei'Cido os Presidentes da Republica. J3razíleira. c como 
está cxevcendo galhardamente o Prcsiden~e actual 'i 

Desta confusão lamentava! entre poder pessoal e prc- · 
sidcncial ó que resulta o desprezo pelo regímen estabol.ecido 
na Constituição. · 

Os nossos l'rcsidentos da Republica teom entendido. que 
exercem um poder absoluto, um poder pessoal, quando nüo 
é a verdade. 

Dada mesmo a circumstancia do maior indopendcncia' do 
Podm• Legi!ativo com -o. Presidente da Republica, esto !'acto 
determina n maior· concordancia <le ·seus autos para com 11 
opinião publica. Ao contrario, niio hav.eria tribunal puru 
<>ndo se appellar contra. os actos do Poder Executivo da Re-
'publica. · 

Mus o Partido Republicano Conservador nndu tom com 
isso ; o qu•e el!o quer é mcerco!' o dominio do homem sobre 
~ l)()mem, e independentemente dB indugur qual é o pl'i'n
:pio gerado!' e il1spirador de sua acção politica e si de ma 
ac~üo podem provi!· males ou bens para u 'odedadc. 

De ordinario os partidos politioos do l<rnzil pouco se in
commodam de sou contacto, muitas vezes funesto, com 11 so
ciedad!O. o.s homens politioos constituem, JlOr assim diwr, 
uma casta pl'ivilogiada, bom pouco so importando com. os nmlr!s 
soeiaes qm nfJ'Jigem a ·sociedade, Jll'OVenieutus dos erro'· e (les • 
vios proprios. 

Indepeudencia dos membros do Poder Legi>lativo dcanto 
do Poder Executivo ó urna l!ltopia, é um sonho viio que nada 
·SiS'nil'icn, que om cousa alguma póde nttl'ibuir os politicas 
qti.í' teem antes a JH'eoccupacão do mando nM dift'ercntes 
·circumscripçües em que se divide 11 iRepublica l 

• ' Por engano d11J vi·siio os politicas entendem que sãó ro~·tes 
e ·os chefes do Partido ConservadO!' estilo dominados dos.sn 
i!lusilo. 

Ellos SUPJlüem que ·silo fartos, enLrotnnto não siio sini\O 
pingent.os do~ candelabros que illuminnm ns salas do Pnlacto 
Prcsidcncinl. Elles •nito siio siniio chefes commissionados pal'll 
a direcçito de certas faccões politiéas du Ropublicu, ti<,Pen
dendo, cntret.ant.o, do favor pessoal dM auom domina ú idt.uação 

· ~'edornl. 
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. ~'rocut•am. elles ,illudir n,os innocentos, começando a se 
JIJudu·em a SI propnos I· • . 
, (.,!l.lu poder Lem O adua) elw!'o tiO Jlnrtido Rcpu .. ::~uuo 

LonHcrvador· '? 1 · 
'rndo o povo v•! S. Ex. J'úenllendn Prn ~cu palneió :t:; )Jnrn,~

nagens dos que o vão saudar no dia do seu feliz natil:licio • • 
toda a gente se chega a elle porque é o representante maxim1; 
do poder o do extraordinaria influencia politica. E' elli> quem 
.:Zlspcusa o custigo a uns e a l"Ccompensn a outros. P.eril:nttJ 
cllc, o Presidente da Republicu comparoc(• do manhã o ti 
noite, levando, pura alli cm uma apotbcose sublime, a Presi
decrcia da Republico, para saudar o chefe do Partido Repu
blicano: Ave I Cesa1• I moritttri te sal-utant 1 

Entretanto, Sr•. Presidente, si (lcpoi-s de passadas !J.I Jwl'as 
o Presidente· da R:epublica, enfastiado d.essa allianca, retirar 
o tenuo apoio que dispensa n,o chefe do Partido Republicano 
Conservador, a sua casa aerú um deserto, povoado talvez .pelo,~ 
suas e:o.:celsas qualidades pessoaes e pelas mais excelsas qua., 
!idades ainda de sua i!lustre familia e nada mais .. 

Es,a é a situaciío real das cousas. 
Não t.endes nenhuma influencia ; sois m:eram@nte depen

dencia do Palaci·o. 
Senhores, quando a ~ituaclio actual subiu :trouxe P\01.'! 

lomma (WSLI'Uír il:S olisarchías. · 
Será preciso que eu diga que as oligarchiaR nunea tive

ram apoio maior, como o que tem acf.ualmento ? 
· E que ó que se discuto actualment~? Não ó a oligarchia 

do1s !\faltas, da qual é eximia dofon.sor o rllustre Senador pelo 
Rio Grande do Sul, ohefo do Partido Republicano Conser
vadc.~· ? • 

O domínio doll ll!altas tem nas pessoas do Senador Pi
nheiro Machado e do Sr. Presidente da Republica os seus 
mui~ Cl(imios -o distínctos def-ensores. 

O povo -de A lagOas - coitado I - no momeJ'!to supremo 
do di!Stlsperncão, houve por bem determinar para lt\, um& mu
dança politica, ngil!do :só, contando apenas com sons osfor
cos, som intervenção do fol'CU federal alguma. A ~iluaciío mu
dou-se como por oucanto e o povo do A\agôas ~enLin-so 1~-
vre desst\ pres~ão moral que dosde muito o abatiu. · 

!'eis btJm. Esso. altivez do~ alagoanos vae sr.!· devidamente 
cnsl.ísadn. ' . . . 

·- Tu, Alnguns, pçn·çüo d~ terr!Lorro r.acwnal. com. ~u
mn~.n~ dtl il\lloroundoucia 1 Jlors o roprosnntanto da poh.twn 
que tu rC!IO\Iist.e, ha do so{\tar-se nas c~uorms dos embaixa
dores (Jus E•ludn> parn assun to ndvn!·f.u·;,s 1.h1 t.ua altivo% o 
(Jura quo so.in ímmolnda a tua sobernnm e cbodocns i\s nossas 
Jn,iunccõos t . • . 

O silencio que ve,io l'Clrntar•-se •na p]!YSillnonua dos nobres 
Senadors é a prova cabal da. quç as mmj1:1s palavras onco_n
tram no fundo do suas eonsowncms a mnts completa sanccuo. 

Mas (, preciso votar. Está lavrudl) o dr.çrcto qutJ l)lUnda 
que roconhooído sc,ia .0 ~~·. Ruymundo du ~branda. Po1s fa
~u-so n vont.udo à mnwrm do Sona1lo. 
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Pessoalmente, Sr. Presidente, eu nada tenho a oppor con
tra o candidato Sr; Raymundo de 1\lirandn. Não 1Se1 mesmo 
ai elle nã~> será tão digno de sentar-se nessas cadeiras como 
qualquer dos Senadores presentes. 

~ada tenho de pessoal contra esse eidadão de Alagôas., 
, !A .mmhn questão é que o parecer do ilhistl'<l Relator da Com

mJs·são de Poderes, reduziu a votaciío do' r.nndidnto mais vo
tado, de ii. ooo ,votos pnra 1. 400, ver_ifioando uma differencn 
a.favor do c,1nd1dato Ruymundo do Miranda de 40 votos. · 

E feita esta oontr1 de chegar, apresentou no reconheci
mentCl do Senado o Sr, Raymundo de 1\lirnnda. Isto quer 
d,iz~r, que o Senado oligarehico procedeu a um 'segundo escru
l(,m!O. 

O povo ·de Alagôos está sabendo e ha de sabei-o positi
,vamente, que o candidr1to preferido pelo voto• da Commissão 
não foi eleito ; ó imposto pela vontade da mr1ioria do Se
rna.do. 

A liberdade eleitoral ó mera ficção, como ficção•, é actu
almente o poder que o povo se arroga de eleger os seus re
lpresent.antes.. Aquella liberdade e esta prerogativa teem, é 
verdade, fundamento na Constituição ; mas ess•e• fundamentl) 
é inferior, no tocante ao seu poder de resistencia, a um outro 
mai·s alto : a vontade soberana do chefe do Partido' Repu
blicano Conservador em nllianca com o Pr(•sidente da Ropu
blica 1 

· Senhores, se eu tivesse qualidades pessoaes o politicl119 
bapazes de impressionar a opinião publica, estaria rneste mo
mento prestando um ·serviço inest.imavcl ft ordem publica, 
Jporque o povo brnzileiro desanimado. r.evoltado contra essa 
guerra crún que é declarada á sua liberdade, mais do' que 
isso, sentindo-se espoliado pelos seus chefe~. ·serii naturalmen
te invadido pelo desespero, e na situacão actual. do Brazil não 
seria de extranhnr que revoltas parci!Le·s foJsem- declaradas, 
constituindo talvez uma rev·olta geral, . preJudicando grande
mente os interesses nacionaes. E .seria explieavol que tal sue
cedesse, Sr Presidente, porque, pergunto a V. Ex:., si os che
fes abandonam o povo brazileiro, si ningu~m se anima a le
,vantar a voz contra o •e·sbulho que. lhe querem impor, que res
tará a e;lse po:vo sinilo o desespero ? 

O Sn. A. Azlla!loo - v. Ex: niio está pregando a revo
lução ? 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Niio estou pregando a revo
lucilo ... 

. O Sn. A. A7.llREDo - Ainda bem. 
0 Sn, FnANCISCO GLYCERIO - , • , UÚI:' estou pl'O!<ando a 

revolução, tanto mais quanto ~ou contrnrio a e!la. V. Ex. 
snbo bom que ou fiO!'tcnco no numero daquollcs ·que proferem 
um mtlo governo a uma .a•ptima i•ovoluGi'io. Mas, si prego 
cs•tnR doutrinas. preciso demonstrar a pratica mais alta, ~nis ' 
respeitosa da ConstiLuicüo, das leis o dos costumes r{lpubhca
nos. •: 

,. 
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0 SI\. 'ALFREDo ELLIS - Muito bem. 
, . 0 Sll. FRANCISCO Cr.YCEnio - ... parli evitar C)Ue OS brli-

1.lbClt'OS possam ch•egnr ao cumulo do desespero nesse mo
mento de angustia suprema. 

Chefes renuhlícano,, ! não podeis fugir a essa condem-
nncão da opiniílo• publica. . 

O chefe do Partido Republicano Conservador é o nobre 
Senador Pelo Estndo do Rio Grande ·do Sul, auer queira, quer 
não ífllCÍT'a 8. g;,::.; o nofn·r~ Srnadot', devo di1.cl-o, auo é rc
ipuhlicnno de lon:;n dnta, rcsponsavel nela limpidez das insti
tuicões 1e f-ervoroso apostolo deste regímen, a que S. Ex., eu 
e outros demos o melhor de nossa mocidade, quasi a nossa 
vida, ns no.ssas responsnhilirlndes. · 

Como, pois, trnnquillamcntc. friamente, desconhecer 
elcír,ões valirlmnento feitas, para dar ingresso no reilinto da 
nossa Assemll ii\ a n pessoas que não foram eleita·s ? 

O nobre Presidente do Senado. coberto pelos ·seus cabellos 
brancos .. guarda o mais discreto ·silencio: S. Ex. que pregow 
o .regímen livre, S. Ex. que nos conduziu desde a mocidade 
atil a velhice apostolando o regímen republicano e levando a 
effoif.o a sua fundncüo, cm um caso extraord~na:rio, comb 
o de que se trata, ouve silencioso a todas estas justa:s argui• 
i)Ões. . · 

Qual a palavra do velho chefe que todos nós espera-, 
mos. 

- Scnhorr~. a opinião puhlica não está neste reoint.o, nüo 
est.:\ no recinto da Cnmara dos Deputado~. n!ío está nos !11&• 
taurants nem nas runs d.o, Rio de Janeiro; ella está nas ci
dades, nas aldeias, onde a vida intensa não ab~orve a~ pre
occupncões do> homens e onde todos os homens publico~ alio 
julgnrlos scvernmento. · 

Eu não f.cm.., cm di?.er quo o nohro Senador pelo Rio Gran
de d.o Sul não dispõe da opinião publica do seu Estado, assim 
como out~os chefes tambem não teem a opinião dos seu·s Es-
tados. · 

O honrado Pre;;idente do Sonndo deve fazer o sao~ifioio de sua trnnquillidade - que on dos·~.iaria fosse complP.ta -
para advert.ir a seus amigos que esse caminho não conduz 
a cousa nlgtimn do dnravcl : conduz ii fnllencia do regímen 
c desgraça so,cinl. s,. Ex. ost~ tocando ·- perdoe-me, eu fnllo 
soniprn nom o mnx1mo re.spc1to -. está tocando com os pós 
na sepultura ; no pns·so que estende as mãos tremulas, dando 
'protocçiio :íquollos mrsmos. qu·~ d.ct.urpum e dest!locm D ro
gimcn quo S. Ex. fundou : osquncondo quA, no momento em 
fluo pnssnr ~ela morad:t np.homcrn d9. t.umulo o chognr t\ ma
rlru~adn rnd1nnto da e!.ormdnde, tcr.t que comparecer deante 
do t.r!bunnl, ando n .ius!.içn 6 ínfnllívnl - o tribunal da JlOste
r idnrln. 

E' ou niío uma sit.unoiío do dosolnoão completa ? 
l'nl'a qncm nppollnr? 
Pnra a mrriorin.? 
Essa munl.om-·so silenciosa, dclibcrndn n ·votar o quo o 

poder dcli!J0\'011 ~uc se voLnssc', 
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Sr. l'residente, ou não desejo contrariar interesses de or
dem secundaria u .material dos candidatos que, nesta e n:r 
outra Casa do CongJ'(:sso, vão tendo ontradn contra n Con
~tituicüo ; ao contrnrin, ató lhes dou um conselho ; acho que 
devem apressai', quanto antes, seus reconhecimentos, porque 
dç um momento para outro póde se dar uma mudança ra
Pida, póde haver uma contra-ordem do quarteH:cneral o, 
então, com o desmoronamento do pod•er fictieio do Partido Re
publicano ConsoJ·vador, elles veríio desmoronar tambem a il
[usão de suas esporancus. 

Já vcem os honrados Senadores. que nüCJ tenho maldade 
nenhuma contra as pessoas desses candidatos ; o que me re
,pugna é a. situação cm que os grandes homens se· collocam, 
situaciio deprimente, inexplicavol, dubia .e condomnnvel de so
,vern critica pela sociedade brazileira - e muito se enga
nam si suppücm que ·ella não está vigilante. 

Senhores, não se pódc .negar mais um facto historico -
que as forcas militar.es do Brnzil, dominadas pela honestidade 
e santidade do regímen, cooperaram extraordinariamente para 
o advento• de uma altn· autoridade militar, quoe• vinha sanear 
a politica subalterna e baixa,. que deprimia os Estados, res
,tabelecendo cm ~eu pé, alta o elevada, a politica republi~ 
cana. 

Ora, meu Deus I Quando eseo homens se ·r.ccordarcm .de 
que tomnram essa attitude menos constit•;cional para elevar 
seu digno chefe ao mais a!t() commando du politica brazi
Jeira, vendo-o faltar tão flagrantemente a suas promessas ::... 
mais do que as suas promessas falladas, as promessns que 
existiam na sua pessoa, no seu espírito, o no •seu coracíio dl!l · 
;patriota republicano. . . 

Senhores, nunca vi a representacão d.ls minorill's consti~ 
tuir programma de governo. sinão agora, quando subiu no 
poder o digno brazileiro Sr. Marechal Hermes. 
· •Pois bem, é exnctameon.te agora que as minorias são es

magadas I 
E por quom ? Pela intervenção immodiata do proPJ,'io 

Presidente da Repnblicn I · · 
O povo brnzileiro carece sabor do tudo isso ·e cada um 

de nós t.em do prestar contas dos seus actos publicoe. 
Quae.• sil() as garantias que offerece n J'r.esid·encin da Rç

:tmbliea, desviada do sou curso •ordinar.io, regular, republi
cano e constitucional ? Nenhumas. O Senado, as duas Casas 
do Congresso são um joguc.te nas mãos do Prosidonto da Re
publica ; quando a veriricacão lle podere~ Jll.eressa no mais alto 
magistrado da Nação, ello, por intermod1o das pessoas egro
gias com assento ·em uma o na outra Casa do Congresso, de
terminn até a nlteraciio de pareceres já elaborados. 

Seuhores, as paixões pnrtidarias~ e os if!t~resses politiços 
muitas vezes nos obliteram a attencuo o t1 JlllZO, du mane1ra 
que nos descuidamos dos julgamentos do. futuro sobre IIS 
nossas pessoas e da Mnra da .nossa memorm . 

. Quo diriio os nossos netos, c;s deçond~ntos do Sr. Quin
tino Bocnyuva, os collatcraos do Sr. Pmhelr<i Ma~hado, ,quan~ 
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do, daqui n 100 annos, folheando a Historia, encontrarem os 
~t.·IJS OOinC~"' - 1\f:ITlflS ljUfl VOU 11 1/' eCtm avidfiZ JIUI'il \'Pl' as 
bellns nccoes JH'nlwndas pulos seus ascendentes - homolo
gando netos desta nalure~n, l]ue eu mo sinto incnpa~ de qua
lificar ? I 

Mns, senhores, por amor dos no.'sos nn t.opnssndos o por 
amor da nossa ]li'OJli'in posLc•ridnrlc· sinão J'ossem outros ·s.cn
li!l'.entos, que deviam povoar o no:'·RO eoi'lçfío o .o nosso cs
Pirilo, !lOS dov~amos recusai· essit cumpliaidade na expolinçiio 
do diPeitos perleneonles á Naçüo Braziloira. 

Com .o mesmo dosembaraço com que faltamos aos nossos 
deveres, com que violamos •() direito do povo, com esse mes
mo desembaraço o povo pode entrar aqui dentro deste re
cinto o expulsar delle o;. mercadores elo t~rnplo. E' o sau di
reito. 

Estaes, Srs. Senadores, dominados por uma preoccupacuo 
que illude ; acreditaes tirar prov.oito dessa subaltcrnidado vo
lunturiu, mas o poder que abusa da vossa condescendcncia ne-
nlluma impOI·tuncia vos liga. . 

Para que o Senado mereça algum respeito do• proprio Pre
sidente é mister que elle ·se imponha a essa consideração, p~·Ja 
sua compostura moral, altivo dentro da lei, intangível nas 
suas preJ•ogat.ivai-, repellindo as in,iunccõ•)S menos dignas de 
serrem attendidas ; ·sempre de pé e não de joe-lhos, ou prostcr
nado ante ao Chei'o da Nação. Para o proprio inte!'esse de 
representação, rmra a duracão do mandato, para proficuidado 
~a ·nccão politica, ó preferivel a indopendencia indivi
dual. 

Ser!\ porv.entura preciso que eu este,ia a fazer a homens 
amadurecidos nu arte de governar, na scioncia politica, pre
'l•cccões desses principias, que Jh~:s ·devem õer communs ? 

Menos interrogo- ainda em que aproveita aos Srs. Sena
dores esta condescendoncia tão criminosa ? 

Perdem o respeito dos seus concidadãos. Ninguem v9s 
admira, todos vos aborrecem ; ninguem tom complaccncm 
comvnsco, todos vos detestam ... 

Os representantes dos Estudos no Congress{l estão na do
JlL•IHlencin hnmi!lmnll' do poder centl'ill; nito se Ievanlam,.mio 
so erguem á altura do cumprmaento. do dcv.er, com rcceJÇ~ .d·e 
~orAm castigados nos seus Es.tados o contt·~riados na politica 
local.. . d t 
· Mas umunhú os adversarias Icem o. cammho e. an ~
muo tJ·acudo. pura conquistar o poder, visto . quo a. siluacao 
depondo do arbitrio do Pt•osidento da Ropubltca e mdependo 
da vontade soberana do povo. · 

E' um prestigio que se não justifica nu lei, nem se traduz 
por· tte~ns d1~ hr.rwmrr·oru~in; t~ tFn poder· r•cl'lexo que na~l~n nn. 
subserviencia para empunhar .o lntcgo com '! qu~l poder!\ •. em
qwmto f<it• poder dirigir, os seus .. ; (Eu Ia 41~er upumgua
dos. J•otiro humildomouto a. expressao, para dIzer - os sous 
nmigos) ., . . 

Esta é ·~·ituncüo politica da Uopubltca., 
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Que será preciso fazer para aperfeiçoamento das insti~ 
tuicões? 

O primeiro fac~or para uma reforma, para uma remode
lação das instituições, é o caracter, depois o estudo attento 
das necessidades o intel'egscs do pniz e o devotamento no bem 
Jjublico ; mas estas qualidades e preoecupações não. se encon
tram nos homens que exploram a mutua d~pendeneia do Pre
sidente da Republica para com os politieos e llo$ po!itieos para 
com o Presidente da Republica. E' um 110nluiu do qual não 
:resulta bem nenhum e do qual são incalculaveis os males 
que pesam sobm a sociedade .• 

sr. Presidente, quando o Poder Legislativo não tem ori
gem legal, o Executivo, por via de regra, tambem não a 
tem. 

Quaes süo as garantias· que podem vir de um estado an()
malo como este para o desenv.olvimento €'conomico das r!
,quezas do Brazi! ? Para a fusão do ensino publico, indispens
savel á educação cívica do povo e necessario principalmente 
lis propria·s instituições politicas, para a comprehensão e lexer-
oloio da justiça ? . 
· Quaes süo as garantias que os chefes politicas offere
cem ao povo brazileiro, contra cuja vontade exploram posição 
de mando~ · · 

A lei, dirão. Mas si a lei é feita por um poder que· vem 
do regímen viciado, por um poder que sacrifica o estudo da 
lei, o estudo da Constituição pela subordinacilo do interesse, 
lei que é feita pelos representantes que se esquecem dos seus 
deveres, não é garantia effectiva. Será uma burla e o Poder 
Exeeutiv.a. nüo commetterá crime algum d~ixando de raspei-· 
:ta.l-a. 

E ~·i a justiça não tem uma base segura, porque depende, 
a um tempo, do Poder Executivo e do Legislativo, qual a 
situação moral, jurídica c social da sociedade brazileira ? 

A unica resposta que encontro para as minhas tortu
rantes interrogações é uma vaga e indecisa expectativa ... 

Sr. Presidente, no mez passado, cahiu-me a cara ao cbil.o, 
quando soube que na cidade de Buenos Aires compareceram 
~s urnas para votar :1.60.000 eleitores. 

Aqui quando comparecem 10.000 eleitores feitos á forca 
com diplomas ou sem elles, regulares ou nr,o, a nossa Capital 
exulta de alegria. . · 

E entre aquelles 160 mil eleitores. compareceu tambom o 
!Presidente da Republica, o Sr. Snnz Pena. Notem. a ~eqi~a-. 
•cão o o 1.olo que tom esse chefe de Estado J?cla mstitu!coes 
de seu paiz e o empenho em sanear as p·atwns do ~·egimen 
republicano: S. Ex. votou em um candidato que f·OI derro
~aao· pelo partido opposto. 

Niío f.oi este o unico ·exemplo quo o Sr. Saenz Ponn deu 
;í actualidade politica. ·, 

Recordo-mo nindn da carta quo S. Ex:. escreveu om res
posta num dos governadores quç jnmcntavmn o facto· do haver· 
sido derrotado nns eleições mumcipaos: . :. 

«Tende pacienciu. E' essa n conduetn ma.is bclln I[Uo so. 
ipóde exigir do um governador de. Estado: l'OSignar.-so doanto 
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de utpa eleição em que foi derrotaào, tant.o mais· quanto isso 
constitue uma prova do que não fostes inteiramente imparcial 
c sever.o cumpridor da lei». 

f t 
Po1s bem, qua.ndo na visinha Republica presenciamos taes 

ao os, v~mos aqm o Senado e a Camara dos Deputados ras
g1ar;e1m dJploma·s dos eleitos Para conferir representação aos 
u 01 os da sua r.soolhn. 
_ E' preciso registrar para a historia rio futuro a oxprcs

suo adopta~a na actual verificação do p()dercs quando as duas 
forca§ se Jguala.m, não na apuração das< Ul·nas, mas na soli
ottuoao ao Pros1dente da Reuplioa ; quan0:11) este se vê entre 
duas forças igualmente amigas e solicitantes determina, ou 
·alguem. por e.ll~, que se opere a rqchação. Manda-se rachar, 
quer d1zer, dlVIdo-se a rcprosentacao cm Lluas partes iguwes 
:pelos solicitantes. 

Rc_col)lc_ça então a Juota, não em torn9 das idúas, em torno 
d9s Prmmp1os, em torno dos altos comprimi>·sos de ordem so
Cial e politica ; agitam-se o mexerico c a intriga, qualida
de> !Unis degradantes para cnractm·izar um homem. 

Não são os políticos que pleteiam, são o·a solicitantes que 
se humilham. ' · 

De um lado, o poder que se illude. suppondo que tem o 
apoio da opinião: publica ; do outro lado, oR politicas que se 
nviltnm suppondo que assim dilatam mais a confiança, depen
dendo apenas de um sorriso de Oesar. 

Sr. Pres-id'ento, ou mo referi aos succosso·s eloitornes do 
Buenos Aires e disse que me havia cabido a cara ao chão .. 

Não é, infelizmente não é osso o unico facto que nos coi
loca em posição inferior áquella Republica, quando estabele
cemos o mais ligeiro paranelo. 

A nossa organiza~üo constitucional o politica ú perfei
tamente risível deante da organização con;.titucionnl âa Re
·.publica Argentina e do Chile. Estamos collocados em uma 
posição de sombra, cm uma posição menos decorosa no• con
corto das nações :sul-americanas. 

O nosso poder militar I ? ... Nem ú bom fn!lar ne>se as
sumpto I Os nossos goncraos abandonam os campos de mano

. brns para nos substituir n nós, os civis, na govcrnancn dos Es-
tados. · 

Verificada a nossa incapacidade, não é mcsmD do espantar 
que osso facto se dê ; apenas ó digno do menciio e d~ censura, 
•porquo abre um claro funes.tissimo nas filcir!l's 'C· priva os cs
:tabolccimentos c instituições militares da effiencia, do con
curso e da nccüo competcnto de tão )Jonomeritos mcbros da 
clnsso militar. 

Portanto, poder milit.m· niío temos mnJmm nem cm terra 
nem em mar. 'llcmos militares capazes de hombr~ar com os 
mais aptos genci'Uos allomiles cm uma conforçnCJn sobre os 
:princípios o sobre as busos que devem cnructor!zur n,rofDrmn 
militar. A roproducclio do quo oncoJ)Ll'Ut:J1 nos llVl'OS tJ som!JI'e 
:pm• ollc·:; roil.n com tulento, com vtvnoicln~c o c~m v01·clado, 
llOrquo intorjlJ'OLam Jyem Ludo quanto os livros dtzom a rus
IPeito .. 
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.• Na P~~~;Lica, porém, quo. existe ? I Os carnmandantc.,, das 
regwes mihtar.es mudam-se do dia para a noite, como si fos
sem máos inquilinos. 

Um official do Exercito que não serve, porvent.ura, ao 
!!!ando do um régulo de Estado, é immodiatnmente transfo
rJdo, para contento do _dominio partidario o para t.ranquilli
dad!'l_ dos homens, i!· cu,Jo mando estão as forcas politicas das 
regwes da Foderncao. 

• 
. O Sn. A. AzEnEoo - A's vozes ó uma necessidade. HaJa 

VIsta o que ·so deu em S. Paulo com o mnjor Assis Brazil. 
O Sn. FRANCisco GLYCEIIIO - A's vews é uma necessidadtJ 

quando o ofl'icial so desmanda e provoca reacções pela fies~ 
obedicncia no poder local. · 

. O major Assis Brazil, a que se refere o honrado Senador, 
fo1 a S. Paulo .c de S. Paulo voltou.; do Rio, partiu para 
S. Paulo e de S. Paulo voltou no Rio, onde, quando mu.ito bem 
quiz, ficou definitivamente,. 

O honrado Senador perdeu uma boa ocr;asiüo de ficar ca
lado. 

O Sn. A. AzEREoo - Provarei no contrario a V. Ex. 
0 Sn. FJ\ANCISCO GLYCERIO - Nem é pos·sivel esperar 

outra cousa.. · 
A desordem não campeia apenas em ·,1m ramo isolado dn 

administração e da politica ; niio. E' tão singular o contacto 
cm que estão o Poder Legislativo e o Executivo com o Judi
ciaria, qu.o não seria a este passivei isentar-se do mesmo mal 
da politicag.cm. 

A administração e a politicagem nos. Estudos, a adminis
trucão e a politicagem nos negocias da Guerra, nos negocias 
da 1\Iarinha, em todos os negocias administrativos estão por-
feitamente estrclacadas. · 

Senhores, como p6de o ministro da Fazenda fazer admi
nis,tracão financeira, quando eHe ó solicitado diariamente para 
questões politicas, dividindo os seus amigos na Cnmarn dos 
Dnputados, destruindo base indisponsavcl para as op.ernçõos 
financeiras, em nttoncão ás oluborncõos cconomicas do minis-:
tm da Fazenda ? 

O ministro da Fazenda precisa prestar attencúo não ·só 
no que se passa intm•nnmente, como tnmbem á situacilo da im
i;lortação o da exportação o do commorcio int.emucinrmL Jroi 
por isso quo: cxcluimos os mini·stros das preoccupncües J.egJs
lativns, tornando-os independentes dus solwil.açõns sempre fu
nestas. da politica. Sobretudo, na politica do Pal'tido Repu
blicano Conservador, que se vil ? O ministro ó umencad·O' do do
missão, ca·so não contenha. dentro da politica partiduria os seuii 
amigos da Cnmum I. . . . 

Nilo me refiro a este ou áquolle ministro ; registro {} facto 
que tl notorio ~ inconstes.t.avel. 

Quem negarú que atra\'CISsamos um momento torvo, de 
a.viltumento do caracteres, de. nuscncia complotu do inclepcn
r:tcncin ? 
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.o Sn. A. Azl~tumn- V. Ex. cstú dando uma i:n'ova \lo con
'trat'lO. 

_ 9 Sn. F2t\NCtsco Gr-YmmJO - Ah I Mas uma andorinha só 
IU\0 .I az V.CI'ilO. 

l~ allcnda meu illustre collega. Estou •cet•to de que sti con
sentem que eu continue nesta atlilude por ·uma razão muito 
simples, é porque ropresente o sentimento do intuito• de todas 
a·s conscioncias que me ouvem. 

. Cada um dos Senador:es presenLoê •sab.~ quo o eleito não 
fot o Sr. Raymundo do ~hranda. Estao convencidos de que é 
uma desordem moral votar pela · fórma pwcstabelecidu,. mas 
n submi.isão a que estilo reduzidos os leva a dar este voto, 
que cnrtamontc não deixará refugio algum ú conscioncia dos 
meus honrados collegas. 

E' isto que eu desejo deixar bem patente. 
Que vale este calhamaço do papel imprcssü? (mostrando 

o 1lw·eccr em avulso) .. Nem .mesmo talvez a despeza da sua. im
prc>são nu typographm nncJOnal. 

O orador que vos falia, senhores, dentro de tres annos 
lerá que disputar a J•nnovação do ~eu mandato ; si vier e'loito, 
si o povo de S. Paulo lhü conferir um diploma.,'. 

O Sn. Ar-FREDO ELr-rs - Nem poderá deixar ·de o fazer •. 
0 Sn. FRANCISCO GJ-YCEIUO - ... esse diploma poderá sor 

rasgado frillmento aqui neste recinto, si até hí preponderarem 
Ui· forcas dominantes e directoras da vontade da maioria do 
Senado ... 

O Sn. A. AztmEoo - V. Ex. nrw tem razão nesta asser
ibão. 

O Sn. ;FnANCIRco Gr-YctmlO - ... mas apezar dessa passi
vei situação, apeznr do não. contar com garantia nenhuma para. 
sanecão da ·:;oburania do meu~ Esü1do, apczm: de tudo isto, per
mitl.am a li!Jel'Ciadc do mo manter nesta at.l.íf.udc. 

Occupando os ln tribuna o man it'esL:mdo-mc por esta fór
·ma, nutm a convicção do que estou ao Indo. da opinião pu
blica dtl que eRLou 110 lado da pal'Lc ,;il dos brnzilciros. 

ifn mais de 40 annos que sirvo ao ideal republicano, 
·sendo certo que sob ;o Imperio ,iúmais pretendi posições e, 
si occupei uma pasta' de Ministro no Governo Provisorio, foi 
por un1 mero accidento que tomei parte antro os quo olabo
ramm as lei·s da Hepublica, e diss() pódo dar tcstemurrho o 
nobt•e Pt,esidente desta Casa. Do •então para cá tonhc vivido, 
·sonhoro' a prestar a minha responsabilicbdo aos que gover
nam nos' que. predominam. 0 .PrOprio chol'e do J?artido . .\lOPU
blic:uw Con~ervndot•, por mmto. tempo, dt.spoz mcondu~wnal
mcnte da minha ndhesão. c da mt.nhn_desvnho·s!l ~ooper~cao .. 

Envelheci, SI'. Pr0s1dcnto; ,Jt\ nuo te!Jho ,!duas SII)ao. m)llLO 
vagas do temp() quo ,Jtf pas,sou, dn rnoc~dndfr que d!SS!pC•J ao 
~er·vil:o dn · Jli'Opagtmdn. 'fun:\10 reeC.t'llnt,:oes. t.h.!~SI3 tempo, e 
agora me advertem qno cu dev-o, nos ult1mos momentos da 
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minha vida', reconciliar-me com a opinião do meu i;iaiz, peni
!tonciando-me dos meus erros, erros commettidos por um ex
cesso de confiança que o meu amor ú Republica me levaram 
a commetter. · 

. Meu desejo,, poi·~, é reconciliar-me com a opinião pu
blica do meu pa1z, seJam quaes forem os r~sultados dessa mi
nha attitude altiva e· intransigente, e por maior que seja o 
meu respeito ás pessoas e aos homens publicas do meu paiz, 
eu me ~Sinto na necess.idade dolorosa de lhes apontar :os seus 
erma como estou fazendo. 

Senhores, que faz o Partido Republicano Conservador ? 
E11 eomp11ehendo um p'artido conservador que se a)?ro

veita das lições do passado no aperfeicoamento das instJtui
IQões po!itic!lis e sociaes, sobretudo no serviço do progresso 
ihumana, material e moral. Mas, senhora~. a nocão que tenho 
ele prog11esso é diffe11ente daquella que está sendo adoptada 
)leio Partido Couservador. · J>t'OA'I'es~o, se~uudo penso, e:;tú 
na raziío inversa do domínio do .homem sobre o homem i mas 
o Partido R~Wublicano Conservador entende justamente que o 
lprogr.esso é o domínio do homem sobre o homem e níio do 
liomem sobre as cousas. · 

Qual é o programma do Partido Republicano Conserva
dor'! nasga ·rdiplomas do uleitos, inJ'IUil' llU Fode!'UÇilü, dt!:i
truir os Iacos da Federaoão. Será então reaccionario ? 

Mas as idéas essenciaes da Constituicão ·se fundam no res-
·peito á Federação. . . 

Eu sou liberal - liberal na Federaclio i nunca serei con
servador da unidade i esse é .o Partido Conservador, .níio da
quella unidade que •se vem fundar com o concurso da opi
nião, mas daquella que introduz criminoaamente por arestas 
abertas, pela pratica errada de suas leis. 
.. Isso é ~ue é o Partido Republicano Cor;~servadl)r, 

Pois s a. 
Póde . el o conservar suas ambições, ·seus appetites de do-

miolo. · 
Eu· sou liberal >é !iberaes hão de ser aquelles que hilo de. 

arregimentar forcaos depois que as idéas nmndurecerem na opi-
ni!lo publica. · · · · · . 

Entúo os liberaes hão de :mvarecer arregimentados para 
dar combato ·a ~ssas pequ~nns: Bastilhas - pois ql}e não se 
chamarão mais oligarohias ....;. n ·essas pequenas Bast!lhas onde 
estlío enclnusurndos os prinojplos da _!iberdad,e. ' 

Níío ha ordem sem liberdade; ·nuo hn liberdade . sem o 
respeito ás leis. · ·· .,, r · . . 

O que caracteriza o regimen ·monnrçluco ó o l~xo dos 
oropeis e o domínio i caracteriza o. reg1men republicano o 
respeito completo e persistente da le1. 
· Sr. Presidente, eu níio ana\ysei as, eleioões de AlagOas, 

[lorque reputa. que isso seria tempo perdido i excusa~o é, estar 
bonstimindo palavrns e sobretudo torturando . a paoJencia dos 
Srs •. Senadores que me escutam. e que prec1~am votar e se 
recolher a sous lai'CS, para tratarem de outros 1nteressos, taro
bem de grande importancia. 
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, Desculpem-me e. levem á qonlu, nãl) do orgulho pesaoal, 
mas. de um sonho, ~mda Q)J() vuo, de um homem Que chegou 
ag fim de sua carrem1 PC!htwa sem ter descrido da regenern
Jao dos costumes rcpubhc!l!JOS, sem ter descrido do perfeito 
o completq sucoesso di). regimen republicano, que nós fundá
mos. (Multo bem; muüo bem) • 

O Sr. A. Azeredo (') - Sr. Presidente, não poderia dei
xar de occupar a attencáo de meus il!ustre~ collegas na defesa 
que .vretef!dia fazer, e~ora ligeira, do voto que ·submetti á 
oo~t9Idei·acao da Commissao de Poderes ; ent1·etanto, ainda que 
não pretendesse :O!lcupar a attencão do i>enado, as palavrM 
de. meu vel~o a!DII!O e ~hefe republicano dos tempos difífi
cels me obrigariam ·a dizer duas palavras - não em defesa 
(lNpria ou em defesa do Senado, porque este está incontesta
velmente defendido - mas para oppOr •í~ palavras apaiXo
nadas do illustre e prestimoso republicano algumas conside
raç(les, oocorridas no momento, para demonstrar que o illustre 
Senador não tem inteiramente razão, 

Nü.o ha. duvida, Sr. Presidente, aue alguma;a das oonsi
deraoões do honrado Senador são perfeitamente justlficavels. 
Outl'OS, porém, }evadas pelo exaggero, si nüo mesmo pela 
,paixão com que ~. :Ex.; encara os nco.ntecimentos politicos 
neste momento, suo mJ ustas. Essa pmx:.o foz com que o 
:velho republicano viesse á tribuna do Senado, a proposito 
das eleioões do Estado de Alagôas, combatei' os seus antigos· 
oompanheh·os, procurando a•C> mosmo tempo diminuir a 11cpu
blioa com a comparaoíio que S. Ex. tentou fa1ler com o Im
ilerio. 

No' discul\So de hoje, Sr. Presidente, pareceu-me enxer
gar na pessoa do íllustre Senador, não o velho ollol'e do Partido, 
Republicano, mas o propagandista de ha 30 annos atràs. Pare
{lia-me ouvil' a voz de S. Ex. cm uma época Gm que a Jlepublica 
1[10· existia no Brazil e que para fazer a sua IJropaganda o 
honrado Senador servia-se dos argull!ent~?a que hoJe nos de
dicou, atacando-nos ~m nossas consoienoias com apostrophes 
dirigidas a cada um de nós. o nonrado Senador, abusando da sua autoridade, jll'Ocurou 
ifel'ir a cada um de nós com as suas palavras mortifi~antes, 
e.ttribuindll'-nos pensamentos c prcoccupações menos dignas. 

Não cabia a mim, Sr. Presidente a presença nesta tri~ 
buna IJnra responder ao honrado Senador sobre as eleloões de 
IAiagOas, mas como S. Ex. levantou uma questão de ordem po~ 
litica, deixando de ludo o caso el,eitoral, a que S. Ex. nlio se 
t'eferiu, dizendo apena.s (jUe gs pareof:!res, t.anto o ~eu, como 
0 meu, como o da. maioria, nao mer:eciam eiquer a Impressão 
em avulsos, julguei de meu dever dizer algumas palavras por 
pertencer á commissilo cxocut.iva do Pqrtido Republicano Con· 
~Jervador, da qual é V. Ex digno presidente. 

:C*l Este discurso níio foi revisto pelo orador., 
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Não fui, não serei, como acredito que· não s~i'il: niií:J.Iium 
llos membro.s, dessa commissão, pingente dos candelo.bros do 
'Palncio do Cattote. . . 

Não ha duvida nenhuma que o honrado Senador quiz usar 
uma figura de rhetorica, pois não creio que S. Ex. tivosS<J 
a intenção de ofl'ender a qulilquer dos ·seus amigos e com
panheiros, membros desta Casa.. . 

0 Sn. FRANCISCO Gr.YCERIO - J\poiado. Não tive em 
mente semelhante cousa. 

· O Sn. A. :AzEREDO - Faco ,justica nos intuitos dQ, nobre Se
nador para não acl'editar que j amai-3 S. Ex. tenha, durante a 
eua lu,minosa mas apaixonada oração, procurado ferir a qual
quer um de nós. 

Quanto á representaciío dn.s minorias do que falia ~ hon
a•ado Senador, não sou suspeito. Sou sinooramente: um :P.arti
ldario de lias. Tenho procurado por todos os meios garatll-a·a ~ 
e si porventura essas minorias não tiverem a representação a 
que teem direito, não será, por corto, com minha appro'lacão .. 

Acredito, Sr. Presidente, que V. Ex., chefe do Partido rte
publicano Conservador, como todos os membros deste partido, 
àlensam e procuram assegurar essa representação ; mas o hon
rado Senador pelo Estado de S. Paulo, sabe muito bem que 
em questões de •ordem politica nem sempre se faz o que se 
~ruer, mas o que so póde. 

Niio póde haver, Sr. Presidente, exemplo mais ·vivo em 
questõea desta natureza do que um facto que occorreu com o 
honrado Senador de S. Pau lo. 

S. Ex. foi uma victimà: representante da minoria pelo 
Estado de S. Paulo, foi, não digo covard<cmonto dogollado na 
Gamara dos Srs. Deputados, mas foi excluido, victima da po
litica daquelle ·momento, porque a •situação não permittiu o 
reconhecimento de S. Ex. · 

Politico como é, conhecedor perf•cito destas cousas, o hon
rado Senador recolheu-se ao seu Estado S!,m fazer proteatos, 
esperando que justica lhe fosso feita, que os seus serviços fos
\lem l'Oiembrados e que pudesse voltar de novo á actividade 
[parlamentar a que tinha direito, não ·só pelos seus mereci
mentos intellectuaes e moraes, mns pel•os sc.rvicos indiscuti-
vçis 1\ propaganda r~publicana. _ . . 

A situação pohticn drtquelle tempo nao perm1ttm que o 
honrado Senador fosse reconhecido· pelo Estado d.e !'· Paulo, 
como antes não havia permittido que o meu d1rel\o, como 
•canditado e Deputado eleito pelo Estado de Mntto Gross~>, 
'pudesse toma!' ussento na Camam e sabn V. Ex. SJ•, Prn
sidon!Je. quem se collocara !\ frente dos deuolladore:l daquello 
tempo~ ]?Cli o meu vei.Jlo amfgo, o chofo do Partlqo Repu
blicano Federal. que nao hesitOu em occuJ?ar a tr1buna da 
Cnmarn dos Deputados para aconselhar a mmha exclusão. 

N~ entanto, S., Ex. subia que eu tinha sido legalmente 
eleito Deputado por Matto. Grosso. · 

0 Sn. FRANCISCo GI,YCEiliO - E!!! qll•l olciçiío ? 
O SR. A. AzEREDO - Na de 1894. 
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O Sn. FliANCISCo Gr,YcBniO - Mas houve tres cleicões. 
O SR. A .. AzEliEDO - De. accôrdo, V. Ex. Linha se decla

rado J'nvoravels IÍ primeira elcil;ito, tendo acompanhado os 
t~abalhos da Commissiío, e com ella resolveu o meu reconhe
Cimento .. No entanto, dias depois S. Ex. foi á tribuna o (nã<l 
guardo disto. resenlimento algum, S. Ex. Rabe-o muito bem) 
pr.opoz a mmha exclusão •. 

. Era. Sr. !'residente, uma questão do ordem politica o da 
ma1s Importante, naquolle momento, •cm que todo mundo pa
J:ocia suspenso doante da terminação da revolta e do poder 
mcontmstavol do Sr. marechal .Floriano Peixot;o. 

Agora, como hontem,_ como em .Lodos o> tempos, circum
stancms. de ordem politwn determmam eeJ•las fJI'lso>·, lllJUi 
com() na outra Caca do Congre&so. 

Não é por is·so, entretanto, que so dev~ merecer a cen
sura. acre, vehemente e apaixonada do iJlustre chefe .z•epuo. 
blicano, que foi sempre tão ponderado, cordato, nobre e ge
neroso nas ·:mas attitudes pcssoaes e politicas. 

O meu nobre: amigo, como o Senado todo viu, revelou 
·11ma paixão feroz em relação aos acontedmentos politicas 
cm relieren~ia ao honrado Senador pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, o meu illustre amigo e chefe general Pinheiro Ma
chado. Parecia Montnlembert apostrophando Victor Hugo. 

O Sn. PIRES FERREiliA- S. Ex. está adquirindo as: espoms 
de chefe do partido liberal. 

O Sn. A. AzEliEDO - Ninguem ··em melhores condições de 
calçar as espora~ do chefe do partido liberal ou de outro qual~ 
quer do que S. Ex., que muitos anno• desempenhou essa 
missão com muito brilho e arte. 

Mas o que está em discussão ú o caso ·de Alagôa~ e não 
quero deixar de. dizer algumas palavras sobre ü meu voto. 

Não sei si o Senado ·3e recorda, mas a verdade ó que, 
desde a oleicüo do Sr. Dr .. J. J. Seabra, não tenho feito out.ra. 
.cousa o;inüo votn1· nesta Casa cOntra os candidatos eleito~ 
POI' uque!le Estado. Combati sempre a· direcção politica dos 
Malta como uma olij;archia deploruvel, pequenina, condcmna-
vel; indigna mesmo. · · 
, Assim proéedendo com firme norma d(• conductn, níio a 
·modificaria agora, depois da manil'estacão do povo de Ala..: 
góas contra essa oligarchia nefanda e quando consta das actas· 
que 'o mais votado é incontestavelmente () Sr; Dr. Clementino 
do Monte. . 

O i!Justre relator do parecer, porém, estudando bem: as 
eleições do E·stado de Alagõas, procurou annul!ar as actas 
:eivadas de vicio, de accôrdo com o que determina a lei e o 
autor do voto cm separndo, reconhücendo o Sr. Dr. C! em en
tino do Monto, •entendeu, porém, quB reduzidos muitos: d<Js 
votos dados no seu· defendido - si assim posso dizer - fi
om·ia ·el!e ainda assim com maioria sobre o Dr. Raymundo 
de Miranda. · . . 

Entretanto, pensei o disso no meu parecer que o 1llustr~ 
t•elator do voto cm separado não tinha procurado a melho1: 
solucã" para o caso, porque, de uccõrdo com art. HS da lc1 • 

v~.r · m 

' 
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eleitoral, a fórrnUJa apresentada por S. Ex. era differente 
daquella que o caso ,exigia. · 

0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - E eu declarei isso. Rectifi
quei o meu voto. 

O Sa. A. AzEnEno .:..... Então, nada mais tenho .a dizer sobre 
p caso, desde que o honrado. Senador por S. Paulo adopta 
o_meu voto,_ e essa manifestação de S. Ex., é uma justifica
'cao para m1m. 

0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - V. Ex. níio requer prefe-
rencia da votacão para o seu voto ? · 

O Sn. A. AzEREno - Não, po·rque, de aocOrdo com o Regi-
mento, elle tem pref:erencia. . . 

Não quero permanecer· mais na tribuna e deixarei J?ara 
outra occasião as consideraçõe~ de ordem politica que amda 
poderia fazer neste momento~.,provocadas pelo discurso do meu 
illustre amig() Senador pelo Estado de S. Paulo. 

Espero dentro em pouco voltar a ella, e então mostrarei 
que S. Ex. está realmente irritado, mas c,spero que a· calma 
lho tornará,' para que S. Ex. melhor aproveite o seu talento 
e a aua capacidade cm favor das instituições republicanas 
e do engrandecimente~ do paiz. . 

Por hoj•e, basta quo fiqu0 consignado que fui' e sou contra 
a oligarchia dos Malta, mas que a não comparo e nunca a com
ipararei com a oligarchia do Piauhy, si por acaso, axistisse. 

' ' 

. O Sn. PIRES FEIIRE!M - Si por acaso existisse, é bom ac-
centuar esta resalva. 

O SR. A. :AzEnEno - E friso muito bem este ponto, po1•que 
o honrado Senador, por S. Paulo, em um e em outro Estado 
não guardou a calma necessaria nem fo·i justo na critica .. 

Não discuto a personalidade do coronel Clodoaldo nem 
a do coronel· Coriolano, reconhecendo, entretanto, qualidades 
apreciavcis nesses dous cavalheiros; mas devo dizer ao hon
~·ado Senador· que se elles niio fossem militares com certeza 
as opposicões de um ~~ de outro Eatado niío os procurariam 

.Jpara livrai-as das oligarchias. · 1 

O Sn. PIRES FERREIRA - E qu.atro dias antes da eleicão 
·~m um Estado que tem poucas linhas telegraphicas. 

O SR. A. AzEREDo - Feitas estas declarações, Sr. Presi
dente, sento-me,· fazendo votos para que o meu nobre amigo, 
:velho chefe republicano, agor:~ separado de nós, possa orga
nizar um partido forte para cooperar comnosco, em beneficio 
da Republica. (Muito bem; muito.) 

o Sr. Tavares de Lyra ( •) mov'Vmento de attençlio -
Sr. Presidente, todos nesta Casa sabem a coll'Sideraoiio o o 
respeito com que costumo tratar o honrado Senador por Siío 
Paulo chefe outr'ora de um grande pàrtido a que estive fi
;Uado 'e com o qual fui solidario na boa e má f.o.rtuna, .. 

. !' ), Este diseui'so lião foi revisto pelo orador. 
. ... ' 

I 

•, 
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Lembrnm-me sempre, através lias 'nlternntivas da minha 
l,ildn pnrlamentar, o ardor ,e ,o enthusiasmo com que nós; 
os !lJocos de e~tüo,. acompanhavam os S. Ex. Ms triumphos 
obtidos nos primeiros annos do novo regim&n, para o, qual 
S. Ex. entrara .iá aureolado por uma longa, brilhante o in
oonfundivel tradição de propagandista operoso e benemerito• 
![)ara tornar-se dentro em pouco uma das figura9 de maior 
destaque da Republica. Nlío quel'ia, portanto, Sr. Presidente, 
que se me offerecesse, em templ) algum, a oppol'tunidade de 
dissentir publicamente dos intuitos politicas de S. Ex. e, in
~elizmentc, essa opportunidade se mo depara, trazendo-me 
decepções e amarguras bem crueis. 

A attitudo de S. Ex. na Commi·ssão de Poderes, onde, 
como disse então e repito agora, com a devida venia, S. Ex., 
quebrou a norma de moderação e d.e cordura, que, innegavel
mente, são a característica da. feição parlamentar do honrado 
Senador, para atacar vehemcnte, niio um parecer do qual dis
cordasse, mas um partido e •OS 5-eus 'homens, foi a causa deter
minante de um movimento do insinuacões pNfidas, de mofinas 
injuriosas, que desde ontiío envolveram a minha pessoa. 

Devo, pois, ao m~u velho amigo, ao illust11e republicanzy, 
ião cheio do serviços ao nosso pa.iz, o ter sido, por um gesto>, 
talvez involuntario, em que r o i mai·or e sua paJXiío do que a 
sua moàeraciío, a sua calma de homem de Estado, o ter <!!ido 
o causador dessa campanha, que foi desde os ataques dos jor
naes até ás cartllos anonyma:s. 

Não _tenho, entretanto, nem queixa, nem resentimento de 
S. Ex. ; e quando os .tives~e. a invoclio que S. Ex. fez da 
memoria, pal'a mim sagrada, de Pedro 'Velho, que vive e vi
verá I(Jternamente nn lembrança ;C na sua saudade de todos 
aquelles que o conheceram, teria feito com que essa queixa 
e es·se resentimento desappa.rccossem. 
. Ainda mais. Ainda mesmo que S. Ex. não tive!iiSe feito 
essa invociio, tal é a admiração que voto a S. EX., aos meus 
relevantes serviços, que procural'ia convencer a mim mesmo 
de que pelos seus labios tinha fallado naqunlla .occasiiio, como 
ainda ha pouco fallou, a genero&idado de seu generoso co
raciio, affirmando-se num supremo• esforco em defesa. da cn.us& 
de um amigo. E o quo lamento. Sr. Predídente, é que S. Ex. 
na defesa <!esta causa se tivesse esquecido de que, com as suas 
iPalavras repassadas de injusticas, ia ferir a outros,, justamente 
áquelles que jámai·s tiveram para com S. Ex. outros sen
timentos que niio fossem da mais carinhosa nffeicão e da mais 
sincera ndmiracüo. . 

Como quer que seja, Sr, Presidente, . estas palavras JU~
tificacão o constrangimento com que noste mom!lnto me VeJO 
na tribuna para oppor algumas observações ao discurso vehe
mente e apaixonado do honrado Senador pu.r S. Paulo. 

Devo fazer a S. Ex. uma dcclaraciio, que é a seguinte: 
Jámais fui procurado por quem quer que fosse, amigo' ou 

adversario da ·situacilo dominante de Alagõas, para ter pre
i'OI'CIJCin por ostc ou por nquol!e· dOti dou·~ candidatos, cow os 



quaes, 'devo aer~r·esccnt.ar, mantenho as molhor·e~ roluoües 
desde• o tempo em que 1'omos wi!Pga-s na our.r·a Casa do Par
lamc,nlo, E Sr. Presidente, si· não fui pt·ocnt·atJo, pot· nenhum 
d{ls mlet·e,sndos, mutt.o menos o fui de ordem do R r•. Presi
dente da Republica, ou de qualqur•r• dos ehdes politicas com 
assento. ne·stn pa·sa. Aliás, Sr. Pre,:;ident.e, dovO duclnrar a 
:V. Ex .. que m1o sou !laque!les que fH!IlSilnt que a disciplina 
•partrdur!~ humdhu ·~· dopr•rme. .Pelo eontrat·io, pam mim, 
ella nobtlrta. Os )larttdos são instrumentos de i!léas ; sem n 
sua. cxistJencin. não 1seria possível ehPgm.·-::w ú exucução de 
,'!Jrogrammas fecundos e patrioticos. · 

E S. Ex. mesmo, neste momento, cm qué• a Yehcmencia 
Ue ~ua pnlaVJ'n r·r~tumna nu:-;Le t~dil'ieir. pnl'n ii' enhoaJ' lú 1'1'1/'il 
S. Ex. mesmo •não fez mai·s do QUI!• tlesfl'aldar uma bandeil'a 
:jnu•a ti sombra delln eongregar t!SÚil't\0!'1: R. Ex. não l'allou 
como outr,.ora, no·s ton1pcrs da ]11'0pilgnuda, a quo se ref~~riu 
saudoso; S. Ex. fallou ~om a aulor·idade ,. a eloqucncia rJe 
o:~m chefe, de um estadista, que· não pnt·tlü inuti!rnl)ntr• suas 
;palavras.: S. Ex. o que fez !'o i se plii' ú J'rentn do uma uor
rente partidaria, p:ira enJrcnlat· outra. 

Inl'elizmcnLe, {l llOnrado Senador· JlOi' :"·. Paulo foi wn
tl'ndict.m·io •em S·UU~ conclusões: ::;, Ex. th:elat·ou-St! 1'iBI ú lt 1i, 
considerou inalacavel u Constil.uir;ão u os pnwirdos consagra
dos em nossa legislacão, o .iusliJieou ,,,. nw:imento subversivo 
drt ordem publien, J'óra des~a Const.il.uü;ão .~ - o que é mai;; 
- S. Ex. o fez, achando que o povo solh<l'ano tinha D• di
reito do nos enxotar at1~ deste J'Cdnto; S. gx, o ft~;.:, dr.cla
jl.'ando que, no dia em que se veril'ierll', r•mLicanwnte, como, 
na sua opinião. :;o está verificando ngor·n, (p;e a VPr·dudn elei
:toral não é passivei, o povo tem o d ir•• di o do nos -L<nxol.nr· 
duqui, como enxotou de Alagóos os legilirno.• depssitar·ios <lo 
Poder. · 

Não comprchondo que um movimnnl.o ;.ullversivo da ot·
dnm eonst.itucional so.in. condemnavrl nu E;l.arlo A ou H, eomo 
all.ontados ú Conslil.uir•ão. e se,ia ,iusl.i'J'ieav;,l nesl.n ou naquo!le 
ouLro. A Con8t.iluiç[L(, devo ~~~~· 1'(1 ~twil.tHh, n nflo ~~! movl
nwnlo :;.u!Jversivo quo se pódf) invr.I'Lot· a ol'llt'lll pnblina. A au
toridade constit.uida deve set· tão. l'CHpeil.a\'1.'1 '·'Hl AliliJ'Iias, corno 
no P iunhy ou no Cear:\, corno em S. Pau lo. Os lwmens JIU
hlieos, de responsabi!irlml" cqrno o honr·adu S~<nadot· pOI' 8ão 
Paulo, com a sun. aul.ot•rdade JtH~ontestada, nH•.on'l.esLavel, o qr~e 
devem :l':tzt•l.' ~~ intf!rvh· ,iunto.aos govt!l'IIO."·, do~ llOdCI'e·s pubiJ
cos, para melhol'nr a-s pratica,, inelhornt· JS leis, rc(o,rmar os 
cosLUifllt!S; nrw !lev.em aeon:.;elliar, do alto de:;la lt.'.1bunn. ao 
!flovo que lance miLo de ar·mas, pam dep<lr as autol'lrladcs le·· 
gn!mcnto conslil.uida8·. . 

s·r. Presirlenlr!, o honrado Senndot• Jl0'' S. Paulo, disse 
.ver .no pnl'IWf!I' ·~uhmissfto a imposições o:u Sr. P.J•t•snlcnto 
da Republica. ])('claro a V. Ex. que ,iamats lt·oqw;r palavra 
com o Sr, Presidentl." da ncpublica ·sobt•o reconhe~nnento drJ 
.poderes nc~l(_l ou na ou.tt·a Ca'a do C?llllTCi'SO• ; arnd.u r~1n1s: 
•homem poltt.Jco, •CU devm sei' mfluonctado, cor:'lo todos os hq
·uwns polil.icos {I siw, JICin·s nccessitlallcti occasJOtHWti do pal'll-

\ ' 
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d~r·i~mo :, ma.<·, si O!'sa ir~'flu.oncia tivesse existido - c <Jl!a 
Imo exrst.m - eu nao !.ol'la Jcio pedir n. palavra de ordem ao 
chore de .T!l.stnrlo ; homem •rlo par·tido, eu teria pr•ocm•ado co
uheem· a opinião e pedido o conselho de meus chefes. ' 
, . O que so rJnu en2 Al;tgôns. Sr·. PJ·esidcntc, não foi pro
·prramcnb; uma elcH;ao Jrvrc. V. Ex. comproh.endc que om 
ur.n J~st.ado, cu,ia autol'i~Jadc supl'ema havia sido deposta dous 
!II. !L' ante~, sendo obrJg:l(ln, a embarca t' Jíar·a esta Cmp•i,al, 
ai rm do v1r pcdti' pessoalmcnl.u ao hom·ado Presidente da n"
publica o apoio das for·•;as l'cd•craes pum continuar a so mari
t,cr no seu eargo, V. E:.:. ·comp!'elw~de que depois de um 
.J acL~ rlost:! _naLu_reza, !JU,Ia r·r0por·r;ussao ~m . toda par'tl} IÜI'a 
f~lal, a el~reao nao l)OdJa ter ·S·Jdo r·;;.onta ele vrolcncias o pres
sues. DovHl ser, pors, osludacla cu Jdosamcntc·. 

O Sn. Hmtcrr.ro LU7. - Ser·iu o caso do V. Ex. propor a 
nullidade das eleições. . . . 

. 0 Sn. TAVARJlS DE J,YRA - V. E:t. J.ert\ a resposta. Dei
Xr.-mL• continuar. 

Quando, na Gommissão de Poderes, c. honrado Senador 
'ror• S. Paulo propor. a preliminar da annullaçito das 'üloicuos 
dos Estados de Pernamhueo e ConP:í, tendo, alitis, no dia im
rncdialo, depois de vencido na Com missão, ·votado a favor rJo 
Sr. Osorio de Paiva... · 

0 SR. FRANCISCO GJSCEIIIO- Perfeitamente, uma vez que 
não passou a nullidade. 

0 SR. TAVAilJlS DE LYIIA - Mas 'V. Es. devia trazer a . 
questão para o plenario, como trouxe no ca:so de Pernam
buco. 

Como dizia, Sr. Presidente, quando S. Ex. propoz es•sa 
kJrcliminar, cu apoi•ei a Commissão, por· acccital-a: em pri
meiro ·Jogar, porque a perturbação da ordem publica só se 
tinha dado na capital : cm segundo logar .- c esta ,; a razito 
principal, quo foi alvitrada poJo lwnrudo Senador pelo. Dis
~ricto Federal, SJ·. SI\ Freire - JlOt'quc a lei eJoitoml pr.e
cisa expressamente os cn·sos em que ·so póde dm· a unnull.a
'Cão· global do uma cloicão. 

O S!l. S.\ Fmmm - E' a verdade. 
_ O Srt. T.I\'AnJ>S DB Lvn.\ - Pela no>,1a l•ci elciloral, que 

nlit\s eonsignn um JH'iJwipio, a nmu vor. ••rrtulo, sô em duns 
!rypo.the~es so pó do dar mmu Jhu.•ão glob:tl de ,uma , oleiciio: 
u Jll'ltnCII'U, quando o candidato. 1mn1cdmto ao mclegl\'el tem 
mono;; de mctndll dos votos obL1do~ pni' aquellr• ; a segunda, 
quando no r·econhecimenl.o de JlOdercs n Cama!''! ou Sona~o 
reduzem as votncões, de modo que. o candJdat.o dtplomndo 1!
quo com mono.< de mct.ndo dos votos constantes de seu dt
ploma. . 

Fór·a di!sf.es dous cn·sos, não hn na lei eleitoral uma so 
disposi~iio qun permiti.!! I! nnm)l]aciio globnl d~ eleiciw. Ao 
conlr•tu·io o art.. U~ drspuo posJtrvnmonto que Jóm. dos casos 
expi·~si·os' ~m lei não se poder!\ nnnullnr tnnn elcii:ão. 
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O Sn. Illlncruo J,uz - Nom o ca·so de conf!agraoão do 
estado? 

. Q. Sn. ;r.wAm~s DE LYM - Esb?u dizendo que, dentro da 
!e1, na o. E a!Jsurdo, mas nsl.:í nu lei. 

Si fosse no regimen da lo i anterior, podia ; actualmente, 
:não. 

0 SR, FMNCISCO GI,YCEiliO - Si é assim, como é que 
iV. Ex., pot· causa das desordcn,, annulla. os eleições da. Ca
tJital ? 

O Sn. 'l11V.11ms og LYRA- Jú cspernv11o aparl.e de V. E1e. 
J&nnullci a cloicúo realizada no Jogar om quo se deu a per
•LU·rJmção. da. ordem. 

0 SR. Fn,INCISCO GLYCEIUO - Mas iSi!O nüo está na Joi, 
O S1t. '.1'.-\VAHJ·:s 111~ LY!t.\ - ;\li(l:-; uiio pt·eci:-;tuia desta 

J•azfio para uunullal-a, pOI'IJliU V. Ex. Lambem u fez. 
O Sn. Ji'llANGI8CO GJ .. Yr:l~ltlu- !'fio pol.' esl-n razão. 

O Ru. 'l'AVAI\I~H u1·: LYU.I- l'o1· outra, que,; ineout.e~l.avcl-
menl.u fii'Oel'di'nl.u. · 

O R11. 1<'11,\Nc:JHCn Gl,n:J-:ttiO - V, '1\x. nnnullou-a pt•lo 
n101.ivn dns r.Jp:;ot'dt!IJ·:::; ·agoJ'n, declaJ'n. que isto ni1o ti mol.ívo 
legal. 

O SI\. 'I'A\'.IUI·:s ui·: LYII.I- Pnrdãn; Miou dizendo quo não 
é mntivn Jogai flUI':t a aunullal;>io gln!Jal. ]~' o que diz a lo i. 
Eslou tlizondo quo, embfll'll ennsiii'UYel, o {)i~posil.ivo Lia lei 
r•x1sl11, o, 1'1\J'a do disposit.ivn dos >ll'b;, t.JI tJ li H, não hn. a)l"O· 
lulnnwnlo Hill cmm l'lll qun s<'.ia atll.ol·izmla n nn11111ln~fio gtolwl. 

O Sn. l'n.INt:IRcn fii.YI:t.:ntn- :\ nu1111lln1;tin da olei('iio do 
município dtJ MntJl'il'' não roi :;lollnl'/ 

O SIL. 'J'.I\'.11\1'~ ill~ LYitl - ,\uuulloll-Hil ntlouns a eloioiio 
do um munjcipio. V. Ex. ~nbo flllll n lei cluil.ol'nl pol'mitl.rJ 11 
annullac:ão da eloi~ilo de un1 muuicipiiJ. 

0 Sn. FIIANGISCO GI.YCI>IUn- 0 cnso não c\ csln. V. Ex. 
disso qur. não se pôde nnnulln1· nmn elnicão POI' mol.ivo do 
dcsn!'dl'ns, pn1·que a. Iili niín cogit.a; enl1•otnul.o, nnnullou fi 
eleição dn Mncoi<l polns ·dc~OI'clnns a IIi Jmvidas. 

O 811. '.l'<~VAHI'R pg LYIL,\- Tli1·oi un1.•1o, uma voz V. Ex. 
faz quosl.iio do pnlavl'ns, q1w a lo i não pol'lll iU.o n annulla,:ão da 
olüi~;fio tio ]t};i,ado .inttdl'o, 

Ma~. ~r. i'l·nsicloni•J, si l'nlli!i ne~lo I•orll.o foi irwidenlll
mmll.u, para l'llspoudnr ao iloul'llclo ~onmlo1· pelo Eslndo do 
Sunta Cal.ilariua. 

Nirn f.,ullo nhsolul.nmenl.o o inlnil.o de vir defender o pu. 
rocnr, qun nfln I'C\i eolllhnl.ido. . 

Alit\s, rlcwo cliWI' ao hnni·ndo SenndOI' por S. I'Rulo que, sr 
S. ~x, uw ilnii\'IJSSll unmhnlirlo, 011 viria r·ospondor-llw •. 0111 
primeiro logl\1', um nilnciio n uuucu monos do 12 n l'lmllnlcrpras 

.I 
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por S. Ex. al.aendos, eo111 a opini:io do honl'ndo Rr. Deputado 
Galc:1o Gar·villllill, lr!arlt'1' da hancmla pnulisla un Gamara e quo 
alli suhsereven u p:u·eePr' Hohr·o a tlll':illla elei~~fí.o de Alngoas .. 

R. Ex. nfl'it·tnou !lll .<ell IJJ'.ill!anl.o di.;eut·so, ineidenl.en!IJille, 
quando se t•u/'m·itt :'t "l"il;iio do ,\la:;"n~. rruu Linlta sitio Jeil:J. 
uma eo~tn. rlc eiiPl:ml'. Depois dt! Ln\ al'J'ir·nuu:.ão, S. Ex. tlevüria 
l.cl' f.t•ar.uJo as prol'as. 

Eu não proeur·ci fazer· eonla de elwgar. Hastnrüt, para 
•demonsi.J'Hl' o eonl.t·at·io, o J'aeto de niio l.ct· S. Ex. apurado as 
eleições ele 1\rnr·ago,.;-il'e c MuriL~Y. que eu npur•f.d, c que fnvor·o
Ct!m 1!111 sna unnnimidadu ao eanrlirlnl.o ,~nrtLt~stndo. Si úll Uve:"se 
tido o dc~se.io r! e l'n1.1~l' conl a clt• e !legar·, 011 apurar maior·c~ 
dil'foren~iis, ~~u fiÓdPr·ia L1d-o l'1~il.o, aet:nil.ando nlii'u~; muüns Uas 
nu!lidades que ~. Ex. aponta no seu voto em soparado e quo 
nhsolul.nrnnnte ~fio irnpJ·oeedenL!~S. 

Mas, Sr. Pt·esirlenlc, V .. Ex. vin qu" niio :l'oi combaLido 
o parecer soiH't~ as cJejt~üos de Alngoas. E na parLe relativa ao 
voto em scpal'nrlo de S. Ex., o Senado viu que S. Ex., verifi
cando que tinha eahirlo em engano, l'oi o pl.'irnciro a declarar 
rrnc, de accôt•do 1:om a lei, acccitat·ia o volo do Sr. Azcredo, 
retirando pol' cOJHIJqueneia as. conclnsúcs do 'SCll. 

Estamos, port:mtn, OI!SI.e rnornrnt.o, apcnns rleantc do pare
cm· da maiot·ia da Comm issfio " rio vnl.o do ~r. Rnnador Azcrcdo, 
além do vot.o do St·. S:'t Ft'IJ·iru, que, pOJ' motivos di:l'l'ercntes do 
honrado Senadot· po1· · ~. Paulo, JWO!liic o J'cconhecimcnto do 
Sr. Clcmenlino .do Monte. 

Mas, Sr. Pt·osidcnle, o voto J'/11 separado, concluindo pela 
nnnulla(•ão da eloi(·iio, valo subsct·iplo pelo Sr. Senador por 
Mat.to Grosso e agom com o apoio do honra(to Senador pot• 
S. Pnulo, pat•f.c do pl'incipio que" diploma conJ'et·iu no St·. Clo
m.,nUno do i\lonl.e ,: um diploma lngil.imo. Sômcnte por esta 
considrracão, embora não lonlia ~ido eomhaticlo o parocor, sou 
o!Jt·.igarJo a occupaJ• a atlençiio dos illnstros eollegas por mais 
alguns momentos, para cxpliear a raziio por quo conclui pela 
não lcgilimidade do diploma, " os honrados Senadores por 
MntLo Grosso e S. Paulo pela sua legitimidade. 

O diploma, Sr. Pros.idento, na expr•Jssão da lei, ó a cópia 
da nela dn apm·a~~ão geral das e1ei1:õos realizadas, nest.e ou 
naquollo disll'iel.o, mas oxi:;o a lei rpw cinco membros, pelo 
monos, esto.inm Tll'esentos fHil'fi quo se proceda logalmonto á 
apuração da eleicão. . 

No diploma apt·o,onf.ado :'t Commissfio do Poderes, figu
ravnm apenas eineo assignaluras, nl•!m da do presidenta o 
secretario da .iunl.a. 

No dia J!l, quando a Commissfio iniciou os seus trabalhos, 
cornpnrccou pet·aul.e o lia o ~r. naymuntlo do Miranc!a, que 
lovantou a ~ueslão dr: legil,imidacle do diploma, baseando-se 
cm que um dos signalnrios nfio )IOclia funee-ionat' Jegalrnrmte !,la 
,iuntn. 

A Commissiio rcsolwn que o relai.OJ' inlcrpuwsse pn!'ceor 
sobt•o a pt·climina!' 
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Plll'il _in~.er·pnr: e~tfl pnr'PeUI\ .srí Linha os donurnontoR npre
senl.ndo~ a LO!IIIlliSSan l"'lo eandrdal.n eonto~l.anl.e. 

Examiuados, \'r!l'i/'icpwi (fllu n iuvro~!.irltu·n do pr•usident,c 
do ConselllO ~lu11ieipal do MaerJ.i•'' linha ·sido ir·r·egular·. Enl.re
tnnLo, como n pa/'tu contJ·IlJ'ia, isto r\ o eout1~sl.ado niio havia 
sirlo ouvido sohr·o a pr·rliminnr·, tlisso, ao condu.ir• o pai·ccer·, 
Que a que:;tiin 1'/'a di:·mut.ivel, pcwquu eu ignoJ•ava ;;;i, na Jegísla
~ão do Estado elo Alagooa·s, lmy.ia algonm dispositivo de loi sobre 
n eleiv<io de pl'esiduntes dos Conselhos ~lunieiJilHJs ou algum 
regimrml.o posl.el'ior· ao que tinha sido apr·esenl.ado. Acer·eseen
tnva, üiiLJ'etanl.o, fiLW, f-ii não havia di~J.Wsif:ão em eontt•aJ·io, 
esse diplo111a er·a inaecoil.avol, pnr·que a illr.•goil.imidadc do um 
dos que o l'irnHIOJ é ev.iúenl.e. 

Queda, Sr·. .Pr·c.<irlento, deixar• ao candidato conlosf.üdo, 
quando tivesse VÍ!-ita clf~:-;sus pnpei;O;, U·au~r· ao conhecimento da 
Comm is!'1ão l.ocla n vel'clndo soJJI'o a a pu rnc.ão. 

Iul'oJ.izrneul.o, un t·espostn fJLW 8. Ex. deu li contostaciio 
feita no ·~eu t1 iplomn, sômonl.u !.J•,!s HI'B'Utnentos nnr·osent.ou 
sobr·o a lcgalidaelr> da inve~l.idum do Sr·. Machado, na prc,si
dencia do Conselho ~luniei]tal de Maecir\. 

Pr.tmeir·o, qur_! o govüi'IIO do Eslnd(l taeHammllf1 llavin ho-.. 
nwlogndo a cleir~-t1o; se~;uudo. quu o .Sonado lll10 tíniln cornpe .. 
lr!ucin para conlwr,.•r· da logil.imielarlo ou illegil.imidade eom quo 
1Hlv.ia l'urweionado na junta do apur·tu)ão oste ou.aquellc cidadão; 
tor·coiro, que St'r'ia uma invnsito rln orrlfJIH constil.ucionnl si o 
l'oeler Lcgoislal.i\'O eouheco~s" da logi!imidndo ou ela illegi!.imi
dndo eorn que haviam sido inve.1tidos o~ membros do Con~elho 
Municipal. • 

ús dous u!l.imos nr·gumenlos qnnsi que 'e eonfundcm, isto 
r., ou JlO!'quo t'o nl.l.onl.at?r·io da aul.onornia elos [loder·os do E~tad~, 
ou l)OJ'QLW ao Srmnt.Jo !alta cornpo!.enetn para eouhocfw da legl
l.imidadc ou illcgoil.imirlaele eom que J'o,j invosl.irlo um elo~ 
membros do Con~c·lho Munillipn!; o erJI'I.o r'• quo a que;l.ão se 
·rPsunw ui:.;to: n Senado nfio lurn compelenc.ia, no d·il·nito sobe
r·nno do I'OI!OIIIHJcimt:nln dP poderes dr• seus memhr•os, do 
enn!wcor da l'ogular·idade ou irl'cgulnr·irlntle eorn qno l'unecionou, 
na ,inntn dn a[Hll'nçiio, e.~lo nu aquolln [ll'esidenle tio Consr,Jho. 

Sr·. Pr·esidcnl.o, conl'esso a V. l~x. que :l'oi a pr•imcil'n voz 
que vi negm•-sn ao CongTosso o dir•eil.o de conhrcor· rln legil.i
midado ou illcgoiLir'nidacle com que esl.e ou nquello m.embm da 
junl.n apurndor·a Lorno~r pal'l.e nas l'esprwli'.:as funllções. 

Nesta nwsrna Je~nslnlur•a, e rJm r·ela~.ao ao Amnzonns e n 
A!agoas, a Camnr·a elos DPpul.ar!os eonhoenn do assnmplo o 
,julgou illogil,imos os dii1lornas eonl'cl'irlos nos Deputados 
daquelltJ Estado. 

Nn iul'iSp!'udroncia Jllll'lnrnenlur· dn uma c de ouf.l'a Casa do 
Congr•es~o, .i:ímnis houve quem eo.nt.est.ns~e s~mclhnr~le fnet.o, 
e al.ú o Jli'OJll'io S1•. Senador· FI·anrJrsco Glyccl'ro, pr•osrrlent.o dn 
Commissiio de Pndnres dosl.a Casa, ha nnnos pas·sndos, quando se 
disoul.iu a oloir::io do a!JI.unl Pr·esidenlo do Sonndo, Rr:. Quintino 
Bocnyuvn, nssig·nou o pm·ecm· que onl.t·uva na nprecrnçüo dessa 

• 

i .. 
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legiUmidaue, pam julgar lPgil.irnn o diploma uxpuditlo a S. Ex., 
c illegitirno o conJ'UJ•ido a sc~u eompdidcw. 

Quando isto uão su désse, na p!'Op!.'ia se~sfin aeLual, tl na 
propria Commis•iLD de Podet•es, o liom·ado Senador prJl' ~. Pnulo, 
o Sr. Fr•nnciseo Glyct!l'io, corwordou, com a Comrni·ssão, em que 
a invesl.idma do pl'f'sirlunle do Cnnsnllio i\lunicoipal ria cidarln da 
Bullia era illugiUma e Que ello Unha l'unccionado •ÍI'J'er;ulaJ·
menl.o na. junta do apuraçã0. Po1· es~n r·azftO, S. Ex., acompa
nlmndo o voto da maioria da Commiss:1o, dcclaJ'Oll insu]J;.islenlo 
o diploma conferido ao Sr. Dr. Luiz Vianna. 

Não é Ludo, Sr. Presidente; uesl.e pm·Liculal', n, .iur·.isvt·u
dencia parlamentar tum ido rnnis longe. Jú se ehegou, nesta 
Casa do CougJ•esso, a entrar atr\ na apreei:w.ãn do modo por que 
tinha sido composta a junta de t·evisiLD de :Íiistarnento cJc.itoral, 
de cuja organização tinha ha\'ido r·c~euJ•so para a l'cspectiva 
junta de recurso, e dahi pam o Supremo 'J'rilmunl. 

Pois bom; depois do decidido pela junta de recut·so e pelo 
Supremo 'rribunal que a jul'!ta s" Unha ot·ganizado regular
monto, u CommissiLD de Poder·es do Senado ,julgou-se compe
tente pnl'a entr·ar no ~onhecimcnLo de sua orgnnizncão, c sob 
o fundamento de que tinha funccionado com o comparecimento 
de quem a clla não pertencia legulrncnto, concluiu pela annul
lacão da eloir;ão celohrada nosso munieipio. Esse município 
foi o do il.tabainna, no Estado de ScH'S'ipe, e quando so tratava 
dn eleiciro do honrado Senador que me ouve, St·. Coelho e 
Campos, dando-se mais uma cir·cumstancia: o S1·. Dt·. Hosa e 
Silva, então prosidrml.c da Commissãn, lançou um voto cm se
paratfo, sustentando a lloa o a Vtwdndeit•a dout.r.ina, pontue ahi 
~c dava ·l'C:Hlhnente urna incur·:.;iio dmwabida do Senado. 

O St·. Hosa " Silva apr·r•seulou um bem lançado voto cm 
separado, discutindo a questão e rnostt·audo q,ue, desde quu a 
lei tinha dado ú Junta de recur·so e ao Supr·emo Tribluml com
potencia para julgat· da lugalddade ou illugalidade com que so 
tinha coustituido esta ou aquella J'evisão de alistamento, ao 
Senado faltava compelencia pnm enlt•ar no conhecinwnto do 
assumplo. 

No caso da .iunta do apul'Ução não succede o mesmo; rJuem 
tem de ·couheceJ' da validade ou inval•ldade do diploma é o 
Congr·esso, no ext~r·cicio :-;obernuo do ~eu direito de reconheci
mento de podct·es. 

Eu não qum•o, St• . .Presidente, .i:'L que o pnr•ccor não foi 
combaLido, enLJ'ar· na SUl\ analyso dotalhnrJa. E, uão -rossf~ a 
Di·rcurnst.nncin. do ter sido o r·cltüor· dm:;::;e pnt·eceL't não leria 
vindo abusnt· dn g·enet·osa ntlen~i!D elo V. Ex. e dos meus 
nobt·es collogas, pum conl!•apot• oslas ligeinls considerações :Is 
do honl'!ldo Sonnclor por S. Paulo. 

Nilo rl n mim que cubo t·espoudct· cmn autorirladc :\s rel'e
rencias do onlum JlOlilicn t'r!itas pot• S. l~x. 

A oull·os com assento nesta Casa enberül ·d izot· om t•csposta 
no pJ·oteslo Yl'lwmeute e apnixoundo que S. Ex. Jcz. 
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Ent.rel.ant.o, ao dnixar esta t.l'ilnmn, dimi sempre ao honl'ado 
Senador por :,; . Paulo que o deve!' <los lwmens politicog, neste 
momenl.o dil'l'ieil, wio pt'>rle set· a demoli~ão do homens nem a 
uest.rui~ão do inslil.uirJücs. Deve ~''I' o apoio eonscieul.c e pon
tJnrndol 11m·a que Ol'( r•nspomm\'nis pela. alta ndrninisLrncüo 
pnblica cot·ri,iam el't'os, ;ilguns do~ quaes não !'oram por elles 
accumulados. 

Neste momonto melindroso, cm que o vento da nnarohio. 
se pra ele todos os lados, não devemos crenr ma i ores difficul
dades. 

O nosso deve!' polit.ico r) JH'OCUI'at· J•cunir forças p;wa auxi
liai-os, do modo a podor·em wmpl'ir Jealmonto as promessas 
foitns zl .Na~~ão. 

O Sr. Hercilio Luz- Sr·. Pt·esidcnLc, não quero discutir o 
paJ'ecei' n~m os funrlamcnt.os d<> qualquer dos vot.os em sepa
rado. 

Vou apenas l'und:unnntar o nwu voto, que ,) 11eln nullidnde 
do plcdlo, E este meu voto basuia-se não sô nas considerncões 
feitas pelo hont•ndo representante de 1\!atto Grosso, como 
t.nmbcm cm muitas dns considerações que acabam de ser tra
~irlas no conhncimento desta Casa pelo relator do parecer. 

S. Ex. começou dizendo que üm Alngôas não houve eleicão, 
Ora, si não ltouve elci~ão, o i"PJt:Hio não ]lóde dec-idir• a respeito 
de uma cousa que se não reuli~ou, 

O rneu vot.o '' srlmenle prJJa nullidadc. 
O St\. 1.',\VAims m~ LYIU - A aimullação I'odundnvn em 

vir o candidato da sitt1acflo actual, sem compel.idor. 
O S!l. liHANCJsco GJ"Yct~mo - V. Ex. esl:í moslrando o 

intuito com que foi lnwarlo o parecer. 
o S!l. 'J'o~vArms ug LvrLI - Si ·v. I~x. Jti uns culrelinhns, 

Jler•mitl.a que tJU tambom leia na·., suas, 
Encerrada a discussão. 

O Sr, Presidente - De accôrdo com o dispositivo regi-
meul.nl, tom preferencia na votar)ão o voto do Sr. A. Azeredo. 

Vou, pois, suluncttel-o a votação. 
• A conclusão do parccm· suhslitun-so por os ta. 
JT, que, ülll virtude ·do disposto no nrt. 118 da lei n. 1.209, 

de 1 !i de novembr•o do 1 !lO't, se mande procede~· a nova oloioilo 
no Estado do Alng-ons. 

O Sr. Alfredo Ellis- St•. P1·esidentc, nt.tondondo ri impor
tnncin do caso suhmeJ.J,itlo ú apt·ncinçiLO d~ Senado, vonho re
quot•oi' n V. Ex. que consulto :1 Casa si consente IJUO a votnciio 
so.ia nominal. 

Appl'Ovmlo o rcquot·imcnto. 

O Sr, Presidente - Os St•s. qtw npprovarom o voto cm 
separado dirão- shn e os que a rejeitarem diriio- núo. 
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V no-se proceder :í chamada: 

Jll·ocedcndo-~e (l cilnmadn J'ospondom wiu os S!.'s. At•aujo 
Gdt~s, Ped1·n Borges, Cnndido do .. \hmu, .Jonatllas Podl·osa Ga
IJI·iel Salgado, AI'tillii' L"mos, fnrlio do BI·ar.il, .Tosli llu~cbio 
Urbano Santos, ~lundes du Almeida, C1or·va:-lio Pa~sos, PireR 
J.~et·r·eiJ'a, 'rJwmn~ Aedoly, Tn\'at·es de Lyt·a, AuLonio do Sour.a · 
Cunha J>clii'OSa, Wali'I'erlo L"al, Caslt·o Pinto, Ribeiro do l3r.ilo' 
Coolhfl e Campos, OliveiJ•a Valladão, João Lui:t. .Alvos, Sú FreiJ·e' 
Aleindo Guanahnr·a, Bcrnnl'llo ~lottlcit·o, Gonzaga Jaymc, Gene~ 
roso Mat·qucs, Alnnear Guimar·ãos, Pinheiro ~lnehnclo c Cassiano 
uo 1\ascinwnl.o (:JO) c sim os St•s. Laur·o Souré, 1\ibeiro Gon
c:.mlvn~,. FJ•anci::;co S:'t, Gont~nlves J!'eJ'J'eir·a. GuHhcrme Campos, 
!\lon iz .FJ·r. i 1'1\ :FcJ.idnno .Penna, .:\ll'retlo J~l\is, Francisco G!ycerio, 
Leopoldo de Bullt<Jes, A. Azet'fJdo, Jos,; Mlll'linlto e Hercilio 
J,ur. (13). 

O Sr .. Presidente- Votaram shn 13 St·s. Senadm·cs c não. 
30. Foi re,icif.ado. 

O Sr, Francisco Glycerio (pela. nrdi!m) - V,. Ex. vac 
suhmel.tcr agor·a ;í vnl.ai•ão as concluRúe~ do parecer do honrado 
rclal.or: parece-me quo o ltolll'ado eandidnto Sr. Raymundo 
de l\1 irnnda vae ser o oscollúdo - eu desc.io prcstar-Jh,1 uma 
homcnnf(cm: é dar-lhe nominalmonlc a maioria que o vac cs
eollwr. E' uma genl.ileza que desejo fazer no honrado cont.cs
tant.e. 

O Sll. PINutmUJ M.ICHA!lo- E,; uma ol'l'ensn que V, Ex. 
csl.ii l'nzmHlo no Renaclo. E' uma nsJmtla de dous gumr.s. 

O S11. l'll·INGisco GI.Ycmuo- V. Ex. está com medo de 
lignr· o seu lliHOü a t~ssn votação : mas ou qucr•o voJ .. o alli es .. 
tendido- ;rosú Gomes Pinlteiro ~lnchndo. 

' 
O Sn. PtNJWmo M.ICHADo- V, Ex. tertí opportunnmontc 

este prazer, vendo-me bem cm freut,o de V. Ex. 

O Stt. JriiANCISCo Gr.Ymmto - i\las cu quero vr' .. na vo-
tação nominal do parecer do Sr. 'l'nvnres de Lyra. 

Rc,icitndo o requcriment.o. 
São appi·ovadn:-; a::~ seguintcR conclusões do parecer: 
1 ", que se,inm approvndns as eleições realizadas cm 30 de 

Janeiro ultimo no listado do Alagôa'S, J1crnnlo as mesas da 1', 
2'\ 3n e .'tn secções do Agun Brnncn; t,~~ de Anadia; 'i''t .211 c '3" 
de I .. imociro: P de l\larugogy; 3u do Muricy; 1", 2•, 3•, 4''. 54 e 
ü" de Palmeira dos Tmlios : 3' do Camnr•ag-ibe ; 2" c 3" -de Pnnlo 
Ai'fonso; 2" de Porto de Pedra H ; :i' do S. José de Lage; i' c 
2" de S. Braz; ·1", 2h c /1 11 do Yiclüia; 

2", que so.ia rcconhcnido li Jlroclamndo Sanador poJo Estado 
de A lagoas, na rcnovn(•iio do torço tio Sanado, o Sr. Dt•. Rny
mundo Pontes do ~Lirnndn. 

' 



300 

O Sr. Presiricnte - Esl:i r·eeoJJhl'ddo e eu pmelamo Se
nador· da llopulilic:a pelo J~slndo do Alag<lus o Sr·. Dr·. Hay
mundo J>onles du .\JÍ/·nnda. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves (Jwla ordr!'/11.) - llequeit·o a 
V. J~x. que J'ar:a eonslul' ua ae/n que votei eontra o l'l~eonllú

. cimento do Sr. llnyunurdo do J\lit·un<la, (HJI'IJLIU o eleilo l'oi o 
Sr. Clemenf.ino do J\Jonte. • 

O Sr. Presidente - Xn f<',r·ma dn Jleginwul.o V Ex cn
\'Íili'Ú Ú ~II!Sil US~U dt.•elaJ'H(;itO flOI' CSt!I'Íplo. 

Y(!il1 ;í .\lt:•:-Hl u tí lida a seguinte: 

ll!lCI.MI,\(:Ão Dll I'OTo 

lluquoiJ•o CfUu .~w l':u:a consl.nt· nn ada que vo/,ei conlr·a as 
conchrsó<•s do fHll'ücer· que r!lcouhoeo Senador· o Dr·. flaymundo 
Mimnrla, por cousider·at· eleito o Dt·. Clementino <lo Monte, 
uma ve:~. que uão :l'oi annnllnda u nloic;~o. 

Sala dns se,sões, ~O do maio de JiJI~ .-llibeh•o Gonçalor!s. 

O Sr. Francisco Glycerio (twla ordem) - St·. Pr•esidenl.n, 
fn~~o igual deelnJ·a~-ilo. I~u não votei o J'eeonhceimeulo do R r. 
Ilnymundo cln Mir·nndn, não porque o .iulgue indigno de su 
st~JltaJ• ne:-~/as eaclei·J•as\ mnR tJOI' motivos elciLomcH. Os JJOJll'iHios 
Senadot·es que não quiZt!l'em vota1• twminalmentü ~~ qtw, J_HH'Cet~, 
se vexam, leom ve,·gonha de votnt· o r·eeonlwcirnento do 81·. 
Haymundo ·de .\lil·nnda. O propr·io ehel'e do Par·Lido _llur•ublieano 
Conset•vadot·, St·. Pmhnir·o i\laehndo, neg01r volnçao nnmtnnl. 

81•. PJ'eshJentt\ Jlei}O a V, Ex. quP :·w digne I'UíH!bet• minhn 
dL1elnracrw de voto. 

O Sr. Alfredo Ellis (J•ela ordem) - St•. Pl'<~sirlenle, jli!t;o 
VOlliH pal'il ÚI?.PI' ideJll.ien Uúclnf'tli.!ÜO- a dn t.c~J' votndo cout.•r•n o 
reeonlweimenlo do 81•. llayuwndo de M ir•tmcln. 

Yom :l ~-Jesn e t! I ida a seguinte: 

DECI,AIIAÇÁD 

Deelnr·amos que votamos eonll'n as conelusões elo pnrer.nr· 
roconlweeudo o Sr. Hnymuudo clu Mirnnrla como Senndot· por• 
Alng<las. 

Sala das sessõú>, :JO de li/aio de I \ll2. - Al/l'l:r/o J!Ws. 
Gon~~all.'t!S /i'f!i'l'trira, - F'rtmcist:o lilu{}etiv. 

Yom ú ~le~n e l\ lida a seguinl.o: 

DECJ,,\JUÇ;io DI~ \'0'1'0 

Dcdnr·o l.er· volndo eontl'fr o pnr•ceer• ela Couunissiio, rlc ae
cürclo eom o voto l't•rwido upr•eseul.aclo 11 Cornmisslio. 

Sala dns sessões,.~O de maio clo"l!JJ~. - S1í Frci1'c. 
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O Sr. Pinheiro Machado (') (pda ortlem) - s1• p1•0, 1_ 
dr~ntr~. JIOI' rlcfeJ'eneLl ao illusi.J•u t-;~r!nadtll' pm· H. Pa11lt.~t t:i.o ng
gJ•essiY:J na suss~o tJn 110.it\ n:i.o diJ'ei ao eandidatn eluitn e t'B
eoniJeeJclo, mas no p!'OJII'JO ~unaclo, nos seu:-~ col!Pgas, que sempre 
~~npJ·ieiJill'am em LJ•af.aJ' S. gx, r~om n defJ'eJ•ettcia de que é 
dJgno, sinto-mn na nuee . .;sirlad~; de aJ'I'iJ'IllaJ' nn !loJH'ado Huna
dor .CJUP dL1·ix;'unos de at~c~t!de!' ao SPtl ennvilu pnt·n Yol.at·nws 
HO!Illllnlmen/o n:-~ C!OIIt!lu.~cms do /Hll't'eor· qw: r•er:onhceu o ~~·. 
Harmun~lp .dP' J\lir·anda .eomo Henar.ioJ' 1·i~ito pot· Alagt)as, 
JIOI'C}Uu .la !.1.nllamus nnl.r•J'IOI'Illontu, um Yotnt}au nominal, eum
JII'ido alt.ivnnwntu r~ste devnt·. 

81.'. 
O Srt. .!o'll.INUIHt:u GLYCEIUu - i'odiaw I'Oiat· depois .110 
~lonl.e. 

O Sn. PI:O:HI~IIHI ~I.u:II.\Uu- Aqiwlles llllhi!TIO~ quo noga ... 
J'i.llll o n;o;sPnLimrmLo :'1 nullidallo, :i qual o ftonJ·ado Heuadol' :i 
u!Lima llot·a se nss(wiou, votar·am o !Hli'Uer.:t' apr·e:-Jenlado pelo 
honr·ndo ~;r•nnrlrll' polo llio Gr·ande do i\'urlt•. 

O ~n. Flt.\NCJsr:n liJ.YCI~IliO- O St·. Scuadot• A. Aze~·edo 
niiu duelur·o11 o ·:~r!ll vot.o. 

O Srt. S,\ Ftu~mr'- Votou eontl·a o pn,•rJecr. 

O Sn. l'l:O:Himlu ~LIGH.IUO -E' IJum de vel' que a insis
l.eneia do lwnradu SenaUur· PDI' S. Pnulo n'.r~ esto ullimo turno 
da. yof.ne,:ão, eout,e.;Lando as inLent.~lie:-; e, mais do que isso, os 
votos dos ~eus r~ollegas, desvin-su da IIOl'lllil de de!iendeza de 
H .. l!:x., da conduda qtw sempJ'{! !.em tidn, fJt.lfll' na vidn pr·i
vada, qum· un vida politica, re:-~peil.andn as iuLen~~õe:-; dos coi
lega·~. que at~\ hoj1~ Leern J'Bspeil.ado as .o..:uas B que r~:o~perarn 
júmais ter o espir·ito JHHÜll'iJUdo pelas pab:üu:-; a ponto de l'ul
'tnJ'Pill tlO l'eSp{'i!O ·J'Peipl'OI~O fllW de\'UIIl llU:-1 ao:-; 01/f.J'OS enmo 
l/Winill'flS dosl.a ca,n. (.1/Jii/o /wm! Muito {Jf!/1/.l) 

O Sr. A. Azeredo (Jlelll or•dr!m.) - i't·. Pl'esitlrml.u, >i não 
rnssu (~ltamadn nomi11alnwntt~ pr.do itlusLJ·r_. ~mrmlnt• pnJ• ~~. Paulo 
JIUI'n dt~t~!nJ'al' o liJelJ vol.o, uitn. Lr.wia llG~us:;;idadl! dr\ l'azld-o,. 
11m·qun l.o~_os os meus 2~o1Jegas VJt·am que '!lu collSUI'\'eJ ·.·H!IIIado 
pol' lH!CU~mo da vol.a~,;ao do par·ecm·. VolriJ, portanto, contra. o 
reeonlwcinwnlo du Sr. Raymundo de ~lymndn, ~nmo volar·am 
lodos 0.-; que se manil'e~;;taraJn pela uullidade das c•lui<;.ües. 

O Sr. Pires Fe.rreira (pela ·ol'flcm)'- Rr·. P!'esidcnl.e, ~i 
o liOnJ·aUo Senador· pnl' S. Paulo niio qur~r l'üCJUCI'et• que se.ia 
intt·odu~ido no r·ecinl.o o 81·. Senador ltaymundo de Mit·andn, 
t]LW SQ lll!ilil Jll'I~SQI1lU,,. 

O Sn. FH.\I'C!Ht;:J Gt .. YGI~I\10 - Duixo n V. Ex. o prazet' 
dr1 n}JJ'IH}nl-o I'Ill lH'iuud!'o lngar. Esla ~~ a sua missão pt•iva.Uva •. 

. n E; te tliseurso não foi I'C\'islu pelo orador. 
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0, Si: PIIIIIS .P!>ili\EIIlA - ... pcr;o :\,V. J"X. CjUO nomeie :1 
c?n:un,tssao pal'a. recol.Jer o cidm.Jfio que :walm {je ser l'cconhc
cHio t:ionndor ]lo lo Eslado úe A lagoas. 

. O Sr. Presidente - :'lomeio JHII'a ossa eommi.;siio o.> Srs. 
11JJ'C8 PeJ•rcii·a, Mendes de Almeida e OlivoiJ•a Valladão 

Inlroduúdo .no rerJinl.o eom as J'Oi'malidiírlr!~ ro;;iincnl.aes, 
presta eompi'OlllJSso e toma ns.~uuto o ~~·. llaymuuUo do Mi
randa. 

O Sr. Presidente- Esl.amlo rJSgolada a ril'dem rio dia \'Oll 
1evanlar n se~..;são. ' 

J)Psigno para or·Uom Uo dia ria :-;essfio ~eguinl.1~: 

2" di~rmssão do prn.iedo do Senado, u. ~. rio 1012, coiwe
drJndo ao Di', Carolino LPoni Harnos, minis/.i'O do Supt·crno 'l'i·i
Jmnnl FedeJ•al, licença por um anno, com todos oA veneimcntos 
rio scn cat·go, lrnlar da saurlo onde llre r~Oi!Yior (o/'tcrccido 
pela Corwuú.wiu de Fillllll('as) ; 

· 3" rliscussão uo [lt'O.iedn do Senado. 11. t, de 101:!, conce
dendo ao Dr. Pedro Auguslo Cal'ltuit·o l~u~sa, nrini~l.ro rio Su
Jll'Utno Tl'illunal F-odcral, Ji~fHII:a poJ• suis me;t,I!S eom todüs os 
wneinHml.os que 'JlCi'ce!Jr, a [Hll'l.ir· dr> I de. ,JrliiJO elo cor'i'iJllle 
anno, parn li'HI.nr rle sua snude (o(fci'ecülo Jll'la Com:missão da 
Pitumças) . 

J-4evanta-se a :iiussão :Í!'i .1 hnpn::;:, 

J.l" SESS.W, EM 21 DE MATO DE 1!!12 

PRESiDENGIA DO SR. QUiNTINO BOCAYUVA, VIC!l-PRI~SIIJBN'I'E 

A' 1 hora da tarde, presente numci'O legal, aln·n-se a sessão, 
a que concori'em os St·s.: Quint.iuo Boeayuva, Ped!'o Borges, 
Candido de Alli·eu, .Tonnlhas Pedrosa, Gabl'iel Salgado, Arlhui' 
Lemos, Jndio do Bl'azil, .Tos!) Euzebio. Ui'b:tno. Santos, Mnndes · 
de Almflidn,. Jlibeil'O Gonr;alves, Gel'\'asio Passos, Pircs Pct'i·eit·a, 
'.rhomuz Accioly, Tavares de J,yl'u, Cunha Pedl'osa, 'Vall't•eclo 
Leal, Gonçalves Fl't•reim, llaymuudo do Miranrla. GniJIJei'lllO 
Campo,;, Coelho e Campos; LoUI'en~o Bnpli,;l.n, S:'t F1·oire, Ber
nardo Monteiro, Feliciano Pennn, Leopoldo de Bulhões, Gon
~agn Jayme, Josr\ Murl.inho, Genel'oso Murqurs, Alencar Guimn
riios, Hcrcilio Luz, Pinheiro Mncl1ado o Cassiano do Nasci
monto (33). · 

tDoixam .de -comparrJCOI' com ''a usa .i usl.i l'icuda os Srs:: 
l<erwoiru ·Chaves, Aran.io Góes, Siiverio Nery. Lauro Sodró, 
FriLncisco Sá, Antonio do Souza, Casli·o Pinto, Sigismundo Gon-
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calves, fiibeii·o do Britlo, Gomes Jlibeiro, Oliveira Valladão, 
José 1\larcolliuo, lluy. <Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz 
Freire, João l~uiz Alves, Augusto de Vascou~ellos, Aluindo Gua
nabara, Bueno do Paiva, All'redo Ellis, Francisco Glyce'l'io, Braz 
Abrantes, A. Aze!·edo, 1\lotello, J?e!ippe Schmidt e Victorino 
Monteiro (20), 

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

O Sr. 3' Secretario (servindo da 1') declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2") declu·a que não h a 
pareceres. 

O Sr. Presidente - Le o seguinte 

IUILATOniO 

i:lrs. Senadores : 
. ComeQaram a 3 de maio, como nos ultimes annos prece-

dentes, os tmbalhos da sessão legislativa passada, 
Sómente a li deste mez, porém, poude o Senado dar inicio 

á eleição de suas Commissões Permanentes, sendo nesta data 
reeleito,;: Vice-Presidente, o Sr. Quintino Bocayuva; 1" Se
cretario, o Sr. Ferreira Chaves; ·2· Secretario, o Sr. Araujo 
Gócs; 3" Secretario, o Sr. Pedro Bor.ges; e 4" Secretario, ci 
Sr. Candido de Abreu. Ficou assim constituída a Commissão 
do Policia. 

Logo cm seguida J'oi eleita a de Poderes. 
A O o foram a de Constituição o Diplomacia, a de Fi'-

nnnças e a de Justi<)a e Logíslação. , 
As de Marinha c Guerra c a de Commcrcio, Agricultura, 

Induslt'Ü\ e Artes ficaram constituídas a 11. 
Finalmente, a 15 de maio o Senado concluiu esse tmbnlho, 

elegendo a de Obras Publicas e Emprczas Privilegiadas, a do 
Inslruc<JÜO Publica, u de Saude Publica, Estatística e Coloniza
ção c a de Redacção das Leis. 

Encetou logo depois seus trabalhos ordinarios, quo mais 
uma vez tiveram de prolongar-se até 31 de dezembro, data em 
que se rcali?.ou n sessão solemne do Congresso para encerra
mento da sessão legislativa, que era a 3' da 7' legislatura. 

Projectos, proposições, vetos a pareceres 

Durante a sessão foram apresentados 60 projectos e re
cebidas da outm Caniam 101 proposicões. 

Do prefeito do Districto Federal vieram 13 resoluções do 
Conselho 1\!unicipal, por olle vetadas. 
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As Conunissõcs Permanentes cmiLUrnm 47 4 pareceres, quo 
assim ~e discriminam: da de Fi1nnw.:.a~, 237; da de Redacção, 02; 
da de Policia, ln; da. de Constituil,•ão e Diplomacia, 72; da de .Tus
til;.a c LcgislaiJÚO, 10; da ,\larinlm c Guerra, :!I; da de Pode
res, 4; da de Instrucção Publica,:J; da de Obras Publicas, 4; o 
da de Commcrcio, AgricuiLUI'a, Industria c Artes, 3. 

l•'ornm dirigidos no Senado 08 requerimentos o rcpresen
tacões diver·sos. 

Figuram na Srnopsc, ,junta ao presente J•elatorio, pendendo 
de deli!Jeração do Senado: 157 proJectos; 150 proposições da 
Camm·n dos Deputados; :! pareceres de Commissões; :! actos 
do Poder gxecutivo; :!·\ vetos do Prefeito; :! ol't'icios de tele
grammas; 101 requerimentos e representações diversos. 

Assim ficaram pendendo de solução: menos 2 projectos 
do que na sessão anterior; menos 15 proposições; igual numero 
de par·uccr•es, de actos do Poder Executivo e de oJ'J'icios e tole
grammas; mais 11 requerimentos u representações diversos. 

Das nuincrosas resoluções do Congresso enviadas á sanccão, 
foram vetadas pelo Presidenta da Republica as seguintes, to'das 
de iniciativa da Camarn dos Deputados: 

concedendo n D. Maria Eugcnia de· Freita~ Bandeira re
levmncnto do prescripcão para receber pensões de montepio; 

concedendo melhoria de J•el'orma ao coronel l'rancisco Felix. 
de Amu.io; . 

autorizando o pagamento de pensão de montepio a D. Fi
lomena Coqueiro; 

equiparando os prepnradot·es da J~scola Polythechnica aos 
das Faculdades de Medicina: 

cquipal'ando tambcm a estes ultimas os do Collegio 
l'odro II;· . 

concedendo aposentadorm ao sel'vcnte do ~rribunal de 
Contas, .Tosli Bnrhosn. 

Dentre os varias assumplos com que o Senado se occupou 
·na seiisfio pa~sndn, podem set· citados como os que !'oram 
oiJ,iecl.o de mais nmrl'lo delml.e o~ JH'o,jecto~ de lei Jll'CSerovendo 
Oi casos de inelegibilidade para o Congresso Nacional c para 
a Presidencia c Vice-Presidencin da Republica; autorizando o. 
consl.rucção de asylos para tysicos c sanatorios para tuber
culosos; reorganizando o gabinete de electricidade do Hospital 
Contl'lll do Exercito; reorganizando o Ensino l\!ililnr; appm
vando os actos do Poder Executivo durante o estado do sitio 

"de 1010; fixando o subsidio dos Senadores o Deputados para 
a 8" J,cgislatura; autorizando o Governo a pro rogar para o 
exercício de 1912 os orçamentos da Receita o da Dcspoza 
que vigommm em 1911. 

Um oxamc attenlo das matcrias que constam da Synopse 
dos trabalhos pendentes moslrnrtl quo grande numero dcllas já 
não tem m[lis razão rlo ser, ou porque perderam completn
menlo a opporl.unidado, ou por~uc j:l r:~ acham contidas em 
leis que estão vigorando. 

J ; 

t: 

• • 
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Sendo assim, eonviria que as Cornmissões, a cujo c~tudo 
essas mulel'ias ~e eueontr·am :w.ieil.as, emiLisscrn :;ol11·e ellas 
lJUI'oecre:; SUI;einl,,,~, IWI\I~Jrtururdu aquella das eireumslancias 
acima, que \'ePirieasst!/1"1 om:orrcr, afim dr. que o Si!nado possa 
J'e,kil.ttl' fi de\'OJ\'PI' Ü I~Uillill'll a:-1 fJIW I~OJJ...;I.ill'tl/l1 df~ JllOj)O:iÍI;tjt~S 
j:i inieiatlas e at·chinu· os pJ•ojciJlos !lu inieiatim ele ~ualquer 
do SI\US lllí)ll!iJI'OS, 

]~' obvia a convenieneia, sínão nw:;uw a necessidade, das 
Commí:;:.;ües PI'IWedi'J'Pnr, 'i'Olll e:-~se iJHuit.o, a um t~xame das nm-
1.~t·.ius qu, desde mnito mmos pejam os r1uadros da Synopso. 

Si dalli não forem sendo rnliradns pelo voto do Senado, 
ro.ioitando urnas o mundando a.rchivar outras, nquellcs quadros 
irão de anuo para unno sensivelmente augmcntando o a Sy
nopse ncubnr:i por se !lesdo!Jrar desvant.n,iosnmente cm dous, 
trcs e mab volumes, o· que.t.ornar:í fastidioso e dit'l'icil o tra
balho de procurar nella informacóos sobro esta ou aquella 
muteria. 

Entre os assumptos que lia pouco citei como os que mais 
debatidos foram, já não s~ria descabido incluir os orcamentos. 

Comqnanlo a maioria dolles não trmha podido soffrer o 
debate amplo, a que o Senado os submetleriu de certo, ~i não 
fora a eseassf!z tio pl'azo l]tW III•• eoul1n pat·a a apreriação de tão 
importante materia, si mio lhe tivessem chegado quando con
sumir muito temrJo em delmtes poderia levar o paiz a entrar 
poJo novo exercicio financeiro sem ;,s leis orcamentarias, 
alguns não deixaram de ser o!J.iecto de proveitosa discussão: 
os dtl Fazenda, do Interior, do Ext.crior r.• da Guor•·a. 

Devo contudo assignalar I')Ue, discutidos, ou votados sem 
discussão, nüo suecedllU o que por diver~as vozes .iú se vci'ifi
eal'a em annos JH't~endi!OI.Ps: :;Pt' nulla iuLnir·amnnf.t• a eolla
boracüo do Senado nas leis do meios. Abstendo-se do dis
cui.il-os ampltullPIIlr•, o 8Pnado ·lliio sr limitou, unll•nt.anlo, a t·e
ferendnl-os sem exame. 

Estribando-se no estudo feito fJi!h sna Commissão do 
l'inanr:us e Jllll' t•llu guiado, poudn sumpt·e irrt.J•oduz.iJ• nos re
spectivos pt·o,iPclos muit.ns f! valiosas modifica~ões, que, ue
coitas pela out.ra Cnmara, ficaram constituindo o truco ca
ractorisco da ofJ'icaz eollaboração desta. 

A proposito dos orcarnonlos cumpre ainda rel'orit· que o 
Senado, autos do haver concluido a vota(:iio dos diversos pro
.icctos orn quo as leis orcamcnt.at•itJs so fraccionam para mais 
rn'flidamente e melhor serem estudadas pelas duas Cumarns, 
concorreu com o seu voto pnm que so tot•nasse lei a pru
dt•nt.o J•••snlu~iio dt: tllW a dns SJ•s, Deputados lolllara a inwin
tiva, receiando que dos ombamcos oppostos ti regularidade dos 
seus trabalhos jtí no ultimo me~ da sessão legislativa, viesse 
resultar quo o actual oxorcicio financeiro se iniciasse sem 
estarem decretadas a roceita o a dospoza gerul da Republica 
no mesmo exoroicio. Alindo !1 Jl!'Orogncão dos orcumentos, que 

Vol, I :10 
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a Camut·a dos Dct•.uludos uutorimt·u numa rc~olu~ão ler;is
laLivá rofereul.e a a!Jcrtm·a de credites para suppt•il• 
a dcficiencia do nrrceadnç.ão de certos impostos. Felizmcnto 
a dccretuçliG das leis de meios nullit'ieou essa autorizacão. 

Cadiao Civil 

· Prusl!guit•ntll uol.avi!lnlelllt•, na J.Hti;;;ada sessão ler;islaliYa 
os Ll'ubalhos concerncnlcs no pt·u.ieclo do Codigo Civil. 

A 31 de agosto foram nomeados os Srs. Tavares de I,yru, 
Btwno dl' Paiva e S:'l Ft•tdl.'l! Plll'a, na CommiH:o;ilo, su!Jstituirem 
respectivamente os í't·s. ~leim e St1, l•'t·uncisco Sn!les c Aze .. 
rede, sendo interina a substituicão deste u!Limo. 

A lU do noreiu}JI'o o Rr·. S:í Ji,J'Pil'i!, qtw Hi dfliXUl'lt a Com
missão por havet• comparecido o Sr. A. Azeredo, c mais os 
Srs. Mendes de Almeida, Castro Pll1to c Arthur Lemos i'orurn 
nomeado~, o pl'inwit•o pat·n suhst.itui1· o S1·. Oliveira ·\'iguui
redo, que l'CIIUIWIUL'a ao maudato de Senador·, os demaiS pal'a 
~uL>,;tHuir"m intcl'inarrwntc outt·os t.anto,; membro' da Com
missão que se aeha\'am ausentes. 

Na sossão de 1::1 clt~ 11overnh1'o, o ~1·. Jol1o J..~ui~ Ah'üs re
quereu que,. independente de pat·ecer, o projecto entrasse em 
2' discussão. 

'rendo o ~tmndn assen.tiUu, vBril'i·cou-sB o qut~ l'equcr·cra 
o Senador pelo Espil•it.o Santo e o projecto foi, som debate,. 
approvado. 

Isso, po1·ém, niio J'uz puruly~lll'. us L1·almlhos du Connnissiio 
Especial. Ao contrario; reconstituída pela fórma acima in
t.licudn, ella se entregou, com a decisiio de o levar n termo; 
ao estudo cuidadoso do projecto e, ad encerrar-se a sessã!i 
legislativa, tinha qunsi terminados os seus tt•abalhos, faltando 
apenas dar-lhe a reduecão com que sel'l\ apresentado ao Se
nado. 

E', pois. Llu crm· quu e~!.n, na presenlB sessão legislativa; 
posstt al'inal pronunciar-se definitivamente sobre o projecte 
do Codigo que a outra Camura elaborou o lho remetteu em 
1902, 

Licenças 

Durante o anno obtiveram liccnca, para deixar de com •. 
parecer ús sessões, conforme soliciturum, os Srs. Senadores 
.Tosó Murcollino, Antonio Azoredo, Campos Sulles, Silveriu 
Nery, 1\osa e Silva, lndio do Brazil, Braz Abrantes, Luuro 
Müller, 1\ibeíro Gom;alves, Joaquim Malta o Gonzaga Juyme. 

Reconhecimento r!c podc1•es 

No inl.orvallo .dns sossües 1lo 1010 u 1011 procodou-so no.< 
Estadfii; d1~ Gnyn~. de l\liua~ Gt~'l'lll~s I! do Cl}lli'Ú u ulüif•.õos }"llU'a · 
prct!licilimenl.u das vag-as que so u!Jrimni, po1• huvo1·eín !'enun
ciado ao mandato de Senndm· pot· cudu \IIli dnqúellcs :mstudos, 
rospeotivnmento, os St·s. Leopoldo Jardim, Francisco Snllos tl 
Domingues· Oarnlliro. 
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.\. !I de nudu, u ~enatlo iiPJ11 l'u\'nu a.~ !JUP se realiza/'atn ern 
Guya~ e rmoulweeu Senauor por esse Estudo o St•, José Lco
poluo de Bulhões Jardim. 

A li do mesmo JIIPZ, appl'fl\'Ull as dt~ ~I i nu.-; Uet•at~s ~.~ J't~cu
nheeeu Senador por esse Estado n flt·. J.lranciseo Alvar·o Bueno 
de l'aivu. 

As do Ceará foram a[lpromdaR a i H taml.HJIIl de maio, sendo 
reconhecido Senador o flr. Fmncisrlo fl:í. 

Os dous primeiros presLaram o COill[ll'Oillisso e tomaram 
assento na mesma data em que i'or·am r·econhecido~. 

O ultimo só cumpriu essa formalidade constitueionul a 
18 do setembro. 

Para pr•eenchm· a va~,;a dn Sr·. •lor·ge d" '"or·n,•s que tambern 
no inte!'Vnllo daqucllas duns sessões r•Jnurwiur·n au mandato 
de Senadot• polo Ama~ona~. esse ERtarJo, a I de ,julho de Hlti, 
ele~;eu o Sr. Gabriel Sal~;ado uos Smrtu~. qne J'ni rr!eonhccido 
a 2\J e tomou assento a 30 de agosto. 

llenundas 

'l.'endo accrdtndo c ussuurido o eat·go de ~lillislt·u do Su
fll'tJI!lO 'l'rihuual Federal, pat·a u qual r·m·e!Jeu dn Poder Exe
~utivo norneat'ão, que o Senado appi.'0\'0/1 l'l/1 lll de julho, a 
l~ desse uwz Í·euunlliou ao mandato de Sonadot· pelo Estado do 
llio do Janeiro o St·. Dr. Oliveira Figueiredo, tJUe esta Alta 
Camat·a não viu ::;unt pcz~ar al'ast ar-se do :;eu seio, ondu por 
muitos unrtos lhe empre$tam ü~ dr!lilrerar;•ie~ o eorwur·so 
selll[JL'e [Jl'UYeiloso rlc sua ;;mudc r:ull.m·a c dr• seu sa!Jet· ju
ridicO. 

llenovação do tei'QO 

'l'erminnram os maltdatos do Senador, com u sessão legisla
laliva passada, ns Srs. Gabriol Sali;ado, dn .\maznaas; Paes 
de CUJ•vullro, do .Pur:'t; Mendes dr• .\lmeida, do ~!aranhão; 
Pires Ferreira, do Piauhy; Pedro Bor•ges, do· Ceará; Ferreira 
Chaves, do llio Grande do Nor1.e; Castro Pinlll, da l'arahybn; 
llosa ll Hilvn, de Pernambuco: .Joaquim Malta, de Alagr\as; 
Oliveira Valludão, de Sergipe; Severino Vieira, daBuhia; João 
Luiz Alves, do Espírito Sanw; Laur•o Sotlré, do Dislt•icto Fe
deral; Bucno do Paiva, de Mina~ Gcr•aes; Campos ~alies, de 
~- Paulo; Alencar Guimarães, do Pamn:\; Lnuro Müller, de 
Santa Cnt.hm•inn; Cassiano do N·asciment.o, do llio Gmnde do 
Sul; Gonzaga .Taymo, de Goya?.. 

Do Hio do Janeiro terminavn u mandato o St·. Oliveira 
Figueiredo nuc. no correr da snss:1o lcgislnl.iva, l'ellurwiou 11 
nlle. corho já foi referido, por ltnvcr sitio nomeado Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 

Do 1\lntto Grosso terminaria o Sr. Joaquim Duarlu Mur~ 
linho, Infelizmente a morte lhe poz lermo tL cxistcncia antes do 
findo o período legislativo. 



308 ANN.\ES DO SENADO 

l<'alwchltcntos 

Não caLe nos osLL'eitos limites deHLa resenha a expre~:H'5fto 
exacta e eolllPida t.!a magLm p1·oJ'unda t.!o que, com o paiz in
teiro, su viu o Senado presa ao receber a. noticia da perda irre
JHli'UVel que, pn1·n um ,, outro, l'ui n l'nl!ecinwulo t.!o Dr. ~IUI'
I.iuho, ao :-;t•ntir o vaeuo íJLW a~:-;im se a!JI'ia untt·e os seu:-~ 
memhJ•n:-;, tllldt~ aquelle espil'iLu dt• t':-ll!Ol ~~stivel'll sBI11JH'ü cer
cado do respeito· e t!n admi1·:u;:io Lil~l'idus n seu tnleuto pu,iaule 
f' :'L ltt)IIPIIIPJ't~lwia t.lu suus SPJ.•vi~;os t'1 Paf,l'ia. 

(,Juelll pPl't~OJ't't!I' a:-~ paginns do:; Amuws, onde estão l'egis
tL•adas as oecul'!'eneias Lht sessão de 20 daquelle mez, bem po
rhw:\ avaliat• o sentimento desta Gamara em face do tão dolo
roso acontecimento e verá que o!la JIÜO se esqueceu de render 
:í. Ulemot·i·u do ll'l'and" mol'to lodos os preitos que pudessem 
exprimir a magua c a saudade que o seu infausto passamento 
despertou. 

Como si niio llaslassc esse golpe por demais rude, quando 
ainda o Senado não se recobi':U'a da Ju!rl.urbar;ão que lhe cl!e 
causou, eis que a mol'tc de um outro de sons membros vem 
de novo t'cl'i!-o. · 

Hel'iro-n1e ao fal!eeimento, occorrido a 30 do janeit•o deste 
mmo, do S1•. Al•::u·o Machado, Senador pela Pm•ahy!Ja, c um dos 
mais npot·osos e distinetos membros desta Casa. 

Não estando o Sonado então J'eunido, sua l!mnmissãó do 
Policia, representando-o c int.erpreUando-lhe o sentir, cumpriu 
o dever do pt·estnr :\ memoria do Scnndol' parnhybuno as 
homenagens devidas. 

Neste ponto, lllllllfll'O-mc ainda :l'azor uma rol'orencia cspc
eial ao fal!ecimonto uo immortnl bl'aziloiro que so chamou 
barão do fiio-Bt·unco. gmune.l~lllclo uqu i os princi1mes motivo8 
de Jlü~Ul' e de luto quo o Senado levo desde o começo da pas
satla sessão legislal.iva at1í agora, não me era licito silenciar 
sobre a perda immensa que a nossa Patria soffrcu com o 
dl'sappurecinwulo de nio-Braneo, IJUO «:I' o i durante sua vida 
o Llopois do sua morte a mais a!l.a e a mais gloriosa rcprescn
ta')ão da nacionalidade bra?.iloira e um symbolo venerado do 
mui' JIUI'U e acendt·udo pn~l'ioti~llltl ~, conl'ol'me tive OPJ>Ol'
tullillndc do dizer no breve discm·so que proferi na ssssão de 
7 do col't'Oili.l\ convidando o Senado a prestar uma expressiva 
bonwnngem de saudado e de respeito (t memoria dos mortos 
illusl.t•cs cujos nomes acabava do citm·. 

Nosso mesmo discurso, dei conta da maneira por que pro
cedi, inl.ot·pretando o sentir desta Camara, cm face do dolo
I·oso ncont.ecimenl.o. Em tclcgrmnmn quo dirigi no. Sr. Prcsi
clonl.o da llrpubliea, expressei o pczar com que lamentámos o 
passnnwnto rlo illuslt•o cidndiío c, ,iuntnmnnto com os meus 
ooi!L•~,tas da Cmmuissão do Poliuin, mo associei, om nomo do 
l:l~nudo Fcd<!l'!ll, a toda~ as homiJnugens tributadas (t snuuosa 
mnmot·ia tlo lllllÍOI' dos bruzileiros, cu,jo uome ficou indele
velmente gt•avadll no b1•onze do nossa lnsloriu pnLria. 

,. 

·, 

f 
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Votos de 21e:ar 

Al•lm das n que nos referimos, mot.ivndns pelo fnlleci
monto do S1· .. Joaquim MurLinho, outras nmitns dcmonsi.Pa•;õc~ 
do mnsun teve o Sonado, infelizmente, oecasião de dar. 

Assim •í que, por moLivo do falloeimonto dos Srs. David 
Campista: mini:oilt·n pl~tüpoi.Ptwiar·io na Din:unar·1~a: n~nPt'n:.;o 
Jloneo, Deputado pot• Mat.l.o Grosso. c ex-Senador por esse Es
l.ndo, o Antonio Gonçalves Chaws, nx-SonadOJ.' por Minas Go
l'nos, rrsolwn rsLa Cnmnrn inscJ'iJ• na neta dr seus trnha
lhos um voto do \'if'Zm· n !ovnnl.aJ' as suas sessões do J3 d~ ou
tuhi'O c 8 o 20 de novmnhro a roquct·imrml.o dos SJ•s. Senado
res llucno de Paiva, Jcrancisco G!yeut·io, Antonio Azrrcdo, Bor
nal'do Monteiro c Feliciano Penna. 

Con:-;ig-uam as adas flas sns::;CH•s dfl I n li o~ :;wguintes 
nutJ•os rotos de JII'Zal': polo l'al!.,einwul.o do Dnpul.arlo Gr•·
mano Hnsslonhor, a I'OfJIIOI'im•ml.o rio SJ•. Pinheiro Mnr~hndo; 
pelo rio dr!rgado do 'l'lir.<om·o Plll Lonrlr·•'~. D1·. Azrvrr!o Castro. 
a ,r•nqtWI'imonto dn 81·. Pir•ps l;-PJ'I'Pir·a; 1wlo do def'Pmhar·
A'ador 'rt'indadr, n J'nqtwt·imcnl.o do S1·. Castro Pinl.o; pr•lo do 
nlmit•nnl.e hm·ão dr Jvinhoimn r do marrchnl Pranei.<co An
l.onio do ~lom·n, a requorimenl.o do St·. Pires PrJl'roirri; pelo 
do Dopul.ado Ball,liaznr BeJ•nnJ•r!ino, a t•equoJ•imrnto rio S1·. O!i
veit·n Figueiredo; poJo rio lk Aqui 11 i no do Amnrn I, r•x-S••
nadOJ' rwlo Estado de Matl.o GJ·osRo, a J'nCJtHJrimrnl.o do S1·. AI
J'J•rclo Elli.<; pnlo rln gmwml MnJ•niano dr Maga!hãr•s, a roqurri
mrnl.o do St•. Quinl.ino Boca~·uvn; pelo rio D1·. Crl'quoirn Ccsm•, 
n rrqtilwinwnto do Sr. Franei.<no GJy.,m·io; pnlo do D1·. Al.hnydn 
.Jnnio1·, ox-Drpnl.ndo prlo Estado do Espirilo Santo, a rnqrwt·i
nwnl.o dn S1· .. Tnão Luiz A!rtos: rw!o do ])1· .. Jnsr\ Gnllr;nl\•ps r!rt 
Silva, a t•rqllrJ•imrnl.o do S1•. Quintino Bonaynra: i'''io rio 
DJ•. !ln)'lllUIIr.lo CoJ•J•t•a, .iui~ r!" rlil'eilo da Cnpil.nl Frr!Prnl, a •·r
qnr•J·inwntn do S1·. ·~:'t FI'Pit·n: JW!o dn ])J•. BPthPIWOill'i. dn Silva. 
n. l'NJUPr·inwnlo do 81·. Pit·n~ Fr~t'I'eil·n: prln do 81· .. 'lovrno Ayr·PR, 
a requerimento do Sr. i% Frcirü; I1clo do ca11itão de l'l'Ugal.n 
Lopes du Cruz, a requrrimrnl.o rio St·. Quintino Boca)·nva: pelo 
rio D1·. Mm·conclrR llonwit•o, Dcpu!.ar!o dr S. Paulo, n requcri
m•Jnto do St•. All't•edo Ellis; [1rlo do Dr. Cn•·doso dr Cnsl.t•o, Mi
nisl.ro rio Surremo 'J't·ibunal Fodorn!,a J•cquoJ•imento elo S1· .. João 
Luiz A!l·rs: pP!n do 1\0II>Hd!trii'O Ai'lll'il"' .fnnim·, t•onsu!loJ' ;trl'nl 
da llPJ)llhlit•a, a t'nflUPI'itiiPiltn do 8r·. S;i Fr't1 it't 1, P 1wln dn gr
nnm! Pm•si!io da Fon~oen, a !'cquorimontn do Sr. Pil'üR Fet•reiJ·n. 

Hn ainda a •:itnr 11111 voto de poznr pn!o l'n!leeirn•mto do 
Si', JJwinl'( Dnrllo)', f'X-nJUbnixndor amorir,nno, I'Pquorido pr!o 
S1•. Quint.ino Bocnyma. 

JcinalnwntP, na snssão do 23 do maio, o Senado, pelo Rou 
Pt•nsidnni.P, mnnil'csl.on a "onsl.cl'llação que lho causara a na
tasl.rnplin qnr vif'.l.imon n PI'PSirlontn rio r.onsc!ho do Minisl.ros 
e o Minisl.rn da GueJ•J•a da flrpuhlicn Frnncozn, n rxpt·imin 
seus sPJtl.inwntos dn JH'Zat• no SPnado r!n F1•an•;a JlOI' esAo t.J•istl' 
nconl.ocimonto. 
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CmJ(fl'atu.l~("ics c homcnaacns 

A ~I rl<' rnaio, daln do rra~11irn••rlto rio gr·ando• hm~il~ir·o, 
que se o:harnou C!r!'istiano OIJoni, var·ins homonnfl'ons pal.rio
Utms foJ•nm JIL'esl.ntJa:.; ú ~ua JIWJJIOl'ia, 

O Suuado, a rr•Qt!el'iurenlo do SI'. Brmrarclo Monteiro, dc
libm•ou insnr·ir· na so,;são do dia ~O dnQuclla mo~, na nctn rJ,. 
;owus tr•nbalho,;, um voto rio adlresãn n l'Ssn,; honwnng-rns. 

Na do 2J de ,iunho nppro\'on a segninlr• mn~ão: 
«O ~ .. rnHio da 1\f'ptrhlir·a dos J•:sladrrs Uniria< do Hr·a~il wn

g-r•atula-se eorn a 1\ur>uhliua Porlugnezn pnla instnllru;ão da sun 
Asso!rnbloía Conslituinlo, :\ qual incumbe a glor•iosn missão do 
organiznt· as novas instituições, que hão de assegurar a paz, o 
pl'og'!'esso, a ordem e a J'clinirlado da Nação Por·t.uguem, J>Or• 
mr.ia prospm·idade o engrnndecimont.o J'n~ o Senado da Heron
hlina rins Estados Unidos do J3r·azil os mnis sinrJm•os votos.» 

Dn novas nongratulacõos por parte do Senado foi ob,jer.l.n 
ainda. a 1\epublicu Portugtwzu r]uando, eoncluid.a a .tm·flfa 
gr•nndiosa a que alludc a rnoe.ão acima, a sua ConsLit,uinf.c pro
mulgou n Constituição que lhe ost(L regendo os destinos. 

Tomou a iniciativa de propõr• essas novas homenagens 1\ 
nn•:ão irmã o Sr. Fmuciseo Glycorio. O Senado, assim r.omo 
o fizera eorn a nnt.erim·, npprovou 1111 sessão de 2fi dr1 agosto, 
unnnirn••nwnlr, ·n pr·opostn do Rnnndot• pm• S. Paulo o tmn
smitliu por• I.Piegrnmrnn ;í Mesa rlaqurlln Assernhl•ln as nllnrlirlns 
rlOngmt.ulações. 

Alterw;ões no Regimento 

Duas novas alterMiles entendeu o Senado conveniente 
fn?.er nn lei que lhe regula os t.rnhnlhos - Rllll Regimento 
Jnt.erno. 

A primeira consistiu cm abolir a votação por escrul.lnjo 
sPnr·pJ,o, tal r!Oillll SI' ar!lra pr·rsel'ipln atol ·Cnlão e rrgulnrln 
no nrt. 200 do Regimento. 

Ser::undo a nova disposição rr.giment.nl, o escrntinio Sf!·· 
cr11l.o ficou subsistindo apenas pnr·n as nleiçües n, nns vot.n
•:õr.s, pnrn os ensos om Que o Senado, occnsionalment.o, .iulgne 
eonvir• essa maneira de votar. 

Est.n modificaçiio do Regimento se originou de uma indi. 
cnrJãn apresentada pelos Srs. Mondes de Almeida o Victorino 
i\lonl.rir·o, indirm•:iio ~ue (nv" pnr'fH!nr• l'rwornvnl dn Comrnissão 
rJo Policia o que o Sonndo npprovou na sessão de 5 do julhn 

A sngrmda n Iteração por que passou o Rogiment.o visou 
a durnciio da oxistoncin dn Commissiio de Poderes, oleif.a nu 
nltimn sessão do cada le~;islatura. 

Como snccodn com !odns as eommissiios pormnnont.es do 
Sonndo, n oxist,r.ucin dn do Podoms, ninHa rm comrcn dr. 
qu11lquor sossfio legislativa, sn prolongava apenas nt.rl qno nu 
ses~iio. l11gislntiva sogninl.c se Blof(essr outra, e n rlniçl!o desta 
se J.nzm no mnsrno l.nmno que a dus dr•rnais. enlwndo-lhe, pelo. 
1'\ee-Imento. o snAUndo Jogar nn orclrm !los eserntinios. 
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Agorn, porém, de accOrdo com a modificação regimentai 
a que nos vimos referindo, n da Commissão de Podcr·es, no 
l!omeço rln pr·im~it·a sessão !cgislat.ivn r\c cada legislnt.uru, s6 
Rovcrificar•à depois que o Senado houver julgado todns flH olei
';ii••s r•calizadas rmm u rcuovacil(l rio tet·oo dn seus mmnhros, 
oloiçües cujo estudo toca á Commissão do Poderes eleita no 
principio rln. ultima sessão legislativa dn. legislatura anterior. 

Foi autor r!cssa altomção o Rt· .. Toão Luiz Alves, Propol-n 
S. Ex. soh a fôrma do uma índícacão, que recebeu parecer favo
J•nvol da Commíssão de Policia e mereceu a approvacüo do 
Sonado na sessão de 30 do dezembro. 

'\indu do uma outra modificação no seu 1\e:;imont.o co
gitou o Senado, mas não lhe deu solução definitiva. 

Visuvn o art. 17, o qual passaria a dispor que 'o Vic~
P·l'i.!Rhk•nte do Senado, quando nn Presidencia, cm ve1. de ter 
só o voto de qualidade, teria lambem seu voto de Senador. 

Formulada pelo St·. Mondes do Almeida numa indi
caoilo, esta, seguindo os tramites regimentaes, foi apoiada o 
romettida aí Commissão de Policia, cujo parecer omittido con
c!uia, após larga explanacão do assumpto, opinando que o 
Sonado lhe negasse assentimento. 

·~njr.il.n :l discussão, pronunciaram-se sohro a materia os 
Rrs. Senadores Mendes de Almeida, Severino Vieira o Urball.O 
Santos.· 

Por haver este ultimo apresentado uma emenda, a indi .. 
cacíio voltou no exame daquella Commissão afim de que omit
tissc parecer sobro· essa emenda. 

Sessões secretas 

Quatro vezes o Senado se reuniu em sessiio secreta, a 
t7 do maio, a 9, 10 c 26 do ,iunho. 

Na primnira npprovou a nomeação do Sr. Domicio da 
Gnma para o alto posto de Embaixador do Brazil em 
Washington. 

Nas de 9 e i O de Junho, apreciou e aprovou a do illustrc 
Senador Oliveira Figueiredo. para o cargo de Ministro dr. 
Supremo Tribunal Federal. 

Finalmente, nn ultima approvou os seguintes actos do 
Pndor F.xocntivo roferont.es ao Corpo Diplomnti(\o: 

r•nmocõos rios F.nvindos Ext.morrlinnrios o Ministros Pio-· 
nipot.oncinrios: Costa Motta, de Portugal paro. a Argentina : 
En~as Martins, do Perú para Portugal : Gastão dn Cunha, rJo 
Pnrnguny para n Dinamnrcn ; e David Campista, rln Dinnmnrcn 
parn n Frnnoa : 

promor,õns : rios Rrs. Lorena F'nrrnirn, n Em• indo F.xt.m
ordinario o Ministro Plcnipotencinrio no Pnraguny; .Fontoura 
Xnvi~r. no mosmn om·~o no Moxico: Cochrnno de Alencar, idom 
no l'm•ú : Oscm· dn Tefft\, Gurgel do Amnrnl, Grnon Arnnha 
c Raul Rio-BJ•nneo, n Ministros rosidontos nn Turquia, nn 
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Columbin, cm Cuba e Amcrica Contra\, o nn Venezuela, rospe
cLivamenle ; 

nomoaçfío do Si'. Qs.,ar· 'l'ol'l't\ para, curnulal.ivamenle, 
exercer o cnrgo de l\linislro residente na Turquia o o do 
Ministro residente cm l\1 issüo Especial na Grecia, 

Commissúo Mia:ta 

Além das Commissües Especiaes e Mixtns, que se con • 
stituirnm nas duns anteriores sessões legislntivns, uma outra 
deliberou o Senado, eonformc lho indicou o Sr. Sevcrin•l 
Vieira, propor 1í Cnmarn que se formasse, composta de quatro 
Deputados e tres Senadores, para o fim de estudar e alvitrar 
as providencias conducentes 1í discussão regular e á opportunn 
votação das leis orcamcnlarins. 

Approvada na sessão de 9 de de?.ombro essa indicação do 
Senador pela Bahia, n · 11 do mesmo me?. foi o convite desta 
Gamara transmittido, por officio, á dos Srs, Deputados. 

?\'fio t 1mrJn 11 8Pnndo f't•erbído ntt• ao· mWPI't'al'-An a :'lrRsfio 
legislativa cornmunicução dfl hav"t' sido ou não acceito seu 
convite, deixaram de ser nomeados os Senadores que deviam 
fazer parle da alludida Gommissão. 

E não mais poderá olln constituir-se sem· que estn CnHn 
do Congresso no':nment.c delibere a respeito, por isso que, ·de 
accÕI'do com o disposto no nrt. 10 de seu Rogimrnto, a exis
tencia de todas as commissões especiaes e mixtas finda com 
a legislnttll'a, dtll'antr a qual tenham sido· nomeadas. 

A-ll11lWS anteriort!8 a l860 

No rclalorio do nnno passauo vos foi dito que .iii se achava 
impresso e bl'Ove scJ•ia distrihu ido o pJ'irneil'o volumo dos Armac.• 
dr. 1827, eu,in Ol'ganir.a~ão a· Commissão de Poliria Bntrr.garn á 
competencia o illust.ração do Sr. Barão Homem de Mello, tendo 
om vista prccneheJ• a laeuna que 1111 coll""ção desses ronosil,oJ•io~ 
dos I.J•abalhos do Senado vae do citado anuo ao do 1857. 

Em ,junho, aquolle venerando o operoso cidadão apre
sentou {L· SPcrdm•ia os origimws rio volume de 183!!, qd,e 
,iulgnrn util ao bom andamento de .~eu tmbnlho organi?.ar logo 
depois do do 18~7. o ,iú aBllUJI!liou l,f!l' quasi rn·ompl,o um out.ro 
volume, dando assim JH'ova · inequivoen de sou zelo o de sen 
esforço n do nem·to com que se houve 11 Commissiio do Policia 
QUUlldO SL' lembrOU do l'OCOrl'O!' 1\ Sllfl, 1!1\JlllllÍdado pa!'n nrestm• 
n rsta CnmnJ'n o nol.av,;l St.'I'VJt)o rli• llttngr·nJ·-Ihr as co lrc•:uos 
de 1l1ma"s do l.ompo do llllllCI'ÍO. · 
. Inl'r•liznwnt.l! a PlllPJ'Pzn typO/l'l'ap)riea Jornal dn Cmmnr.rcin, 

(t ·qual, eomo lambem vns roi dito no rolatorio passado, 
aqtwlla eomndssiío eonfiou a illl!li'I.'Ssão dos YolumPs, nl.t.en
dendo 1\ modieidnc!f,,dn seus l"'"':os em eonl'mnto com os que 
outms rmp1•ezus r fWI' Julgai-a appal•nlhnda, melhor do r1ue 
qualquer outr·a, :\ t.'XCimciio dr l.at'S tJ·nhnlhos, não ll'm em•t'nR
pontlido i\ L'Xpeelutiva que pr·r;;idiu ü pt•el'orenciu que· lhe 
foi dada. 
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Com tal mm•osidad~ sr f,em havido, múo gr·ado ús reiteradas 
rrelamnções que lhe hão sido J'eit.as, que sl't cm outubro poude 
apr•omplar· o sugurrdo tomo do volume de ·J 827 r, cm abl'il 
nllimo, n trr·eri1·o, ~uc ust:í sendo distr'ihuido. 

Os lr•aiJallurs ai'J'cctos aos J'unct!ionarios da i:lum·etaria J'omm, 
como sr.mprr. ,rxr.cul.ados normal r. regularmente, inclusive 
o de npm·tu;ão das eleições realizadas a 30 de janeiro deste anno 
para renovnçüo do terço do Senado, l.cndo a Commissão de Po
derns, ao r•rtmir-sr rwla pr·imrir·a vez, encontrado prompl.o o 
srr·,•iço de srpamção r catalogação das auUrcnLicas por Estados, 
municípios c. seeções r• n da eorrl.ngr•m dos yotos rnr•rwionados 
nossas aulhentieas eom ns indicut;.ões Iwcessarins ti maior f'a
eilidad.c go l!Xamc. dos dil'fer•entes pleil.os por parte daquolla 
CommJSsao, 

Nenhuma ultora~ão se VIJl'il'ieou por· morte on dispensa do 
5CT'Vi(:o nn pr.sRoa I aet.ivo dn:-osa reparti1.~ão do Senado. 

Ha atwnus a meneionar· o l'alleeimento, rm janeiro deste 
nnno, do eontinuo Virgílio Procopio da Silveira, que, impossi
bilitado pela enl'ermirlarlc qne o vietimou de pcr·manecer na 
ncl.ividade de sr•u eargo, 1'<\ra dispensado do serviço, por deli
bcra(!ÜO do f;cnaclo, a 30 de dezembro de 1010. 

Duas alterações, porém, sol'frell o quadro dos l'unccionarios 
A primeira, resolvida pelo Serrado a O dü novembro, como lho 
propoz a Commissiio de Policia, eol!sisl.iu lln m.•ear;ão dr llm Jogar 
de auxiliar· da rrdae!)iio das actas c <'los A1ma,.~. com vrnriment.os 
ignars aos de continllo, n na suppressüo de um dos Jogares 
desta categoria, o do ox-continuo Josr\ Maria rln Silva Rosa ,Ju
nior•, sohrc quem recnlriu a nomeação pam o novo cargo crendo. 

A outr·a all.er·a~üo consistiu no alargamento daqucllc quadro 
para serem nclle inclll idos ql!ntro lognres rlc redactores de deba
tes e llm de redactor dos :lnnaes. 

Para occuparem esses ~uatro lagares J'omm nomnados os 
antigos redactores Srs, .Julio ·Pimentel, Rubem Braga, Pelagio 
Bor.gos Car·neir•o e Alfr·Nio da Silva Novos, e, pni'U o dr redactor 
dos .4mraes, u nomeação rrcahiu no Sr· .. Horucro ~!aisonnttc, que, 
rlm conunissüo, desmnpenhava as J'uncçües que ficaram eonsti
t.uindo as do novo carg-o para que foi nomeado o Sr. Rosn ,Junior, 
conforme acima rcl'cr•i. 

Redacção dos debates 

Estr serviço, .que om frito por· nrn corpo dr qunl!•o rcda
r.tores sob n immedinta fisealizncão da Mnsa, constituindo a 
l'nncc;ão dn redactor· uma espcci11 do commissão, r.m· isso quo 
n invosl,idurn nolla não rlnvn ao nomeado os rlir•nrtos, rngalias 
o on11s inhemntrs nos rmrgos exercidos poJas funccionarios 
rln F:ocr•ol.nrin, pnssou n sr!'. 11m virturlo rln r'Pi'or•ma a qno nna
hnmos d<• nllurlir, encargo de cmprog-ados do quadr·o dn nwsrna 
Secrol.nria, suhmel.l.idos (t dir·occ;ão <' :ís proscripc;õcs reguln
mentlli'Os a qnc estão su,joitos nquellrs funccionurios. 
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Suggot•iu essa modifioucüo nn natureza dos Jogares do 
redactores dos rlebntcs o Sr. .F. Glycorio numa indicação 
subscripta tambom pot• gr·ando numero de outros Sanadores, 
indicação quo mereceu opinião l'avoravel da Commissão do 
Polícia, tí qual pareceu que a indicada reforma tmrá vantagens 
roncs ú cxoew;lio do serviço pot• e lia attingido. 

•rratando da Redacção dos Debates, tenho que registrar 
um facto que 11 todos os membros desta Casa encheu da mni' 
viva constot•nucão o do sincor·a magua. flof.iro-mo ao fnllnci
mcnl.o, a 2 do outubro, do t•cdactor Jovino Ayros. 

Do ha muitos unnos oooupava elle esse cargo e o oxercou 
sempre por maneira que desde o dia do sua posse até ao ultimo 
om que oompnrocou no trabalho foi progressiva e ral?idamonto 
conouistando o aprc(>O o a estima de todos os Srs. t>onadores, 
impondo-se pelas distinctns qualidades de seu caracter, pelo 
zelo, escrupulo o intelligencia com que desempenhava sua~ 
funct•õos. 

Assim, é Jlem de ver, sua morte foi, para todas, motivo 
do um pezar sincero e profundo. 

Desse pezar deu o Senado eloquente testemunho delibe
rando mi:pr1mil-o na acta de seus trabalhos por um voto esptJ
oial, a requerimento do Sr. Senador Sá Freire, manifestacur. 
quo n Commissão do Policia completou resolvendo custear 
pelos cofres da Secretaria os funeraes do digno funccionario. 

Para substituil-o, o Senado nomeou, de accôrdo com o 
quo lhe propoz aquella Commissão, o Sr. Alfredo da Silva 
Neves, que, como supplente, já o estava interinamente suh
stHuindo, desde que a mo!estia que o vict.imou o obrigara 
a afastar-se do trabalho. 

Tackyoraphia 

Concordando, depois de bem estudai-a, com a proposta 
que lhe dirigir·am os contractantes do serviço de stenogrnphin 
rios debates, n Commissilo do Policia resolveu introduzir no 
contracto para a execução desse serviço algumas alterações, 
visando obter que elle se realize em condições de satisfazer· 
plenamente e evitar todos os motivos de justas reclnmaoões dos 
Srs. Senadores. 

Segundo o novo contracto, que começou a vigorar no dia 
i do ,ianeiro do corrente 'Ullno, o corpo tachygraphico conh 
sete primeiros tachygraphos c oito segundos tachygraphos 
dactylographos. sendo o apanhamento dos debates feito sempre 
por um primeiro e um segundo tnchygranho. 

Em troca do augmcnto do pessoal c de outros onus a que 
se obrigal'nm os contractantos do servioo, consignados .nas 
novas clausulas do contracto que firmaram, foi-lhes con
oodirlo um proporcionnl e mzoavel augmento de remuneraoão. 

Ribliotheca e archivo 

Pela rolnciio flUO adoantc so oncontl'n. ontro os nnnexos, 
tcrois cxnctn oonllecimonto das ncquisicões realizarias pela 
bibliotheoo o das offol'ln,q CJUO lhe foJ•am foitas, o verificarei~ 
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que suas colleccões de obras ficaram, ·com algumas dessas 
twquisiçõcs o ofJ'ortns, realmente enriquecidas. 

Seu catalogo geral, deficiente e falho, está sendo cui
dadosamente revisto o completado, para quo n livraria possa 
Ler toc~a a utilidade quo deve ol'l'crecor, o quo não se conse
guirá si ella não se contiver inteira numa catalogação me
thodica e sem lacunas. · 

Al6m disso, só pm· um cat.n!ogo assim elaborado se poderá 
r.onhecor o numero preciso, que se eleva a muitos milhares, 
clns obras ali existentes c seu valor exacto. 

Com l'ulnc;ão n.o arcllivo, que se mantém pnrl'eitnmente 
organizado, já no ultimo relataria era dito que sua capa
cidade estava mais que esgo~ada, excedida do muito. Orn, como 
sabeis a cada nnno que passa, corresponde um augmento con
sirlornvel no acervo de documentos o papeis do toda n especio 
que rnclamam uma clependenciit dessa natureza nas Secretaria& 
das Camaras Legislativas .. Impassivo! foi, portanto, attent.a 
a circumst.ancia que acima relembramos, deixar-se do levar 
a cl'foito a construcção de uma nova sala para o archivo, 
não obstante a repugnancia que naturalmente causam os 
accrescimos cm edificios velhos c imprestaveis, como é este, 
rlnstinado a desappareco'r cm futuro necessariamente pro
ximo, pnra dar lognr a outro que offereca a capacidade o 
!I commodidnde necessarias aos trabalhos do Senado e tis suas 
r!cpendenclas. Com essa nova sala, o archivo gosar:i, por algum 
tempo ainda, de um certo desafogo, que, entretanto, ao cabo 
rlo poucos annos terá desapparecido. 

Correio e teleurapho 

A agencia do correio e telegrapho installada no Senado 
continuou, no decurso · do nnno findo, a affirmar sua ut.ili
dndo o convenien~in, dando sat.isfactoria conta dos encargos 
que lho estão conJ'indos, sem motivar qualquer rcclamn~.ão 
da part.o dos Srs. Senadores. 

Pelo quadro anncxo a este rolntorio vereis o movimento 
ela correspondencin postal e t.elegrnphicn ror elln encJami
nhadn e éOnsoguintement.e n importnncia do serviço quo lhe 
coube prestar. · 

Obras 

A!olm da const.rur,iío quo vem de ser mencionada, não 
honvo como evitar •algumns outras obrns que a. hygiono o a 
scgurnnçn rio üdificio reclamavam. Obedecendo a esse intuito, 
fir.ornm-so os precisos reparos e substituições em diversas 
JltU'f.es rlo mndeirnmonto da eohorturn e do vigamont.o, atmcarto'l 
pr·ofunclnmont.o pelo cupim, pintou-se a fnchadn, pint.armn-so 
o f'm·r·aram-so rliversaA clopondonoi•aR dn Secretaria, for.-sn um 
gabinete pam o i" Ser.rot.ario, anrovoit.ando nmn parto rla sala· 
nndo so nchn inst.ali'nda a ngennia elo cm•t•oio. o oxrcnt.amm-se 
muitos pequeno$ conoortoA, que seJ'ill fastidioso onumerar .. 
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Conclusão 

Eis, om J'csumo, as informar;õns que vos posso prcsl.nt'. 
cumprindo o disposto no art.. 15, n. :15, do llogimcnt.o.- e que 
serão complcl.ndas por rseln.rceinwnt.os mais minuciosos qtw 
n Mesa csl.arú prompt.a a ministrar-vos toda voz que Julgardes 
nerrssario on c•onvcnicnt.e 'pedir-lh'os. 

Senado Ferlcrnl, 20 rle maio do 1012.- Q. nocnuuvn, Vicc-
Prcsidcnto. · . 

O Sr. Mendes d.e Almeida -Sr. l'J•csident.o, .;olwitri. a pa
lavra para rrrtnrJ•rJ' a V. gx, qur se digne ennsultnr o Scnadn 
si pm·mit.I.P a ini!Lwc:ão,. na a1·La dos nossos t.rnbalhOR dr illlJI!, 
dr um voto dr pJ·ol'undo pezat• pPlo pnssamenl.o do mat•eehal 
Antonio Ol~·mpio da Silveira. . 

O bencme·t·it.o braziloiro que ueuba de !lesapparrcwJ• da 
sc•rna da vida exemiu o r•levado ·mrgo de comlnandant.r sn
pcl'ior da Guarda Naeional desta Capital. :\'fio lm duvida que, 
nrst.e cargo, 8. Ex. pmst.ou assignalados serviços, porqur, se
Jlf.uagrnm•io, ,í:í no ultimo quaJ•tc>l da \'ida, Psl'm·~ou-sr tanto 
quanto possivel pum c!esrnvolvrJ• essa milicin, a nnieu fi'IJ'Jllll 
de, sem as despczas de pessoal n eonveniont.cmwnte OJ'gani1.ada. 
srrrm dMrndidos o nosso extcnsissimo LCJ't'itorio r respectivas 
t'rontriras: mas, os J•eJeyant.e;; sm·vir;os p~c~tudos por cssn va
lente enbo de guerra, J;í desde o tmnpo da 1•ampanlm do Para
guay, da qual m·a um rrspeitavcl vet.rruno, mcJ·er•m•am n eon
sidPrar:ão r o applnuso do paiz, nomo o d•!<llOJJstm a lrrilhantl' 
ü hom·osa fó dr ot'J'inio que, pnm não causar n attcnr;iío dos 
mrns illnstrrs c·ol!egas eom a sun lrit.uJ·a, innluiJ•ri no mru dis
curso. 

«Natural do Estudo de S. Paulo, nn'''rn rm 3 t c! r abril 
dr 1839, tendo vcJ•iJ'icado praça em 18ü~. 

Como alumno da Escola Prcparntorin de> Gum•J·a, tomou 
pat'!r na nampanlm do Paraguay, trndo saltado Junto ao Ul'J'oin 
S. Jlraneisw do Uruguay, a 30 de a!JI•i! de ·J8ü5, rntrando logo 
ütn acção ·Wm as l'orc:as em que figurava. 

Em 18üü, ar•hando-sc a1mmpado no Passo da Patria, foi 
dcst.anado com o batalhão da il!m da Rcdompc;ão, no llio Pa
ran:í, afim dr nonstrui1· hat.r!'ia rontt·a o fol'ir pn1·agua~·o de 
It.apit•tL · 

l~m 1R!l8, foi pt•omovido a :!" tJ•neuto de art.liharia. 
~'omou parto no reeonhcciment.o da~ fortil'ic!n('õcs do Passo 

Pact'! c no eombat.o CJUe so seguiu, no dia 21 do fevereiro. Mur
chou com o Exrt•cit.o do l'uyucl!ll n !, de abril e, ao acampar 
o Exereit.o cm Pnrnem\ sogniu flOlll o ·I" hnl.alhiio do, nrt.illtnria 
n. pó para a vanguarda afim ele eonst.it.nir. a I inhn l'ort.íf'icadn 
do sit.io do Humavf.Jí e hnt.orins Jllll'll o homhardcio da mesma 
fort.nleza. Dnst.aeou' pa!'n Arac:í a 3 de .i unho, afim do abrir· eom
municac.fio rliJ•ect.u rl·o Est.ahrlotdmento pnm o r.Jmco, t'awncJo 
uma cstmrln eohrrt.n r nm ennnl: ft>z parte elo Exct•cito que si
tiou Humayt.Jí. 

Rccol!wu-se .ao hnt.alhão cm Hnmayf.tí, afim de destruir 
as obras pertencentes úqucl!n Jll'nca, seguindo depois com des-
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tinO n. As::;ump1;f'Lo c ap1Js a Nemltuco, para arral:iat· as forLifi
eaiJÕes iuimigus do 'J.'imiJó, que tinham sido ubuudouaclas, e rc
collwu-se ao balalltüo em murcha a ~i de agosto do mesmo 
unno. 

Achamlo-se amuupado uur l'altuat• desde :!G de setembro, 
nvauçou com as Lt•opa:-i da pxlrema vauguaJ•da e lomou parte 
110 r·ucoultccimcnto de Angusturu o no combate que se lho 
seguiu. 

A :!:! de nowmiJro passou o rio Paraguny, dirigindo-se ao 
acUlll]H\IIIento de J>almtll', 

Ernlmrcou com o batalhão na Villclu, a 1~ de Janeiro do 
1Hl\U, a reunir-se ao Exercito cm Assump~üo, Marchou com o 
batalhão pura Lu;;uc a :!i de maio. 

Foi nomeado 1" tenente em commissão uo cliu 21 de .iulho 
elo mesmo anuo. Marchando de .Pira.ii'l com o·!" cm·po, constt•uiu 
no dia 10 de agosto as baterias contra a pra1)a de Perebcbuhy, 
sob o fogo do inimigo. Fez parte das forfJUS que assaltaram a 
JlfU\•a até o seu aniquil!amento. 

Com a ala direita do batalhão, embarcou cm Arecutaguá 
eom as !'orcas da vanguarda do Exercito a ~~ e desembarcou 
a 22 tlc setembro na margem esqw~t·da do Paraguay. Junto a 
llosario, c J'icou nesse. ponto, afim de auxiliar o desemlmrquo 
do ~:xcrcito. Foi promovido a l" tenente por acto de lmtvura. 

Mal'chou do Rosar·io eom a vungiHll'Ua do Exercito c acam
pou juuLo tio nr!'oio Capivut·y, seguindo tlahi a :!1 tle outubro, 
afim de esLaiJ(_decor cummunicação eutru o Exot•cilo e as forcas 
üi;Lacionadas na Villn de S. tToaquirn, setH.Jo por essa occnsião 
elogiado pelo commando do Exercito. · 

Em 187·1 J'oi graduado em eupitãn, conJ'it•mtH.lo em 2.1 de t'c
ver·eiro de 187.1 e pt·ouwvido a ma.iot· em ·1888 e a teueuto-
eoroncl cm 18!l0. . 

Foi promovido por lll"t'eeimcuto a eoroncl em l8!l:! o em 
IHOi· a geueral de IJI'igadn. Em 1002 a gmwral do divisão, sendo 
reformado no posto de marechal no anuo de !!lOS. 

'J'omou parte no combate de Canudos. 
Bsse illusLt't! 1niHLm· :foi JIOl' innumeras. vozes merecedor de 

rJiogios pol' actos de bravura e exerceu diversas conunissõcs 
importantes. 

A H de .iancit·o de 1011, J'oi uome.ado eommandautc supe
t•ior da Guarda Nacional, em cu,io exertdcio veiu a fnllncer. 

Por occasião da· sublevtlf)ÜO dos habitantes do Acre, foi 
o marechal Olympio o conunandant•.' IJlll chefe das J'or~as ex
!ICdicionm•itts dcsl.iuadas 11 dirimir a luta., 

Assim, 8t•. Presidente, requeiro a V. Ex. que consulto á 
Casa. si conse.nle na inscr~iío do um voto de prol'undo peznl' 
piJlo J'allecimento do llf'ioso c digno milil.ar Anl.onio Olympio da 
8ilveim. (Jllnito bem.) 

A pproyado. 

O Sr. Presidente-nu IIIJI!t\Joilo com o quu r·cqtrerou hn dins 
tL ~lo~a o t;r·. 81!1lltdtH' Mondr•s do Alnwidn, o huvmnlo ueecs
sidmlc do ~c ~"nstil.uir a Corumi>lsiío de Ruduccüo do Codigo 
Gh•il, nuuwio JHH'a esta Cununissüo os 8rs. Seuudot•es llur Bur-
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husn, I•'r·armiseo Glyeel'io, Sú. :l!'roirc, Coalho e Campos Ur.·bnno 
~nr)I.Os, Mc!.e!I.J,, Mendes de Almeida, João Luiz Alves,' Almrrmr 
butrrr<!rilcs, l<olwmno ~enna, :ravares de Lyru, Bueno de Paiva, 
Ani.O!llO A~orod.o,, Mmur. Frcrrc,. '.rhomaz Accioly, Cassiano do 
Nascimento o Stgrsmundo Gonçalves. 

ORDEM DO DIA 

J,!CENÇ,\ AO Dll. l.!WN! !\AMOS 

~· disel!ss~o do JH'O.iccto do Senado n. 2, de 1012 eonec
dmtdo no Dr. Carolino Leoni Ramos, ministro do Supremo Tri
bunal Federal, Jiecnca por· um anuo, com todos os vencimentos 
do seu cargo, para J.rnt.ar da snude onde lhe convier, 

Approvado. 

O Sr. Pires Ferreira-Sr·. Presidente, requeiro a V. Ex. que 
eonsulto ao Senado si concede dispensa de interstício para que 
o projecto rlc liccnçil. ao Dr. Lcom Ramos figure na ordem do 
dia rle amanhã. 

Approvado. 

3' discussão do pro,iecto do Senado n. 1, de 1012, couce
dmrdo ao Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, ministro do Su
premo '.rribunul :Federal, licencu por seis mezcs, com todos os 
vencimentos que percebe, a partir de 1 de ,julho do corrente 
anno, para tratar de sua saude. 

Approvado. 

O Sr. Arthur Lemos-Sr. Presidente, constando-mo que se 
acha sobro a mesa a rodnccão final do pro,iecto que concede 
licença ao Dr. Pedro· Lcssa, requeiro urgcncia para que essa 
redacção entre immediatainente em discussão. 

o Sr. Presidente - A redaccão final a que V. Ex. se re
fere ainda não veiu á Mesa. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, desi
gnando para ordem do dia da seguinte: 

a• discussão do projecto do ·Senado, n. 2, de i 912, conce
dendo ao Dr. Carolino Leoni Ramos, ministro do Supremo 
Tribunal Federal, licenoa por um anno, com todos os venci
mentos do seu ·Cargo, para tratar da saude onde lhe convier 
(o(fe7'Ccido lJCla Com-m·issão de Finanças). 

Levanta-se a sessão á 1 hora c 45 minutos • 

. · . 

' ' 

. : 

I ~ 
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14' SESSÃO, EM 22 DE MAIO DE i912 

PI\ESIDilNCIA IJO Bit. QUIN'l'INO BOCAYUVA, VICll-l'llESIDJlN'l'E 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abro-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Pedro Borges, Can
dido do Abreu, Jonathas Pedrosa, Artliur ·Lemos, Laura Sodré, 
José Eusebio, Urbano Santos, Mendes do Almeida, Ribeiro Gon
çalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, Francisco Sá, 'l'homaz 
Accioly, •ravares de Lyra, AniJonio de Souza, Castro Pinto, Sigis
mundo Gonçalves, Raymundo de Miranda, Guilherme Campos, 
Oliveira Valladão, João Luiz Alves, Sá Freire, Bernardo Moo
toiro,. Feliciano l'enna, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bu
lhões, José Murtinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, 
Felippe Schmicl.t, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano 
do Nascimento (34). 

Deixam de comparecer, com causa .i ustificada, os Srs. Fer~ 
reira Chaves, ArauJo Góes, Silverio Nery, Gabriel Salgado, 
Indio do Brazil, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Gonçalves Fer
reira, Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, José Marcellino, Ruy 
Barbosa, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, I.ourenço Ba
ptista, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de 
Paiva, Alfredo Ellis, Braz Abrantes, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, 
Metello e Victorino Monteiro (24). · 

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

.O Sr. 3' Secretario (servindo de I') declara que não ha ex
pediente. 

O Sr. 4" Secretario (servindo da .9o) declara que não ha pa
receres. 

O Sr. Raymundo de Miranda, pedindo a palavra, justifica 
a ausencia do Sr. Araujo Góes, que se acha enfermo. 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO DR. LEONI RAMOS 

3' discussão do proJecto do Senado n. 2, de i012, conce
dendo ao Dr. Carolino Looni Ramos, ministro do Supremo Tri
hunal Federal, licença por um anno, com todos os voncimentos 
do seu cnr!;lo, para tratar da saude onde lhe convier. .. . 

Adiada a votacão. 
·•:i: I· ·1.",1 ' 

O Sr. Presidente- Não havendo mais nada . a. ,tratar, vou·. 
levantar a sesllo. 
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Designo pnm ordem do dia da seguinte: 
Votação, em 3" dise.ussüo, do pro,iec.lo do Senado, n. 2, do 

1!ll2, concodoutlo ao Dr. Cul'Olino l~eoui Hamos, ministro do 
Supt·cmo 1'ribunul Fetloral, licct1~a pot• um anuo com todos os 
vencimentos do seu cargo, pum lrutar da saudc onde lhe 
convier. 

LovauLtt-:;u a sessií.o ü 1 hora e .\u minutos da tarde. 

1ü' SESS10 El\l :!3 DE MAIO DE f!ll2 

PI\ESII)ENGIA UO 8!1, J>JlDI\0 UOIIUES, 3" SllCllE1'AIIIO 

A' 1 hora da tarde, JH'oscnte numero Jogai,. ubJ•c-sc a sessão 
a 'Jue concot·rom os Srs. Pedt•o Borges, Oo~ndido. do AbT'eU, 
Ga Jriel Salgado, lmlio do Bt·u~il. Lauro Sodt•o\, José Eusebio, 
Urbano Snntos, Memlo!s de ,\Jrncida, lli!JeiJ•o Gon~alves,Gm·vasin 
]Jasso:;, · .Pit·cs Jo'eJ•reil'n,Ta.vat'P!:I do Lyra,Antonio Ue Souzu,Cunlm 
l'edrosa, Wali'redo Leal, tioncalws l''erl'UiJ·a, Haymundo do 
:\lirnnda, Coelho e Campo~, Oliveil'il Valladãu, 8ú Freire. Feli
ci~mo Pennu, Alfrmlo Elli:-~, Franci:seo Glycm·io, Leopoldo de 
Bulilúes, .José ~lul'tinho, Geueroso Marques:, Alenca1· Guirnnt•fieH, 
l''olipr10 Schmidt, Hercilio Lu~ 11 Cassiano do Nascimento (:JO.) 

Deixam de cOIIlJHII'eeet' com omusu jus i. i l'icada os Srs. 
Quintino Bocuyu\1a, Ferreira Clmvos, .Ar•aujo lió1•s, SilvtH•io 
Ne1·r. Jonaf.lms Pedi'Oga, ArLhUI' Lemos, Fmncisco Sü, Thoma~ 
Accioly, Castro Pinto, Sigisrnmu.Jo Gouçalws, Jlibo!it·o de Bl'itn, 
Oouws 1\i!JI!il'o, Guillwrm" Ctunpos, Josoí ~larcellino, lluy Bal'
bosa, Bet•nardino Montoim, ~loni~ l•'l'llil'e, .Toüo Lui~ Alves, 
Lout·euço .Hapl.isla,' ,Augusto de Vaseono•!llos, Aleiudo Guana
hat·a, Bueuo de Pa1va, Bernardo Monteiro, Bra~ Abrantes, 
Gonzaga .Tayme, A. A~eredo, Mel.ello, Victol'ino Moul.eii'O e Pi
nlteil'o Machado (:!ll.) 

E' lida, JIOsta om discussão e, sPm tlelmte, UJIIJJ'OI'atla a acta 
da SI!SSÜO antel'iOl', · 

O Sr. 4" Secretario (ser·vindo de I") dll conta do seguinte 

EXPEDIEN1'E 

Hcquerhnento do hnchnrcl Pedl'o VeJ•guu de Abreu, inspe
ctor de SegUI'os, pedindo a coutagl'lll de tempo de sL'I'Vir;o que 
menciona, Jltll'U os offeitos de aposcutadot•ilt, - A' Cmnmissão 
de Fhmne,:.as. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (supplentc, scl'vindo de 2' 
See1•etario) procedo ú leitura do seguinte 
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PAfiECEil 

N. 24 - 1!l12 ., 

Redacção final do JU'O.ievto '/1, I, de 1!11:2, IJIW concede licença 
de sei.~ nw:e.~. cum todus os vcncimcntu.~, 110 Dr. Pedro 
Auausta Carnciru Lessa, M inistm da Sltprcma Tribunal 
Jo'ederal 

O Congt·e~so Nacional resolve: 
At'tigo unico. E' concedida ao Dr. Pedro Augusto Cameiro 

Lessa, Ministro do Supremo 'l'rihunal Federal, licenca por seis 
nwzes e eom todos os veneimen tos que pumebu, a parti•t· de 1 
de julho do corrente armo, para tratar de sua sande, onde lhe 
convier; revogadas as tlisposicões cm contrario. 
. Sala das Commissões, ~~ de maio de 1012.-'- \Val(redo 

Leal.- Antonio de .Sou:a, . · 

l."ica sobt·c a l\lcsa para ser disctltido na sessão seguinte, 
depois de publicado no Diario du Conurcsso. 

ORDEM DO DIA 

O Sr •. PresWente-Constando a ordem do dia apenas de vota
cão, para a qual não ha numero, vou levantar a sossüo. 

Designo para ordem do dia da seguinte a mesma já mar
eada, isto é: 

V o tacão em :J• discussão do (ll'Ojecto do Senado n. ~.de 1912, 
concedendo ao Sr. Carolino Leoni Ramos, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, licença por um anno com todos ós venci.,; 
ll]entos do ~cu cargo, para tratar da sua saudo onde lho con
Vier. · . . . ' 
.. .Levanta.•se a sossiío á i hora e 35 minutos • 

I i' SES S.:\ O, EM 24 DE MAIO DE I !l12 

PRESIDENCI.\ DOS 8!18. QU!NTINO BOCAYUVA, V!CE-PREBIDENTE; 
I~ Pl~O!IO 00!\0ES, :J• St:CRET.\1110 . 

A' ! hot•a da t.nrdo, presenl.o numero legal, nbm-se a ses~ 
são, a que eoncort•cm os Srs. Quintino Boenyuyn, Pedro B01·~ 
ges Candido do Abt•eu, Jonathns Pedt•osa, Gabctol Salgado, Ar· 
t.ln.lr Lemos, Tnclio rio Bt·nzil, Josrl Eusebio, .Urbano San.tos, 
~londcs de Almefdn, 1\ibtJil•o Gon~nlvc~, Gcrvns1o passos, Ptres 
Pet•t•oirn, l'rnndscn Stí, l'homaz Acctoly, Antolll!l do Souz:t, 
Cunha Pedrosn, Wnlfreclo Leal,· Rnymundo ·de Mtranda, Gut~ 

Vol, I 21 



322 ANNAES DO SENADO 

lhoruw Uampos, Coullto e Camvo~, Oliveira Valladão, Sti .Freire, 
Feliciano Penua, Leopoldo de Hulhões, Gomag:L Jayme, A. Aw
[•edo, José 1\lurLiulw, Generoso Marques, l;'olip[JO 'Schmidt, llm·
cilio Luz, Pinheiro i\lachudo e Cassiano do Nascimento (a3). 

Deixaram de compareeer com causa justil'icadu, os Srs. 
Ferreira Chaves, Araujo Gúes, Silverio Nery, Lauro Sodt'IÍ, Ta
vares de J,yr:l, Castro Pinto, Sigismunclo Gon1•alves, Gou~alves 
Ferreira, Ribeiro ele Brito, Gomes lli!Jeiro, Josú J\larcellino, 
ltuy Barbosa, Bernat·dino 1\loutciro, ~louiz l•'rclre, João J.uiz 
Alves, Louren~o Hapl.isla, Augusto i.le Vaseouccllos, ,\Ieini.IO 
GuaualJara, Bueno do Paiva, Bernardo Munloiro, Alfredo Ellis, 
l~rancisco Glycerio, Braz AlJraulcs, Melello, Alencar Guimarães 
e Victorino Monteiro (:lli) . 

E' lida, posta em discussão, e, sem de!Jale app.t·ovada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario (s~.:rviudu du .J") tleclara que não h a 
expediente, 

O Sr 4" Secretario (servindo de 2") declara que nüo ha 
pareceres. 

E' novarnenl.c lida, posta cm discussão que ~e enccl'l'a sem 
dobule,. a redacção final do projecto do Senado n. 1, ·de 1\H!l. 

O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a prosen~u de 
33 Srs. Senadores. Não h a, entretanto, esse numero no recinto. 
Vou mandar proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada vcriJica-su a ausencia dos Srs. 
Francisco Sú, ~rlwmaz Accioly, Antonio de Souza, Raymundo 
de Miranda, Oliveira Valladão, Leopoldo de Bulhões, A. Azo
I'cdo, Herci!io Luz e Cassiano do Nascimento ·(O). 

O Sr. Presidente - Responderam tL chamada ·apenas 24 
Srs. Senadores. Não h a numero, fica adiada a v o tacão. 

O Sr. Pires Ferreira ( •) - Sr. Presidente, antes de iniciar 
· o que pretendo dizer (L Nul;íio em nome do Partido llepublicano 

Conservador do Estado do P iauhy; vou enviar (L Mesa um re
querimento em que o cidadão Maximo J.inlmres, que voiu inva
lido das regiões do Acre, pode licença ao Congresso da Repu
blica. (Manda á Musa o I'C(Jt!tll'lmuuto.) 

O Si\. A. Azgmmo- Pensei que fosso outra cousa. 
O Sn. Prrms PEnmctnA - Apr•eseutado usle mquol'imenl.o, 

Sr. Presidente, vou uom Jmslanle pezar rwosoguir, comccnndo 
ror lamcntnr C{ue do terl'itorio do dous l~stados ria llopublica 
tivessem partido jagunços armados para ir perturbar a ordem 
i•ado Senador. Si os apartes de S. Ex. fossem dados cm ordem, 
depôr o seu.governo. 

:<") ·Este discurso não roi revisto pelo orador. 
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Não me admiro L]UO de uru delles, o t::eurít, livcsse1n par
tido esses jagunços, porque u capital daquclle Estudo est;l com 
a ordem perturbada. O seu govm·nador parece prisioneiro nus 
mãos dos que a ironia popular denominou de salvadores. 

Duhi uüo estranhar muito qtw 110 porto da Fortaleza se 
deixasse embarcar um official do Exemito, seguido de uma 

.multa de desordoii'Os, ern um !Hll'io de urna •compwuhia sub
vencionada pelo Governo, IIHl fll'Csen~'a das autoridades mili
tares daquella .circumscrlpcão, Jllll'll. demandarem o porto du 
•rutoyu, onde desembarcaram, e (t mão armada pretendiam u 
deposição do governo da minha terra. 

O Sn. A. :\zmmoo- Parece u ca'o d1! Mal.l.o Grosso. 
O SH. J'JILES l•'IllllliWLI- Couw~ai•td por '~'!ill.ar o Jll'incipio 

dessa cumpunlta o pam que possa J'acil i !.til" a torlos os Srs. Se
nadores n hisl.orieo tia poliUca do meu l~stado rln ha meia duzin 
de aunos para cá farei publicai-o, espe!.'lllldu em ]JI•eves dias 
poder• distribuil-o em folhelos, eom todos os documentos 
appensos, pam ser contestado por quem quer que St'.ia. 

Depois do ter sido nomeado pnr·a uma eomrnh;são 11111 ~latto 
Grosso, nomeaciio, ali:ís, a que se attpi!Juiu a minha influencia 
,iuul.o ao Governo, o que 11110 é verdad.,, o 8r. coronel Co!'iolano 
de Cat·vaJIJO solicitou ao Governo JieeiH;a, na fôi·ma da lei. 

O Governo concedeu essa. Iicclll:.n. avisando, l.llltreLaHI.o, ao 
SJ•. coronel Coriolano de que ollc não podia ir ao Estado do 
Piauhy perturbar a ot•dorn a!jrninisLt·aLivu, pois o Governo não 
o permittiria. 

As promessas da parto Llo Sr. wt·uiwl Coriolauo foi'Illn as 
mais positivas e disto estou iul'ormauo rwlo 8r. Prcsideulo da 
fie publica e pelo St•. Ministro da Gucrt·a. 

O Sn. A. AZEilEDO - Houve deso!Jcdicncia? 
O Sn. PmES PlliULBULI - O Sr. coronel Coriolauo, de posse 

dossa liccnca, retirou-se sem se apl'!!seul.ar an cliefc do Estado 
Maior do Exercito, o Sr. general Caetano do l<'aria. 

0 Sn. CASSIANO DO N.ISCI:IIIlNTU - Isto revela a indisci
plina que vae no Exercito. 

O Sn. l'lllBS l!'ErtREIILI- V. Ex. esLú diwndo. 
0 Sn. CAASIANO DO N.1SCI~!EN'l'O - Estou !.irando ns con

clusões do V. Ex. 
O Sn. Pums l<'~IummA- Estou dizendo que o 81'. cot•onel 

Col'ioluno retirou-se som se aJH'csenlai' Ii uuLoi·idudo compe
tente. 

0 811. t::.ISSIANO DO NASCI:IlllN'I'U - ~las V. Ex. não nega 
que isso ú um acto do indisciplina. 

O Sn. PIRES Flliiil~liiA- t::lassiJ'icu-o de modo ainda po01·: 
repu lo um pouco cnso ú llUloridade militui'. 8i V. Ex. tivosso 
esperado pelo que ~u ia dizo1·, não tel'iu necessidade de intot•vü· 
110 d.ebate •. 
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O SR. r.<~sHIM\0 uo N<~SCillll~N'I'O - Embora não ha.in no
eessidarle, ct·eio que ü do meu direito manil'estm· a minha 
opinião. . . 

O Sn. PIIIEH Fmumm.l- Uuc folgo muito de ouvil'. 
illas, ,;eguiurlo daqui, chegou o St•. cot•ottel Col'iolano á 

cmpil.ul do Conl'lt, onde os libertadores reunimm-se, fiwrnm 
urna su!Jserip~ão, coul'ormc J'oi commuuicado de lá p[u·a aqui, 
e deJ·am-Jhc di'llheiro c J'ot•neeet·am-lho homen~, entre os quttcs 
um ol'J'iciul da guarda ·civica da l''ortaleza. 

O Sn. Rummo GaNÇAI.VEs - g• uma J'anlasitt de V. Ex. 
O Sn. Pmlls Fmuumtl - í>. S., eercado de trinta c t.untos 

honwus, segundo o que diz lelegJ•amma do Ceat•ú, da ai'J'eicão 
,rJos UbcrtadortJii, e ·com a fJUUUI.ia de J 00:000$, dcsemuurcou 
dcJ um vapor da eompanhin subvencionada, na 'l'uloya. 

O Sll, Hmllllto GoNÇAl-VEs dá um aparte. 
O .S11. l'lllllH Fmuumu - Est;t IJOI.icia cort•e entre os 

amigos de Y. Ex ... Os UbertwloJ•cs SUJlllÕem que com esse tele
HI'ammu mllll.cm medo ou illudem a !Jou J'é do Governo e da 
União. 

O Sn. 1\JBJ~IIIu tioNÇAJ-VJ'~ dá um aparte. 
O .Sn. Pm11s FmtJumu - O Sr. coronel Coriolano chegou 

felizmente ao \.JOI'to da Pat•nahyba,, depois do conflicto, do qual 
resultou a morle de um soldado patriota. 

O Sn. 1\IB~IIlu GoNQo\1.\'llS - ConJ'Iicto pJ•ovocado pel11 
gente de V. Ex .• 

O ·SI\, Pm~s Fmuumu - Não é verdade. O conl'licto foi 
provocado pOI' um Juiz do Estado do l\ltlJ•anhão, o Sr. Dr. Nestm• 
Veras, uoul'orme consta dos documentos ol'l'iciaes. 

(lia ou.l!•os apartes.) 
O Sn. I'Hms l~ERimllLI - Apt•oveiJ.o o aparte do mou 

ilistincto collega para I.J.izet· a S. Ex., áquelles que u S. Ex. 
csl.iin liguclos, á Nuc.iio inl.oit·u, que núo 1í verdade t]ue cu tenha 
mtmdudo corrct• sangue e quo fosso <.JSPaldeii'Udo o Sr. tenunto
col'Onel Corioluno Silva, no Estado do Ptiauhy. 

O hom.·udo Senador tem o direito de fallar JlUt'a t•cspon
dcr-me com vant.u.gom. S. Ex. cstli. se ·seritindo mal nu posicão 
em que se colloeon pcmnte os sens melhores amigos politicas, 
quer com Rcus constantes apartes dl!SViar-me do rumo que eu 

. tracei: o que não consegni.rtíl Vou contar o que se dou: 
O Sr. Deputado Estadoal, ~oroncl .Jonas, ia embarcar em 

um elos vapores da Companhia, Nossa occasião o agente dessa. 
Companhia, quu tí um dos do·lmminadoros do movimrmto ruvo
lucionaJ•io tio Estado, Sr. cm·onel Joaquim Santos, mandou 
suspondm· a sahidu do vapot·. lmmodiatturwnto tomoi a:J pro
videncias necessurius, u o vapor sahiu duhi tt tres dias. 
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Quando o Rr. ro!'onel .TonnH cmhm•rnvn :í ultimo hot·n, foi 
nggrcdido por 11111 nsyladn dr mnl'inhn, ~~~~· lnnlou eont1•a n 
virln do S. Ex.. · 

E'sc ns~·Jarlo t'oi Jll'tlHO n hol'do" levado pn1·n n ICI'l'ft. Nr·s~n 
occasiüo n escolla t'oi alneada e mol'Lo um pnll'iota. 

Como depois di~so que1· o hom·atlo Senado!' que se diga 
que nóH mnudamos espingnrdmw que111 quer que seja? 

Os rcvolucional'ios ~emprr stJ SllJ1PÕem eom o di·rril.o de 
atncm· e nhnter quem governa Jllll'U l.omnr enntn rins Jlosi~ües 
ndminisl.rntivns ·do Ei;J.ndo, jnlgnndo l'neil l.nrP!'a, mas mís llw> 
oppuzemos t.ennr. I·esistenr: ia. 

O Sn. Rmmno GON()o\1.\'ll~ dt'l nm apnrlc. 
O Sll. PmllR Flmllllllt' - V. Ex. esl.t'1 prrdrnrlo o seu 

tempo; porque eu niio lhe respourlerri mais. 
O Sr. Pmsidtmle da Repnbliea, informado do ~ue occorria 

no Piauhy, não se limitou a tclcgt•nphal' pnra a~ locnlidndcs 
. por onde passava o coronel Col·iolano; provideneiou lambam no 

sentido dr niio ser perl.urbncla a ordem no Pinuhr. 
Arranjaram um meio de passar um ·lclegmmmn, suppondo 

quo S. Ex. viria eleito com telegrnmmal< de senhoras· conhe
cidas e não conhecidas. 

0 Sn. RIBEIRO GONÇ;\I.VER - G!•nnde parte da familin de 
V. Ex... ' 

O Sll. PmER FlmllllinA - Isto tí uma p1•ovn de que eu não 
t.enho oligarchin, nfio qum•o implanl.nl-n no meu J~sl.ndo e niio 
J.rngo os meu~ parentes .i ungidos ú ennga n quP V. Ex~ atrelou 
os seus. 

O Sn. Rml~mo Go:..ç.u.vEs - Sou obrigado a dt•f'ender os 
meus amigos. 

O Sn. Pmi~R FtmltElltl - Que nm igos I Aquelles que mais 
cnlumninrnm a V. Ex. 

O Governo tht Revublica tnve eonhecimrmlo do itinemrio 
do coronel Coriolano, embarcado em um vapor e eomboiado 
por out1·o, com tropas organizadas no Cenrt\, e providenciou 
immed ia lamente Jlnra Tu to~· a, Amarl'twão, Parnnhyha, HeparLi-· 
niio e Uniiio, no Estado do Pinuhy. 
• No dia· seguinl.o foi aqui publicado que o Pl'nsidenle da 
Republica chnmllra o em·onel Cm•iolano n es·l n Capil.nl. E o 
llhnmon de l'acl.o, pOl'QUC quem levou a ordem no S1•. ministro 
dn Guer1•a fui eu; eram R ou !l horas dn manhã, ~uando lrvei 
osta ordem verbal no Hotel da Lupa onde eslt\ hospedado o 
Sr. ministro da GtWl'J'a, quo immediatnmr•ntc a JlOZ em exo
cuciio. 

EnJ.rclnnlo o coronnl Corioluno ltJVú scirncia dessn chamado 
dn 81•. Pre~idcnt.e ria Rcpuhlicn pm• um tclegrnmmn qtw daqui 
lhe J'oi pa8sado Jlelo cuho sullmnl'ino, tJ fingindo niio conhecei-o 
seguiu ncompnnhndo de lropn~ para assullal' o govel'no da 
minha term. 
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O Sn. nmr.mn r.nNc:.n.vr~s - V. F.x. ,; somJ1i'r o snlvador 
rio Governos.· 

O Sn. PrnER Fgnrn:m.l -O meu siJ,•ndo ,: n rosposl.a que 
dP\'n nhnJ'nt· n. ~~n11seieneül dr V. l~x .. 

O eoromoJ Col'iolnno nlin •111 i~ a l.l.enrlPt' no ehnmndo do 
GO\'CJ•no. 

O Sn. nruEmo GON(.:.It.vr~s - O eoi'Onol Gol'iolnno não re
ce}wn dwmarlo do Govor·nn, no ponlo inrlienrlo pnl' V. Ex .. 

O Sn. Pli\ES J•'JWII!Wt\ - Pt!CO (" Y. Ex .. ~r·. Pt•nsidnnto, 
qno nw Jnnni.Pnhn a prtlnvr·n ennl.t·n ns impor'l.inotwias do hon
l':luo SonndoJ·. Si os npartes do V. J•:x. fossem dados em ordem, 
v:\, mas S. Ex. só quer perturbar-mo o desta manoim niio hn 
omdot· possivol. 

O rJm'onel Coriolnno, ehegundo :\ citlndo dn União o vendo 
qno lho faltavam recursos pessoaos no Pinuhy, resolveu n:io 
al.acni· a cidade de ~rhoro?.ina, que esl.:\ malmonlo armada. 

O Sn. nmr~mo GONQAJN"s dü um aparto. 
O Sn. Prnlls F~mnJ~mA - O nobre Senarlor sa]lo mnis geo

grnphin do quo cu, e, no entnnto, não pnt·oco. 
Aeabo de di1.er CJue o coronel Coriolano não conta com 

elemonl.os no Jl iau!Jy o seguido de . enugaeeiros arrebanhados 
no Conrrl, recebeu olomentos no porto de S. Martinho, elomonlos 
ol'iundos rias usinas do Engenho d'Agua, no Esl.ndo rio Maranhão, 
que fica proximo 1í cidade de 'rherczinn rJ de Cuxins, ondu 
domina a família Cru?., ho,io rcprosentnda polo Dr. Elias 
Mendes, que o nobre Renndnt• não p1íde nPga.l' sm· o chefe do 
eivilismo no gsf.ado, e fJIJe tanto mareou os bordadM do velho 
e benemorilo Mareehal flUO ho,irJ oeeupn o olevadn posto do 
Chefe ria Nação. 

O Sn. Rmmno GoNpr.vr.s -V. F.x. pllrlc chegar nos sons 
fins sem essns historias. 

O Sn. Prrms FEnnEJn.l - Eu estou contando o que se 
passou e V. Ex. osl.(t l'a?.enrlo poesia. Passo tudo is lo pnrn 
tH·osa moderna. · 

Pergunto no honrndo Senador: snberlor do facto o presi
rlentc do Esl.ndo do Mnrnnhiio, devin S. Ex. cruzar os, llracos 
r rlcixnr que por· nlli passasse aquelln grupo rle homens indisci
!llinados, que se dil'igin :í cidade rle ~rlrerczina capitaneado pelo 
ex-candidato de S. Ex. no cnrgo do govornndor rlo Estado, 
cidadão que, ahnnrlonado pm· R. Ex. na veSJlOI'Il rla oleioiio, 
Passou dr Orlilo fi Tdylio. 

O Sfl. lliRilll\0 GoNr.ATNEs- V. Ex. não ignora com ccr
l.oza que fJUom lovnnl.otÍ fi cunrlidnl.um do tcnente-coronol Co-. 
l'iolano ao cargn fin gnvornarlot· foi osso ,jui7. almnrlonnrlo. 

0 S11. PtnES Fi~IIIIF.UU- Cont.inün o l.elr.gl'fiJ:;jma, Sr. Pre
sidonto: cContinün na ft•rml.oim o müsmo üstado do cousas, 
pois a villn rle Pl•irns •;•st:\ onl.r·oí\'ur• a CilPan!l"!\S 11ispostos a 
ntacal'em n cirlnrle.:.. 

....... , 

' ' 

• l • 

I • 
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• .Já, Sr_. Presidente, o Deputado Raymundo de Vasconcellos . 
1a sr.nrlo vwt1ma de um ataque por parte desses homens. 

_Chegado :'t eidadc dr ,União o '!oronel Coriolano, que, pas
sageiro ele um vaoor, se Jor. combomr de um outro, carregados 
am!Jo:; de n1·mamcntos o do homeu; dcsUnados a um ataque (t 
ei[Jado, recebeu a !li tal ver. ·o tercrii·o ou o quarto dos te logram
mas que llic !'ora mdirigidos pelo Clw!'c da Nação, pedindo-lho 
contas do ·.•ou proeedimento e eharnando-o :t esta Capital em 
nome da lei. Acabo de ver cm mãos do Sr. Presidente da. Re
publiclt a resposta daquelle coronel, dando conta do occorrido 
e protestando lt SUlt obediencilt. 

O Sn. A. AzEnEoo- Está, portltnto, tudo acabado. 
0 SR. RmEmO GONÇAI.VES - Nem S. Ex. é um indisci

plinado, JlOis que presta. obcdicncin ao Chefe da Nação. 
O Sn. PIRES FERREIRA - Nem se diga que o govornndor 

do Estado do i\fnrnnhão devia cruzar os braços, por ignorar os 
.!'actos, sabido como é que a villa de FlOres e a cidade do Cn."\':ias 
estão ligadas á capital telegraphicamente. Naturalmente S. Ex. 
pi·nvidenciou, sendo desobedecido. 

O telegrammu, Sr. Presidente, do tenente-coronel Corioln
no da Silva, dá conta dos desatinos commettidos por S. S., 
deslttinos que ,representam verdadeiros crimes e pelos qunes 
deve S. S. ser responsavel, segundo as leis da Republica, para 
qnrJ o exemplo 1'ructifique como uma garantia da ordem o dos 
governos estaduaes. 

O Sn. MENDES Dll Ar.MEIDA- Olhem os casos congeneres., 
O SR. PrnEs FERREIUA - A ordem do Governo, porém. 

chegou a tempo o S. Ex., vendo que lhe faltnvam elementos, 
preferiu regressar de Therezina. 

O SR. RIBEIRO GoNQALVJlS - Não foi por falta éle clemen
t.os, foi em obediencia ás ordens do Governo. 

O SR. PIRES FERREIRA- Logo, V. Ex. confessa que havia 
rebcllião. 

O Sn. Rmmno GoNÇALVEs - Não senhor. V. Ex. npon~ 
t.ava~o como indisciplinado e eu provo que elle cumpriu ordens 
do Governo. 

O Sn. ·PIRES FERREIRo\ - Não o chamei indisciplinado : 
nponas ci·tei os actos delle, que classifiquei do indisciplina. 

E quem, com assento nesta Cnsa, ou com responsabilidade 
de governo não vr) nestes factos oviclentcmcntc nm crime? 
Quem poderá negar que houve crime no procedimento dessa 
gente, que foi de Engenho d'Agua parlt tirot.cnr Therozinn o 
nspm·nr que chegassem os navios armados? 

0 Sn. A. AzEnllno- Apoiado. No Piauh~·, como cm. todos 
os outros Estados. 

O ~n. Pums FmmETRA - Nom ;;e comprchcncle essa união 
hybrirln do honrado Sonndor, meu velho amigo, que me npnrtcill 
com tnnl.n importincncin, oom o . t.enent.o...r.oroncl Cot·iolnno, 
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Joaquim Cruz r. toda essa l'amilia Cruz, que, hn llom poucos 
n·nnos, tentou m·rnncar-lho o diploma de Senador, defendido 
pela dedicncfio do mru partido, de quem S. Ex, agora se 
afasta. 

Creia, Sr. P!·osiúonte, que ,; 1~om pezn1· que vejo agora o 
Jwnrudo Senndor com seu~ inimigos úe l10nf.om. Mas, que im
porta, nüo ,; a viel.of•in que me anima, por•que I!S>a eu a teria 
nos f,rihunaes, de nccr\rdo wm u qur csl.1í publicado. N1•m prnse 
S. Ex que fcm mai~ hombridndo do que eu para dizei", como hn 
pouco, que não tom o eosf,urru• de neompnnhnr ol.r.,onnmenf.e os 
govAr·nos; eu tenho allompanhado o Governo: enf.enrlo que 11 mais 
pnfrioUt!O apoiar a o!'dl'm lrgal, do qtw fH'Ocm•af• sm• gowr·no, 
JlO!'tul'hando n ordem. Nn vnrdndc, ,; mu iln eommodo esf.Ul', 
eomo o honrado Sonadm·, do longe, mandando ordnm pura que 
se nl.aque a eidadn e trucidem nosso~ conl.e!•.rnncos c dizer-se 
depois que li o marechal Pirns l''en·eira que aconselha o der·ra
mamento de sangue. 

O Sn. Rmrnno GoNr;;~~.vr.s - l'r.co liccnca pa1·a um a norte, 
V. Ex. diz que o Senado!' Hibeiro enviou lelegrnmmas para 
o. Pinuhy, aconselhancfo seus amigo.~ a f.r·rwidnr·em seus arlver
snrio~ ... 

O Sn. Pmr.s Frmmmu- Niio digo i,sso. V. Ex. eshi in
venf.ando. 

O Sn. RIBEIRO GúNÇAl.Vl~R . . . mas V. J~x. não apresen
tará t.elegrammas mru,, nem dr mrus amigos, no passo que de 
Y. Ex. hn muitos. 

O SI\. ·Pums FERI\Elltl - Quando se f.rntou de depôr o 
governador Anizio de Abreu ... 

. O sn. · RIBEIRO GoNço~~.vEs - lsso (• historia que niio co-
nhcco. · ' 

O Sn. ·Pm1~s FE!IIIEtnA- i\lns devo ~aber que .iú nossa oe
r.asiiio aconselhri no govm·nador• o que m·n de meu devm·, como 
rtl'(lresentnnte da Nacão e como soldado, aconselhei que devin 
reagir, como (J devm· de todos os governos omqunnto llwes J•esf.ar 
um soldado obedirnlr, disposlo n oppiJr rosisf,oncin no~ que os
saltam o poder. 

Eu não soria (!npaz do dizei' no p!•esidentc do Estado: 
«Quando se apresentar osso phantnsma, chamado esquadrilho 
do snlvndorc~- que eu eh amo de salf.eadores do direito e com
modidudr da J'amilia pinuhycnse - m•uze os hrncos, entregue 
o governo c desmornl ize a Republica.» 

Desde o tempo rm que o llonrndó Senado!' foi reconhecido 
no pleito dispuf.ndo pelo Sr. Coelho Hodrigues, o meu partido 
tem somprc vencido. Venceu f.ambem na olei~•iio presideMial, 
encontranrlo sempJ•c r'olligado~ contm si os elemenfos da fa
milia Cruz. 

O Sn. Rnmmo GoN(),IT.YEA -, Y. Ex. está fazendo in/116-
tica á fnmili" Grqz, V, Ex. é um <jespeitndo, 

• 

·, . 
I e 
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0 f'i~. PmgR FgrunWI.\ - Dr~peitudn por Qiw? E~lou r·e-
' f!iT'intlo og l'aef.os como se rasRaram. Agor•a von rliwr· com quem 

o honrado Senador· eH I;\ ligado. :\'a eleic.•iio pr•rsidencial o Es
tado do Piauhy, clepoi> dos de S. Paulo e Bahia, foi· o que mais 
energicamente sr mostrou eonl.r·ar·io ú candidotu/'a rio actual 
Pr·esidente tia Rnpnblien, tendo (r ~na frente o Sr. Elias 
i\lnrl.ins, sobr:inho do Sr. Cruz. 

E' ou não· r ver·darJr? Niio conheci' o honrado Senador esse 
parentesco? 

0 Sn. RIBEII\0 GONÇ.\I,VI'S - A eleição fll'CRidencin! nada 
tem com eRt.e caso. 

O Sn. Pnms FrmRJ~TRA - Rcfir·o para lil'ar• rlcducçiícs. 
Ligado com o I'Onego Lopes, homem intelligenlc r dizem 

que honeslo, porr!rn trcfego em politico, ar•ra~t.on o Bispo, um 
santo vat•ão, que só se dedicava rí inRtr·neção r!oR analphabetos 
de minha. terra, e que se deixou levar•, recnRanrlo ouvidos aos 
meus con~rlhos de amigo. 

Pouco' depois S. 'Ex., nrrepr>ndi·~o. l'rtirou-se, dizendo 
que nós Unhamos razão. 

Foi nesRe reducto clerical e ulf.ramont.nno que o honrado 
Senador se rntrincheirou. 

0 SR. RIBEIRO GONÇA!.VES- Par•er,e que V. Ex. quer .me 
separar do Presidente ria Republica. 

O :;\R. PIRER Fr;~RJ~!RA- Ao'contrnrio, desejo que estejam. 
muito unidoR. O honl'ado Mllrga, amigo r at.r compadre ... 

0 SR. RIBEIRO GoNQA!.VI'S - Duas vezes. 
O Sn. ·PrnEs FEitREIIlA ... sabe que eu não respeito lncos 

d~ amizade; não respeitei r~sa grande intellectualidade que se 
chamou Coelho Rod!'igucs e corl'i pressuroso paJ•a mr collocar 
á ft•ente dos que se bateram prla entrada dr V. Ex. nesta Casa. 
Não eH tive só, mas não fosse o meu esforco e o honrado Senador 
talvez estivesse ainda hoje revendo autos na cnpital do Ma· 
mnhiio, ou occupnndo uma rladeira no Congresso est.ndonl. 

0 S~. RIBEIRO GONÇA!.VllS'- Niio era mal. 
0 S~. PIRES FEI\1\EJRA - Siio cargos igualment.e honrosos, 
O Sn. A. AzrmEDD- Politica é isto mesmo. 
O SR. ·PTR!lS FEI\IIEIRA - Digo isto para cnsUgar o hon

rado Senador e para v~r Sü tr·ago, obedirnt.r, no nprisco, n 
ovelha desgarrada (!•i,w). · 

E o castigo dr S. Ex. eomeçou no reconhecimento de po
deres desta Cnsn. 

S. Ex., que era adepto fervor·oso iln !'rMa, que ~ra urna das 
peta las dn !'O.Ia pornambncana, votou a t'avor do rcconhrcirnr.nlo 
do .Sr. Riheiro. de Brito; e ou, por cornplacencin, não requeri 
votação nominiÍI, parn nüo ficai' constando dos nnnues do~t~ 
eas!l ~\1e ll S!'· RQ~!I e Silva estavn ~epqo illudido. 
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O Sn. nn3mno GoNçAT.vgs - Mas nu nrru i vof.o de nccôrdo 
com a minhn consciencia. Onde ,inlgo rrnn hn raziio est.on eu. 

O Sn. Pnms Fmumnu - O honrado Scnnrlor <í capaz de 
affh·mnr sob palavra de honra que o S1•. tcnenlo-cn!'onnl Corio
Jano, apresentado f}tmlro dias antes ... 

O Sn. RmlliiiO GoNÇAI.VIlS- V. Ex. está engamHlo; dons 
mozes antes. 

O Sn. PRESIDENTE- Attenção ! Pondero aos honrados So
nador·es Quo o debate não pódo continuar em· dialogo. 

O Sn. PmEs FEnlllllllA - Eu espero que a bancada marn
nhonse desta Casa, com a qual estamos ligados poli ti c a o parLi
~ulnrmente, venha dar uma explicação sobro o procedimento 
das forças congrogarlas no Engenho d'Agua e que chegamm a!Aí 
n. hn.t•rancn do rio, em fronte a Them?.ina, Urot.oando a cidade 
dm·ante a noite. 

E espero que se,iam tomadas providencias de tal ordem, 
do sorte que de futuro outros Estados não intervenham para 
Jlorturbnr a ordem deste ou dnquelle, protegendo pret.ençõe~ 
desarrar.ondas e contra o :;ovorno legal. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, pleiteámos a olei~lãO 
presidencial o os elericacs e cruzistns t.iveram 2. 000 o tantos 
vCI!.os; nós tivemos mais de 12.000. 

Travou-se n eleição esta4onl em novembro do unno pas~ 
sndo o os adversarias não apr·esentarnm chnpn, mandaram para 
o interior ... 

O Sn. RIBEIRO GoN()AT.VEA - V. Ex. está enganado. Foi 
pnblicndn nos. ,iornnos da Capital. 

O Sn. PmEs FEnnEmA- Desafio V. Ex. a apresentar um 
Jornal da sua facçiio publicando u çhapa antes elo realizada a 
elcir,ão. 

O Sa. Rmmno GONÇAJ-VRS - Mais tardo direi n V. Ex.; 
von procurar. · 

O Sn. PIRES FERREIRA- Póde procurar, que procurarh om 
vão. 

Sr. Presidente, derrotados nas urnas, depois de terl'm 
PEógndq o respeito no torço, apresentaram 21 candidatos, t.nntos 

- sao os Deputados .ostndones. 
São este~ os prógadorcs do sfios principias ropublícnnoR. 

nos ta Casa como na outra I 
Sempre digo nos meus ,amigos que o meio mais fncil elo 

se garantir o terço ás opposioões 6 votar em ehnpa complotn. 
porque os advorsnrios descarregam os votos om um · tercniro 
o vence este pela dispersão dos votos na chtapa completa. · 

Pois bem, SS. EEx. não i'ornm ás urnas, desmnscnmrnm-so 
com actas que pretendiam fazer o vioram dlr.o1· .no {lt~iz: YOih 
comos na Assomhlón ililstndon!. 

I 

' ' 
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Os documento que possuo provam que os adversarias só 
cont.nv.nm com as informações ~ue daqui mandavam SS. EEx., 
dizendo que contavam com esse c com aquelle, mas esque
ciam-se de d i:cr aos seus amigos no Estado que contavam com 
estes homens políticos aqui nu Capital, porque n alies tinham 
dito terem mais de dous terços, encobrindo a sua J'.raqueza 
eleitoral, para assim poderem obter a acquiescenci·a desses 
chefes polit.icos. 

Derrotados na eleição do Sr. Ribeiro Gonçalves, dcrro
t.ndos na eleição do Sr. Presidente da Republica c nn elr,içiio 
osl.adoal, sú lhe restava um recurso: a eleição federal. 

Atiraram-se a tudo, Fo11am buscar na Europa .o Sr. Dr. 
Coelho Rodrigues, que trabalhava para recuperar a sua saude 
.1bnlnda. Apresentaram o seu nome :Is urnas, com o protesto 
t.ele!(raphico do S. Ex. Instaram com S. Ex. de tal modo, que 
S. Ex. so resolveu a vir ao a3razil para lutar em prol do 
uma eleição que não tinha sido verdadeiDn•. Infelizmente S. Ex. 
chegou sem vida. 

O SR. !liDEmo GoNçAr,vEs -A eleição foi verdadeira .. 
O SR. PmEs FERREIRA- Isto basta para demonstrar a am

bição do nobre Senador e seus amigos contra a influencia do 
partido que o elegeu. 

Na eleição de 30 do ,janeiro SS. EEx. apresentaram dous 
candidatos a deputado e um :1 senatoria. 

Esse candid.ut.o á senatoria obteve 4.000 votos. Pensa o 
Snnnrlo quo essa votnçilo foi dada por. SS. EEx.? Não. 

O SR. Rmmno GoNçALVES- Foram dados por quem então? 
O Sn. PmEs FERREIRA- Nós temos districtos' unanimes 

como o de Paulista e ·Outros, o foi nesses districtos que os 
nossos amigos tiveram ,n. liberdade de suffrngnr o nome do 
DI'. Coelho Rodrigues. 

Sahi daqui eom o compromisso formal do a]Joio do nobrG 
Senador tL minha candidatura no cargo do Senador por minha 
terra. Do irmão de S. Ex. recebi um telegramma garantindo
me votncão. mns antos do ploito, porém, recebi um outro tele
grnmma do valho amigo avizando-me que lhe não era possível 
rlnr votnciio no meu nome. · 

O SR. nummo GoNçALVES- V. Ex. t.rnz ·~te telegrammn? 
O Sn. Prm;;s FERREIRA-Sim, senhor. 
O SI\.· RmEmo GoNçALVES- Provoco V. Ex .. n trazer esse 

t.olcgramiD!l. 
0 SR. PIRES FERREIRA- Perfeitamente. 
O meu velho nmigo dizia que mo niío podia dar a votacão 

porque en st]stcntnya •1. cnndidnt.urn do Sr. Miguel Rosa no 
enrgo do governador do Estndo. 

Ora, quando S. Ex. o Sr. Ribeiro Gonçalves snhin dnqui 
,i r\ est.rwn nssen t.n dn n cnnd idatul'n rlo Sr. 1\1 ignel nosn, niio 
prevalecendo, portanto, esta rnziio. 
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Pm•que mot.ivo, pois, abandonou S. Ex. o velho nmigo que 
tanto f.l•nbalhou rm ~ou f.nvor, me~mo. contra n prcpotcncin da 
.família Cru?., e que foi o pr•imoiro a pedir ao SI'. Joaquim 
Mul'tinho, para intervir ,iunto no presidente do Estado do 
Pionuhy, al'im de eleger S. iEx. Senador? 

O Sn. fiJBr;mo GoNQM,VER- Não sei si J'oi a pedido de 
V. Ex. 

O Sn. .PIRES FERREIRA- Estr golpr quü o nobre amigo 
vibrou nas vesperas da minha eleição, contando no município 
do S • .Toüo do Piauhy com mil e tnnto.q eleitores, ,, no do 
S. Raymundo Nonato com 800, não me desanimou ü eu obt.ivo 
!100 vot.os em S .. João do Pintthr. onde o povo me consider•a, 
popque sabe quanto tenho t.rnbnlhndo pelo interes~c do meu 
EM.ndo. 

Em S. Raymundo Nonato S. Ex. nüo esperava pelos votos 
quil alcançou, e assim, não teve outro remedia sinúo dizer que 
(o a meu favo!', como tem dito a muitos collegas, o como 
mandou dizer em teJegramma. 

O~ motivos que o honrado Senador apresent.a são frívolos, 
porque, antes de S. Ex. daqui se retirar, .itl havia dito que 
não me contestava. Si o honrado Senado!' quer ver as datas, 
tenho-as aqui para as mostrar e o golpe do nobre Senador 
fore mais os compromissos que S. Ex. tinha com o povo do 
iEstado que .n mim ppoprio. 

S. Ex. trabalhou vontra os adversarias para apresentai-os 
como menos dignos ú a.dministraçiio do seu Estado perante os 
proceres da polit.ica federal. 

Rrdobrei de foroas e venci o nobre Senado!', que nem no 
menos foi gentil pal'a commigo, apres9nndo a su11 viagem, nfim 
de, ·aqui chegando, dizer: não fui a favor, por este ou aquelle 
motivo, mas dou o meu voto em favor do sou reconhecimento. 

Nem isto S. Ex. fez. Negou-me tudo, e si niío me negou 
a agua, foi porque essa niLo dependia do nobre Senador. 

Entretanto, não lhe quel'O mal por isso, pois, sei que 
S. Ex. ost.l\ entregue a miios que hiío de mo vingar. 

0 Sn. RIBEIRO GONÇAJ.VE8 dtl um aparte. 
O· Sn. PmEs FERREIRA- Tenho sompre trabalhado pelo 

interesse de meus corstadonnos, não sou incompativol com elles, 
nem posso abandonar na· dosgra~a os cjuo mo acompanham. 
Quando ·elJes progridem, si não posso acompanhai-os, con
servo-mü no que estou. 

A ingratidão de muitos mio me nhnla, porque sirvo sempre 
as oausng nobres, com n certeza do que, mnis tnrdó ou mais 
cedo, ;elJf!A se penit.enciariio ·rJeanto do velho lutador. 

Sr. Pt•csid~ntc, não ,; demais que . ou lastimo que nm 
homem da cultura intelleotunl de S. Ex. de qu·em Lnnto esporn 
o Estndo que nos serviu de berço, dennt.e•do proceder incot·
rocto pam com S. Ex. dr seus suppostos nmigos, não se re
solva de voz n vir mourejar comnosco, cuidando t.iío srlment.e 
dos eJ·evados int.orrsses do T~st~do,. r•opüllindo desse modo as 
desoonsiderncõos de que t.cm stdo alvo. 
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Porque nlio dizer que a sepal·a,•ão de S. Ex. nos magõa a 
nós lodos, St•. Presidente, que só lemos tido para o honrado 
oollega considerações, v•.mdo-o ao lado daquell'es que, pertur
bando a ordem publica no :Estado, ,;ó visam escalai' o Uovemo, 
ainda que mediante urna perturbação gcr.al. 

Não conheco, ~enhorcs, nem quero conhecer o valor de 
victorias que tmgam corno sinete o sangue e que são fomen
tadas pcl•os que aqui longe dos acontecimentos dão a voz de 
commando e se entregam a uma luta esteril, luta que não visa 
um fim nobre e elevado, mas um rim inglorio, uma ·c·uusa má 
como é essa de que se fizeram arautos os amigos do nobre 
Senador. 

Si eu Jludessc, Sr. Presidente, si eu. tivesse auto!'idade 
para 'aconselhar aos meus amigos a reacção ú mão armada, 
na ofl'ensiva ao Sr. tenente-cot·oiwl Coriolano de Carvalho " 
Silva, cumprida completamente o meu devei' collocando-mo 
no Indo deli c no momento angustioso. · 

O S11. RmmRO GoNr;AJ,vEs-Eilcs esperam por V. iEx.,. 
O Sn. PlllllS FEHI\Imt\- Não podiam esperar. 
0 Sit. HIBEII\0 GONÇ,\LVES- Pcl·o menos é o que dizem 

os jornacs. 
O SR. ·Puu;s FEnltEIIt.\- Sabiam que V. Ex. tinha em

barcado para ctl e que a questão ia tomar outra face. S. Ex. 
11 de uma ingenuidade assombrosa,.Quiz ser governador do meu 
Estado o eu levei um anno e !.unto a convencer S. Ex. de que 
ct·evia vir pat'a o nosso p.artido. 

O SR. Rmmno GoNç.\l,VES- Não quiz se!' governador; 
quiz fazer governador um sobrinho de V. Ex. 

O S11. PIRES FERIIImt\- Sobrinhos, só em casa; na vida 
publica só tenho amigos politicas. 

Vendo eu que a luta ia sei' temerosa, porque conhecia. 
os elementos que estavam conquistando na direcção do Go
ve!•no da minha terra, p·erguntei a S. Ex. porque não vinha 
pai'n o nosso partido. 

0 SR. RJBEIIIO GONÇ,\LVES- A que pat•tido se refere 
V. Ex.? 

O Sa. P111E8 I•'lmiiEIRA- Ao a que pertenço ainda hoje, 
ao Partido Republicano Conservador. 

O Sn. RIBEmo GoNç.\I,VES- Quando fui eleito, ainda niío 
existia o Partido RepubJic,ano Conservador. 

O Sn. Pnms FERitmnA- S. Ex, el'n: então todo rosas, petnlas, 
caules e eu me empenhava ülll trazei-o para o Sllio do nosso 
part.ido; mas V. Ex. continuava n declarar-se Rosist.a, contra 
o Partido Republicano Consürvador. 

0 SR. RIBEII\0 GONÇAJ,VES -E hu algum mal nisso? 
O SR. Pums FI~ItlllmL\- S. Ex. foi no Piuuhy, clmmudo 

por out.I·o~. segundo me t.lisso c num banquetü fez n declur.acito 
do que uiío pertencia. uo ·Partido Republicano Conservador, 
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ruas que auonscllmva que apoi,nssmu o autua! Govel.'liO, euja 
administração ilJJoiava, mas de cuja politica discord,ava. 

O Sll. !liBJWIO GONCALVJlB- V. Ex. não di~ a vcrdafio. 
Não aconselhei ninguem, deixei que ficassem como enten
dessem. Dcclurci apenas que não era do P,artido llcpuhlicano 
Conservador. V. J~x. csLú ,me J'n~endo accusac,õcs que não 
teom cabimento. 

O Sn. P11ms Fmllt!liiL\- Pei•O ao Sr•. tachygrapho nu c 
tome nota do ,aparte de S. Ex. 

O Sn. !liBE!RO GONÇALVES- Pódc tomar nota. 
O Sn. PIRES FEHRE!M- O anno passado, cm junlw, fui 

atacado de molestiu grave. S. Ex. voltou a cstlL Capital o 
cmbor,n não estivesse em harmonia comnosco, não pertencesse 
ao Partido Republicano Conservador, apresentou ao Sr. Pre
sidente da Republica c ao M11i.istro da Guerra, a candidatura 
do Sr. Dr. João Gayoso ao cargo de Presidente do Pinuhy, 

O Sn. RIBEIRO GoNçAr,vE·s- Como podia ter apresentado 
outra. 

O Sn. PIRES l!'ERREIM- Não podia apresentnr ningucm;. 
se não pertencia ao nosso partido, si não tinha nenhuma har
monia de vista comnosco, porque se intrometter na nossa 
politica ? 

0 SR. RIBEIRO GONÇALVES- Porque, como piauhyensc, 
tinha o direito de escolher entre os meus contrarJOs um que 
mo parecesse capaz de .administrar o Estado. Escolhi mal, 
o tanto assim que V. Ex. ,níío achou boa a minha escolha. 

0 Sn. PIRES FERRllllM- Eu repelli O manejo de V. Ex., 
mane,jo que visava, a um tempo, indispor-me e ao Sr. Dr. 
Gayoso com o governador do Estado.. 

0 Sn. RIBEIRO GONÇALVES - Não accuse V. Ex. ao Dr. 
Gayoso. 

O Sn. PIRES FERREIM- Sr. Presidente, haverá quem mo , 
julgue capaz de accusar a um dos meus maiores amigos ? 

O Sn. Rmlllno GoNçAr,vEs- Eu direi mais tarde a razão 
por ljue entendo que V. Ex. não deve accusnr o Dr. Gayoso. 

O Sn. Pmlls Fll!lRI~IM- O nobre Senador, Sr. Prosidento, 
apresQntou, como disse, o Sr. Dr. Gayoso {L prosidenciu do 
Estado. Sabendo dessa aprescnf.aoiío, no meu nollre amigo, Io~:o 
que melhorei, cu disse: A indicaoão de V. Ex. do nome do 
Dr. Gayoso, en só posso tomar Por uma perfi dia áquellc con
gressista. (Di'ri(lindo ao Dr. Ribei'l'O Gonçalves.) Não, é vordndc? 

E só podia tomar como uma pcrfidin tal neto, porque 
S. Ex. chnmav,n desta arte a indisposicüo do governador do 
Estado cont,ra mim e o Sr. Dr. Gayoso, sondo os nossos nomes 
repellidos das candidaturas senatoriues o de deputados. 

0 SR. RIBEIRO GONOALVlllS- :A.hi está , a vazão por que 
~. Ex. se oppoz á. candidatura do Dr. Gayoso. 
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<O Slt. Pnms FmmEIM- Oppuz-me portJuc em JwliLica 
!!bodoco a um principio, o candidato a qualquer cargo elccUvo 
" aquollo que ú indicado pela convenção do par·tido. 

Ainda enfermo, :::i!'. Presülenle, recebi um ielograiiurm 
do amigos de uma localidade do meu Estado que mo com
municavarn que iam apresentar um outro sobrinho meu can
di~alo áquelle cargo. Em resposta a esse tcle!;.Tamma, decla
r~r-me em con;rpleto desaccurdo, asseverando-!hes que só le
rmm um candrdato - .aquelle que fosse indrondo pela con
yen_ção _do partido, accrescentando que eJle fosse pleitear a 
mdwacuo do seu nome naquella eonvençao, e que, uma vez 
vencedor, podia conLar com o meu apoio. 

Passados alguns dias, um terceiro teles-raphou daqui para 
1'herezina declarando que aqui se maquinava contra o go
vernador. 

O SR. IliBEmo GoNÇALVES- Póde me informar· quem foi 
esse terceiro ? 

O SR. PmEs FERREIRA- Não sei, o telegramma existe em 
Therezina. 

A vista de taes boatos, Sr. Presidente, o governador pre
venido, quicá justamente melindr.ado, perguntou-me si não 
seria conveniente que parn. cá viesse o Sr. Dr. l\!iguel Rosa, 
para combinar com os chefes politicas quaes os candidatos aos 
cargos representativos do Estado. Immediatamente respondi 
a S. Ex. mais ou menos .nestes termos: ~Já devia ter em
barcado.~ 

Si outra tivesse sido a minha resposta eu teria sido alli 
acreditado no rói dos conspiradores. 

Partindo para aqui o Sr. Dr. Miguel Rosa, depois de 
varias confabulacões com varias politicas do Piauhy, levou a 
convicção de que só dous não er.am candidatos ao cargo de 
governador - O Sr. Felix Pacheco e eu. 

O SR. RIBEIRo GoNÇALVES- Não me envolvi nesta questão. 
0 SR. PIRES FERREIIL\ - Já o corpo de delicto de V. EX\. 

-ostava a esse tempo em Therezina. 
Sr. Presidente, a hora do expediente está a terminar, o 

accresco que, estoodo já extenuado, quero ainda tomar parto 
oom os meus companheiros veteranos na romaria ao tumul'o 
do grande brazileiro que ainda hoje traz esta. Nncíio 'J)resa 
aos seus- ~!tos feitos de guerra, feitos que tanto elevaram o 
nosso podo r militar no.s republicas do Prata; razão por que 
solicito a V. Ex. que, autorizando a publicacão; no pé do 
meu discurso, dos documentos quo. venho do ler, mo ·consi
dero inscripto para o expedi'ento do amanhã, pois pretendo 
continuar o meu discurso. 

0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES - A campooha de V. Ex. já 
está vencida .. 
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O Sn. Pmlls PllHHEIIL\- A campanha ainda não está voJn

cida, porque •só a considerarei vencida depois que convencer 
ao chefe do meu IH~I'tido nesta Capital que nós contamos no 
Estudo com elementos capazes do fuzot a •felicidade da nossa 
torra, de el'emeutos resolutos c· inabahwois, pertencentes a 
um partido que vem mourejando desde os primeiros dias da 
1\cpublica, sem poder sor dcrl'otado, que tem subido J•epellil• 
l.odos os atuquos t1·umados á sua sobemnia, e dt:tJOis do ,J\O
duzir o meu velho amigo, o Sr. Senador Ribeiro lloncalves, á 
eondicão de penitenciar-se deante r)esses homens, que são seus 
inimigos, estabelecendo a sua tenda á sombra dao nossa ban
doir·a, que é uma bandeira amiga,· o sob a quuol se congregam 
homens que só se preoccupam· com o bem estar da Hepublica, 
com os intet•esscs vitaes da Patria, esquecendo oss111 pol'itica 
de campanario, a politica de corrilho, que só visa o ame~
quinhamento c que tem por l'emma o pouco amor ao regiman. 
Então uo campanha os tará vencida. (Milito bem, m11ito bem.) 

Vem á !\lesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

., 

Requerimento do engenheiro Maximo Linhares, ajudante 
do Servico do Pl'Oteccão aos Indios o Localizar;ão do Trabalha
dores Nacionaoes no Amazonas e Torritorio do Acre, pedindo 
um anno de liconca para tratamento de sua saude.- A' Com
missão de Finanças. · · 1 • 

ORDEl\f DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de votação, 
para a qual não ha numero, vou levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Votação, em discussão ~;nica, da rodacciío J'inal do projecto • 
n. 1, de 1912, que concede Iicenca de seis mezes, com t.od<!s os 
vencimentos, &o Dr. Pedro Augusto Carneiro Lcssa,· Mimstro 
do Supremo Tribunal Federal; 

Votaciío, em 3• discussão, do projecto do Senado n. 2, de 
191~. concedendo ao Sr. Carolino Leoni Ramos, Ministro do 
Suj:n•emo 'rrib,.mal Federal, licença por um anno, com todos os 
vencimentos do seu cargo, para tratar da sua saudc onde lhe 
convier. 

r.ovnnta-se a sessão ús 2 horas o .i5 minutos. 

t 

I ' 

i • 
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PllllSJOJl);CL\ DO Hll. l,lUIN'l'lliO JJOC.\YU\',1, \'ICil-PilllSIDilli'l'll 

A' ·I hora da tal·de, PJ.'Otlentü numero legal, abi'C-~e a sos!'lão 
a que eoneOI'I'CIII os Srs. QuinLino Bocnyuva, Pedro BoJ•ges, Ga
lit'iel Salgado, Ai.'l,huJ.' Lomos, Judio do Ht·axil, Urbano Sn.nlos 
Mondes de Almeida, lli!Joiro Gour;alves, Gervasio Passos, .Pra.n~ 
chwo Sú, 'Jll10mnz .Aeeioly, 'l'avarcs de Lyra, Cunha Pedt·osu 
Wall'redo Leal, Castro Pinl.o, Gonualvos Ferreira, Guilherrn~ 
tJrunpos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Sá Freire, l"eli
ciano Pcnna, Alfredo Ellis, llraneiseo Glycerio, Leopoldo de Bu
lhões, Gonxaga Jaymc, A. Axercdo, Motello, José J\lm·tinho, Ge
uoroso ?,larquus, Aloncar.· GuimnrãcH, Felippe Sclunidt, Hercilio 
Luz, Pittheiro Machado e Cassi~tno do Nascimenlo (30). 

Deixam de comparecer com causa ,iuslificada os Srs. Fct·
J•eiJ.'a Chaves, Arau,io Góes, Ca,ndirlo, de Allreu, Silve rio Ncry, 
Jonalhus Pedrosa, Lam·o Sodre, .Tose Euzebw, Pn·es Ferreira, 
Antonio do Souxa, Sigismundo Gont,alvcs, Ribeiro de Brito, Go- • 
mes lliiJeiro, llaymundo do Miranda, José Marce!lino, Ruy Bar-
hosu, Bernardino l\lonlciro, 1\luniz lllreil'ü, .João Luiz Alv~Js, Lou-
renço Baptista, Auguslo de Vasconcellos, Alcindo Guanabam, 
Bueuo de Paiva, Bernardo Monteiro, Braz Abrantes e Victorino 
lllonteiro (20), 

E' Jida, pos.ta cm discussão e, sem debaLe, approvada a neLa 
da scssao antorwr. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de /"): dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrnmmas: 
Um do St•, Dr. ,J;Jronymo Monteít·o, datado do Espiril.o Santo, 

do 2·1 do eui'renl.e, communicando haver passado o governo do 
Estado ao sou succossor.-InLcírado, 

Um do Sr, 1\lnrcondes do l:louzn, <!alado do mesmo Estado,. 
da mesma data, pnrtecipando haver sido empossado no cargo do 
]'residente do JMado do Espírito Santo, para o quatrienio do 
1012 a 1014.- Inteirado, · 

O Sr. Metello (SU}JJJlentc, sc1'1Jindo de 2' Sec·retario) docla- · 
J•a que não ha pareceres. 

O Sr. A. Azeredo (•) - Sr, PrcsidenLc, ha dias que tencio
nava occupar a attcnçüo do Senado pot: alguns mot,nentos, afim 
de ler o notavol dtscuJ•so eom que o om1nento estadista, o actual 
.Pt•osidonto da Repullliea Argentina, respondera ao nosso F.n-

- vindo Ext.raordinnrio e Ministro Plcnipotcncial'io, .iunl.o ao go-
verno dessn. grandiosa Nnt\ão amiga. • 

(') Esl.r. discurso não foi revisto pelo orndot•, 
Vol, I ~~ 
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Pensava fazei-o, Sr. Presidente, para que ficasse insoripto 
nos Annaes desta Casa, mais este disGurso momoravel do illustre 
estadista americano, que tom proGurado, Gom o seu nobre pro
cedimento o com o seu alto patriotismo ... 

O SR. SA FnEmi~Muito bem. 
O Sn. A. Azm>Imo-- ... demonstrar, qual Monroe, que a Ame

rica ú dos amel'icanos, evidenciando esforços para que nella 
perdurem a paz, a harmonia o o pros-resso. 

O notavcl homem argentino, como o Senado e toda a Nação 
Brnzileira sabem, tem patenteado em demonstracõcs insuffis
maveis as suas sympathias c a sua amisade para com o nosso 
Governo c para com o povo bmzileiro. 

E isto é tanto mais opporLuno, neste momento, quando al
guns homens de lú c, porque não dizei-o, alguns patrícios nossos · 
toem procurado descobrir manifestacões qunesquer de desagra
do entro as duas N acües. 

Os factos reaes ahi estão para provar, que, em absoluto, não 
existe quer no povo bml'.ileiro, quer no argentino, o menor ves
tígio desse sonhado desaffecto. A discordia que ás vezes nos em
prestam não púdc haver, porque os nossos interesses não coinci
dem com os do paiz visinho, podendo, pois, a Nacüo Brazileiru e 
a Nacão Argentina viverem completamente separadas, embora 
unidas pelo mesmo sentimento de amor pela Paz, pela Ordem e 

Ninguem, pois, interpretou mellwr o., nossos ·sentimentos e 
os sentimentos do povo argentino, quo,o eminente Sr.Saenz l'eiia 
respondendo a um discurso inteiramente protocolar, como o 
foi o do Sr. Campos Salles, como o verdadeiro estadista, como 
homem de grande dcscortinio e como um dos pacificadores do 
nosso continente. 

E' possível que o Senado Lodo conheça o memoravcl dis
curso do Ilmstre estadista, mas não é demais, Sr. Presidente, re
produzil-o aqui, para que fique escripto nos Annaes desta Casa, 

Disse o Sr. Saenz Peiia ao Dr. Campos Salles:. 
«Excellencia-'l'enho u honra de receber de vossas mãos a 

carta que vos acredita como Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario do Brazil ,iunto ao meu Governo. 
· Bastaria vossa investidura para vos assegurar a firmeza e 

sinceridade dos sentimentos com que o Governo e o povo argen
·tino vos fazem o acolhimento caloroso a que alludis. A designa
ção da. vossa pessoa augmenta úquolles sentimentos um af!'ecto 
pessoal que os affirmnm o engrandecem. 

Vindes rep!·esentar mna Nacão.que soubestes ~qvernar CO!Il 
alta o clarn visuo de estadista, realizando uma pollt!Ca de ami
zade, do confianoa e de harmonia. O Governo argentino reco
nhece todo o seu significado o ha de corresponder condignu.
mente IÍ escolha do Governo brazileíro, encarando nella um 
gratíssimo penhor para a politiea l'uturu. 11. Nacilo vos acolhe 
como a um dos seus noht•es e illustres amigos. 

Por minha voz, pudo interpretar o sentir o enthusiasmo com 
que o povo nobilíssimo que roprcsentaes recebeu semi?_re ~;~s vi
sitas dos governantes argentmos. Essas correntes nuo 1oram 
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convcncion:ws, haveis do o ter sentido, animam a multidão o se 
traduzem cm expansões generosas. E' que nossos povos toem 
facil a intuição o discernem os representantes da fraternidade 
e da paz, que são os da sua graudeza e da sua ventum . 

• ll't tive occnsião do dizei-o no Itamaraty, em hora de pro
fundas emoções, que serão sempre gratas ao meu coração :-in
dispô r o Brazil o a Argentina seria desmentir a tradição, cmpa
nm· glorias c dist.ruir bandeiras que Juturam sempre umdaaes 
pela ci\'ilizacão do continente-c não se havia de chegnr a essa 
polil.icn ser1 contrnL·inr os impulsos da natureza, da tradição, da 
raça, dcseonheconclo o presente para esclll'ec.cr o futuro. 

O J3razíl e a Argentina, estas Nações que florescem sobre a 
immcnsn eosta sul do Atlantico, devem representar ho,ie o sem
pre duas paralellas interminus, destinadas u nf10 se encontrarem 
nunca em pontos imaginarias de conflietos. 

Por fortuna, nem nossa politica, nem nossa riqueza, podem 
gi!J'ill' eomplient~ão. 'rPmos ~irn, n l'l!aU?.nr, Lloveres rnutuos e 
cómmuns, altos exemplos a oJ'J'erecer, porque nos cumpre uma 
missão de progresso, que devemos rcalir.ar, gloriosamente vin~ 
cu lados, eomo estamos, pelo e1·edo dcmucrutíco e pela. r,·, repu
blicana. 

Si os maiores l'iOmo~ nn t'-Ollnflito gcog'/'apllieo, 1'3e.iamos lam ... 
l1ern os mai~ livres na luta >Cill l'rontciJ•as da dcmocl':wia. Esta 
nos vincula tanto como a ,iust.ir;a, de ~ue teem dado digno 
exemplo as naç[Jcs dost<J licmisplwt·io u,collwndo a af•bitt·a~wm 
c dil'l'undindo os seus 'msinamrmtos como solução serena das 
contendas intcl'naci onaes. 

A AmePiea t!SJII'I'a de ntis alguma cousa mais do que pro
duetos c dquezus materines; exige exemplos c demanda pro
lÚ·c:'isos cspiritunrs. 

Sc,ia a pai a consagt·ar;.ão (Hll'duravcl do nosso estado so
l!inl e politico, se,ia a jusl.ir;u nosso ideal c nossa culminar;.iio 
a dcrnocf•ucia. Sc.ia a Amr1·iea do Sul, como tem sido a .do 
1\'oi·tc, exemplo vivo c solido das instíJ.uir;.ües !'I)(JUillicanas, ·" 
t«:t·cmos rcivindíendo para a raça lnt.inn, com as suas Yil'tude.s 
e seu vigor, a" suas capacidade~ de go,·er·no o as suas funccões 
plenarias no concoil.o universal. 

Os scnLinwntos que vos exprimo vos dão segurança, Sr .• 
~Iinist.t•o, da fl'niWil cooperação que cnconl.t·ureis cm mim e nos 
meus collaboradores para o deserupenlro da vossa missão. 

Espero que os tt·ansmit.taes ao vosso Governo o no meu 
gr·ando e bom amigo, o Exmo. Sr. Marechal Hermes da Fon
Sc•cu, com os votos quo vos apresento pela grandeza do Brnzil 
e pela felicidade do seu íllustre Presidente». 

V11-so bem, S1•. PI·csiclontc, que não pm•ccr.m palavras di
tas JlOI' um chefe de Estado, em resposta a uma entrega do 
crodonciues. 1\ota-se quu ó um estadista que falla, procurando 
aHsignulm· P•Jl'Unle o nosso conl.inonte, que s6 devemos trnba
illar, afim de ussegurt\1' a nossa Jibm•dudo o o nosso progresso., 

E mais cuc is~n. ,:, a al'firmaçiio dn quo niio existo entro 
a· Arguntiun u o lll'uzil a m~nol' desconfiança, nem o muis levo 
resontimonto om suas rolacoes de povo para povo •. 
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Como na phrase do illusLre amer·ieano <'l'udo nos une e nada 
nos separa> é do jusl.ica que. presLemps :í Hep.ublica Ar•genLina, 
as nossas homenagmrs no dm de ho,Jo. Por rsso pr·oponho no 
Senado que se Ll'ansmiLta ao Sr. Saenz PciiR um telegramma de 
cor~gralu.Jac)ií_es. não sc'lmente pelas suas !Jrilhantes pnla\'J'ns, quo 
cstuo ho.Jc cl!vu lgadas \!rn todo o nosso parz, mas Lambem como 
uma homenagem ú data grandiosa, que hoje comrnomor·a a Na
';ão amiga, a qual representa um granOu acontecimento nacio
nal na historia da Hepu!Jiica Argentina. 

Assim, pois, peço a V. Ex. consultar o Senado sobre se con
sente que enviemos ao grande estadista americano, o Sr·. Saenz 
Peün, as nossas coni;ratulacões o os nossos votos de prosperidade 
da gloriosa Nação Argentina. (Jhc.Uo be11t ; muito bem.) 

O Sr. Presidente - O Senado ouviu o requerimento que 
acabou de fazer o nobre Senador pelo Estado de MuLto Gl'Osso. 
:Vou submettel-o it votação. 

Approvado unanimemente. 

O Sr. Presidente - Sendo a ordem do dia composta exclu
Sivamente de votações, para as quae~ não ha numero, vou le
vantar a sess~.o. 

Designo r.•ar·a ordem do dia da seguinte: 
Votação, P.m discussão unica, da redacção final do projecto 

n 1, de 19U, que concedo Jicenca de seis mezes, com todos os 
;rmcimentos, ao Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, Ministro· 
do Supremo 'lribunal .Federal; 

Votação, em 3" discussão, do projecto do Senado n. 2, de 
1012, concedendo ao Dr. Carolino Leoni Hamos, Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, licença por um anno, com todos os 
vencimentos do sou cargo, para tratar da sua saudo, onde lhe 
convier. · 

Levanta-,:r. a sossi\o ú 1 hor·a o 30 minutos da tardo. 

Publicação feita em virtude de deliberação do Senado 

O C,\SO PO!.!T!CO DO Pl.IUHY-OS P.\R1'1DOS POLl'l'lCOS 

Dissolvida a poderosa colligacão quo se formou para com
lral.or o regimen oligarchico no Piauhy, caracterizado na politica 
pe~sou.l do ex-gover·nador Coriolano do Cnr·valho, os pnr·tidos 
opposic.ionistas do Estado ontrarnm em urna phase de completa 
cnlmnr·ra. · 

A colligação t.l'iumphanLe, clepois do olegor, contra a poli
tica situncionisla, um Senador e quatro Deputados Fedcraes, 
teve de considerar· J'indn a sua mi•'silo e os seus ehefes enlcmdc
l'!lm opport.uno e proveit.oso nos intc~r·esses do Estado cessar uma 
lucJ.a, C\ujo objecl,ivo principal .i:í havia sido ennsegnido. · 

• 

I 
I 

I 

• 
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Deu-se, nntão, no Pinuhy, o movimento politico que se cha
moll·-0 congraçamento-fundindo-se todos os partidos em um 
sô, que passou a apoiar a administ1·ação do DI'. flaymundo Ar
t.IJU!' de Vasconcellos. 

Esta fusão de partidos, grupando sob uma mesma bandeira 
elementos os mais contrarias, não podia durar muito tempo. 
Chegando a época da organizaçãll das chapas l'erle!'lles, surgiu a 
dissidoncia, manifestando-se em franca oRPOsiçito ao partido si
t.uacionista o elemento denominado -legalista- composto quasi 
exelusivamcnte de antigos liboracs que olledcciam ú chefia do 
harão de Urussuhy c do ex-Senador .Joaquim Antonio da CJ.•nz. 

A luctu l'oi renhida c porf'iada, terminando pelo eomplctn 
auniquilamento do partido legalista, a 11sse tL•mpo l'elativamcnte 
numm•oso. Isso se passava em 1900, quando assumiu o governo 
do Estado o Dr. Arlindo l?rancisco 1\oguoii'U. 

Desse anno até HlOG, a opposição do l?iauhy não conseguiu 
levar ao Cong1·esso Nacional, ou ú assembltm estudoal, um sô ro
p!•esentante. 

Promulgada a lei eleitoral Rosa e Silva, em I 90!,, a opposi
cão do Pinuhy, como a dos demais Estados, se reanimou com as 
esp<H'anças que lhe trazia o voto cumulativo insWuido nessa 
lm. E nas primeiras eleições que se realizaram sob osso regímen, 
a opposicüo do Piauhy conseguiu eleger Deputado ao lk .Joa
quim Antonio dn Cl'llz. 

Passava-se isso em 190ü, sob o governo do saudoso Dr. Al
va!·O Mendes, e é curioso conhecer as forças eleitomes dos dous 
partidos em que então se dividia a opinião do Estado e para as 
quaes não encontrnmos outras denominações qu<•-as <lo pa!'f.ido 
situacionista e partido opposicionista. 

A apuração da eleição de Deputados procedida em 'flH•re
zina npl'llsentou os seguintes rosultados: 

Partido sltuaciouista 

Dr .. Tonquinl Pires .................... , .......... . 
Dr· .. João C~n~loso .. _., ....... , ..................... . 
Dr. Arlindo Nogueira .......................•..... 

Total . ...................... . 

Pm•tlrlo oppo•ieinnisln 

Dr· .. Joaquim A. da Cr·uz ........... , .............. . 

Votos 
·10.270 
n .. 17a 
n.nr,o 

20. (ifl:l 

7. 2110 

:\lo:m f!stos candidatos obf.<we !,19 votos para Deputado· o 
- Dr .. Joaquim flibeiro Gon1:nlves, votos estes rtuasi todos dados 

pm• <!OJ'religionarios dissidentes do partido situacionistn. 
Compa!•ando-se os dous resultados ncimn, vcril'iea-se que, 

para um total do 20.ti93 sut'fmgios, dados aos cnndidntos, o rr
presontanf.e OPJlOSicionistn se\ obteve 7.2!i0, tendo deixado do 
hnvel' oloições apenas nos mnicipios de Pedro Seg-undo (por ter 
sido nullo o alistamento) e nos de Corrente, Sanf.n Philomcna e 
Sunplicio llendes, onde ainda ollo não flll'a feito 
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Feitos os cnlcu los respectivos, chega-se 11 evidencia de que 
o parl.ido situacionisl.a diSpunha de cerca de 9.!JOO eleitores, 
contrn. 2 .. \20 do partido opposicionista que, assim, c j;\ a csHo 
l.ompo, não contava o terço do eleitorado do Estado. 

Sob o gove1·no morlcrarlo, tolerante e progressista do Dr. Al
varo Mendes, a opposiciio não encontrou terreno propicio pnrn 
prosperar. 

Sobrevindo a morte desse notnvel piauhyense, em dezem
bro de !DOi, e antes de terminar o seu período governamental, 
n p<,lil.icn do Piauhy passou por profundíssima transformação. 

Eloilo Governador do Estudo o Dr, Anizio de Abreu, com o 
voto de tdos os partidos, deu-se, pela segunda vez, de 1896 para 
CJ\, o congr·m:arnento dos partidos políticos do Piauhy. Os ele
mentos opposicionistas passaram a apoiar a administração da
quelle eminente patricia, e por alguns mezes reinou a mnis 
pCJ•feita harmonia na J'amilia pin.uhyense. 

Os primeiros prorlromos rln !neta surgiram com as eleições 
federaes de .i anciro de 1000. 

A vaga senatorial que ontüo se ahrio. com a terminacüo do 
mandato do Dr. Raymundo Arthur do Vnsconcellos era cubiçada 
por polil.icos do mais lllevado valor intellectual e moral, apoi
ados ninrla por valiosissimus protecções nas altas regiões da po
litica e da administração do paiz. 

O Dr. Anizio de Allreu resolveu n difficuldade declarando 
livro o pleito senatorial e apresentando chapa completa para os 
Jogares de Deputados fcderaes. · 

O resultado do pleito senatorial, pelos dados que colhemos, 
foi o seguinte : 

Dr. Ribeiro Gonçalves .......... , ...... , , .... , ... . 
Conselheiro Coelho Rodrigues . , . , ................. . 
Dr. Joaquim Cruz .. .' .. , .................... , .... . 

Votos. 
5,230 
5,075 
2.157 

• 

• 

I t 
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que se apresentava no Piauhy com nrogramma e nspiracão sin~ 
gularmentc differentcs das associações do mesmo nome já exis
tentes cm Minas c outros Estados da Republica. 

Não t.ardou que o jornal Apostolo. orgão da diocese, na sua 
primeira phnse, depois or~;ão da «União Popular>. rompesse em 
opposicüo violenta ao Governador do Estado Dr. An!zio de 
~breu. 

A cnmpanhn presidencial de 1. do março de 1910 se ave~ 
sinhava e a União Popular, tendo adherido á candidatura Ruy 
Barbosa, preparou-se pma entrar energicamente na luta.' 
tJom a escolha do Dr. Elias Mnr·tins, parente c amigo intimo 
do Dr. Joaquim Antonio da Ct·uz o por muitos considerado 
o seu mais gcnuino rcprcscnt.nntc politico, para chefe rl'n 
União Popular, adhcriram a essa ag~;remiação politica quasi 
t.odos os chefes que nos muni,Jipios obedeciam ;\ orientação do 
olcmcn to Cruz. 

Com excepção do coronel Joaquim Antonio dos Santos, de 
Pnrnahyba o Amarração, do coronel I.eocadio Santos, de 
Therezina, do coronel Antonio Sobral Junior, de Amarante, do 
coronel Emygdio de Freitas, de FJoriano, r~prcsentando um 
total •approximado do 700 eleitores, todos os demais chefes 
Iooaes do elemento Cruz abandonaram o partido situacionista. 
para adherirem á candidatura nuy BnrbOS'a. 

A eleição presidencial, no Piauhy, deu o seguinte !'e
sultado: 

Mã.reohal Hermes ..•.......................... 
Dl•. Ruy Barbosa .............................. . 

Votos 
12.6{3 
2.579 

Ainda aqui se verific'n IJI!e a opposicão não dispõe de 
um terce do eleitorado totnl do Estado, eonvindo ainda obser
var quê o conselheiro Rny Bnrhosn t.rvc grande votacão do 
elementos dissidentes não filiados á Uniiio Popular, e de muitos 
governistas quo quizernm. com os seus votos, nres!Jar n esse 
eminente brazileiro uma homenagem da sua admirac!lo. 

Perdurava ainda essa situação dos partidos politicas do 
Piauhy quando se tratou. em começo de 1911, da organizacllo 
do Partido Republicano Conservador. 

A convoncão que, para esse fim, so reuniu a i de junho 
de 1011, conglobou a unanimidade dos elementos politicas fi
lindos no partido situacionista. Dos representantes federaes 
no Congrosso Nacional, apenas o Senador Ribeiro Gonçalves 
não dou o seu assentimento á organização do Partido Con~ 
sorvador Pinuhyonse, declarando, entretanto, que continuaria 
apoiando a ndministraciio do Governador do Estado, Dr. An
tonino Freire, o mandnndo que os seus nmigos po!i~'cos no 
Piauhy se incorpornsscm ao novo pnrt.ido. 

Approvndns ns bsncs do Part.ido Conservador Pinuhyense, 
eleitas n sun oommissão ell:ecutivn estadonl. as commissões 
executivas municipnes c os seus dolcgndo~ ú convencfio, en
tr!lram a funccionar com toda regularidade os diversos ar
silos directores do partido. 
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A lmrrnouin et·n cornplcl.n onU•c todos esses orgaos, mas 
·rt•esenl.ia-se a proximidado do urna gt•avo crise para a escolha 
do candidato á successão do Dr. Antonino l!'rcirc, cujo perwdo 
governamental cxpit•ava a 1 de julho deste anuo. 

As bases rio partido mandavam que aquclle candidato 
fosse escolhido cm convcnr;íío. 

Apczar dos csJ'orc;os empregados, não foi possível chegar 
u um necclrdo pcl'J'cito sobi'c aquclla escollm. Vendo triurn
phantc a corrente QUC sustentava a candidatura do Dr. Miguel 
Hosa, o elümenl.o Cruz, alliado ao partido clerical, pretendeu 
embarac;al-a, apresentando a candidat.ura do Dr. Odylo Costa, 
juiz de dii'IJilo na comarca de S. Fmncisco do Maranhão, c, 
a esse tempo, completamente estranho á politica do Piauhy, 

l\fas a manobrn não pareceu habil c longe do derrotar a 
candidatum impugnada tornou-a mais solida c, por assim 
dizer, il'l'ctmtavel para o Partido Conservador. 

Da sua cornmissíío executiva estadoal, sete membros c!'
fectivos acceitaram a candidatura Miguel Rosa o quatro se 
declararam fmncament.e contrarias. 

Convocada rí convenção do partido para o dia 12 de ou
tubro, foi definitivamente assentada, por unanimidade do votos 
dos 4G delegados presentes, a candidatu!'n do Dr. Miguel Rosa 
para Governador c do comnol Rnymundo Borges da Silva para 
V ice-Governador. 

Dous dias antes o Vice-Presidonte da commissão executi
va do partido simulou reunir a convenção, á noite, em uma 
casa particular, e mandou declarmr pelos .iornaes de opposicão 
que nessa convenção haviam sido escolhidos os nomes dos 
Dr. Odylo Costa e Antonio Ribeiro Gonçalves para candidatos 
aos JogaJ•es do Governador e Vicc-Governador do Estado. 

Esta supposta convenção, 11 qu9 compureceram apenas 
tres membros da commissíío executiva do Partido, dos H do 
que elln se compõe, e nem um só dos delegados municipaes, 
marcou o inicio do recurso ús duplicatas de que os elementos 
opposicionistas do Piauhy veem lançando mão atcí hoje, para 
imbahir a opinião publica do pniz. A acta dessa convenção, 
os nomes dos delegados que nella tomaram parte, até hoje 
não foram publicados, de sorte que a opinião do Estado ignora 
ainda quaes os elementos eleitoraes que a prestigiaram. 

Ao contrario disso, n convenção de 12 de outubro do 
Partido Conservador teve 11 muxima publicidade. As suas nct.ns 
foram immediatamente publicadas pala imprensa e reunidas 
em !'olhcl.o e a sessão dn escolha dos candidatos se realizou 
no edifício publico cm que funccionn a Assemblén Legislnt.ivn 
do Estado, ao meio dia, com a maior solomnidade, na presoncn 
de oxtrnordinario concurso de assistentes do todas as pareia-· 
!idades politicas. · 

Emquanto se produziu toda essa agitacão na Capital, os 
municípios do interior so mantinha:Jt, na sua quasi totalidade, 
fieis á maioria da Commissüo Executiva do Partido e re
provavam n dissidenda politica que alguns dos seus mem
bros haviam promovido recusando obedioncia ás dcliborncões 
daquolla maioria c da Convenção. 

I 
• 

I 
• 
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Si exceptuarmos os elementos politicas do Dr. Joaquim 
Cruz, ,iú atrús enumerados (menos o coronel Emygdio Freitas, 
que preferiu apoiar as candidaturas Miguel Rosa e Raymundo 
Borges), verificaremos que do antigo partido governista ape
nas se destacou, no Estado, um elemento de valor, que foi o 
coronel João Ribeiro Gonçalves Filho, chefe politico cm Ama
rante, irmão do Senador Ribeiro Gonçalves e membro proemi
nrmte da familia Ribeiro daquella cidade. E' certo que pe
r)uenos grupos cm Porto Alegre, Campo-Maior, Picos e Oeit·as 
tamlwm dissentiram, mns os elementos eleitoraes de que dis
punham os chefes desses grupos são tão insignificantes quo 
de f{trma alguma pesariam na decisão de qualquer causa po
litica nos proprios municipios, menos ainda no Estado. 

Da representação federal, apoiavam francamente as can
didaturas indicadas pela convenção de 12 do outubro os Se
nadores marechal Pires Ferreirn e Gervasio de Brito Passos 
e ·as Deputados Felix Pacheco e João Gayoso. 

Apoiavam as candidaturas oppostas o Senador Ribeiro 
Gon<;alves e o Deputado Joaquim Cruz. 

O Deputado Alvaro Mendes se manteve estranho ú luta. 
Nos conselhos municipaes, era extraordinaria a maioria 

do Partido Conservador. Em todo o Estado, apenas cm Ama
rante e em Bom Jesus, a opposicüo dispunha de maioria nas 
respectivas municipalidades. 

Appnrelharlo assim para a luta, contando mais de tres 
quartos do eleitorado total do Estado, foi com verdadeira sur
Jlt·esa que a Commissão Executiva do Partido Conservador 
recebeu vinda dos municipios do sul piauhyense, a chapa de 
J:!epl}tados estado~es I~ccommendada pelos partidos opposi
ctontstns e que, ate entuo, em completamente desconhecida na 
Capital. 

O partido opposicionista aqui, como· em toda a parte, tão 
cioso da representação das minorias, apresentava chapa com
pleta pura disputar as eleicõcs. 

Desde então, patenteou-se a deshonestidade politica que 
animava o partido de opposicão porque, não dispondo sequer 
do terço do eleitorado do Estado, era um absurdo pretender 
eleger todos os 21 Deputados que compõem o Poder Legis
lativo. no pinuby e cs\nva claro,_ desde então, que o P.artido 
OJlJlOSICIOUJstn rocorrorm á~ duplicatas, em poucos mumcipios 
e t\s netas falsas, em quas1 todos os outros, pum nppnrentur 
uma victorin que, legalmente, não poderia obter no mo
mento. 

Em esta n consequoneia forcada n tirar do procedimento 
nnl.i-politico dos partidos opposicionistus. Era evidente o pi·o
posilo em que estavam do YOIWOI' pela l'l'llude, Jloln violencia 
pela revoluciio e pelo terror. ' 

9. moment!J politico quo ntrnvesstwa o pu ir., ora, alh\s, 
propw10 para tsso. 

Surgiam as primeiras candidaturas sal·varlm·a.~. genot•a
lir.nm-se o costume de sm·em combinadas no Rio as cnndidn
tut•ns de Governadores e de Jlresidentes dos Estados, intervindo, 
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não raro, nossas combinações, peJJiticos que não mantinham 
vorn _o Estado do uu.ios destinos decidiam, a miuima relnciio. 

Os partidos opposiuionislas do l'iauhy eulendumm do 
üXplorm· essa anomula situação poliliea do paiz, verdatleim 
dcpravacão do reg·imen tlernoct·aLico e que importava em um 
acmtoso desafio :ís id•íns polil.icas :;ustentadas pelos que se 
bntcr·urn pela elei.;ão do eminente Sr. lllarechal Hermes da 
Fonseca á !H'esidenuia da Republica. 

A nprcsentacão do Sr. Odylo Gosta, para Governador do 
Estado, 1'oi feita, r.o que se dizia, sob o alto patrocinio de 
eminentes politicas federaes. A recorruncudacão da chapa com
pleta pam Do pulados estndorws, o· foi igualmente soL funda
!ll<!nlo' ,;enwlhanl.e~. Não se pediam votos no eleitorado: enu
mera,·am-:-~e os olemuutos de vietoria cont que :-:'' coutava no 
Hio (Je .Janeiro I 

Uenr:mlizou-so, oniLio, noJ anirnc dos opposiciouistas a 
cr·onça ar·r·aignda do que n maioria do Pnrl1do Conservador, 
que olles não contestavam, do nada lhe serviria uma vez quo 
os candidal.os de vat·Udo não conl.as;ern com olemoutos de Vi
ctoria no !lia do Janeiro. 

Essa croncn ab,;urda, absolutamente infundada e que, para 
honra da Itepublic:~, não cneon lr'ava a minimu base na atti
tude dos altos representantes da ndministrn•;ão publica fe
der·a!, e dos mais eminentes chefes da politica nacional, foi a 
causa unica da pertinucia com que os partidos opposicionis· 
tas do Piauhy se empenharam na conquista violenta do Go
vemo do Estado. 

As duplicatas 

Demonstrando, como l'icou, no capitulo anterior, que a 
foi·ça numcr·ica do riarf.ido opposiuionista em todo o Estado 
niio alcuncava o t.or·r;o do seu nlcilor·ado, o evidento que as pre
tcncücs do um tal i)UJ'lido :'l hegemonia politica só se poderiam 
realizar pela revolução, pela traição ou pela fraude. Havemos 
de ve1• que todos esses meios fot•am postos em pratica, simulta
neamente, pura destruir a legitima victoria do Partido Conser
vadO!'. 

A lei eleitoral do Piauhy deu no Conselho Municipal da 
Capital ll faculdade do apurar as eleições dos deputados es
tadones e investiu o l1rosidonte do podaras pura prnticnr os 
actos preliminnrog da mesma npurucüo. 

Exercia o Jogar do Presidente do Conselho Municipal do 
'l'heresina, o coronal Bon.inmin de Souza Mm·tins, quo gozava 
de toda cont'innca do partido o ora supplonto da Commissüo 
Executiva Estndonl. · · 

Foi em torno oesso persona~<om que o pm·tido opposicio
nista urchit.octou o seu plnno do duplicata de ,Juntn Apumdora, 
incluindo-o na sua chapa de (]eput.ndos estndoaes, apeznr do 
filiado ao pnr'lido contr•nt•io. 

A histm·ia da trniciio do coronel Benjamin Martins no 
Partido Conservador Pinuhyenso, não differe da historia das 
demais traições politicas, Basta salientar que até ás vesperas 

• 
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do dia da aptll.'af'.ão, aquel!o J.midot· fa~ia inequivocas dcclara
!)Õcs d" solid:a·i,{dad" an pa!'l.idu, o"t ctt.ia ~om!Jm ate então vi
nu·a: desl'azcndo assim as dosconl iauças que a nssiduidado de 
inl'lucncins optJn~i~~ionistaf-1 à sua easa, fazin gorar no cspir·ito 
de eot•t•eligion:\l'ios siluacionisl.as. 

Achando-so gmvemcnl.e doente, em consequencia de um Li-
. ro casual que recebeu de um sargento do Exercito quando este 
eompra,•a uma pistola no seu ost.abelecimonto commorcial, o 
Presidente Bon,inmin Martins assignou cm casa o edital de con
vocação do Cor~selho ~lunicipal, pai'!\ a seesão especial da 
apuração das oleit;üos ostadoacs. O edital tem a data de H de 
dezomhro de Hlll o J'oi publicado no Dia·rio !lo Piauhy, orgão 
official dos poderes do listado, do dia iG desse mesmo mez, o 
rept·oduzidn at•:. o dia .:m, en1 que lovo começo a. n.puraoão. 

EnLt·ut.anlo, depois de assignat· o edital de que Ll'alamos, o· 
cot•onel Bon.iamin 'llm·tins, que desde 28 de outubro guardava 
o leil.o, não eomparcc,mdo mais ao Conselho Municipal, para 
presidi!' ús sessões, C]uiz exorr:ilat• uma funccfw que despertou 
geracs suspeitas. Foi o caso .de lot• pretendido deferir compro
misso, em sua casa particular, a dous supjllenlos de conselhei
J'os munieipacs quo não haviam cumprido essa formalidade 
até calão o que, rm l'nce da lei organica do município, haviam 
perdido o mandato de rnembt·os do governo municipal. 

Para bem so comprohender a irnportancia desse facto, 
.conv•ím conhecer a forca de que dispunham os dous partidos 
politicas no seio do Conselho Municipal da Capital e consequen
temente na apuração das eleições de deputados estadoaes. 

Já vimos que o partido opposicionista recorrera ao ex
Jlediente das duplicatas e das netas falsas, nos municipios do 
mterior, para fantasiar elementos eloitoraes de que não dis
punha e alardear o triumpho da chapa de deputados por ello 
recommendada. Ora, toda essa obra do mystificacão ficaria 
perdida, se ú opposiciio não fo~se passivei organizar ·qualquer 
cousa quo se parecesse com um Conselho Municipal c perante 
estr; l'izesse a apura1:ão duquellas duplicatas e actas falsas. 

Jú contava com o Presidente do Conselho, de cuja traição 
ost.nva certa, mas pt•ecisava de mais quatro conselheiros, pelo 
menos, para dar upparencius de Jcgnlidndo 1í duplicata de apu
racão ÇIUe planeava. 

No Conselho Municipal, o Partido Conservador contava 
seis membros eJ'fcctivos seus correligionarios decididos dos 
novo que compõem a edilidade de Therezina. 

Era uma maioria osmagndor·n. Os tr·es restantes oram, 
um o presidente tmidor, e os dous outros corroligionarios co
nhecidos do Jl!ll'Lido opposicionist.u. Só com est.cs tres conse
lheiros er·n impos;:ivol a esse flUrt.ido realizar n duplicata que 
tinha em monto. 

Dos supfllent.es compr·omissndos, um se nclinvn nusonto;
o cidadão Pndro Jo~1í de SanL'Anna - e dous outros, os cida
dãos João da C!'uz Mnnl.ciro e Josó Leonilio Guedes pertenciam 
ao Partido Conservador. Os tres unicos supplentes -restnnt.os, 
por não terem prestado compromisso no· tempo legal, haviam 
perdido as suas qualidades de supplontcs municipaes e eram 
-os cidadãos Joaé Antonio Saraiva (conservador), Francellino 
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Feruatllles Campos e Antonio Gon~.alve~ Porlellada Sobrinho 
(opposicionisl.a). 

Par:1 salvar a critica situacão dos seus novos amigos, foi 
que o Presidente Benjamin Martins pret.endcu compromissnr 
em sua casa pat•t.icular e se111 sciencia do Conselho Municipal, 
!llllão funcdonando em seseão ordinnria, áquelles dous ultimas 
supplont.ns. Advertido pelo Secretario do Conselho da illega
lidacle que ia praticar, insistiu o Presidente tJ·aidor - decla
rando que assumia do facto a inteira responsabilidade. 

l\!as não esteve por isso o digno Secretario do Conselho, 
que lhe declarou s<l poder lavrar o compromisso dos supplentes 
refet·idos no edificio do Governo Municipal, e depois do ou
vido o Conselhn Municipal, que então se achava funccionando 
em SPSSÜO ordinar·Ja, 

E!'J'eclivamcnto. na sessão do dia seguinte, ao em que eslo 
facto se passou, o Conselho Municipal leve, por officio do seu 
Secretario, sciencia da prelenção do Presidente Benjamin Mar
tins, c, por seis vot.os conlt•a um, declarou perdidas as qunli
rlados de supplentes municipaes dos cidadãos Francellino Fer
nandes Campos e Antonio Gonçalves Portellada Sobrinho. 

A impt·ensa opposicionista tem procurado inquinar de vio
lenta n decisão do Conselho 1\lunicipal de Theresina. 

A nccusaçüo, porém, não procede. Leia-se a neta do Con
selho, em que foi tomada a delibcrnciio-ú os 1\mdamentos que 
a defendem e J'icar-se-ha convencido da legalidade que n 
revestiu. . ' · 

Além de que essa pendencia não -pódc ser julgada sem se 
levar om conta os antecedentes que a suscitaram .e sem tum
bem ser considerada a elevada questão de ordem publica que 
o acto do Conselho Munic:ipal visav~t amparar. 

Effectivamenle, duplicata de apuração de eleições esta
danes, ern duplicata de diplomas de Deputados, dualidade de 
Assembléa estadoal c dualidade de Governo. Era a nnarchia 
administrativa, a subversão da ordem republicana. Evitar 
lodos esses males, ainda mesmo com uma pequena dose de nr
bilrio, em urna necessidade inilludivcl. A decretação da perda 
de mandato dos supplentes municipaes, com a qual lodo esse 
perigo se afastava, em a medida salvadorn e nem um homem 
publieo de responsabilidade hesitaria um instante em acon-
selhai-a. · 

Esse urbitrio, entretanto, só a clle alludimos para argu
menlat•, porque, no caso conereto, em questão, não si fazia pre
ciso. Pnra amparm• a legitimidade da providencia tomada, ha
via, com cffcito, textos oX(li'Ossos da lei organicn dos munici
pios, disposicõos claras, que não podem ru.lmillir conlestncão. 

O art. 51 da lei local n. 522, do 30 de Junho do 1000, dis
poz que, no neto da •rwsse os membi'OS do Conselho Munici
pal prestarão o compromisso do bem servir no municipio, com
promisso que, depo>is de escripto em livro especial e lido cm . 
voz alta pelo Presidente, sorti ussignado por lodos.• O nnra
grapho unico dosso me>mo nrl .. 51, determina que •-faltando 
algum consolheit•o, .vttpplente, ou o Intendente e Vir:e-Inten
dmtle no acto da posso, poder1\ prestar o compram i~so rlepois, 
perante o Conselho, Ol.l pet•ante o seu Presidente em exorctcio, 

• 
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O acto da posse tem lagar no <lia I de janeiro do primeiro 
anuo do quatriennio (art. .\U da lei n. 5~~.) 

O compromisso, a que se refm·e o nrt. ui, só póde ser 
· prestado dentro do primeiro anuo do quatriennio, sob pena 

c.lo perda de mandato. O tu·L. 5:l dispõe muito clarament.o : 
<0 membr•o do Uonselho que , dentro de. um anno, conl.ado dl\ 
sua TH'imeim sessão deixar de prest.ar o compromiss'o legal c 
tomar posso, tem r•enunciado o mandato municipal, ficando 
desde logo vago o lagar.• · 

E' l'óm de duvida, á vista dos t.ennos do 11aragmpho unico 
do art. 51, que os supplentes, bem como o Vice-Intendente, são 
obrigados a prostm· compt·omisso con,iuntamente com os con
selheiros rnunicipaes e que esse compromisso não se refere 
a urna sessão especial, mas a todo o quat.riennio. . 

E nem isso é novidade e menos ainda a superfatação da lei 
J.:iauhyense. Ao compromisso dentro dos pmzos determinados, 
são obrigados os substitutos c1·entuaes de todos os l'uncciona-
rios. publicas. . 

O Vice-Pt·esiucnte da Republica, os Vice-Presidentes o 
Vicc-Govcrnador·es dos Estados, os supplentes de ,juizes 
substitutos fedemos, ou supplentcs de .iuizes municipaes e 
districtaes, os de delegados e subdelegados de policia, teem 
JH"aws I•nra prestarem os rBspectivos compromissos 
c é prestando-os que elles demonstram ter o animo de desem
penhar as suas r·esr•ectivas funcç•jes. 

Os supplentes de conselheiros municipnes não podiam es
capar a essa regra gemi. A lei determinou o dia certo em que 
devi'am JH'estar compromisso no acto da posse - e preoccupa
da com um impedimento que os privasse de comparecer á 
sessão inicial do quatricnnio, deu-lhes um anuo para satis
fazer essa formalidade. E, accrcseentou, que, uma vez não sa
tisfeita essa •'xigcncia dentr·o desse anuo d~ praw, entendia-se 
quo o supplcnte não acecitava o mandato e o renunciava, dei• 

· xando desde logo vago o Jogar. 
Siío conclusões todas essas que decor·rem claramente dos 

arts, 51 e 5~ da referida lei n. 5~2. 
Accr·esce a essas observações que os supplentes mu

nicipaes teem l'uncções determim,das, visto como pelo at·t. 17 
c seus pal'agrnphos da mesma lei n. 5221 siio membros natos 
das juntas apuradm·as das eleicões municrpnes. 

Establllecida a obrigação para os supplentes, do prestar o 
cornpt•ornisso da mesma !'t\r•ma que os conselheiros, vejamos 
qual o processo para ser decretada a sua perda de mandato. 

Diz o art. 31, d~ lei n. 522: «O Conselho Municipal é com
JitJtente pnr·a .iulgnr as perdas de mandatos de seus membros, 
do Intendente e do Vice-Intendento.• * 1.' Desta decisão hnvertl recurso obrigntor·io, intfll'posto 
rinntro de lO dias, pelo Presidente do Conselho pnrn a Carnar·a 
I,egi;;lativa, ;;i esta ostiver J'unccionnndo, ou para o Governador 
do F.stndo, na hypotlu>so eontrm•in.> 

Examinando-se 11 neta da sessão do Conselho. Municipal 
dll ·lü de dor.emhr·o de 1!11'1, r•ublieada no Dim•io do Piau.hu, do 
~-i df·~sü nw:;mn 1rw;r,, veJ•il'icn.-se f)tlll essa cm·portlf.:.ão agiu I'i .. 
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gorosamente dentro das normas traçadas no art. 34 citado e 
seus varagraphos. 

Encaminhando o recurso, dovidamonto informado, para o' 
Governador do Estado, este negou-lhe provimento, para con
firmar a decisão recorrida. Deste despacho do Governador do 
Es.tado, a lei níio estabeleceu recurso, para autoridade alguma. 

Trata-se, pois, de um caso Julgado, do uma decisão irre
vogavel. O Conselho .Mu"nicipal ú o competente pura julgar. a 
perda do mandato do seus membros e só a Gamara Legislativa 
ou o Governador do Estado, na falta deste, pódem reformar a 
decisão. E, uma vez esta confirmada, nenhum recurso resta 
aos mandntarios condemnados. 

A acta da sessão do Conselho Municipal em que foi decre
tada a perda de .mandato dos supplontos municipaes Fran
cellino Fernandes Campos e Antonio Gonçalves Portollada So
brinho, bom como o despacho do Governador do Estado ne
gando provimento ao recurso o confirmando a deliberação 
do Conselho, foram publicados no Diario de Piauhy, de 24 de 
dezembro de 19H c com essa publicação ficou cumprida a 
ultima formalidade exigida para v i gorar a resolução do Con-
selho (art. 117 da lei 522). · 

. Dahi cm deante, só abusivamente e incorrendo nas penas do 
Ccdigo Penal, podiam aquelles cidadãos se arr-ogar o direito 
du exercer rruaosquer l'uncções inherentes aos mandatarias do 
gc-vorno municipal . 

. . No dia 25 de dezembro de 191!, ás 10 horas da manhã, 
devia reunir~se o Conselho Municipal em sessão especial, para 
tratar da apuração das eleicõcs estadoaes. · 
.•: · Desde o dia i • daquolle mez que essa corporacão vinha 
funccionando em: sessão ordinaria, com. a presença de todos os 
Conselhcir.os Municipaes, excepcão apenas do Presidente Ben
jamin Martins, que já vimos atraz se achar gravemente doente, 
c do Conselheiro opposicionista Manoel Lopes Corrêa Lima. 

Dias antes- de se abrir a sessão especial da apuracão cor~ . 
r eram boatos na cidade de que uma duplicata do Conselho Mu
nicipal se reuniria na casa do audiencias do Juizo Federal, sob 
o pretexto de exist.ir uma guarda permanente no edifício do 
Cun:selho e de alguns Conselheiros se dizerem ameaçados com 
n presença dessa guarda. Tomando vulto esses boatos, na sessão 
o; dinnria de 23, ao mesmo tempo qúe o Vice-Presidente em 
t'll ercicio convidava as autoridades federaes e estadoaes para 
assistirem à sessão inicial da apuração, officiava o Conselho 
1\(,•nicipal, representado por todos os seus membros presentes, 
iloclusive o Conselheiro opposicionista José Joiio dos Santos, 
ao Juiz Federal o ao Juiz de Direito da 2' Vara da Capital, de
clarando que se sentiam cercados de todas as garantias pelos 
r.oderes foderaes c estadoaes e que protestavam contra qualquer 
•lcclarncão que em contrario fosse feita. 

Effectivnmentc, a pc,quena guarda permanente que existia 
110 edifício municipal ali i fóra CQllocnda desde 23 de novembro 
d rcquisiciio do Intendente ·Municipal e de nccôrdo com o Pre
sidente Ben.inmin Martins. E tanto. este não Julgou isso uma 
ameaça ao Conselho, que nenhuma ·providencia solicitou ao 

I 
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Governador do Estado para retirai-a e convocou nominalmento 
pura o edil'icio do mesmo Conselho os membros do governo mu~ 
nicipnl que deviam tomar parte na apuração. O edital fazendo 
essa convocaçao, datado de 1!! de dezembro, foi, pela primeira 
vcoz, publicado no Diario do Piauhu de 1G e reproduzido sem 
interrupciio, até o dia 25 do mesmo mez. _ . 

Nesse mesmo dia, pelas dez horas da manha, circulou o 
jornal Apostolo, orgão clerical e opposicionista exaltado, tra
ze.ndo em sua quarta pagina um edital assignado pelo Presi
dente Benjamin de Souza Martins, em que declara que tendo 
convocado os conselheiros municipaos para se reunirem no 
Paço do Conselho Municipal, ás 10 horas do dia,-«acontece aue 
0 l'aco do referido Conselho está guardado por forca policial 
municiada, havendo iinminente perigo de uma aggressão á 
Junta Apuradora, pelo que, de accó!'do com o § 25, art. 7f, 
transfiro para amanhfí ús mesmas horas, no edifício das au
diencias do Exmo. S1·. Dr. Juiz l<ederal, os trabalhos da apu-
I'aciio.» .. 

Esse documentu, que foi a primeira prova positiva da 
traição do P1·csidente Benjamin Martins ao Partido CoDServa
ctor, merece ser mais detidamente examinado. 

A primeira observação u fazer é que não foi elle publicado 
no jornal ofl'icial do Estaclu como expressamente o exigem o 
urt. a• da lei n. 558 e nem nc Piauhy em que a Municipalidade 
publica, por contracto, os seus actos e re.solucões. O Apostolo, 
j,•rnal que publicou o edital de transferenoia, é orgão exaltado 
do elemento .clerical e tem sue. redacção e escriptorio no P.l'O
p·io Seminario da Diocese. A sua publicação, que se fazia. in
vnrinvelmente aos domingos, foi adi~da para segunda-feira, 
dia da o.puracüo das eleições estadoaes, afim de estampar o 
edital de transferoncia. Esse edital não foi esoripto pelo Se
cretario do Conselho Municipal, nem delle existe cópia no ar
chivo da Secretaria do mesmo Conselho, contrariando assim o 
disposto no n. 1 do art. 83, da lei n. 522. 

Examinemos agora os fundameutos que apresentou o Pre
sidente Benjamin Martins, para just.ificnr a transferencia cto 
di~ e local da sessão especial do Conselho Municipal, para apu
ração das eleições estadoaes. 

O art. 80 n. 388, de 29 de julho de 1905, ó assim redigido: 
«Quando por falta ou impedimento do.~ membros do Conselho, 
ou por qualquer outra causa, nãu poder ter Jogar a apuracã'' 
uo dia designado, o Presidente trans.ferirá o acto para o dia 
seguinte, fazendo publico o adiamento por editaes e pela im-
prensa, sendo possíveis.» · 

Ora, é geralmente sabido e disso ha documento publico, que 
no dia 25 de dezembro, compareceram ao edií'icio do Conselho 
Municipal, seis membros offactivos dos nove que formam a 
totalidade da corporacão c que, portanto, havia maioria para 
f, mcoionar o Conselho Municipal. 

_ A presença da guarda permanente no edifício, providencia 
cl•. ha muito tomada polo Intendente ~runicipal, em face de 
elevadas razões de ordem publica, nüo J. .. odia ser invocada como 
causa determinante daquella providencia, porquanto, em pri~ 
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1re iro Jogar, não se Jlódo considerar como- imminento poriS"o 
do aggr•essüo- a presença de uma guarda collocada ,iusLamouto 
para moLivo opposto e muitos mezcs antes o depois nenhum 
m Ligo da lei eleitoral, quer do Estado, quer federal, prohibe :1 
presenca de força publica na apuração das eleições. 

O § 2G do art. 76 (e não 71 como foi publicado no edital 
üc transl'ercncia) da lei local n. 388 refere-se á presença de 
'1':.1• cn no local cm quo funcciomun. us sessões eleitoraes nos dins 
<'o eleivõcs e nada tem que ver com a apuração geral dessas cloi
t'i'es para a expedição de diplomas c que é feita por uma cor
P'Il'nção politiea administ.rntivn que tom plena competencia para 
tnmar as providencias legnes que bem entender, para garantia 
da liberdar!A de suas deliberações, inclmivo requisitar forc;l! pn
bl. c a parrt conter cm respeito os perturbadores. 

Os :ll'Ligos de lei it1vocados pelo P•:esidcnte Benjamin Mar
tins, no seu edital ele transfercncia, portanto, não justificam 
u!Jsolutamcnte o seu 'acto violento e arbitraria. 

Examinemos agora a questão sob nut.ra face. Naquelle edi
tal o rel'erido Presidente não se limitou a transferir para o dia 
seguinte a sessão da apuração das eleições de deputados esta
danes, que devia realizar-se a 2'í de dezembro. l<'oi além :
transferia o local das sessões do Conselho Municipal para o edi
fício das audicncias do Juizo Federal. 

Vejamos agora se o Presidente tem competencia para isso. 
O arL. 78 da lei n. 522, enumerando as o.ttribuições desse func
cionario respond~ pela negativa. 

Com ofl'eito, o n. I desse artigo diJpõe o seguinte: 
· c Compete ao Presidente do Conselho: . 
Dirigir os trabalhos d11.s sessões, podendo prorogal-os 

Qilando o bem publico o exigir, MAS NÃO SUSPENDEL-OS OU 
ADIAL-08, salvo se a maioria dos membros presentes assim 
o doi iberau 

Ora, •Se o Presidente do Conselho não póde siquer suspender 
ou adiar os trabalhos elas sessões dessa corporação, como admit.
tir que elle possa adiar uma sessão que a lei d·eterminou dia 
certo par·a se realizar, c, mais ainda, transferir para local di
Vll'SO do designado por essa mesma lei, o local em que deverá 
ter Jogar essa sessão? 

Seria isso fazer o mais, quando não póde fazer o monos, 
1\lnis ainda. Seria um absurdo que collocaria todo o Conselho 
l\!unicipal na dependoncia exclusiva do seu Presidente, que, ar
mado de poder tão discrecionario, poderia a seu bel prazer e pot• 
mero capricho, obrigar os . conselheiros a se reunirem onde 
quer que approuvesse ao seu arbítrio. 

O pnrag!'Upho unico do art. 12 da lei n. 522, sabiamontl'i 
dispoz que •as f'uncções deliberativas do Conselho serão exer
cidas pelos membros do Conselho em •Jorvoraçiio> e <este só 
poderll delibornr quando estiverem presentes mais da metade 
dos seus membros, considerados taes os supplentes em exerci
cio~. (Art. 70 daquolln lei.) E para que as lois, rosolucõos, 
oditaes ü quuosquor actos do Conselho comecem a vigorar, é 
indispensuvel, no município desta Capital, que ellcs sejam pu-



SESSÃO llM 25 DE MAIO DE 1012 

blicados no OJ•giio oi'J'icial do J~stado (arl .. 1l7, da lei n. G22 
art. 30, da lei n. G!:!8, dn ~~ de junho de 1010 e arl. 1" dá 
loi n. G70, de O de juniJO do 'i!JIO). ' 

Ainda mais: - o at·L. üO, n. 3, das tantas vezes citada lei 
n .. 5221 dispõe que :;erão nullos as deliberações, actos e reso
luções dos conselhos muuicipaos,, «quando tomados ou appro
vados antes da abertura ou depois do encerramento da sessão 
OU FO'RA DO LOCAL PARA ELLAS DESIGNADO~. ' 

'l'odns essas disp_osic;ões demonstram, :í toda evidencia o 
mtuito do legislador em evitar reuniões clandestinas do Con
selho Munidpal e provam oxhuborantemente que o Presidenta 
Benjamin ~lal'l.ins,transl'erindo o local dus suas sessões,do edil'i
cio do propriedade da municipalidade cm que ellas se cl'J'octuam, 
vara uma sala dr.~ audieneias do Juizo .Federal, exhorbilou das 
suas J'unec;ões, urogando-so poderes que a lei não lho concedeu 
o que, ao contrario, lh'os negou. · 

AdmitLindo que as allcgaçõos do Presidente :Benjamin Mar
tins tivemm fundamento e que o Conselho Municipal se jul
gasse realmenlo coagido pela presenc:a da poquenn guarda per
manente, que h a tempos l'ôra pustada no edificio, a providencia 
a tomat· seria solicitar do Governo do EsLado a retirada da. 
mesma guarda e requisitar-lhe as providencias que j ulgasso 
necessarias partl garnnLia das deliberações do Conselho. Só 
depois de niio serem attendidas as suas solicitações, poderia o 
I>residonle encontrar ,justil'icativa para a trausforcncia do local 
o ainda assim sem amparo 1111 lei. 

A certidão da Secretaria do Governo, appensa a 
essa exposic;ão, domonstra que nenhuma providencia foi 
reclamada pelo Presidenle do Conselho. Aliás, é um 
facto publico e notol'io nesta Capital e o attestado 
do medico assistente do SJ•, Benjamin Martins, o illus
tr·ado clinico Dr. Bonifacio Perreira do Carvalho, prova 
que ello não sahiu do sua easa durante o dia 25 do dezembro e 
que ás 10 horas da manhã desse dia, visitou-o nos seus apo
sentos. 

Como, pois, podia o Sr. Benjamin Martins atf.estar que 1m
via força municiada gum·dando o Conselho 1\!unicipal o se dizei' 
nmeacado? 

E para que tal!s ameaças, se o partido conse'rvador contava 
firmes dous te!'ços dos conselheiros municipaes o o partido op
posionistn apenas tres? Onde a necessidade de uma maioria túo 
considcravel impcdit· a minoria de a olla so reunir para pro
cederem, conjuntamente, a apura(•ão das nloicõos ostadoacs? 

Pois não ó evidente quo o inl.cJ·esso do partido conservador 
-era .iustnmonl.e o oppost.o: - isto ó, oviLar pot• todos os meios 

o modos qualquer violeucia ao Conselho Municipal'! . 
Coagit• os consnlhoit•os munieipacs para que, se nus corpo

racões dclibol'ntivns (, a maioria quo doeide as questões e o par
tido conservador contava com essa maioria? A 'diplomacfLD dos 
seus candidatos, aliás, ltJgitimamcnto oloilos, estava assim, do 
nnl.o-mão garantida. . 

E, cmquanto o PJ•osidc•nl.o Benjamin Martins, mentindo 11 
todo o seu passado politico, affii•mavu, do Jeito .em que jazia,· 

Volt• I 2l 
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doente, e por ouvir, que os conselheiros mUlllclpaes estavam
sem garantias, seis desLes sustentavam justamente o contraria
em officio ao Juiz Federal e em telegrammas ao Presidente dá
Republica e ao Ministro do Interior, e reuniam-se livremente
no Conselho Municipal para os trabalhos da apuração.

Uma vez enveredando pela estrada do crime, o Presidente
Benjamlll Martins perdeu os ultimos escrupuloso Entregue po
liticamente aos seus adversarios da vespera, não mediu sacri
ficios para convenceI-os da sinceridade da sua nova fé.

Começou transportando-se em cadeiTinha ao edificio das
audiencias do Juizo Federal, onde, aSsistido de tres medicos,
que lhe administravam injecções de cafeina e fazendo continuas
inhalações de ether,permaneeia, menos de meia hora,presidindo
a mais escandalosa fraude eleitoral que o povo desta Capital já
presenciou.

A' illegal convocação do Sr. Benjamin Martins, attende
ram, além delle, os dous conselheiros municipaes opposicionistas
Manoel Lopes Corrêa Lima e José João dos Santos, sendo que
este ultimo firmara dous dias antes, com sua assignatura, um
officio de protesto contra os boat08 de falta de garantias para
os conselheiros municipaes, que serviram de base á alludida
convocação.

De accõrdo com a lei organica dos municipios (art. 70,
da lei n. 522), e o art. 80 da lei estadoal n. 388, não era pos
sivel ter começo a apuração, por falta de maioria dos membros
do Conselho, devendo o Presidente convocar os supplentes para
a sessão seguinte.

Assim, porém, não procedeu o Sr. Benj amin Martins, tão
convencido estava da falta de legalidade da reunião que convo
cara. Arrogando-se o poder de 2,nnullar actos solemnes do
Conselho Municipal e do Poder Executivo estadoaI, deferiu com
promisso aos dous supplentes Francellino Campos e Portellada
Sobrinho, que já haviam, em processo regular e findo, perdido
os seus logares € com eUes organizou uma duplicata de Conselho
Municipal.

O Sr. Benjamin Martins, assim procedendo, incorria, si
multaneamente nas penas dos arts. lU e 224, do Codigo Penal.
oppondo-se á execução de actos do poder competente. Com
mettia mais o crime previsto no art. 93 da lei n. 388, que
pune toda e qualquer :lraude da Junta Apuradora das eleiçõe~.

Os crimes dos arts. i II do Codigo Penal e 93 da lei estadoaI
fi. 388, são da competencia da justiça federal e deviam, por
tanto, ser processados perante o J ui7: Federal da secção.

Entretanto, com surpreza geréll de toda a população dest:>.
l'apital e do Estado, o Juiz F~deral prestou decidido con~u~~o
á fraude eleitoral que se proJectava. FOI mesmo, na opllllao
do conceituado orgão da imprensa local, o seu mais decidido col
laborador.

i{ecebendo, na manhã de 25 de dezembro, um officio d(i
Presidente Benj amin Martins, alleg".ll1do «se achar o Conselho
Municipal sob imminente perigo de coacção», sem, comtudo,
juntar uma só prova do allegado e menos ain~a de .lhe haverem
sido recusadas pelos poderes locaes as provldenclas que s6 a



SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1912

estes cabiam dar, o Juiz Federal, deferiu. immediatament~ o
pedido mandando franquear o proprio edificio das suas audlen
cias para nelle ser desrespeitada a lei e praticada uma vergo
nhosissima farça.

Nem um instante reflectiu o Juiz Federal nas funestas
consequencias a que ia dar logar o seu acto, e que, pratican
do-o, se tornava cumplice da anarchia politica - administra
tiva que ameaça o Estado.

O officio do Sr. Benj amin Martins pedindo uma sala dn
edificio das audiencias do Juizo Federal, para nella funccionar
a duplicata do Conselho Municipal e a resposta immediata que
lhe deu o Juiz Federal, são a prova mais evidente da parcia
lidade deste magistrado.

Como muito bem accentúa o Piauhy, de 31 de dezembro
do anno proximo findo, «em pouco mais de duas horas em uma
terra em que difficillimas são as communicações, houve tempo
para o Presidente do Conselho, que se acha grandemente en
fermo, verificar que o edificio do Conselho Municipal se acha
va cercado por força publica, para officiar ao Dl'. Demosthe
nes Avelino, solicitando o edifico do Forum Federal, para nelle
funccionar o Conselho Municipal, houve tempo para o Dl'. De
mosthenes responder a esse officio, accedendo ao pedido, houve
tempo ainda para se escre,er um edital adiando a reunião do
Conselho Municipal, para compor na typographia do Apostalo,
esse edital, imprimir o jornal e fazer a sua distribuição.])

O laconico officio de resposta do Juiz Federal, ao Sr. Ben
j amin .Martins, nada esclarece sobre o facto.

Assoalham os maldizentes que o Juiz Federal assim pro
cedeu porque entre os c::mdidatos da opposição estava o Sr.
Leucippo Avelino, filho daquelle juiz, que desta arte tinha
directo interesse na fraude eleitoral que se projectava.

Deixamos ao leitor o cuida=lo de tirar as conclusões e fa
zer as reflexões que os exames desses acontecimentos, natu
ralmente, desp'~rtam.

Entretanto, queremos, para orientação do julgamento
apresentar ainda um outro facto, posterior a esses e que melhor
revela a attitude do Juiz Federal, em toda essa questão.

O periodo presidencial do conselheiro Benj amin Martins
terminava a 31 de dezembro, devendo no dia 1 de janeiro se
reunir o Conselho Municipal, para eleger o seu novo Presidente.

O Partido Conservador, contava como vimos com seis ·con
selheiros e a opposição apenas tres. A victoria do Partido Con
servador, portanto, era inevitavel.

O partido opposicionista, que j á fizera duplicatas da Con
venção do Partido Consenador, para escolha de candidatos
para Governador do Estado, e de Junta Apuradora das eleições
estadoaes, pensou tambem em fazer uma duplicata de Conselho
Municipal. Começaram, então, a circular na cidade os boatos
de que o Sr. Benjamin Martins. com os conselheiros Manoel
Lopes e José João dos Santos, se reuniriam no Juizo Federal,
para realizarem esse plano.

O boato era tão absurào que, a principio, ninguem a elle
deu credito.
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Avolumando-se, porém, os t•umorcs e tendo adquirido ·al
guns membros da Commiõsão Exouuliva do Partido Conscz·va
dor a certeza de que alguma cousa se Lentaria naquelle sentido, 
procuraram o Governador de Estado, para lhe cxpôt• a stluacfil 
o pedir a sua intervenção junto ao Jutz Jlnderal, afim de evitar 
que este concot·ressc para a consumma desse atlonlado contra 
.a brla marcha da administrar;ão do t!_lunicipio. Outras pessoas 
Igualmente mteressadas na manutencao da ordem nos negocias 
municipaes, Justamente alarmadas com os boatos que circula· 
vam, vieram l.ambcm ao palacio do Governo, lembrar n mesma 
medida .i:í suggerida pelos membros da Commissão Executiva 
do partido. 

Pensavam lodos quo o .Tuiz Federal não se tornaria cum
plicc de uma tão dosbragada farr:a. politica, visando exclusi· 
vamente implantar a anarchin administrativa no municipio. 

O Governador do Estado, {l vista dessas solicilar;ões, so 
decidia a oJ'J'iciar ao Juiz :lleder·al, assegurando-lhe que ne
nhum perigo corriam os consc!heiroR municipaes, que podiam 
livremente reunir-se e deliberar· no edificio JH'Op!'io do Go~ 
vot•no municipal, como inintet'!'uptatnenlo o haviam feito ató 
então, terminando J>Ot' dizer ao Juiz .Federal, que o governo 
estadoal, aliús o unico competcnl.e no easo dnt·ia aos referidos 
conselheiros munícipacs todas as garantias de que elles, por
;venturn, carecessem. 

Este officio da mais alla autoridade do Estado, redigido 
nos termos os mais attencicsos, meroccu uma resposta insolila 
do Juiz Federal, que levou por deanle o plano preconcebido 
de anarchisar a administração do municipio da Capital. 

Aprofundemos, J>Ot'<ím, um pouco mais a questão. 
Pela lei n. ií~2. jt\ muitas vezes citada, o Presidente do Con

lho Municipal, ,; cleil.o pot· um atmo, cu,io periodo se conta de 
1 de janeiro a 3·1 de dezembro. No dia da e!oir;ão da nova mesa, 
assumo a pr~sideucia o cousn!heiro municipal que tiver sido 
ma-is 1Jotarlo, e dirige os trabalhos (al'l.. 4!l, combinado com 

. ·I !'" !'!' l" I ,· "'J'> ) os ,u ,s. )o) o > ,, < "· c n. ,)_,_, 
O p!'esidonl.t!, !llW l.et•minou o nm.nda~o. nenhuma rnncc.ão 

nspeninl PXN'en :-n um eousnlhmro munw1pal-eomo os do
n1uis. 

O St•, Bon.iamin ~lartins, a 1 de ,janeit•o, portanto, uchuva
so neste caso, isto <\ deixara do ser presidento do Çonsolho 
Municipal, e a direccão _dos Lraball.ws dessa cot•pot•tu:ao com
pol.ia, dentre os consrlheli'OS, ao mats votado, que era o cot·onel 
Manoel !laym,mdo da Paz. . . 

O .Jniz .Federal, mio so íucomtnodou com a I'Xtslenetn des
Rn~ cli::;posi,;ões legnes, menor.; ainda eom a~ exigoncins. do ,bem 
publico, que lhe podiam mais modcrn~ão n mt•nos purttdurtsll'!o 
c nem siqucr exigiu, pam defesa do neto violento, de que. hm 
se lot•nnr eumplico, que o Sr. Ben.iumin 1\\at•l.ins, Jli'Oduztsse, 
no monos, um simulacro de Jll'OVa do que articulava nos seus 
oJ'fieios. . · 1 

Mais uma \'e~ a palavt·n. do St·. BenJamin ~larluts, em a!.
mitl.itla como itwonl.rasluvel pnlo Juiz Federal. Pm·a d~s.trllll' 
suas affir•mativns essn ,iui?. tinha em seu poder UI!} offlctp do 
Govcl'lllldor, asse!;uruudo-ll!e, em lermos peromplot•tos, a fn·mo 
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intenção do Governo do Estado, dn ecr·<~a<' o Conselho i\!unicirnl, 
de todas as gar·anLias. illns, esse ofl'ieio nenhuma attcnr;ão lho 
mereceu. 

A historia deste triste episodio da vida politica rio Piauhy, 
merece ser contada miudamente, para quo bem del'inidas fi
quem as responsabilidades dos hornnns que rntão d i!'Ígiarn n 
opinião do Estado. E quando isso se fizer, crrf.amente, ningncm 
será mais rcsronsavcf pelo nl'f!icLivo pm•iodo do incertezas, <Ir 
duvidas c de temores, entravando por quasi um anno toda il. 
vida administrativa do Est.ndo, do qur o Juiz Federal Dr. Dc
mosthencs Avelino, cumrfico ostensivo das duplicatas de apti
ração das nleir;ões estadoaés c da dualidade de Conselho Muni
cipal da Capital. 

Nos seus officios ao .Tuiz Federal, o Sr. BenJamin Martins, 
nllcga fantasticas rlesordens. A explosão de uma bomba rle fo
gurJtão, na pmça Uruguaya.na, nas proximidades dn Tmpronsa 
Official, facto commum c trivial nas rípocas de agitação politi
ca, empregado correntemcn te por ambos os partidos pnm ma
nifostaJ·r.m ~uidosamente a sua alegria e o seu enf.husiasmo, 
foi c!r.vada ás proporções de um verdadeiro af.f.ontarJo anar
chista ! E com isso, além de miseraveis ealumnias desf.if.uidns 
de base, foi que o Sr. Ben,iamin Martins, fe1. obra, pnrn nllegnr 
como suppostas faltas de {Iarantias, quando a verdade '' que 
a ordem publica na cidade era completa e isso mesmo af.testa 
o noticiario de todos os ,iornars e a certidão da Secretaria do 
Estarlo da Policia. que, vae Publicada :\ pagina deste volume. 

A apuração das netas fa!sa,q dllS eleições estndones durou 
cinco dias, durante os quaes, apenas por meia hora, o Sr. Bcn
.inmin Martins permanecia na casa das audioncias do Juizo 
Federal, fingindo um trabalho que, na realidade, era feito na 
casa particular do um dos conselheiros municípnes. As pes
soas que acompanhavam o desnnrolar da comedia ficavam 
surprezas ao sabor·, pela leitura das actas, que na ult.imn ses
são se trabalhara até tros c quatro horas da tardo o se fizcJ•n 
a apuração do taes o taes municípios, quando a Vl!l'rla<lc ,1 que 
as sessões se suspondiam invarinvo!monte :\s 10 'h horas do 
dia o o unico serviço cr,a ler e nssignnJ' a neta dos frnbnlhos da 
snssüo anterior I 

E o precnrio estado d~ snurlil do SJ•, Bnn,inmin •rnrUns, 
quo presidia r\ cscandnlosn fnrcn. não lhe prr•mif,f,in maior 
csforr)o. 
· Foi assim que, no cal!o dr einco dias dr inalmfc cs(Ol'Çn, 

o Sr·. Bnn.inmin n os seus quatro dig-nos compar·sns manclarn!Jl 
puhlicnT' pelo A.po.vtnlo dr I de ,innriro uma nef.n de nplll'nçao 
geral, em qun se nonsidemvam rl~itos 25 Dnpuf.ndos I'Sf.nr!oars 
do pnrUdo opposieionista I 

••• 

Emquant.n o presidentn Ben,inmin do Sou?.a Martins, t.I'fl
hindo sngrndos compromissos, abandonava :í ultima hom r no 
momento mais decisivo da luto, os srus em•J•r!igionnrios dr to
dos os tempos; no dia 25 dn dewmbr•o ti~ !DI!, :ís lO llorns dn ..... :., 
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manhã. no edifícIO do Governo Municipal, presentes os seis
Conselheiros municipaes Raymundo Antoni(l de Farias, Ma
noel Raymundo da Paz, Sinval de Castro e Silva, Viriato Rios
do Carmo, Laurindo Campel\o de Senna Rosa e Pedro de Moura
Santos, davam-se começo aos trabalhos da apuração das elei
ções estadoaes.

Assummdo a presidencia, na fórma do art. 47 da lei
n. 522, o Vice-Presidente Raymundo Antonio de Farias, foi
aberta a sessão e dado começo aos trabalhos que correram
sempre sob a fiscalização de enorme concurso popular e com
assistencia .:tu fiscal do Partido Republicano Conservador,
Deputado Feder~l Dl'. João Henrique de Souza Gayoso e fl
mendra.

A' sessão inicial compareceram altas :lutoridades estadoaes
e federaes e extraordinario concurso de povo, vendo-se repre
sentantes de todas as classes sociaes e de todas as parcialida
des politicas. Foram tiradas photogra~"jhias.

Em seguida ti abertura da sessão o :Presidente em exer
cicio, coronel Raymundo Antonio de 'Farias, cfficiou ao juiz
federal e ao ,juiz de direito da 2" Vara da Capitai, communi
cando que o Conselho Municipal iniciava os trabalhos da apu
ração das eleições de Deputados estadoaes, com a presença
de sei.s senhores conselheiros municipaes que representavam
os dous terços dos membros da corporação. No mesmo sentido
o Conselho Municipal dirigiu telegrammas aoS Exmos. Srs. Pre
sidente da Republica e Ministro do Interior.

Na segunda sessão (26 de dezembro) o Conselho lVIuni
cipal teve conhecimento do acto de violencia praticado pelo
Presidente Benjamin Martins, com a cumplicidade do juiz
federal, Dr. Demosthenes Avelino, transferindo para a casa das
audiencias do Juizo Federal o local das suas sessões. O officio
que, em vista disso, o Conselho Municipal dirigiu ao juiz fe
deral é um documfmto que merece ser lido e que. infeliz
mente, ficou sem resposta, até a data em que escrevemos.

,A imprensa local acoml)anhou com interesse as sessões
do Conselho para a apuração e registrou, nos seus noticiarios.
o andamento dos trabalhos.

As actas das sessões foram todas publicadas no Diario
do Pi.auhy, orgão official dos poderes do Estado e por ellas se
verifica o escrupulo que presidiu a apuração que o Conselho
procurou fazer com todo o rigol' da lei, maxima publicidade
e o mais absoluto l'espeito á verdade eleitoral.

Os factos posteriores

Concluida a farça da apuração das eleições de Deputados
estadoaes na casa das audiencias do Juizo Federal, a colligação.
como então se denominava o partido opposicionista, entrou
no auge da exaILação.

Os seus partidarios ameaçavam publica e abertamente
a todo mundo, sem exc.eptuar mesmo as mais altas autorida
des administrativas do Estado. A sua imprensa excedIa em
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inso!oncia o dcsbragnmcnto tudo quanto até então se havia: 
visto do insolilo c aggrcssivo. Uma onda do lama cobriu dos 
mais torpes baldõcs os piaullycnses mais eminentes oela sua 
cultura, pelos seus trabalhos o pela sua dedicação á grandeza 
do Estado. 

O desrespeito ús autoridades, sobretudo ás administra
tivas estadoacs o municipaes, era prégndo em todas as edições 
dos ,iomacs de opposiçiio, c não raro se encontrava o incita
monto no nssnssinal.o do proprio Governador do Estado o dos 
sous mais immcdinlos auxiliares. 

Foi cm meio dessa tempestade de lama que se preparou 
n dualidade de Conselho Municipal da capital a quo já nos re
ferimos no artigo anterior c a olcir;lio o sorteio da commissão 
do alistamento eleitoral. 

O juiz de dit·cito da :2" Vara da Capital, Presidente da Com
missão de Alisl.nmcnto, momht·o do dit'Cctorio do partido oppo
sicionista c Jlolil.ico oxnltndissimo, começou transferindo tam
bcm pa!'a o oclil'icio das audiuncias do Juizo Federal o local 
das sessões daquclla commissão, contl'n o que expressamente 
dispõe o art. H da lei n. L2GO, de 15 de novembro do 1904, e 
o nrt. i!t do regulamento que baixou com o decreto n. 5.391, 
do 12 de dezembro de 100L 

No dia seguinte, para ter Jogar a eleição c sorteio dos mem
bros daquella commissão, compareceram os conselheiros mu
nicipaes o supplcntcs filiados ao partido conservado,·, em nu
mero do oito, quo aprcscntnran1 uma petição fundamentada, 
pedindo quo fosse tomado por termo o seu protos~o contra a
reunião naqucllc local e a serventia dos supplentes Francellino 
Campos c Antonio Gonçalves l'orlclladn Sobrinho, que já não 
podiam, pelos motivos atrás referidos, ser eonsiderados mem
bros do Governo Municipal. J~ssa pcf.içilo foi indeferida im
modintament.c pelo juiz prosidon le, que a restituiu aos conse
lheiros municipacs que a subscreviam. (1). 

Na reunião, deviam l.amiJcm ser sorteados os tros mem
bros da Commissão de Alistamento, tirados do entro os quinze 
maiores contribuintes dos impostos predial e de industria e 
profissão. O Juiz não chamou, como é de praxe, a uma crennca 
para retirar as ccdulas com os nomes dos contribuintes e foi 
mais feliz assim, porque com a sua propria mão sorteou a 
tres corroligionari•>s seus, ficando desl.'arto o seu partido com 
uma grande maioria na Commissüo de Alistamento. 

Dalli cm doanto os trabalhos dessa Commissiio prosegui
ram com irrcgularidudo la! c tamanha parcialiddc, quo os pro
prios partidarios da col!igarão, menos exait,ados, faziam-lhe 
veladas censuras, o deu Jogar· a que toda a revisão fosso annul-
lada, pela Junta de nccmsos, _ 

Diariarncnt.o eram alistadas crianças o nnalphabotos, vindos 
do Lodos os pontos ([os municípios de Flores o Caxias, do Ma
ranhão, o dos do Bel<;m, Alto Long(L o União, do Piauhy. O par
tido opposirdonista ~neria, a Lodo transe, fazer uma osmngn
dom maiol'i:t no alist.nmonl.o da capil.rtl, porque so ospnlhou 
a ct·mw.a do que o Prcsirlcnle dn llcpul>licn reconheceria Gover
nador 'ao cauclidnlo <JUe nmiot· vola<;ão obtivesse na capital, 
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sem dar nenhuma importancia :ís votações dos demais muni
cípios. 

0:> nlteslados do residencia, exigidos pela lei eleitoral, 
eram ubtid·Js de dous negociantes quaesquer da colligação, con
forme J'acilil.ava a ul/.ima reforma, de sorte que niío havia meio 
de evit.nr o abuso na commissão de alist.amenlo, com a inclusão 
de indivíduos de fóm do município. ·, . 

Ainda mio parou, porém, ahi a fa!Ln do escrupulo da colli
gação, no intuito do augment.ar o eleitorado que lhe era sym
pathico. !•luitos eleitores de Flõres e de Caxias, municípios onde 
dominam os Srs. Odyln Costa e José Cruz, ror.am alistados em 
Thcrr.zina e ficaram a votar simult.aneamenle no Piauhy e Ma
ranhão! 

A mnchina eleitoral foi, assim, montada com uma perícia 
.e um descaro admirnveis. 

E foi por isso que a revisão de 1912 alistou para mais de 
oitocentos novos eleitores, isto é, mais um terço do total de 
todo o eleitorado da capital, até então I 

Jloi debaixo da febre de ent.husiasmo, que lhes dava tão 
faceis vict.orias, que a colliga•;ão organizou a sua chapa de 
Deputados Federaes o de um SenadO I'. 

Jú deixamos sufl'icient.emente demonstrado na pri'meira 
parte deste trabalho que o pariido opposiocionista niio dispunha 
do um terço do eleitorado total do T~stado. A prudencia acon
selhava que apresentasse apenas um candidato a Deputado, 
cuja eleição se pod· .ria considerar, desde então, indispensavel. 

A cegueria partidaria, a convicção inabalavol que se in
cutiu no animo de todos os colligados do que o Governo Fede
ral mandaria reconhecer os seus eandidatos, fosse qual fosso 
a votação com que se apresentassem na Gamara dos Deputados, 
levou-os ao desast.mdo erro politico de recommendarem dous 
candidatos: os Srs. Dr. Joaquim Cruz, antigo chel'o e polit.ico 
de prestigio o o Sr. Antonio Mart.ins de Ar~a Leão, que então 
ensaiava os seus primei1·os passos nessa tormentosa arena. 

Para Senador a eoJJ igação indicou, sem consulta o sem .iii
mais ter obf,ido a sna approvação, o nome do eminente 
pinuhyenso Dr. Antonio Carlos Coelho Rodrigues, tiio pre
maturamente roubado, pela morte, ao servico da patria, que elle 
tanto nxf.remecia. Assim procedendo, a co!ligacão teve menos 
em vista a oleir.ão daqno!le grande patricia do que chamar ele
mentos do pnrt.ido governista, ou ainda indecisos, para a sua 
chapa de Deput.udos est.adoaes. E a prova disso é que, passada 
n olcioão, nunca mais M tratou nn imprensa collir;nda da per
sonalidade do Dr. Coelho Rod1•igues, cuja derrota olle confes
sou, ao mesmo t.ompo que susf.ent.ava a vicf.oria dos seus dous 
candidatos, igualmente derrotados. . 

Mas a mnnoll!'a da col!igação surtiu om parte o seu offoito, 
logrando chamr.r a si as sympathias de velhos e respoitnveis 
magistrados, eu,ia dodicar.ão ao conselheiro Coelho Rodrigues 
era tradicional o sobo,iamenf.e conhecida. 

A eloi(•iio fnrlernl do 30 do ,ianoiro correu calma em todo 
o Estado, foi disputadissima e o mnis renhido e fiscalizado 
pleito eleitoral que se feriu no Piauhy, nos ultimas annos •. 

• 
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Conhecidos os resultados das eleições nos municípios do 
Estado, dando considm•avcl maioria sobre os seus competidores 
a todos os quatro candidatos do partido conservador, a colliga~ 
ção entrou em l'rnnca dissolução. Os homens sensatos que lá 
estavam comprehenderam o erro cm que. laboraram e só os 
exaltados continuaram a pensar que, fosse qual fosse o resul
tado das urnas, os seus candidatos seriam reconhecidos. 

1\!as não tardaram a se manifestar symptomas mais alar
mantes da dissolução e desintclligencia que reinava no seio 
dos colligados. E quando se approximou a vospera da reunião 
da Junta Apuradora das oleicõos J'edoraes, perdidas ns ultimas 
esperanr;as de conseguir uma duplicata dessa ,junta, pela ener
gioa atLitudc do honrado Sr. Dr. Juiz Substituto Federal, que 
a presidiu, explodiram violentamente os desgostos dos colli
gados. 

A primeira vid;ma foi o Sr. Odylo Costa, que teve de 
cede1• o seu logar de candidato do partido para Governador do 
Estado ao Sr. tenente-coronel Coriolano de Carvalho, que aca
bava de se notabilizar nos acontecimentos de Manáos o nas des
ordens da Fortaleza. 

A cnndjdaturn do Sr. Coriolano não foi bom recebida pela 
colligacão, sobretudo pelo elemento Cruz c pelo Sr. Odylo Costa, 
que levantaram, em contraposir;ão, a candidatura do capitão de 
engenheiros Antonio de A rê a Leão. 

O constrangimento dos colligados era evidente o transpa
recia na sua imprensa. O Apostolo, n. 248, de 25 do fevereiro, 
fazendo a npresenlaçfLO da candidatura do Sr. Coriolano, assim 
se expressou em uma especie do manifesto da •A União Po
pular ao eleitorado•: 

<Para vencer essa floresta escura, tentamos ainda acordar 
o povo, imrellindo-o para os combates das urnas. Tempo por-. 
di do . 
• • • • • o • o ••• o • o ••••••••• o o o •• o ••••• • ••••• o •••••••••••••••• o 

Que fa~er? A resposta csl:\ escripta no mnppa immenso da 
Republica: - o povo estendeu os brnr;os ao Exerci lo o clamou 
pelo remedia horoico da espada, - <ferro cm bra1.a no cancro 
das olignrch ias. • 
•••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o •••••••• o ••••••••••• o 

Não ha quem deixe do applandir o apoiar cm semelhante 
conjunctum as candidatmas militaros; - só os abutres que 
devoram ns entranhas da pn.tr•ia querida arrepiam a plumagem 
lugubre o soltam gritos do desespero . 
• • • o o •• o • o o •••••••• o •••••••• o • o ••••••••••••••• o • ' •••••••• 

A's urnas, pinuhyensos; - de,lla vez leremos uma espada 
para cortar o torpe e· pestifero <bico de ponna•. 

Que o glorioso libertador conta com a solidariedade dos 
seus companheiros de armas, prova-o exubcrantomonlo o tele
grammn soglJint.o, que nos foi dirigido: (transcrevo f:! t.ole
gramma collcclivo tln ofl'icialidadn elo Coarí1 applnudmdo a 
escolha do tonenlc-coroncl Coriolano rmt·a candidato a Gover
nador do Estado) •. 
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Foi assim que so apresentou a candidatura Coriol!mo o foi 
por isso quo ol!n J'ieou populat'izada o conhecida com o nome 
do candidatura do terror. 

Ei'J'ectivnmento o manifesto do que transcrevemos os tre
chos mais frizantos não csludn o tenente-coronel Coriolnno 
corno administrador nem e11unwm os elementos eleitornos com 
que contará a sun candidatura. Diz positivamente que a acceita 
porque o !lo /.cm uma espada para vencer I 

E, note-se bem, isso ern dito peln ~União Populan, que 
é o partido civilista do Piauhy, o no jornal Apostolo, orgão offi
cial desse mesmo part.idol 

Um rubro milil.arista não diria melhor do que ossos pro
tensos civilistas. 

Emqumüo a colligação so debn/.ia cm lula intestina, ú pro
cura do um eandicla/.o .val:vadoi' pam collocar no Governo do 
Estado, a .Tunl.n Apm·ndorn, sob a pi•esidoncia do integro Juiz 
Susbsl.i/,ul.o Federal, Dr. Ahdia Neves, proseguia com toda re
gulai' idade aos seus trabalhos. 

A essa nssombléa concorreram vinte presidentes de con
selhos municipaes, rlo• quaes dezoito rlo partido conservador e 
dous da colligncão. Isso dá a medida da foroa eleitoral dos dous 
part.idos, convindo ainda accrescontar que os presidentes dos 
couso lhos munícipaes ausentes or·am todos pertencentes ao par-
tido conservador. . 

Os trnbalhos da .T unta Apuradora terminaram pela expe
di cão dos diplomas a todos os quatro conservadores, candidatos 
n Deputados, c para Senador· no marechal Pires Ferreira, tum
bom conservador, diplomas que foram nssignndos por todos os 
momhros rln Junta e os fiscnos de ambos os partidos. 

Os protestos apresentados não se ba2onram cm documentos, 
. limit;n1do-so os seus autores n simples nl!ogn~'õos, protestando 
a)•rosen/.ar provas peranl.o o poder verificador. As nlloA"acõos 
contra n sm•vontin do coronel Raymundo Antonio de Farias, 
como Presidente do Conselho Municipal da Capital, foram ca
balmo.nto refutadas no luminoso o ,íuridico of:ficio com quo o 
Sr. Dr. Juiz Substituto Federal (!) remetteu os diplomas e 
nuthonticas das eleições i'nrn o Congresso Nacional. · 

Pela apuração procedida, :faltnndo os municipioR de Pa
trocini·o, Glibuos, Corrente o Pnranaguá,foi e;,to o Nsultndo: 

Pnrn Senador: 

~fnrachnl Pires .. ........... , ...... , .......... . 
Çcelho Rodrigues: .................. , .......... . 

Pnm Deputados: 

Dr . .Tonquim Piras................ . . . . . . . . .. . 
Irf.·Jix pncheco .................... : ....... :: ... . 
Dr. Jouo Gnyoso ............. ........ , ....... ., .. 
Dr'. fiuytnundo Arthur.... . .. , .... , ......... , . 
fJr. Jopquiln Çt•u;.: ......... , .....•.•.....••.....• 
J\nf.onto 1\lnrL1ns ..... , ..............• , ....•.. , .. 

!1' 248 
4.107 

!J.19f 
0.030 
!J.O!Il 
7.803 
5.6G9 
[).1!5 

• 
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,Jorrotarlos, assim, em todas as suns desnr!'azoadas pre
tensões, balidos nas urnas, dcscspot•anoados de obter, dentro d~ 
lei, a Victoria que nlme,invnm, os colligttdos ngarrnrnm-se, como 
nt· ufragos perdidos no oceano, (L ta boa rJc salvaçiio das candida
turas militares. 

O terror foi erigido cm arma de combate c rapidamente 
espalhavam-se por todo o Estado as mais alarmantes noticias. 
Os suécessos de Pernambuco, do Ccar(L, do AJagôas e da Bahia, 
que se t.eC'minaram pela qt11\da das s.ituacõcs respectivas, eram 
dados como prova c v ideatc da qwlda da do Pinuhy. 

Ape,zm· do torlos ossos recursos, do el.',io alcance só póde bem 
avaliar quem ostú, no t.hontro dos acontecimentos, soffrondo
Jhe os c fl'eitos, n partido comcrvador do Piauhy dou uma admi
r::,ol pt·ova da. sun diseiplina o da sua fidolidndo aos compro
misso>< assumidos pemnte o Estado o a l'ínção, com os seus mm
didnl.os n os seus ellefes. 

As candidaturas r~seolhidns na Convenção de 12 do outubro, 
p:.m Govm·nador o Vico-Governudor do Estado, foram mnnt.i
dris com firmeza o energia o nas eleições do 7 de abril deste 
nnno sallirnm Jogitimamrnl.o triumpluntcs das uruas. 

A' excepção ela Capilltl n rios municípios do Allo Longá, 
Bohím, Cast.ello o P iracunwn, onde os chefes opposicionist3f.i 
1.ão se quizemm submct.tcr ao degrndnnte papel de fabricadores 
de nelas falsas, em todos os demais n opposicão brilhou pela 
ausoncin. 

Essa abstenção, ali:\.s, .it't se vinha observando desde a npre
scnt.açi\o da candidatura Coriolano. 

Ao passo que os conservadores multiplicavam os meios do 
propaganda no seio do povo para popularizar a candidaturo. 
rio Dr·. l\ligucl nosa, por nwio do mccUnns, conferencins e bole
tins, os coll i gados conservnvnm-so na mais inexplienvel apathia. 
Apenas a sua imprensn redobrava de virulencia na linguagem. 

E nl.fi íts ves•pet•ns da eleir.ão esLivr:ram indecisos sobre o 
nome do candidnl.o que dovinm 'suftragnr. 

· Afinal, n 3 de abril, quatro dias antes dn oleiçiio, resolve
l'ttm todos acceitar o nome do t.enente-cr ronel Cariolano. 

E' o que ·se póclo ver do bolef.im da Cidade de Therc:ina, 
orgão officinl dn colli~;:acão, dist.ribuido naquello mesmo dtn, o 
r,m que se faz, positivamente, a declnrncão de que só então ficou 
tlofinHivamcnt.e nsscnt,ada a candidat,Qr·a do tcnonte-coronel 
Curiolano do Cm·vnlho, 

Basta os to simples faeto para demonstrar n impossibi. 
lidado da eloicão dessa militar. Em quatro dias cm material
monte impossível levar a todos os pont.os do Esf,ndo a noticia 
da apresentação do novo c•nndiduto. Aponas os municípios ser
vidos poJo tolcgmpho pocleriam recobm· a communicncão. 
Nos municípios do Sul, pnm onde as communicações são dif
ficilimns o exigem vinte o mais dias par·a Já chegar, como tiO 
t'aritt n clciçiio ? 

Essns ob,iccções, porém, ot•nm do somenos import•mcitl 
para quem est.avn do •nntomão resolvido a niio cotn]HU'ecor á$ 
urnns. 
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_J\~ netas f;~Jsas ~el'iam niJui mesm~ preparadas, com ·as 
certJducs uos a!Jstamontos obf,Jdos no Ju1zo Fcdm•ai ou não o 
sm·iam mnsmo. poJ·que, pura simular a farcn do 'reconheci·· 
mento, não haveria necessidade de taos actas, como já não 
foJ·am precizas pnr·a a farça anterior· da apuração de 'Depu. 
tados cstaduaos. 

O plano da colligação cr•a, ao que se ouvia da boca de todns 
os coll i gado;;, de uma simplicidade perfeita: - installuria•n 
no dia I de junho, PI'Otegidos poi' um habeas-corrms do iui1. 
t'cdcral, um simulncro de Asscmbléa Estadual c perante 'elln 
reconheceriam govemadm· do Estudo o tenonte-corond 
Cm•iolano de Carvalho. Ficariam, então, á espci'!l de uma ma. 
nifostação do Presidente d'n Republica. de que dependcri:l, 
em ultima analyse, o· reconhecimento do futuro governador• 
do Piauhy, 

O plano é, como se vil, de uma simplicidade perfeita. Peca, 
apenas, por não ter nenhuma bn;;e legal. 

Em face da lei olcitoral do Estado e do Regimnto cl:i 
Camarn dos Deputdos do Piauhy, é impossível a dualidudc do 
Poder Legislativo, porque não póde existir a duplicata de di. 
plomas, 

Nem é tambem possível dualidade de Conselho MunicirJal, 
que aqui t\ a Junta Apuradora, porque ollo não pódo ser com
posto de tres conselheiros municipaes e de dous supplent.ns 
fóra do cxorcicio, quando sois conselheiros municipaes· effo
ctivos estavam reunidos c funccion'Undo no edifício propi'itl 
do Conselho Municipal, conformo determina a lei, emquant.o 
que os primeiros se reuniam illegalmente na casa das nu
dienci•as do Juizo Federal, cedida para o acto pelo .iuiz federa!, 
que era directamente interessado por sou candidato oppo • 
sicionista, o seu filho, pharmacoutico Lcucippo Avelino. 

A apuração das eleições dos membros da Camarn dos Depu
tados é da com potencia do Conselho Municipal.da Capital (ar .77 
da lei n. 388, de 29 de .iulho de 1905), e tom lugar quarenta dias 
depois da clciçüo, sendo o dia e a hora da apuração publicados 
por edital, com antecedencin pelo menos de 10 dias <* § 1" o 2' 
do art. 77 da lei n. 388). 

O Conselho Munic!Bal da capital se compõe de novo mem
bros (art. !3 da lei n. u22, de 30 de ,junho de 1909) e pura que 
possa J'unccionar é nccessaria a presença de mais do metade dos 
membros do conselho (art. 70 da mesma lei n. ri22). 

A substituição do Presidente do Conselho pelo Vice-Presi
dente dnr-se-ha, hn.ia ou não communicaciio do impedimento 
daquelle, uma voz que elle niio esteja presente a hora de abrir-so 
a sessão (nrt. n da lei n. 522). 

Foi buscado neste artigo de lei quo o Vice-Prosidento Ray
mundo Antonio de Farias assumiu, na falta do Prcsidonte Bon
jamin Martins, a sessão do Conselho do dia 25 do dezembro .do 
t 911, para apuração das cloicões de deputados estadoaes e nss1m 
continuou, sempre no impedimento daquello presidente, até 31 
de dezembro, quando terminou n dita npuracão. A:s sessões. qo 
Conselho estiveram semJ)re presentes sois conselherros mumcr
paos, isto é, dous torcos âa totalidade dos s~us mombr·os. 
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A neta geral dn apuração coneluiu diplomando deputados 
estadoaes, além de outros, no coronel Haymundo Borges da 
Silva que era o Prcsidcnl e da Gamara dos Deputados que termi
nava o mandato. 

E, nos termos precisos do art. 15 do Hcgimcnto Interno 
dessa Gamara, é úquelle presidente que compete presidit· as ses
sões prcparatorias da. Gamara eleita. E' n seguinte a disposição 
citada do regimento: 

Art. 15. No primeiro anno de cada legislal.urn, cinco dias 
antes do designado para a abertura dos trabalhos, se reunirftu os 
Deputados eleitos na sala das sessões da Gamara, ao meio dia, 
cm sessão preparatoria c assumirá a presidencia o Presidente 
da Camara dos Deputados, que termina o mandato, si tiver sido 
eleito c diplomado. 

O art. 17, § 2" do mesmo regimento define diploma: - •a 
cópia authentica da acta geral da apuracão assignada pela maio
ria dos membros do Consclh'o~ e o § 3" do mesmo artigo, accrcs
conta que «no caso de duplicata considerar-se-ha simples con
testação a que foi assignada pela maioria~. 

Ora, o diploma ao coronel Haymundo Borges da Silva é as
signado por seis conselheiros municipaes, portanto, os dous ter
ços dos membros do Conselho. O seu diploma é, pois, o unico 
valido e o que preenche as condições da lei interna da Camara 
dos Deputados do Piauhy, Compete-lhe, pois, indiscutivelmente, 
a presidencin das sessões pTeparatorias da mesma Camara. 

Na apu1·ação realiu~a, illcgalmenl.o, na casa das audienclas 
do Juizo Federal, pelo ex-Presidente do Conselho, Benjamin 
Martins, só tomaram po.rte tres conselheiros municipaes inclu
sive o referido Presidente e dous supplcntes de conselheiros 
uue já não tinham essa qualidade, conformo deixámos domou•
tl'ado na segunda parto desta exposir:ão. 

E ainda mesmo que taes supplentes podessem J'unccio
nar, a acta da apura~.ão geral feita no Juizo Federal só ri assi
gnnda por cinco conselheiros e supplentes, quando a acta da 
apuração roaliznda no Conselho Municipal o foi por sois con
selheiros municipaes. 

Portanto nos termos do § :l" do nrt .. 17 do Hcgimento da 
Camnra dos Deputados do E,;tndo é essa ultima nela que [ll'oen
chc as condições da dcl'inicão do diploma nos termos da lei, o 
ainda mesmo que se queira investir do camcter de contesta
çiio o papel sujo at•ranjado pelo Sr. Benjamin Martins "os seus 
corrolir;ionarios; nos l.et•mos p1·ecisos do art .. 15 do citado He
r;imento, niLO ha nenhuma duvida r.ossivcl sobre a comp(Jtencia 
do cot•otwl llaymundo Borges dtt St!va, J>ara pt•esidit• n,; sessões 
prcpnrnt.orias da nova Camara. 

E si assim ,; c ficou exuberantemente demonstrado, eomo, 
a não ser pela violcncia e pela forr•.a, se podet·1l fazet• no P iauhy 
dualidade do .Cnmara de Deputados estadoaos c, consequenlo
montc, dualidade de Governador '! 

• 
• 

A Hepublica atravessa uma phnsn mcliudt•osa e dit'fioilma. 
As ambiçõo,;, os desejos iusoffridos de mando a!Jsoluto nunca 
subiram tanto. 
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•remos, JlOI'óm, uma 1'ó impot·ecivel nos desUnos do nossa 
patria o esporamos eom toda coul'ianca que a Hepublica sahir:í 
triumphanle da prova violonl.n a que estü sendo submelLida. 

E o Partido Conservador do Piuuhy, que congrega no sou 
seio os mais lidimos reprosonl.antos do Parl.ido IlopubliemJO 
do Estado, vencerá com a fiepublica, l!'iumphar:t com os cspi
ritos adiantados o patriotas quo sonham com um Piauhy livro 
o grande, a!Jsolulamenlo aborto a todas as uclividades, livre 
inteiramente das gaJ'!'US aduncas do clericalismo, do milita
rismo o da plutocracia, trindade maldita que o queria dominar 
para, no seu lerritorio, erguer a mais violenta o iuexpugnnvol 
âe todas as tyrannius. 

18' SESSlO, Ei\! 27 DE·li!AIO DE 1012 

PllESIDENCI,\ !lO SI\, QUJNTINO llOCAYUVA, VJCE-PllESJDENTE 

A' '1 hora da tardr, presento numm·o legal, abro-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Pedro Borges, 
Candido de Abreu, .Tonnlhas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do 
Brazil, Urbano Santos, iYfcndcs do Almeida, Ribeiro Gonçalves, 
Gervasio Passos, Pires .llert•cim, Fmneisco Sú, 'rhomaz Accioly, 
Tavares do I,yra, Antonio do Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo 
Leal, Gonçalves Ferrci!•a, Ribeiro do Brito, Oliveira Vnlladão, 
S<i Freire, Alfredo Ellis, Gonzaga .Tnymo, Mctello, .Tostí i\!ur
tinho, Generoso ~!arques, A.lcncnr Guimo.rãos, Folippo Schmidt, 
Hcrcilio Luz, Pinheiro Machado o Cassiano do Nascimento (31). 

Deixam do comparccor com causa ,iuslificada os Srs. Fer
reira Chaves, Arau,io Góos; Silvcrio Nory, Arthur Lemos, Lauro 
Sodrtí José Euzebio, Castro Pinto, Sigismundo Gononlvos, 
Gomos Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho o Campos, Ray
mundo do Miranda, José Marccllino, Ruy Barbosa, Ber
nardino Monteiro, J\!oniz Freire, João Lu iz Alves, Lourenço 
Baptista, Augusto de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno 
do Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano 'Pennn, Francisco Giy
cerio, Leopoldo de .Bulhõc.~, Braz Abrantes, A. Azoredo e Vi-
ctorino Monteiro (28). , 

E' lida, posta em discussão o, sem debato, approvadn n 
acta dn sessão anterior . 

' 
O Sr. a• Secretario .(servindo da 1') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tolc!:rnmmn do SI'. governador do Estado do Santa Cn
thnrinn, datado de 2·1 do corrente, communicundo que por de
creto n. 672, do 21 de maio, adiou pnra 16 do Junho do corrente 
nnno n oleiciio marcada para o dia 2, para preenchimento da 
vaga de Sonnqor Federal. obort.a com a r(!nuncin do Dr. Lnuro 
Müllor,- Inte1rado. 

' 

• • 

' ' 
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Officio do Sr. Ministro da Marinha, datado do 30 do de
zembro ulLimo, LransmiLtindo as monso,gons com .que o Sr. Pl'O• 
sidonlo da ltopublka restituo dous dos aulographos das reso
luções do Congresso Nacional, Hancciouadas, que regula .a avo
sontadoria dos JJUtJ•úos, machinislas, foguisl,as o remadores dos 
Arsonnos do ~larinha e do Guerra, das Alfandegas, do Soccono 
Naval,da Saude Publica, do Correio o dos professores do primei
l'as leLtrns das Escolas de Aprendizes Marinheiros, das Inspe
elorias da Saudo dos Portos o bom assim dos empregados das 
Capitanias dos Portos, remadores das fortalezas e de qunos
quor oul!·os estabelecimentos dependentes do 1\Iinisterio da 
Guorra.-Archivo-so um dos autographos o communique-so ;I 
Camara romeLtendo-se-lhe o outro. 

O Sr. 4" Secretario (se1•v'indo de 2") declara que não ha pa
receres. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Constando a ordem do di11 exclusiva
mente do votações, para as quaos não ha numero, vou levantar 
a sessão. 

Dosigno para ordem do dia da seguinte: 
Votação, om discussão unicn, da rodaccúo final do projecto 

n. 1, do 101~, que concede licença de seis mezes, com todos os 
vencimentos, ao Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, Ministro 
do Supremo Tribunal Federal; 
· Votacüo em 3' discussão, do projecto do Senado n. 2, de 
1912, concedendo ao Dr. Carolino Lconi Rumos, Jllinistro do 
Supremo Tribunal Federal, licenoa por um anno, com todos os 
vencimentos do seu cargo, para tratar da sua saude, onde lho 
convier. 

Lovnntn-sl) a sessão á 1 hora e .\0 minutos. 

-
20' SESSÃO, El\1 28 DE MAIO DE 1912 

l'lli'SIDilNCIA DO SI\, QUJN'J'JNO DOCAYIJVA, V!Cil-PimRIIJgN'I'I> 

A' 1 hora da tarde, presento numero legal, abre-se à 
sessão a quo concorrem os Srs. Quintino Bocnyuva~ Pedro 
Borges, Cnndid.o de Abreu, .Tonathn~ Podres!\. Gabriel ;:;nlgndo, 
Tndio do Braz!l J"am·o Sodró, .Toso Euzebw, Urbano Santos, 
Mondes de Almeida, Ribeiro Goncnlvos, Gorvnsio Pnssos, Pi
res Ferreira, Thomaz Accioly, Tavares do Lyrn, Antomo do 
Souza, Cunha Pedrosa, Wnli'rodo Leal, Castro P1pto, Gonon!
vos Ferreira, Itiboiro do Brito, Rnym~nd!J de ~hrundn, Gu\
lhormc Campos, Coelho e Campos, Oliveira Vnlladfío, 1\lomz 
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Freir.e, Sá I•'reirc, Feliciano Pcnna, A. Azercdo, 1\fetello, José 
1\Iurtmho, Generoso Marques, Alencar Guimarães Felippe 
Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro Machado o Cassiano do 
Nascimento. (37.). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Fer~ 
roira Chaves, ArauJo Góes, Silverio Nery, Arthur Lemos 
l<rancisco Sú, Sigismundo Gonçalves, Gomes Ribeiro, José 
llfarcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro,· Joíio Luiz 
Alves, Lourenço Baptista, Augusto do Vasconcellos, Alcindo 
Guanabara, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo 
Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Buihões, Braz Abrantes, 
Gonzaga Jayme e Victorino Monteiro. (22.) 

E' lida, posta cm discussão e, sem debate; approvnda a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de I") dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tciegramma do Sr. Roque Saenz Peiia, Presidente da Re~ 
publica Argentina, datado do 28 do corrente, concebido nos 
eoguintes termos: 

« 1\Ic h a sido gratíssimo recibir e i telegrammn em quo 
V. Ex. me transmitte los votos amistosos y cordinles que ha 
cxpresado cl illustre Senado brazileno por ln nacion Argen~ 
tina con occasion dei anniversario de su indepeudencia asi 
como su adhesion a la politica internacional que ha inspirado 
los actos diplomaticos reuientes de nucstros respectivos go~ 
biernos. Agradezco por intermedio de V. Ex. e! saludo que 
complazco en retrihuh· cm nombre dei pueblo y doi gobierno 
:Argentino haciendo votos por vuestra amistad inalt~rable y 
por la felicidad y grandeza de la nacion braziietia.~ - In
teirado. 

Officio do Sr. Bueno Brandão, Presidente do Estado do 
Minas Geraes, datado de 25 do corrente, agradecendo n c~ll!~ 
municação do Senado da eleicão da Mesa quo tem do pres1d1r 
aos t1·abalhos no corrente arino .. - Inteirado. 

nequerimentos: 
Um, do Dr. Joaquim José Saraiva ·.runior, Juiz dos Feitos 

da Fazenda Municipal, pedindo um nnno de licenca, com todos 
os vencimen~os, para tratamento do saudo. - A' Commissão 
de Finanças. 

Um, de Antonio Rodrigues de Almeida Novnes, ex-agente 
da Estrada de Ferro Central do Brnzil, pedindo ao Congresso 
a sua reintegração no qull.dro dos funccionarios daquolla ro
particão, para o effeito do ser aposentado, contando-se-lhe o 
tempo de serviço prestado, do accõrdo com ás lois viS'entes. 
-A' Commissão de Pinancas. 

O Sr. 4" Secretario, (servindo de 2") procedo ú leitura dos 
seguintes 



SESSÃO ll~l 28 DE M.\10 DC: !DI!! 36Q 

P.\IliWilims 

N. 25-1012 

A Commissãu do Constitui~ão e Diplomacia 6Studou minu
ciosamente a roso!ucão municipal do r, de janeiro de IUI2 ve
tatla pelo Prefeito do Distrieto, cujas razões, datadas de' O do 
mesmo mez e unno, foram tamhom altentamcnte consideradas 
e vcrifi,ea~do que estas consultam os interesses do districto 
pelos motivos expcndidos c attendendo que estes são realmente 
prejudicados pela referida resoluçito, é de parecer que o ·vt!to 
entro cm discussão e seja appl'Ovado. 

Sala das Commissões, 27 do mui o de 1 OU.- ,1lencar Gui
mm·tics, presidcnte.-F. Mcndr:s de .4lnwida, relator.-Cass·iano 
do Nascimento. 

li!01'1VOS !lO «VE'l'O> IJO Pl\llPEI'l'O, N, 1, lll> 1012, A QUI~ SC: BIWERE 
O PAilECJm 8UPB.A 

Srs. Senadores- A inclusa resolução do Conselho i\!unici
pnl, pela qual ainda c mais Ulmt vez se regula a aposentadoria 
ou jubilação dos funccionarios municipaes, nfw pódo merecer a 
minha approvação, pelas razões que passo a expor ao Senado 
JTcdcral. 

A aposentadoria tios funccionarios municipaes rcgc"so 
actualmente pelas equitativas e bem ponderadas disposições das 
leis rnunicipues ns. üG7, dü Hl do abril de 181m, <J 7ü!i, de 4 do 
RtJlembro de '!DOO, nas quaos, sem maiO!' pre,iuim ou omi> aos 
corres publicas, c com alguns outros fnyot·es, sr~ repetem os 
preceitos da legislação federal sobre a aposentadoria dos fun
ccionarios pultlicos. E do mesmo modo, c com relovmllos favo-. 
res, é n ,iubilaciio dos prol'essol'es municipaes regulada pelo de~ 
creto legislativo n. 814, de 11l do dezembro do 1001, a que ex
pressamente se refere o art. '181 do decreto n. 838, d1l 20 de ou
tubro 'do anno findo. 

Vantagens extraot•dinarias pa!'a os funccionarios c onus 
püsadissimos para os cofres publicas instituo a nova resolução, 
já concedendo a aposentadoria com os vencimeutos (OTdenado 
e gmtificacão), o não com o simples ordenado, já outorgando 
favo!'os excepeiona<Js e sem ,iustificncão alguma para a aposen
tadoria do funccionario com serviço interino dü mais de um 
anuo em cargo supüi'ior ao sou, em qun ô oi'J'oclivo, já attri
buiudo no funccionnrio do mais de trinta annos de ser1•iço e 
ainda até uma gl'atificação do J5 o lo sobre os seus .vencimentos 
intogrnes, e jt\, finalmente, no sou uHimo artigo, mandando 
contar para os effcilos da aposonl.adoria cada nnno do serviço 
eomo ~o fossem dons, desdo que o J'uncciount·io lenha set•vico 
nocLuJ•no, quando este se1•viço )JOI' slla uaturc;a nüv puder sar. 

~~ ~ 
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c.?:ccutarlo du.1'antc o ditt ou. nas horas do expediente 1'CU!tla
nwutar, hypol.heses e:-;sns que. cel'tumenLn, a enda passo, ern 
cada caso, poderão ser invoeadas para a coutagt!m em dobro do 
tempo de servir;o municipal. 

Não lculw vauillado em dar o meu assentamento ús protcn
çõcs do funceionalismo pultlien, LJUamlo o!Jus me JlÚreecm Jus
las c dignas du sCt·em attcndidas. Assim, cm minila mensagem 
ao Conselho J\lunieipal, cu propt·io suggori o aug-mcnto dos 
vencimentos dos funccionarios munieip:ws, o sem demora sun
cuionci a rnspocLil'll l'eso!ução do conselho. No caso, porém, da 
nctunl roso!uç.flo, relativa :'t aposentadoria, os favores so mo 
al'J'iguram fóra de t.oda a Justa medida, ver·daueir·nmmltc extru
ordinarios o exccpcionaos, c cm a!Jsolula opposição com a si
tuação J'inanccira do dislricl.o. 

Eis, Srs. Senadores, as raz<ics por·quc, nos precisos termos 
do art. ~1 do decreto J'odct·a! n. G,tüO, de 8 de março do 1001, 
entendo ser a resolnvão OJ'a velada eontrnria aos iuLercsscs do 
disl.ricto. 

O Senado Federal decidirá com a sua cosl.umada sabedoria. 

Uio de Janeiro, fi d<J janeiro de lfl12.- GcnOI'lll Bento Ri
beiro Gw·ncil·o Monlei·ro. 

nESOLUÇhO DO CONSEf,IID "lUN!G!P,\1, A QUE SE J\JWEflllil! O PA
HECJW. H O 4: VETO :1) SUPilA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. L" A aposentadoria ou .iu!Jila(•iio dos funccionarios 

municipaes set•á concedida aos que contarem de 10 annos 
pura mais de servico municipal, em enso de invalidez com
provado perante connnissiio med ic:J. da Directoria Gorai de 
Hygiene. 

Art. 2.' Aos funccionarios nas condições do urt. 1 • se con
tará 1 1 30 dos vencimentos pot· anno de serviço 
com excepção dos m'om!li'OS do magisterio, directores de es
tabelecimontos do instrucr;.ão e inspectores escolares, que 
contarão 1 1 25 uos vencimentos pm• anno, 

Art. 3.' O funccionario que tiver ser\' ido, -sem interrupção 
interinamente ou pot· substituição, cargo SUJ10rior ao que 
axercia, por mais de um anuo, poderá se aposonl.ar no cargo 
qua cfJ'cctivnmcntc oxcr·cia, percebendo por anuo do serviço 
i I2G ·dos veucimcntos do cm·go proprio, comtanto que o 
tempo se,ia exclusivamcnt.c municipal. 

Art.. 4." Pnm a aposon t.ador i a na fórma do art. 1 • sorti 
nocessario que no t.empo npumdo haja mais de dous tercos 
de serviço exclusivamente municipal. 

Art. G.' O funcoionnrio que contar mttis do 30 unnos do 
serviço, na fôrma do m·l .. 4", te1•:í, além dos seus vencimentos, 
uma gratifica.;fio addicional elo oJG % sobra os mesmos ven
cimentos, graf,i l'icaçfio flUO sô sorá paga ao fnnccionario quo 
~stivor cm c!'fcctivo serviço o no exerci cio do cargo proprid. 
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Ar·l .. G.' O funccion:u·io n111nieipn! que nlt!m do serviço 
r!iuJ.'IIO l.ivl!t'' qunlqucr· sur·vi<;o nudut'JJO municipal, só con
l.at'lÍ este inl.cg-rnlmentc par.·a os l!i'fcitos íla nposent.adoria, 
qunndo este ser·vjl:o, por Hua naLLrr·ezn, não puder· ser cxocutado 
duranLe o dia ou tms lior·as dt! expediuntu I'ogulamontar. 

Ar!.. ~." Huvog-nm .. sc ns d isposi~~Ges em contrario. 
Disl.riel.o Federal, .; de Jnncir·o de '1012. - Gab·ricl O:orio 

rl!: Almuit!H, presitlcul.e. - Josli Clarimundo Nobre Mcllo, 
1" socr·ctarin.- AlrneJ·ilu/o J'hmun: Jlalchcl' da Baccllar, 2' sc
tario.- A imprimir. 

N. 26- 19!2 

.Pam nl.l.oJJdnr· ;í co11wniurwia do prompto restabeleci
mento dos passeh>s rJ seu revestimento, quando os proprie
l.arios uiio os tenham mandado J'azor·, o Uonslllho i\lunicipnl 
do llio di! .laneii'U Julgou conYcJJienl.e mnndat· iJlHl o Exe
cutivo os fizesse, hnscndos nos ~~ 2:J e 3G do nrt, '12 da Lei 
Or·ga 11 i cm rio Disl.t•iel.o FNier·n I. 

1!:, nnra quu n. eob1.·atu;n l'os::;n mais l'npidnmcul.c fcila, 
o Consel110 esl.alwleecn que eJI,, fosse feita, Juntamente com 
o ünpntito prudial, 11ns ~~puens em quo esse devus:;e ner· cobrado. 

Não :-;n t~nul'oi'llJOli o P!'cd'ei/.o eo/11 ossa t·esoluQãO e vetou-a 
sob o Jll'CIA!sLo du que ella l'el'ia os inl.cressos do Distl'icto e 
violava leis e regulnll!enl.os Jllunicipne~. 

As razões do vr!to s~o JWOcedcntes e, assim n Commissúo 
é de pm·ecct· que o veln entro cm diseussão e seJa npprovado. 

f;aJa das Commi~sõros, ~~ dn maio !ln !!H2,- Alencar• Gwi
mrll'Üf!s, I'>~'Psirlcnl.c. -- P. J/.?ndr:s de ,1/uu:irla, relator. - Cas
s"iMw r/o .Yasehnr:mlo. 

MO'l'IVOS DO « Vll'J'O ~ DO PRI!I'EI'ro, N. 13, DE 1011, A QUE SE REFERE 
O P.\HEf:Eil KlJPBA 

R::;, Snnador·nA: 
.-\ rcsnluc;ão elo Cnns.,lhn olunieipnl que del.ct·mina que a 

Pt·f:lJQi/,tu·a /'nea o r·t~vc·~tinwntn dos pns:-;oin:-;, sPmpr·c CflW os pt·o
fJI'j,~l.;lJ'ios do fll't 1dio:o; df'ÍXPill dt~ PXt~f~lltai-o !lO JH'élZO (JUO lllJll
GÍOllill', mndianle as eondi~.:,;r~s qnc• cstalJeleee, se~~ nceeitaYol om 
sua (Wirneir·n tml'l.o, n llH!SJilO Hi10 :-;o podtH'iÍ dizer• relativumrntc 
no ponto em f!nn ddPJ•mina o mndn rll!lo fJlJal n Jll'ofnilm·n dovo 
ser indnmnizalla dns despczns que fizer eom o revestimento dos 
pnsscios do prec:Jios, pm• conta dos proprictnrios rrmissos . 

. Pi't~e(d/.ün n J'nsolul:-fin qun a impor·l.aneia dP tans (}pspozas 
sr.Jn ineor·por·mla :-. do imposto pr•cc:Jial, c eoln·nua Juntamonto 
ePm este. 

Ora, conforme n:; leis vigentes, as dcsrczas que n Prcfei
f.m•a ndmnl.it" p:.T'n : ~ ~ n·~~~l.iJr•f'J'III~, d0 .. pn·;sr•!OS ~;(lo tem U·'·l 
podem fl~t\ nem l0111ill.' o ~~ar•adt)l' t.lo JIOJ)t,sL1J. ~;to desr·ezr.s que, 

- pnrn a rcspt>ct.iva inrl011lnizção, de1·m·iio sor ,justificadas c pt·o
"ndns Pl'i'!vinmnn!.t}; n st~rnenl.n dt~pnis dP Yt)J'ifir.ndns e npurad11B, 
écgnnrlo as J'C!<I'l1S cln clit'<'ii.O, o <quanl.tllll.> dcllas, ·, quo oe jH.l
dei't't inicial' a rxPew:ão pa1•a ~un orrodivn cobrança. _ 
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JncoJ·p~t·ar, p~i~ . .t impor·líliH'i<~ d1~ L;H!~ dr~:;;pm~n:-; :t do im
no~to prod1a.l e ln:wr o pagnnlL'IILo cle"i!.c! Hnposto deprlr.d::mto 
do dns allurlirlns despPzns sr.J'(t •~lll!ll'<JSI.aJ' a uma vel'hn 011 (li
vid!t .illiquirla a wtf,ur·o~n. r.le ,liqujda.: :"it~r·:í t~nnsic!t'l'at· o pr:op 1·ie
tnr·ro rleYt~tlor• dB tllllU qnantr:~ JJan lH'ot~;;;Lnlwleou.la enr let eomo 
imposto, u sim dopondentn de pr·m·:r du ra~to; ~eJ•ü pu.lo eng·Jo
hnuwulo da eol.II'Uli('O. do imposto e ~lo '-fliiWIIIm das despúzas 
com o I'O\'"'""ncuto dos TlflSSOJOS, fll't',JIIdJem· n pJ•ompto paga
mento dnquellc, quando impugtHHio e~su t!IIOIIfllm, :\eeJ•eseo: 
se, na 1.~p01~a eomrwi.Pnl.e m1o J'ol' l'c-itn eurúul:üivarrwntn o pa
garnonl.o du impnl'l.anc~in dns de~pt\Za~ 11111 tJlll•.;;;l.~o n rln do im
posto pl'!!dinl, I! n PJ•eroil.m·a paJ'n llaveJ' o total dn divida intun
tnr O CXfw.IILiYO fisenJ, Slll'g'ÍJ•;i.o l'n!,:illllPlll.n (~III .iii izo l'ee!amn
t}ÕCfl eonLJ•n f,nJ gcuer•o de pr·oeeRso, l'undadns em qun n lei s(J 
oconcede o executivo pnm colmtni.'U de dividas certn,ç e liquidas. 

De modo que a J•esoluç~.o, pJ'O<:tll.'amlo dnJ• I'IJrnedin a um mal 
concoJ'J'e pm·a ontJ·o mal, qual ol do~ rlii'J'ieultnJ• o Jl!'ompLn pa
gamento ou Tli'Ornpta cohrnru;a do imposto JH'edial de JH'Cdios, 
cu ,ias frentes ainda não tenham sr•11s pnssc i os revesUdos. 

A p1·esrnte resolução 1!, pni:-;, conLJ•Ju.•in nos inteJ'osses do 
Düd,ricto, por· violar disposif:-1ius de· lei..; o J'Pi;ulnrnenl:o:'l muni
cipae,s. 11elo QlJ~! nfio nwreN~ o muu n~~nnUnwntn. 

O Senado PP,dm~al, eom a ~ua HO:.;!.uuwda snbedoria, ,Íillgará 
dos l'nnrlnrncniM do meu acto. 

ll i o ele .rnne i J'O, 22 de dezomhJ'O de t \lli.-GeneJ•al /lento lU
beiro Cw·no!iro MollitJil·o. 

fiESOJ-U(!,\0 /10 CO:SSIII-HO ~lUNJCJP,IJ, A QUI~ S/1 nlll'III\EM O PA
HIICE/\ II O « V/1'1'0 > SUPRA 

O Con;;,.JI!o i\Juniuipal l'esolve: 
AI'L L" O revl'stimenl.o dos passoim, r:u,jos Jli'Opriul.nl'in~ não 

o l.o~nlmrn t•,:wcutncln rleni.J•o do pr·azll do ! J'inla r! ias, eont.ados da 
drlf,a da iul.irnrwfio J'eita par·a o eunJpl'iwnnto dessa nlH·ig-w~,fi.o, 
""':i l'eit.o ptda !'J•ol'nil.m·a, Rt'liciO J\ in1porl.anda dl'i>JW!IIIida eo
h!·ada dr. pr·npr•letal'in, ,iunLnmetJltrj tlf•lft o i1npo:-;io pr·Niiai. 

ArL ~.u Jtevog-am-sn a~ disposi((ti(JS on1 eoniJ'tll.'io 
Disi.J•iiJI.n .Ferloml, em JS do dozr,rnhro ele '101.1.-Gaú1'ir!l 

Ozurio r/e ,\ lmeida. presidou i.OJ.-.1 fi,\'( i Clrii'ÍIIIIITidu 1Yobre r/rJ 
,]{f!!lo, ·I" st~UJ'el.aJ•io.-· Alm.t!l'inrlu 1'!Jo·11wZ Malc/wr de IJacellar, 
2' secretario.- A imprimir. ·· 

N. 27- !9!,2 

A' ComJnissão do Consl.il.u it.:ão <J Diplomacia foi Jli'CSúlllo o 
fll'O,iúclo 11, .\,de I!JOI, fjUiJ oslalllll /'C~l'JIS pal':l O ]li'OOCSSO ciOS 
membros do l!ougJ·o~so, reg-ulamouLnn<lo nss1m o arl. ~o da Con
st.itu il'iw Vedt!!'H i. . · 

Ó pJ·o,it•sLn é eonsl.il.ueior!nl nxellplo no § G" do aJ·t.. t, ~or- · 
que p!'ORtlppou a rennncm da Immunrdnde. De _ltwLc\ sondo n un
munidnde uma eundif'.iiO csl.alwlceirlnpula Cousl.ii.Ui('ão como in
hm·enl.l•, ú qllalidnde du l)ppul.ndn ~lll ilo ~!HHHI?J', niin. •'• lie.il.o re
nunuüu• u ullu, nem u opt;üo pelo JU!gamenlu munelillll.o JII1]lOI'-

,. 
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ln J\l.lSs:~ l'niUJJwin. O llWIIlht·o dn Congt'l) . ..,~~w, apLaudo ~~~~lo ,iulgn
nwnto lllllllt'diato, não J'OIItiiJeia i'ts imnHinid:H.le~ cou.stiLtlc.io
lHl.n~ tplu, na llypotl~t!l'it~"jú esl.:i.o eomiH'ehendidns na ~~xcr.-pr;ão da 
flagJ·ancia rJe et·imo in:rl'inJu~avnl. 

. A lonf"a qu~sl.ilo eOJJsl.iÍ.ueional ,j:i osl.:i resolvida pelo pro
Pl'IO arl. ~O o nao merece nem Pt~t·miU.o mais discussfto. E, as-· 
Him, a Commi.o;!'ifio ~~de par'l!eeJ' fl\1!.'. o pr·ojeeto entt•e ern dbcu.:;
são o seja nppJ•ovndo eom n seguinte 

EMENDA 

«81lpprimn-so (11 ~ fjll do nrt. 1.» 
Saln das Com:niss.ics, 27 do mn.io de ·1012.-i\lrmcaJ' Guima

l'lies, p:·osidenl.c.-F. Jlcndus de Almeida, :·elalor.-Cassiano do 
Nascinwnto. 

PllOJllr.'J'O !lO RP.1'UOO N, .\,DE 1901, A QUE SE llEFt;nE O P,\RECJm· 
RIJP!L\, 

O Congresso Nocional decret.n: 
Al'l. L" Os Dopnl.ndos o SonndoJ'<'.'• desde qu~ tiverem rc

cehido o diploma nl.l\ á nova eleir.ilo, nilo poderão se:· presos nem 
J'll'OC~SSldos criminnlmenl.o, smn p!'<:via lieençn rio sun. Cnmara, 
salvo enso do rJagr·ancin em cJ•imt} innfinnçavel, 

§ l." A autoridad·:J que efl'er:l.tHll' on ml.ificnr n prisão elo 
Depnln.do ou Senador em flagt·nnl.e dclicto inafiancavel, deverá 
eommunical-a immedintnmente á rcspeeliva Camnra o, nrose
guindo na formação da culpn. a1.,1 :\ p:·onuncin, exclusivamente, 
remel.ler:\ os autos á mesma Camara, que re$olvcrú si o proccs~o 
deve continuar on não. 

§ ~.' Si a Camara resolver ~no o JH'oecsso não deve conti
nuar, serão os autos remei.Lidos eom offieio do Seerctario da 
Camn.ra ao ,iuir. a qua, commun icando-lho a J•esolur.-ão dn. Ca
mal'a. Neste caso, o ,íuiz manda:·:\ immcdial.amentc pur em lihcr~ 
dado o ae10usado, ficando o p:•oecsso suspenso ernquanlo durar a 
iJ.•violnhilidadc do accusndo. 

§ 3." Si a Camnra resolver ·que o proeesso devo eontinuar, 
s~.rão os autos rometl.idos com ol'l'icio do Sceret.ario da Camuru 
no Juiz [H'Oeossanl.c, ~uc laYt'aJ'Ú o despacho de pronuncia o o 
PI'Ocesso seg-u ir·ú aLé a ::;ontcnca final, que seJ'(l ennnnnu i cada ú 
Cama:·a tio aeeusado polo .iu iz que a prol'ori:·. 

_ § lt." Si o aecusado opl.nr 11elo ,iulgmnenl.o immediat.o, o 
juiz J'rlandarú. tornar por termo nos autos a rnn:uwin ela immu
nidnde, e, "ommunienndo-a ú rcspeel.iva Cnma:·a, p:•osogu ir:\ na 
forma.:;ii.o da ~~ulpa sem mais audicucin. da Camnra,tí qual, l)Ort}m, 
dcvorü commuJJ ienr pnm RIJa scioneia o despacho da [ll'onunc:a e 
n sonl.cuça J'inal. 

~ 5." A I'!JIIllncin da imrnunidnfk nii.o pôde Lm· Jogn t' dopoi::; 
que a Camnm do nccusndo Livor J•esolvido que o J1l'Ot!osso niLO 
continue. 
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Art. 2." Nos el.'imes n.finnt~nvni!-1 o noR innfiançavcjs, quando 
niio Livm· havido fll'isãn '"li J'lagl':ln/.o, o .iuiz n qurm fôt• npresrm
/,ndn a queixa nu dolllllwia eon/.t•a algum Depulaclo ou Senador, 
ou cx-o([icio no:-; ensos Nll qlle, as leis admittcm a nct~iio publica, 
dcvcrtí sol icil.nr da rnspccl.iva Cnmarn J iccncn para processar o 
nccusado. A I ieiJnça pat·a o procc~so poder:\ ser· pedida pelo quei
xoso ou rlcnuncianl.o, quando o ,iuir. não o l.enhn feito no prnr.o 
de cinco dias depois de aprescntmln n quoixn ou denuncia. 

§ L" Si a Camum cnncodct• a lieenr:a pcdicla, o ,juiz proce
dcrú nos l.ct·rnos do dit·eito, comtmtnilmnclo :\ Gamara a pl'onun
cin c a s(.•ntcn{:n f'innl. Nu:'ll.c easo, ~i n pronuncia oln•ignr o ac
cusado :i wisão, o .i u iz a I' a r :'I exr.cnla I' sem depr!ndcncia ele, nova 
licew:a. 

§ 2.u Si a CnmaJ·a JWgal' I i!~UIH}n pa1•a o pr·oennso, ficnril cllo 
suspruso pot· Lodo o tempo f/IJe chtt•at· n inl'iolallilidadiJ do ae
cusado. 

§ 3 ... No caso do rcelckiio do rwcttsado, o pedido de licença 
poder·ü ser· rcnoYndo pcrnnl.e a respüel,iva Cnmnrn. 

§·L" O podido cll', lieençn ini.IJI'J'Ompc a Jli'OSel'ipção, e n:io se 
eoutar:í para elln todo o /.cmpo que durnr a inviolabilidade do 
necusndo. 

Art .. 3." Quando n Camarn do accnsndo negar a licença para 
o processo, este sô podm·:í con/.intlat' depois da nova eleição, si 
o necmado não for rccloit.o, 

Al't. ·L" Para a JH'isão ndminisl.t•ativn. ineumhe :'t au!.oridndo, 
a quem peln lni eompe,i.ir· ot·denal-n, pedir lieença :í Camnl'n re
spectiva, 

Art. G." E~l.n lri não Sü :IPJ1licnr·ú no:-; cn;o;ns nnter·ior·us ú sua 
puhlienc:iio, soiH'n Oioi qu;,es a Camm·a dos Dopul.ados ott o Se
nado .i:\ /.iuhn J'C~olvido. 

Sala das scssliiJS, 'iOdo j~ml1n de JDOl.-Jlfllwel de Q11ci1'DZ, 
-A' Commissiio do Justir;a o Legislar. fio. 

E' igualmente lido, posto om discussão, o que se once•·rn 
sem debate, o approvado, o seguinte 

PAIIECilR 

N. 28-1912 

A Commissão do Constituir;ilo c Diplomacia determina 
quo se solicitem do Dr. Pr·efeito do Districto Fodoral ns se
guintes informar;õns: 

I. Si D. Franeisca do SOJIY.'a ilfonteil•o ot•a profossom da 
escola do Cnbuçú, cm Campo Grande, cm 1001 - novembro? 

H, C1\pin da pet.ir..:in ol'i~inaJ•in o rosneetivas inl'ot·mações, 
inclusive o JHU'ocer ria Commissão de .rustiça do Conselho Mu
nicipal - quo mot.ivaram a l'üSolur;ão yo/.ada. 

Snln das Commissõcs, 27 rio maio d~ 1 ü12. - Alencar 
Gttimm•ães, presidente. - F'. Mendes de Almeida, relator. -:
Cassiano do Nasc'i·mcnto, 
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O Sr. Ribeh·o Gonçalves- Sr. ProsidGnLc, como V. Ex •. 
c o Serrado sabem, o ltont·nclo Scnaclor pelo JTisl.ado r.lo Piau!JV 
Hr. !)ires Fcrroirn, um ·a sessão do 2.1 do col'rcntc, occupoU:~a 
tribuna pum tratar do caso politico do J'iauhy, agora cm 
grande destaque. S. J~x. depois de uma Jon~;a historia, •npc
nas intPrrompidn por al~uns apartes meus, declarou que, es
tando cançado, podia a V. Ex. que lhe reservasse a rmlavrn 
para o dia sc~uintc - ~G do cot·t·cnl.e. Como é natural, de
soja de!'cncler meus amigos do T~sl.aclo do Piauhy c, sobre tudo, 
arredar de minlm pessoa algumas ru!'ercncias de S. Ex., que 
considero inj ut· insas a Hlf!ll enrncl.er. 

Devo, pois, responder ús pn lavt·ns aqui proferidas pelo 
Sr. Senador· Pires J.<'erl'eit·a. S. Ex., pol'ém, Jtito compareceu 
(t scssii() do :2G, pl'ct.Jxtnndo dounr;n. Honl.cm vciu ao Senado, 
mas não soi por que JllOtivo ni'io ~u aproveitou C~'l inscripr,üo, 
quo havia pedido para n. .sessfío do :!G. liojo S. Ex., ao ql'.o"me 
parece, nlio· eompa t.·ceeu :t sessão: 0, eomo não desejo dar 
rcspnsLn. 0111 1:lU~erw.ia do liont·adu Snnador, não ~ú porque isso 
não me ficar ln. bem, como porque a pr.·esenea clt• S. !~;x, con
cormrá pura tornar mais claros os diversos episodios da histo
ria contada na sessão de 2il, peço, Sr. PrcsidllnL.~. rrn" sr· por 
ventura o meu eornpauhoiro rio bancada niio vier ainda 
amanhã, me conceda a palavra pura a hora do e)·pcdicntc. 

Assim, faço uma inl.imar;fio .ao Sr·. Pires Fcl'l'ciro para 
wmpnr·ecer (t sessliu ele nman hã, salvo mol.ivo do moJegJ.ia, que 
sot·vir(l de oxenRn, ohrignndo-nw a :tclinl' o meu discurso para 
occasião opporl.una. 

O Sr: Presidente- Pcr;o lieença no honrado Senador para 
pondcmr quo ni!o ouvi nenhuma expressão injuriosa a S. Ex. 
por pnrl.o do honrado Senador pelo Piauhy. Si tivesse ou
vido, houvera reclamado. 

O Sn. fimEIIlO GoN<.;Ar.ns - Estou certo que V. Ex. não 
rom·in, enfrnlanl.n o! las eunsl.nm rio discmso do. honmdcl Se
nadl!l' pelo Piauhy . pn!JJ ic<tdo no Diario do Coua1'esso do 25 
do corrente. 

O Sr. Feliciano Penna - Achando-se a Commissilo de 
Finalll;as dosfnl~nda elo um elos seus membros, o Sr. Victo
rino Monteiro, pe<JO a V. Ex. que nomeio um dos Srs. Senado-
res para supprir essa falta. ' 

· O Sr. Presirlente - l\\'mcio para preencher infcrinamonte 
n vn~·n oxisL(\ntn nn Commissão de PinnnGas o Sr. Cassiano do 
Nascimento. 

OHDEM DO DTA 

Vol.uçfio, cm discnBsão unicn, da redaeeão fiur~l do pro
jecto n. J, dn JOL2, que eoncede licença de sois mozcs, com 
todos o~ \'f!lleinwntos, no llt•. Pcrh·o Auguslo Cnr·twiro I.essa, 
MinislJ•o do Sl!pt·rmo 'J'I'i!Jllnnl Fcdct•nl. 

Approvada; vaa t't Camarn dos Deputados. 

• 
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Ynf.;Jt._~iin,· t..tlll :ln di~eu~silo, do projecto do Snnndn n, ~~ 
dn !01:!, ~~orwndPnrln no Dr·. Car·nlino .Looni Jla/IJUH, J\linis/.r·o 
do Hupr·nrr1n 'L'r·ilnltlal J?nrlor·al, lit~OII{;a pol' 11111 anno, eom lodos 

.os \'nlwiuwntos do :-.ntl!'i (~;u·g·n, par·a tr·atnr da sua sauUe, ando 
llw t~nnvii'J' . 

. ·\ppr•o\'ar/o: \'ilf' :í CornrJJi~s:in dt~ llPdat~l.::io. 

O Sr, A. Azeredo (pda ordmn) -Sr. Presidente, achan
do-se soiJJ'Il a MPsa a rerJner;ão final desl.e )1J'O.ieclo, peço a 
V. Ex. díspon;o;a d·~ i!llpr·nssiio, Jl'nr·a flUo soja votada imme
d i atn mt1n I. o. 

Appmvado, 

O Sr. 4" Secretario (scrvbi.do de ,2o) procedo á leitura 
do Sl!g'UÍ!li.IJ 

PAI\BCER 

N, 20 - 1912 

Rr.drwr,·tio (iual do Jl1'0]eclo do Senado, n. 2. ria 1.912, que con
''""" "" JJr. Caroliuo Leoni llarno.~. Niuist••o do Su.)n'cmo 
't}·ibu11nl fi'ellurul, liul!il!'" por u.m anno, com. todos os vcn
~Jmwutos 

O Congresso Nacional resolve: 
Arligo unico. E' concedida no Dr. Carolino do Leoni Ru

mos, Miríist.r•o do Supremo Tribunal .Federal, liconca por um 
anno, com todos os vencimentos do seu cargo, para tratar de 
sua s•:tudc, ando lhe eonvicr; revogadas as disposir;ões cm con
trario. 

Sala das Gommissõcs, 28 de maio do 1012. - Wal{redo 
Leal. - Antonio de Son:a. - Gon:aua Ja1Jme. 

Aprwovnrln: vnr :í Camm·a dos Dnpulados. 

O Sr. Pires Ferreira (JWJ'a nma e:c)Jlicação pessoal) -
Motivos de molcslia toem-me afastado da tribuna. Desejava 
respondor no il!uslre SenadO!' pelo Piauhy, que na minha nu
senda fallou, não sni sobuc que ussumpto. 

Amanhã muito cedo S. Ex. mo ver1í aqui, ou, cm mnu 
Jogar·. a minha certidão de o!JHo. 

Et·n o qno ·tinha •a dizer. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a t.rntar, vou 
)evnnl.at• a sessão. designando para ordem do r! ia da soguinto: 

'l'rnlmlhos do Commissões. 

LovanL•a-so a sessão á 1 hora o 35 minutos da tarde. 
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~~· SESS.\0, EM 2n DF. MATO DE l!ll2 

P!IESJDENGI.\ ])O Slt. QlJIN1'1NO JJOG.\Y!J\',1, VICE-PI\ES!J)EN1'Jl 

A' 1 hora da l.m•do, p1·nson to nu moro legal, abro-se a ses
são, n que eoneorl'cm os í'l's. Qu inl.i no Hocayuva, Pedro Borges, 
Candido de Ahreu, Jonal.has Pedrosa, Gabriel Salgado, Arl.hur 
J,emos, Tndio do Brazil, Lnmo Soclt•,), .Tos,: Euwbio, Urbano 
Snnl.os, Mendes dr Almeida, Hilwii'O Gonçalves, Gorvasio Passos, 
Pires Ferreira, Tavares dr Lyrn, C1mha Perlrosa, Walfredo J,eal, 
Casl.ro Pinl.o, Sigismunrlo Gonçnlvns, Gonçalves Ferreira, Hay
mundo ele Mit•anda, Guilhr!r·me Campos, Coelho n Campos, Oli
veira Vnl!adão, .Tos,: Marl!ellino, Moniz FreiJ•r, Lourenço Ba
pt.isl.a, Rú FreiJ•e, Felieiano Pcnna, Fmneiseo Gtyccrio, Leopol
do de Bulhõos, Gonzaga Jayme, A. Azcredo, Metello, José l\lar
t.inho, Generoso Marques, Alenem· Guimarães, Felippc Schmidt, 
Hercilio Luz, Pinheiro l\Jaehado e Cassiano do Nascimento (40). 

Deixam de comparecer, com causa Justificada, os Srs. Fer
reira Chaves, Arau.io Góes, Silvcrio Nery, Francisco Sá, Thomn?. 
Aecioly, Antonio de Souza, Ribeiro do Brito, Gomes Ribeiro, 
Ruy Bm·bosa, Ber·nnrdino MontciJ•o, .João I.uiz Alves, Lourenco 
)3npt.ista, Augusto de Vaseoneellos, Alcindo Guanabara, Bueúo 
dr Paiva, Bernardo Monteiro, All't·edo Ellis, Braz Abrantes o 
ViclOJ•ino Monteiro (l!l). 

E' I ida, posta cm disrmssflo c, sem debate, npprovada 
n act .. 1 da scs3ão anterior. 

O .sr. a• Secretario (R!!1'1J'i'lldn r/e 1•), rl{L conl.a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tclcgramma do Sr. Manocl Lopes Corrêa Lima, datado 
do Piauhy, de. 20 do corrente, assim concebido: 

•Como prcsidcnt.o p!'OYisorio da Camara Legislativa do Es
tado do P iauhr. tenho a honra de communicar n V. Ex., que n 
dita Gamara mnlizou l1o,ic sna primeira sessão prcpara
toria, IJill predio partieulm· po1· mim alugado por conta. do 
Estado, visto o edit'icio drst.inndo :'Is sessões da f:amara achar
se occupado por numcJ·osa força policial posta pelo gover
nador, para impcrlil· o ingJ•csso dos Dcpnlndos, lcgitimnmont.o 
diplomados, em manifesto r!csJ•ospeito no lwbeas-corpu.v que 
nos foi concedido pelo RnpJ•rmo Tribunal Federal. Voltamos 
dias immcdi:wlies cdit'ieio Camara, que cercado pelo ba
talhão ele lenda Coriolnno, em posição hostil, faz ia crer se
rinmoR Qspingardeados peln. :t'm'Çil govcl'llo, que nos visa con
sl.nnt.emcntn. Respeitm.n~ saudnçües.> - Inteirada. 

O Sr. 4• Secretario (.lt!t'l!mdo de .2') rleclarn que não lm 
pnrocere~. 
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O Sr. Ribeiro Gonçalves - Se. PJ·csidont.e, achando-se pro
sonl.o o honrado Senador pelo Bsl.udo do Piauhy, o Sr. Pires 
l~crrcira. . . . . 

O SR. A. A~JmEno - Cnjo ult.oslado do ohilo niio mandou. 
O Sn. S,\ .FnE!Illl - llcJizmcnlc. 
O S11. A. Ar.Imimo - Grucas a Deus. 
O Sn. fiiBEmo GoNçM.VES - ... ~uc declarou nn sossiío de 

2ií, quo deixava o sou dis(Jil!'SO em meio, por so encontrar in
r:ommodaclo, clesojnvn snhor si S. Ex. deseja ou não continuar 
n sua omção, porrpw. no enso af'firma/.ivo, guardarei pura de-
pois n minha voll.a (L t.ribnna. (l'au.sa.) · 

Ri o honrado Senador pelo meu F.stndo, segundo depre
lwndo do son silencio, n~o ([1101' oonl.inuar· o sou discurso. dan
do-o por t.f'J'minarlo. ~11. SJ•, PJ·~sirlr'Jlln, rcnovnroi a V .. Ex. o 
Jlorl irlo que \'~TJIJO do /'azo r no smil.ido rio me ser concedida a 
pnlnvrn. afim de defclldm·-mc c ·aos meus amigos das injustas 
nccusaçücs que por R. Ex., nos foram irrogadas. 

O Srt, PmJlS FmmErnA - Por cmrruanto não constitui meu 
rroctrrndor o meu honrnrlo collcgu. 

O Sn. nmr:mo GoNf).H,\'ER - Neste r:nso, si V. Ex. quer 
fnllar .... 

O Rn. Pnms Fllnnr:m.l - O fJUC cn não ·posso é estar suJeito 
:is in!.orrcllacões rio Y. 1\x, rloso,iundo snhm· cont.innamcnte si 
fnllnroi ou não, JlCI'A"llnt.a qne .i:í me foi fcit:n por duas vezes. 
Fallaroi qnanclo pnder o quando quizor. Scn o homcn das op
portunidndes. 

O Rn. nrmww GoNQM.vEs - Nest.o caso, Rr. Presidente, si 
não l!OJI\'OI' 11111 lll'Opnsiln, li;t parto do lwnmdo Senador pelo 
Pinnh)', rio cvit.ar n men dismJJ'SO, que nnl.nralmont.o devo ser 
produzido derois da conclusão dos de S. Ex., sento-me, espe
rando que S. Ex., falle, para só então rchat.er :\s suas palavras. 

O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, a insist.eneia coin 
quo o honrado Senador pelo Piauhy, meu velho amigo, •• 

O Sn. A. Aztlrtllco - E compadro. 
O Sn. PIRES FllnnEIM ... hoje arredio das minhas fileiras, 

om querer quo cu falle na sessão de hoje, muito omborn, S. Ex. 
esteja porcebcndo quo o meu estado ele snudo niio ó lisonjeiro ... 

O Sn. RmErno GoNÇAI.VES - V. Ex. so comprometteu. 
O Sn. PmEs FllnnEinA . . . obriga-mo, com pro,iuizo da 

minha sau'de nltoradn, u occupar por momontos esta tribuna. 
O Sn. Rm1m1o GoNç.IT.VI's - Si insisto é porque V. Ex. 

so compromotlou com todo o Senado. · 
O Sn. Pml\s .Fim111mu - Conhoco muito o systema ado

plt\do por V. Ex. V.Ex. é o homem dos apurles, visando sem
pre perturbar o fio dos discursos do squs collo~;as. . 

I 
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O Sn, UmEmo GoNÇALVI~S - Eu ? 

O Sn. A. AzEnEoo - N cm o orador é homem que se por
turbe com estas cousas. 

O Sn. UmEmo GoNÇALVES - Apoiado. 

0 Sn, CASSIANO DO NASCIMENTO - Ainda ha uma SO!uoão 
para o caso: adiar-se essa discussão para mais tarde. 

0 Sn, SA' FllEll\E -Não apoiado, 

O Sn. Pm1~s FEnnEmA - Vou provar, Sr. Presidente, em 
poucas palavras, que não t.em razão o meu distincto compa
nheiro do representação, quando, nllegando o compromisso que 
tomt\ra com o Senado, insiste para que eu fallc. 

Faltei, pot· motivos alheios (t minha vontade, na sessão do 
snbbndo; no domingo, como era natural, esta Casa não fun
ccionou; na segunda-feira, no aqui chegar, não pude usar· da 
)1alnvrn, poJ'CfiW Pl'nei~nYn eonlweel' os termos elo discurso pro
ferido pelo nobre Senador: na tcroa-feirn, que foi hontem, ao 
ontmr nesta Casa, fui inl'o1·mndo rio que o honrado Senador 
se havia inscripto n<l Expediente, c desde logo tomei o com
promisso de, ou comparecer cedo á sessão de ho.ie, para ouvir 
a S. Ex., que havia declarado que só fnllaria estando eu pre
sente, ou de fazer chegar a esta Casa n. minha certidão de 
obito. Folizmento não morri Sr. Presidente, mas me acho 
hcm dormt.c, irnpossihilitnrlo ele tJ•nvm· umn luta prolongada, 
tanto mais quanto fui cu quem propoz a S. Ex. descarnar esta 
cttwsl.ão dUJ'HJltn novn St 1 Ssii•~:o:; t!nn:;ecul.inlS, o (JUO farei, Sr. 
Pi·e~idonl~. ecl'lo do l.!·inmpllm', poi~ que possuo doeumentos 
Jrnpm·tnnlo~. f!OIIlfii'Ohai.O/'ios rif' fJIIf! o mn11 honrado arnÍA'O 
não estú llOm n sã doutrina. Nilo fallarci por ernquanto, Sr. 
Presidenta mas o meu nobre collega poder/\· c ó um direito 
que lhe assisto - para adiantar serviço, analysar o pouco 
que eu já disse, aguardando-se para fazei-o cm relacão ao 
muito que ainda tenho a dizer. 

Por-hoje, Sr. Presidente, nada mais me detem na tribuna, 

ORDEM D-0 DIA 

O Sr. Presidente- Con,;lando n oJ•.dr•m do dia,- rio tra
balhos do CommissGcs, vou levantar a sessão, desigonando para 
ordem do rlia ela sessão elo amanh11" a mesma mnrcada para 
ho,ic, isto é: · ·· 

Tmbalhos de Commissões. 

Levanta-se a sessão tL i· hol'a o 40 minutos. 
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1'11 EH llli~NGU llOH AliA. QUI:-I'i'IN O DOC.\ l'l.II'A, \'IG"-PHilS!DilN'l'E 
ll PEIJHO llOilnllR, :J" HECIIIm\lllO 

A' ·I hom da /.:u·de, presenl.e numero legal, allrc-so a 
Sessão, a que eoncoJ·mm os S1·s. Quinl.ino Hoeayuva, Pedro 
J)rJJ·ges, Candido de Ah1·ou, .Tona/.hns Pedrosa, Ga!JI'iel Salgado, 
AJ•I.hur Lemos, Lntii'O. SodJ·r', ;r os•' Eusebio, U1·bano Sanl.os, 
1\lendos de Alnwida, HiheiJ•o Oont,alvos, Gm·vasio Passos, 
J't·aneiseo S:l, 'I,Jwmaz .:\eeioly, 'PnvaJ•es de LYI'n, Antonio de 
Sour.a, Wa!J'J•edo Leal, Casi.J•o .Pinl.o, Sigismundo Gonçalves, 
Gonç:i/ves Fr•J'J'CÍJ'a, Riheiro dn Bl'i/.o, Guilherme Campos, 
Oiivoim Valladão, Jlom:u·dino Mon/.oiro, Monir. FreiJ•e, Jo:io 
l.uií>: Alves, S:í. PreiJ·e, Feliciano Pr.nua, :Frnnei~co Glycorio, 
J.r,opoldo de Bulhões, Gonzaga Jnyme A. Azeredo, l\lctello, 
,r, .. sé Murtinho, Gener·oso Marques, Alencar Guimm·iíos, Fo
liJlpe Schmidt, Pinhci!.'O Maehado o Cassiano do Nasci
mento (30). 

Deixam de comparecer com eausn .i\lstificnda os Srs. 
FrrreiJ·n Chaves, Arnu,io Gôes, Silvcrio Ncry, Tndio do Bra1.il, 
l'iJ•us Fercim. Cunha Pedrosa, Gomes Hiboiro, Haymundo do 
Mirand11, Coelho e Campos, .Tos•l Marcel! ino, Huy Barbosa, Lou
rtmco Bapf.ista, 'Augusto de Vnsconcellos, A/cindo Guanabara, 
JJueno de Paiva, J3m·nardo Montcii'O, Alfredo Ellis, Brnz 
Abrantes, Hercilio J,u~ e Victorino Monteiro (20). 

E' I ida, posta em d iseussão c, som debate, npprovada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario (scminrlo de /") d:\ conta do so
guint.e 

EXPEDIENTE 

Telegr'amma do Sr·. flaymundo Borges, datado do Pinuhy, 
dil 30 do cOJ't'ent.e, concebido nos seguintes. termos: «Tenho 
n lwnrn de eommunicar a V. Ex. que na qualidade de pre
sidente da CamaJ'U Logislaf.iva do J~stado do Piaul1y, o nos 
tcJ·mos pmeisos do art .. lG do flegimcnto J•espectivo, iniciei 
lw.ic, om sessões pr•opm·atm·ias, os t.ralJUllios da mesma ca
PIUI'I!>.-lnteir·ndo. 

Officio do SJ·. 1" Scerof.ario da Cumm·a dos Deputados, 
datado de 20 do co!·renf.e, communicando haver sido adoptada 
a emenda do Senado i\ proposicão ~ue npprova o protocollo 
celollmdo eom o governo da Bolívia, cm H do novembro, a 
qual l'oi enviada a snnccão.- Tu/.eirndo. 

Req,wl'imenf.o do D1· .Al/'rerlo Machado Guimarães, juiz 
d.J I" Vn1•a Comm<H·einl, solicitando seis mezes urJ licencn, para 
trn!.am()IJI.o de Haude.-:1' r.ommissão do Finan~ns. 

O Sr. 4" Secretario (scriJÚJdo d" 2") procedo ú lei!.ura do 
sc~guinl.o 

, 
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P.lni>Cillt 

N. 30- 101~ 

Per•tJaiH.io Pi11to Corr•êa ei·n óUarda mu11ieipal ao tempo 
em que r·egia a Munieipalidaue do Disl.rido J<'eder·aJ o Sr. 
Dr. J.<'ranciseo i'oreir·a Passos .. lneidindo no desagrado deste 
envnllwiro, Corrêa, fJUC uão podia s~r dumiLLido sem a:; forma
lidades da lei, na J'órma do * ü", do ar·L. ~7. da Consolidanão 
das Leis Municipae.;, foi coagido a pedir demis~ão do eargo J!Cia 
fórma que ü demonstrada nos doeumentos annexos. 

(.!uando deixou o prefeito Passos a Rua J'ceunda gestão do 
muniei11io, Fernando Pinto Cot·rôa requereu sua reintegração 
aJicgando c uemonst.rando sua conducta c a eoaccão sofft•ida; 
mas ao~ JWel'uiLos quo úquulle suecednrnm não cabia, como 
nãn eabo, o direito de reinl.egra~~ão, funcção que ~ó ao ConMolho 
Municipal cabe cxer·ccr. 

Dn fado, o Consr,JIJO i\lunlcipal, cm pleno uso de autori
dade legislativa, autorizou o prefeito a reintegrar F<lmando 
Pinto Cot'J•Iia, mas, por desisl.mwia deste a qualquer direito 
que lhe eoubf's~e quanto a vurwiJnülllos e a contagem do tempo, 
esLahoeeu que a t•eintegl'at.:fio :o;el'ia sem diroito a vencimentos 
e contagem de tempo. 

Assim, a Com:nissão de Consiitui•:ão c Diplomacia: 
Considerando que '' dirnito proprio do Conscllro autori

l.at• a reintegração dos l'unceionarios, compcteneia que nfw (, 
do prefeito tlo Dislt·ieto : 

Considm·undo que es1.ít pr·ovada a coacção, allcgnda por 
Fernando Pinto Cot'l'êa, para ,iusiificar o pedido de exoner·a
!:ão do cargo que exercm; devendo, pois, a sua posição do 
funceionaJ·io ·'"'' eousideJ·:Hln tal qual cm antes de 15 de maio 
r! c 1005 : 

Consiuur·andJ q11e, nm casos idt•ntieos, .i:i o Senado re,ici
tou os 1!f!los cont.rarios :1 reintugr·a,:ão dn J'unccionm•ios rnun i
eipnns, que OXfll'eürnrn cnr·gos do eonfinn~:n. (.4.nuaes, d(~ I~U8, 
li\·. :·1", pm;. ·1Ri o liv .. J", pag, fl.'J) : 

Considot·ando quu, nonhurna dPspczn hn\'er:í a pesar so .. 
brn O:-l col't'eR municipans : 

Considrwando l'inn !mente que a r·csolução velada não incido 
em Iwnhum dos easos pelos QUl!CS o devesse ser, a Commissão 
é de pareeor que o veto f'!o Jll'trfoito {t resolução do Conselho· 
Municipal, que autoriza a r•einlegracão ele Fernando Pinto 
Corr·ea, no Jogat• de guarda municipal, entre cm discussão e 
sej n r·oj c iJ,ado. 

fi i o, ~() ele maio de I() 12.- Alcncnr Gu.ilum·ties, presí
<icnLe . ....,. F'. Mendes de :llm.i!ida, relaLor. -Cassiano do Nas
âmeuto. 

!vlü'l'IVOS IJO « VWI'O ~ IJO l'ltlll•'lil'l'O, Im J(lJ:?, A QLII~ SI~ ll!WEUB O 
mrmcrm surn;~ 

Sr·s. Scnaclo!'es: 
Ornonho 1Jcto ú resolução elo Conselho ~!unicipal que nu

tot·iza o Pl'cfe.iJ.o a reinlegl'ar Fernando P inlo Cor•t•en no lagar 
do guarda municipal, sem dircilo, porém, ú. pereepcão du von-
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eirrwnl.os al.mr.ados o :'t eonl.agorn de i.I!JllflO, pl!!n~ molivos qno 
passo a cxpO!': 

A Consolid:u)ão das Leis Ft~dnl'ars so}H'O a Ol'f;'Hni:w(:fín llttl
nicipal do Disl.l'icl.o J.i'ederal dispGc: 

• Ao Consei!JO Municipal i!Wtllnbe: JlegLJ!ar as condir•lics rle 
nomcacüo, suspensão, aposentadoria " oLJlras dos Clll[ll:egallos 
<I c todns ns ropurl.i!)iics mun ieípaes. (AI' I.. ·12, ~ 1".) » 

<Ao Prc I' o i Lo com]lol.c : Nomea1·1 suspender, liccneinL' 011 
dcmil.tit• os J'uJwcion:u·ios nüo cleelJvos do municipio, exec
ptuados os da Sccrol.aría do Consel110, e olJserv:ulns as gnr.ml.ins 
quo forem definidas cm lei. (AI' I.. :!7, § fi".)> 

<São agcnl.cs do I•rcJ'oil.o, l/OS rlil'l'crenl.cs disl.ricl.os, os 
fiscacs o os S"Lmrrlns mnnicipacs. (A ri.. !JO. )> 

Em todos os tompoH, OR nsenos u gu:u•da:-1 muniejpaos 
foram considemdos ewpr,garlo> da eonl'iança do l'rei'Bíl.o, rle
missiveis ad nu.tnm., e a.,sirn l.:unlwm enl.ondon o Conselho, 
quando, cm 18!l:J, regulando as eonrlir;ües rifl nomcar;ão e de
missão dos cmprugados lllun i e i paus -lei n. ''" A, do 7 do 
agosto, estal.JC!eecu 110 a.l't.. !J~: • Nlio estão comp!'ehcndidos 
Imsl.a lei empregados da Bcorrl.nri•n rio Conselho e ria Tnsru'
clol'ia de Jlygíelle o de lnsl.nwç:io Pu!Jiirm Mnnicip\11, fillfl 
toem ret;nlamcnl.os espnei:ws, assim r\omo l.amhem os fiscaes 
e gunrd.ns municipacs, que s:io pela lei oJ·gnnica ngcnl.cs immo
dialos do PrefeHo >. 

Accrcsco quo o gum·da J'avot•ccir!o pela prcsenl.c ·delibe
ração do Conselho foi exonemdo, a Jwrlülo, por neto do J!í de 
maio do 1005. 

Em ·1 8!l!l, OJlJlOIIdo 'IJdo a nma resolução do Conselho 
r:ml.ori?.ando h;ualmmJI.e J•niuf.,!.(J'nr;fio de gunrrlas lllllllicipncs, 
disse no Soando o .Prel'cil.o de onl.fio: 

«Sendo n~sim. rí ]Jcm de vor ~no eorn a presente r·osolur:ão 
o Conscll!o cxo!'hil.a do sua~ al.l.ribuir:Gcs o mvade ns do Pro
feito, não só porqnc ·a fncnldaclc de rcinl.cg-T'ar os guarrlns alln
didos Jll'Csuppric a de nomoar, que evirlcnl.cmonlc o Conselho 
niio tem, como porque, fi pl'Ocorlcr a rcsolucão, tncs gnardas 
deixariam de ser ·nr;cnl.es elo l'J•olcilo, c passariam a ·ser· 
.agentes do Conselho.> 

Subscrevo e faço minlms tncs palavras. 
O Senado Fccloral deciclirú si a inclusa resolução devcrú 

ou não ser convertida cm lei. 
fiio do .Tanoiro, 13 do sot.ombro do iMl, 2:3" da nepublica. 

·.-General Bento Ribci1'0 Carnch•o Montch·o. 

nESOLUÇ,\0 DO CONSET,l!O MUNlC!PAf, A QUI~ SE llEfo'EllEM O 
« VE'I'O > ll PAl\ECllll SUPllA 

O Conselho Municipal resolvo: 
Art.. L" Fica o Prcfoit.o autorizado a reintegrar Fernando 

Pinto Corrêa no Jog.nr de guarda municipal, do qual foi 'exono-
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rado cm iG de maio ele lDOií, sem direito, porém, (t perccpcão 
de vencimentos n.lrazudos c :í eoutagurn ele tempo. • 

Art. 2. ·· Revogam-se as tlispqsiçües om conLtourio. 
Sala das sessões, 8 de setembro de HJ 11.- Gab1•iel Osorio 

de Almeida, presidente.- .José Clarimundo Nobre ele Mcllo, i • 
secretario.- Atmurindo 1'/wma: Ma.lche1· de Baccllar, 2" se
or·etario.-A imprimir. 

O Sr. Francisco Sá (•)-Sr. Presidente, não sei si nos 
orgão;; politicas rla sociedade lmzileira existe alguma sonsi
llilidado capaz de reagir ás manifestações de selvageria san
guinaria, rle geral desordem e rio anarchia profunda quo noslo 
sombrio período do governo loem envergonhado a nossa ci-
vilização. · 

Não sei si a paralysia, determinada pelos espectaculos 
destes quadros sinistros, não invadiu ainda lodo o organismo 
nacional, do modo a que haja ainda crime que o espante. 

Si ainda nos pudessemos horrorizar doanto dos at.tentados 
frequentes contra a vida humana, das explosões de desvarios 
collecf.ivos e das erupções de indisciplina das forças armadas, 
o facto oecorrido ante-hontem na capital do Estado de l\linas 
não passaria como cousa banal do noticiaria de ,iornacs, mas 
levantaria uma emoção profunda no espirita nacional o um 
fromito de indignação cm todos os homens publicas respon
save's· pela paz da nossa sociedade o pela ordem assegurada 
pelas inst.ituições v i gentes. 
· Em uma das cidades mais cultas o mais civilizadas do 
Brazil, na capital de um J•ico e poderoso Estado da União, 
oidado que cstú exclusivamente absorvida na vida intensa do 
trabalho e do prog-resso, snbilament.e, do quartel da tropa 
federal irrompeu um grupo de soldados sedentos do in,jus
tificavel vingnn('a, que, fardados e armados, percorreram <IS 
ruas "(lrincipaes, as mais cenLraes, e fizeram nellas uma ca
~~nda humana, InaLando n~ pl'acas que as po!i1:ia\'alll, ao aenso 
do encontro I 

A cidade sente-se sobresaltnda. Elia tom, :í vista deste 
facto, o prrsentiment.o de que a segurança collootiva ó que 
está cm peJ·igo, que não ha mais respeito :í lei, que os proprios 
ropresentnnt.os da nutoddado se podem dizer ameaçados. 

Deante do imprevisto ella correu pressurosa a acercar-se 
do chefe do Estado, qtio soube nessa conjunctura dolorosa pro
ceder com serena energia, reclamando as providencias que não 
cabiam á sua acçãn e tomando immediatamenle aqnellas quo 
lhe competiam. fazendo policiar n sua capital por prjlças 
com armas embaladas. 

A narrncão desse acontecimento, St•. Presidente, nas phra
ses hreves dos telegrammas t.rnnsmif,tidos pnra esta cidade, 
constituo um dos episodins mais tristes, porém, desgraçndn
mont.e, o mais caract.erist.ico desta época de retrocesso aos 
poores tempos da barbnria. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Eis o que (lizcm os Lclegrammas: 
«Um grupo de ~o I dados da ü" compaullia do encndoros, 

ftll'daclos o armtic!Os rio I'QVó!vers; garruchas e encetes, ag
grediu hontem, ús G horas da tardo, em diversos pontos rla 
rJdado, guardas civis desai•mados, estacionados, em servi~'o, 
nos seus postos. Come~ ou a aggressiio inopinada ao guarda 
que Jic~ ern frente ao 'J.'heati·o 1\lunicipal, que ficou agonisanto. 

Assassinaram outro guarda na rua Caetés, mataram ainda 
ouinCl em frente ao theatro, ferindo gt•avemente mais seis, 
dous dos quaes estão agonisantes na Santa Casa. A policia 
acudiu immedintamcutc; os aggJ•cssores fugiram, recol!Jendo-se 
aos qum·teis. A população inteira dn capital manifesta-se in
dignada contra osto neto de selvagerht prnt.icado pelos sal
dados do Exercito. Nenhum soldado j'oi ferido. 

As autol'idadcs superiores compnreceram 1í run. Bahia c 
ot!Lrns, conseguindo nealmnt• o povo, que nm .altas vozes se 
mnnifesf.ava solidaria nu repi·essão ao incspei·ado attentndo. 

Neste momento, 11pezar do movimento nas runs, a cidade 
se vae tornando calma. . 

O povo esti\ confiante na acção das autoridades. 
As PI'ncas .da !l' companhia, ao que eonsta, estão rcco

lh idas ao quartel, com excepção ·de quatro, que estão no 2• 
posto, garantidas pela policia.> 

Tem razão de estar sobresaltado o povo de J\!inas, sur
prchcndido nos seus trabalhos, como si nlli se abrisse uma 
jaula de cil•co. 

Ello comprehende que a lentidão das providencias que um 
facto desta ordem, uma violencia assim inaudita estão des
perf.ando, ostll cm desnecôrdo com aquellas que foram tomadas 
a proposito de factos de que aquellc mesmo povo foi teste
munha cm outros tempos c naquelln. mesma terra. 

No ultimo mez do Jmpcrio, na velha capital elo Estado 
de Minas, o regimento .que alli estacionava começou a pro
vocar clr,sordens c conflicto; com as praças ·de policia, ·nggrc
dindo-nli a ]Jcdmdas c tentando desrespeitar o chefe de P'O-
lioia. Nfio chegou a haver assassinato. . 

Esses factos foram occonidos na tarde de urn dia, e na 
madrugada. immediatn esse regimento era,. pm• ordem <lo Go
verno centml, recolhido n. esta capital. Tempos depois, .iá 
so!J o regimen republicano, um outl'O batalhão, na mesma torra 
esta<Jion·ndo, entrou a :fa1.er desordens, a provocar a população 
e a fazer tentativas de dcsrosneito ao govemo. Nesse tempo, 
,iá a administ.rncão da llepublica em uma ;administração mi
litflr; as providencias foram, .iá então, um pouco rnais lentas; 
tod·avin o Presidente ·do Esla·do reclamou com n dev·ida energia, 
fe1. vir a esta ~apitai um emissm·io seu, que conferenciou corn 
o PI·esidenf.c da Republica, c, não obstante trntnr-·se de uma 
época de guorm civil, cm quo o chefe da' Naçiio precisava do 
corcurso de todos os seus soldados, níio ohst.nnt.o trnt.nr-so da 
um I'egimcnt.o conunnnr!ado por um official bravo e presli
liioso, o batalhão foi I·ctirndo da capital. 
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Agm·n, segundo se annunein, n~ pJ·ovldf~neins vão aincln 
ser tomadas e, para que ellas fique1n 'ernpJ•e eom o sello do 
espírito do camaradagem, o :\linisLJ•o da GtWI'J'a, no JTII!Smo 
t.çmpo que annuncin um jnquerito paJ'n ;~purm·. as respons;t
btlidndes das fii'Uf)aS l'I'IITIJIIOSHS do EXCI'CilO, CXJgiJ do Prcsi
policin que havia aggrcrlido ·dias mltcs um soldado do Exer
denl.c do Esl.ado que faça prender e pi'Oce,sar uma fiJ'nr;a dB 
cito, sondo que esse soldado .ili :J'ôr·.n: J)l'l~so e, immediatamento, 
submc!.Udo n PI'Oeesso. E' pr·eciso pot· I!S:m fôJ•ma dar salisl'~HJÚO 
nos camaradas insuboJ•dinados; ,; preciso, fiO!' outro lado, mos
trar no Presidente do Estado ele ~linas o' JlQJ'igos que o ro
deiam pnT'n, ,a.fnsLar os riscos que pendem soiJt•o n scguranca 
c n lilwrdnde ·drJ todos os Esl.ado,, • 

Afóra isso, sô se sabe de cont'er·cneins rcpcl.irlns no Quartel 
General, e não sei si no PaJ.acio do Cal.lele com os pt·occrcs 
da politiea. 

Esse rl effccl.ivamcnte o governo das conl'crcncins. Ne
nhum doi' grandes atl.cntados que ~e toem commett.ido, nenhum 
deixou de ser precedido de uma conferciwia solenuw em que 
essas violencins eram, antccipadamenl.c condemnadas, em que 
so parl.icipava ;í Nação que dellas .iámais se cogitaria. 

O assalto a mão armada aos Estados wio 1'oi feito ~em 
que antes houvesse repel.idas conferencias, das quaes resul
tavam declarações de que o PJ'Csidcnte da. Republica gu:u·dava 
absoluta neutralidade na luta dos partidos e de que seu~ 
nmigos eondcmnav·nm em absoluto todas as intcrvcnr;ões mi
litares na politica. IQ esmagamento das minorias, que .iámais 
.~c realizou com a violencia com que se eslú operando neste 
triste momento, não se el'l'ectuou sem qun ante~ tivesse havido 
conferencias nas quaes se protestou, declarou, ,jurou sole
mnemente o maior respeito nos direitos que lhes assistem. 

E esse Congt•esso que ahi se está constituindo, o cst.;í sondo 
mais nas {Jonrercncias do Cal.tctc do que 11as UJ'JH\S IJicitomcs. 
Todos os dias realizam os leadr.rs da politica nacional con
J'oroncins !)ara eomhinUL'Cmt eon1 as twces~nr•irls complnct1 IWias, 
r]uacs os ing!'ed iiJJJtüs de quo devo set' eomposl.o esse Con
gresso, prorwdimrmto semcllmnt.o ao dos StJnadot·es de Domi
einno, convidados para resolver sobJ•c a maneira de tempeear 
o peixe pam ·o paladar de Ce1.ar, 

Bem sei que os !P.Odcr.l da politica nneional ·são sinceros 
no pJ•oposito que drclaram ú Nação: bem sei com quanto ·des
gosto, com quanta magna intima cllcs assistem (J violação dos 
seus compromissos c ao dcsJ·espeil.o aos seus ,juramentos; mas, 
cmqunnto os leadc1's da politica conferenciam, os lcarlc1's da 
co1.inha resolvem ·c agem. 

Não póclo, pois, osporaJ• a eir!adn mineit•a, po!'l.urbada cm 
sna l.J•anqtli!lidnde, l'I'Snltac!os el'l'icazes das conl'r•J•oncias que 
OR .iot·n:ws alHiam a nnLif~iar·. Elia ·tlovo snlwt· flUO o povo hm-
7.ilniJ·o Pstú, desdi' os Jll'imcii'Os dias deste prJ•iodo presidcneial, 
;i mcree dos qunrl.eis indisciplinados; ella dov,J sahm· que ainda 
não honve m•imc bastante ai.J'Oz ]1aJ•a o qnal o Govorno Fo
del'nl não llouvc::.;sr. n~~wgt.nadn n. impm~idacle, 11fio }HliiVPs~c 
ido al.1í .no pJ•omim· os seus wnladriros nui.OJ'os. 

~.1 • 
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As ordens daria~ pelas auforidades superiores jit levam o 
implicito proposilo do não ser cumpridas, porque o systoma 
do governo, as normas de governo, os processos de govoruo 
são instHuidos oxclusivamcnlo pela indisciplina, pela hesi
tacão, pela dcsobcdiencin e pelo premio t\ desordem. 

Sonhares os crimes se toem accumulado tão impetuosa
mente, tão rapidamente, quo nem lm tempo de so deter •a' at
tenccão no menos recente, que outi'OS sobrevoem n solicitai-a 
c a empolgai-a. 

Quem .iit se lembra do caso {la Bahia ? 

Houve caso mais typico de indisciplina ? 
Após o monstruoso bombardeio da cidade de S. Salvador, 

viu-se o Sr. Presidonte.Jla Jlepublica expedir a um dos autores 
do crime um lelcg-ramma de censura, por ter cumprido em 
excesso as suas dcl.crminacõcs. Enl.rctnnto, poucos dias dopois, 
osse mesmo criminoso ú rccchiclo com homenagens excepcionaes 
o reenviado ao posto no qual commctlera Lodos os barbaras 
nttentados. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, fui testemunha de um caso 
typico ele indisciplina, .Que prova como os laços della se re
laxaram, como os tenentes J:'t nenhum caso fazem nem ~los 
coroncis, nem dos mnrechncs, nem do Pmsidentc da Republica. 

No di:t cm que foi deposto o Presidente do Estado do 
Oeará, estavam com elle, asylados no quartel, alguns amigos 
que o tinham acompanhado nas horas terriveis do fim do seu 
governo. Nessa occasião, o Vice-Presidente, que poucos mo
mentos antes se empossara no exercicio do Governo e que 
havia acompanhado o Presidente até o seu asylo, foi convidado 
]mra uma conferencia, que se realizou á pequena distanem 
<la saln em que nos nchavamos c da qual immediatamento 
<lepois S. Ex. deu conhecimento a todos os presentes. 

:mssa conferencia foi feita por uma commissão composta 
cm sua maioria de officiaes do Ex ore i to, que ia declarar ao 
Vico-Presidentc que, si ncaso o PrDsidcnlc da Republica de
terminasse a reposição do Presidente que cahava de ser de
J1osto, ollcs o matariam alli mesmo dentro do quartel. 

Sr. Presidente, deante desse facto, a revolta surge do todas 
as almas, a indignação so levanta de todos os ospirit.os. Os 
l1omens politicas, porém, rntrahem-se no seu silencio e se 
oonform4m com uma sit.uacão do que uns .i:i foram victimas 
e quo outros esperam n cada momento. 

Alguns, para terem assegurada a hypot.hcso da t.ranquil
lidmlc nos seus Estados, siío forcados a accoit.!lr todas as 
transaeçõcs. Elles sabem ~uc a escravidão ó o preço da pnz; 
e opinando pela razão o pela ,iustic.n, contra ·n .Instion o contra 
n. rnziio, silo obrigarias n conformar-se com ellas. 

Semdorcs manifestam n sua. indignação contrn ossos nt
tontndos; o Senado presta torlo o seu apoio ao autor rlclles. 

Minas !.cm, pois, sobejas razões par:t estar sobrosnlt.ada. 
Por mais que clln confio na energia dnquellcs que n dirigem, 
na serenidade, nn altivez e na prudencia dos seus chefes, olla 
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imagina quo som essas transucç.õos niio pútlo sontir-sc arn
pai'UÚit pelo sou espírito laborioso, polo sou tempommonto 
ordeiro, pelo seu tradicional respeito á lo i o iÍ libordado. 

Ella, porflm, que se acaul.olo. 
O poder publico ainda não foi nmeacado Iii; mas c !la, bem 

vil que o fóco das agita<!Ões ll das desordens !{t ost(t, porque 
os que não atacam n. autoridade dentro das sédos do Governo 
vão fazer- como esses de l3c!lo Horizonte- a chacina pelas 
ruas. 

E' preciso que lú, como cm toda parte, se consumme esta 
politica, que ú a unicn do actual Govemo -·a barbarização do 
Brazil. (Multo bem; muito bem,) 

O Sr. Pinheiro Machado ( ') '- R r·. Prcs idontí•, os Inmen
tavois factos que se deram ant.c-hontcm na capital do Est.ndo 
do Minas emocionaram, como era natuml, viv·amontc o espirita 
do illustrc Senador pelo Ccarú, bom como o de todos nós. 
S. Ex.; porém, attrihuiu úquellcs acontecimentos um alcance 
c nmn origem que cl!es de f.acto não toom. 

O meu illnstrc amigo, na rapidn e vibrante narração que 
acabou ·do fuuw ao Senado sobro ,nquelles successos, relembrou 
que antes, da Republica, nuquollo mesmo Estado, e após a pro
elamnc.ão do novo rogimen, factos idcnticos occorrornm, c
por que nfto dizer ? - se toem dado não só a! !.i, como em 
outras circumscripcõcs do paiz o até nesta capital. 

Ningucm, porém, .iámais deu a aut.oria desses conrlict.os 
sangrentos ao poder publico. São factos pml'enientcs do uma 
certa prevenção que existo entre as prncns do :Exercito e as 
da Policia. 

Aqui mesmo, desde o Imporia, esses con'f!ictos entro a 
Policia c forcas do Exercito se reproduzem constantemente, 
som quo, .i1lmais, algucm ;arrogasse no Governo a resp<msn
bilidade do tacs occurz·encius. 

Pn.rec.e-me, portanto, Sr·. Pnosident.e, que, tendo sido 
tomadas, como affirmam tolegrnmmns publicados nos jornaes 
dcst.1 manhã, providencias que oontentaram o Governo do Minas 
c os seus Jogilimos roprosentantos nesta capit.nl, oomo o illustre 
Sr. Ministro dn Fazenda, crue para alli tclegraplulrn, conformo 
annuncinm Oii ,iornaos, donlnrando que o Governo Fodornl pro
vidoneüira onorgioamonto para a repressão dos actos crimi
nosos que alli so deram por parto das forcas do Exercito, 
raroco-mc, r•cpito, que foi muito longo o pensamento o a pa
lavra irritada do meu illustre amigo, .at.tr·ibuindo a quem não 
tom parte cm tnes conf!ictos a responsabilidnclo rlclles. 

Appollo pam o espir·it.o ponderado, sizuclo o criterioso do 
mou illustro collegn pm'll que, com calma, reflectindo sohrc 
as proposições que acaba do ·cmittir, avalio bem a in,iustica 
ele suas phrases severas om relaciío n ossos tactos. . 

.t•) Este discurso não !ai revisto pelo orador •. 
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O conJ'liel.o acaba de se dm·. As proviumwias estão sendo 
Lomndas oxelusivmnente pelo Governo, sem fll'tjvin audieneia 
do quem quet' que ~o.ia, sem o condav" c sem as confct•cncias 

· n. que alludiu o meu illustrc collcga, Eu, Jlelo menos, dellas 
não tenho conhecimento e posso aJ'J'irmm· ·a :,;, Ex., sob minha 
palavra, que não troquei com o clJC'fe da Na<;ào, quando hontcm 
BsLivo c~m Jlnlncio, uma só palav1'a· em !'e-lfl(:-ão ·a esse:-; lamen
taveís acontecimentos. 

O Sn. J.'HANctscu S.í- Disto estou eu certo. :\'cm :11.
tribui a conferencia de V. Ex. sobre cst"s acontceimcntos. 

O Sn . .PINHE!HO A!ACHAilo-Mas V, Ex. disse que tiniHl 
havido conferencias de lcadcrs para lomar providencias, 

O Sn . .FtLINCtsco S.í- Het'eri-nw ús cont'ct·r"wias havidas 
sobro outros factos da politica nacionHI. 

O SR. PJNHE!IlO l\JACJUJJO- Foi pot· is,.;o C! li e aJlJHJilei para 
o espirita ponderado, para o el'it.urio e para a clnrivideueia 
nunca desmentidos do meu illnslt·e enlil•ga, pa!'a não calcai' 
sobre um incidente que todos n<'>s lanwntamos accusaçfies ~uo 
.excedem n mol.:t do seu proposilo, 

'Üs domai~ faetog a que se T'uforiu o nwu amigo, em follla 
sempre brilhanl.e ora<;iio, são sue<JI!ssos vm•ios que tem cahidn 
sob o exame e sob a. aproci.ação ·lia opinião publiea da nos,.;a 
pn.l.ria. E' nalmal que ellrs se.iam examinados sob p!'ismas 
rlifferent.es, confOl'llle os inteJ•esses e !lilíXlHJi-i que se debatem 
cm sou derredor. 

Terei opporlunidado, quando me pat·ccot• o ensejo apt·o
priado, de di:;cutir até onde vae a responsabilidade da actual 
situação politica sobre os lamcntavcis acontecimentos a que 
o meu illustt•o eollcga so t•eforiu, u enl.:io, examinando-os, os
tudandn-os, cm I'<•la<:ãn ao E;;l.ado f!U<J o mou illusl.t·e amigo 
rept•r•senl.n Hrsla "asa. podct'l'i ehnmat• o sou Jli'OIWio teste
munho para "nnl.radielni' as proposiçfies que lia JlOIWO emit.l.iu 
da t.ribuna. 

O honrado RenadOI' Jwm sabe que o potll•t• emll.1'al n:io teve 
.a, mono1· intcrv<·n~.ão nos disl.ut•bios que ('onflag-ai'am o ,Es
Luclo do CeariÍ, 

O Sr1. Fn.INGt~co l'U- Não diseuii o:i disl.ui·llio:i do Cear1Í. 
Hei de discutil-os or>iwriunameilt<!. 

0 Sn, PlNHll!IIO MACIHDO -Mas V, Ex. ret'oriu-so a 
alies ... 

o Si\, Fll.INCJSCO S.\- nol'rri-me (t falla elo disciplina. 
O Sn. PINimmo Mo~cH.IDO- .. ; como capitulo de ac

cusn(;ão ao GDI'et•uo da 1\epubl icn. 
Sr. Prosid,•nte, nôs, homens publicas, nito podemos l.cr a 

pmt.cnciio de llllllea Jll'lli.iear desvios, Cl'l'OS r• fnll.ns, que sú 
nos podem, enll'etnnto, acnhruniHH' a eonseieneia, quando cssc•s 
desvios, esses erros c essas J'a!las forem bem intcncion<clos. 

I : , 
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O Sit. FnANmsco S.{- Dn bons inl.ençües csl.ú ealr;nllo o 
interno. 

O Sn. PINHI~II\o .MACHADO- E das mtís. Quasi sempre as 
m:is inl.enç<;,,s sf~o J'rucl.os da paixão que eonturba o cspi,·il.o, 
allueina o nosso enl.endimcnl.o e 'l'n~ com QUI! homens como o 
meu illust.re amigo, quo <\ um JlOdet· inlc!lcct.ual neste parta
men/.o, quo ~~ uma alma at.é ho.ie, o esper.·n que alt~ amanhã, 
eonsorciada sempre ao lado de lodos os commettimcnl.os nobres, 
palriol.icos n libm·:ws, se tenham desviado da sun trn.iecloria, 
de modo QUI!, arremessando os t•aios de sua colem, Jirn, não 
direi int.eneionalmenl.e, innocrmtes que não J.iveram nbsolul.a
mcnt.e eopnrl.icipação direct.a ou indirecta nos suecessos que 
tanto J.eem irritado o espit·ito do meu illu~ti·c amigo. 

Aprazo, pois, o meu velho cOI'rQ]igionnrio para l.ranquilla 
e pal.riotieamenl.e esmiuçarmos esses successos ... 

0 Sn. FRANCISCO S,\- A~ ordens de V. Ex. 

O Sn. P1xrmrno i\! ACHADO- . . . afim de verificarmo~ si 
os graves r, deploraveis acontecimentos que a todos u6s trem 
''ontristado são antes fructos de elementos annr·eh ieos que ,já 
nxistinm, de erros .accumulados num longo passado, Qtrc o 
r·esultado, fJomo aprouve a V. Ex. nffit·mar, do arbitrio, ria 
prr.potencia o da violcncia do aetual Govomo. 

Tenho concluido. 

(Muito bem; .muito bem .• ) 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. Designo para ordem do dia cln seguinte: 

Discussão unicn do 1Jeto do Prefeito do Disl.!'ieto Federal, 
n. 13, do JOH, ri resolução do Conwlho lllunicipnl que drtel'
minn que a Pf•efoitum faca o revestimento dos pnsscios, sempre 
qur os proprictm·ios dr..ixnm de exeeutnl-o no prazo qur mon
eiona, mediante ns condições que estabelece (com JlfiN!cm· (n
?J01'1l1Jel r/a Cornmissüo tle Constituiçlio c DiJJlmnaC'in) : 

Discussão unica do 1wto do Pl'cfeito do Dist.,·ict.o Federal. 
n, ·1, de 1012, ;\ rrsolução do Conselho Municipal que rrgula a 
coneessão ri<' aposenl.ndrwin ou ,inbilnçiio dos funeeionnl'ios mu
nicipacs c rlri outra~ providrncins (eom Jllll'~r,,. fm,rwnrrl ria 
Com.mis.wio r/e Constitwi('tio ·~ Diplomada). 
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2:3" sgss.\0, l~M 31 DE ~lATO DE 1012 

PllllBIJJIINC!A DO Ali. QlJI!';'I'I:-10 IlOCAYlJV,I, VlC!l-PilllSIIJilN'r!l 

A' 1 lwra da tnl'de, presente numero legal, abre-so ii ses
são, n que eoiWOI'I't'm os i'it·s. Quint.ino Boca~·uva, Podro Borges, 
Caudido do Abruu, .Tol!n/.llns Pedrosa, Gabriel Salgado, Arlhur 
Lemos, fut/io do Hr•nzil, .Tostl lêuzehio, Mondes do Almcicln, Ui
beiro Gollf:alves, Gor·vnsio Pns:.;os,· Pil'ú8 .l?erroirn, Francisco 
Sú, ~l.,hnnHl% Aetlioly, '.J.l:n·:~r·os de .Lyt·n. Antonio d1) Souza, Cunha 
Podr•osn, Walft'l'f!o Lunl, Castt•o .l'into, Sigismundo Gonçalves, 
Rih~it•o tio Jli'il.o, Jtn~'IIIUI!do do lllimnfln, Gu ilhorme Campos, 
Coo!11o o Campos, O!ivoit·a VnJJarlão, .Tos(] Marcellino, Bernn
dino 1\louf.oiro, Moniz FJ•eir·e, S:í. Pl'oil•o, Pelieinno .Ponnn, J4co
poldo do Hu!lttit!s, C:onzag-a :rn~·mo, A. Azorodo, Melello, Josó 
i\lmtinho, GunoJ•nso i\lm·quos, Alcnem• Guimarães, Jlc!ippo 
Sc!Jmidl, .Piuhciro illaehado o Cassiano do Nascimento (42) . 

. Deixam do comrm·oeor com enusa ,iust.ificada, os Srs. For
mim ChnvuH, Arau,in Gríes, Silvnrio Not•y, Lnnro Sodré, Urbano 
Rantos, Gonçn!ws Ferroim, Gomes Ui!Jciro, Uuy Barbosa, João 
Luir. Alves, Lourenço .Baptista, Augusto de Vasconcellos, Al
einr!o Gtwnahm•a, Burno dr, Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo 
Ellis, Ft•anciseo G!yem·io, .Draz Abrnnt.os, Hcrci!io Luz o Vi
ct.orino ~tontniro (1R). 

E' lida, posta n1n discussão o, som debato, npprovnda n 
neLa da r·wssão nnlol'ior. 

O Sr. 3" Secretario (so·rt!intlo r/~ l') c]:í. conf.a do soguinto 

EXPEDIENTE 

Telell'l'nmmn elos Srs: Mnnool J"opcs Cnrr~a T"imn e outros, 
dritndo do ho,io, do Estado do Pinuby, assim concebido: 

«A Mosn provísm•ia da C1amnrn Lcgislaf.ivll do Estado tom 
a honra de commnn icnr a V. Ex. quo foram ho.io om sessão 
reconhecidos o proclnmudos Dopnt.ac!os, para o quatriennio de 
1912 a ·101!i, os Srs. Manorl Lop~s CorrAa Lima, Antonio Car
valho Filho, Jlaymnndo Gil dn Silvn Santos. AriR!.fdes 1\fondos 
de Carvalho, .Toiio Rihoim Gonçnlvrs Filh0, Lniz Fernando Ri
beiro noucnlves, Ül'lnndo .Barhosa do Carvalho, Mnnool .Tos1i do 
Carvnlltn, Prrli'O AttA'Jtslo do Ronza Mondr>s, Cirando Poreir·n da 
RilYa, Alnt'f"'l!ino Mnelwdo, T,rncippo Danl.as, Avelino Firmo 
Bm·gr•s da Rilvn, Pncll'r CiccJ•n Pnt•lel!n Nnnos, Adão do Mcdoi~ 
l'O~ :O::oa/'1!:-l, HPI'Illnnn BJ•nnrlão, :\nl.nnio RolH'al ~JnniOJ\ Bon.ia
min do Souza ~laJ•I.ins, Ang-elo Agnclln Franco do Sampaio, An- · 
tOJiio Lcnneio Htn•lnmnqui .Fcrmz, .Tostl tlc T,oli:io Pnrt.nlfndn, 
Jlrartckl in (lonws Yt•t•u,;, .lnsti Noguei!'H .Pn!'illlllll'Ui\ o Carlos da 
Cun!1a J~isl1oa,» - Jnt.L•iJ•nt!o. 
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Officio do Sr. Cosln i\ln.rques, Presidente do Estado de 
MuLto Grosso, datado do ~:2 do abril, oJI'erecendo um exemplar 
impresso da eollee~i\o das l<ds u deet·cl.os do Estudo, promul
gados o anuo pns~ud'J. - rnlcit·a:lo. 

nequerimentos: 
Um elo DD. Annn .Frnneiscn c ~ínria lllns i\Iercês Xavier 

Brandão, iJ•m}s rio l'allecirln pml.ieanl.r• dos Correios de Goyaz 
Maximiliano Br!!HVindo Xaviu1· ilJ•uJIIliJo, pedindo favores de 
montepio a quo so ,julgam eom diJ.•oilo. - A' Commissão de 
Finanoas. 

Outro de Souza Baptista & Comp., successores de Vida! Ba
ptista & Comp., pcclinrlo quo sc,ia autorizado o Governo a lhes 
mandar pagar a imrortancia do 2:372$000, p~r fornecimentos 
que fizeram ú J?orr;a l'olicial, durante o exercício de 1909. -
A' Commissãll de Finanoas. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•)- procede á leitura dos 
seguintes 

PARECERES 

N. 31 - 1912 

A' Commissão de Finanças, parecendo que s6mente em 
condições muito espccines c relacionando-se de uma maneira 
evidente c racional com o interesso da Nação, se devem sub
vencionar melhoramentos ele cnraclcr local, é de opinião que 
so.in re,ieitndo o projecto do Senado n. 21, de 1905, concedendo 
li subvenção anRunl do 100 :000~ no cidadão ou emprezn que 
fizer a exportação de gados abatidos nos Estados do Maranhão 
o Piauhy, 

Sala das Com missões, 30 de maio de 1012.--Feliciano Pcnna, 
Presidente. - F. Gluccrio, nelator. - UTbano Santos, vencido. 
-Leopoldo de Bulhões. -Francisco Sd. -Cassiano do Nasci
manto, - Tavares de Lvra. 

PROJECTO DO SENADO N. 21, DE 1905, A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I." B' concedida a subvenoão annual do 100:000$ ao 

cidadão ou omprcza que fizer a exportação do gados abatidos 
nos Estados rio Maranhão o Piauhy, pelo rio Parnahyba e pelo 
systcma JrigoriJ'ico. 

Art. 2." A prel'crcneia scr:'t cstnhelccicln cm concurrcncia 
publica, a quem melhores vantagens ol'fcrocer. 

Al'L. S.~ O coutmctnnto se olll'iga n montar matadouros fi
xos 011 J'ludnnntcs nas margens do rio Pnrnnhyba, nos pontos 
mnis convenientes no scJ'Yi•:o; a ter cnmaJ·as Jri:;orit'icns nu
otunntcs e relJoenclm·os Jllll'll coiJ(Illzil-ns no porto de 'futoyn 
ou Amurrnoi\o, conl'ornw prufurir; o a ter nesse porto paquetes 
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frigorWeo~ que, meellcmlo a carga, se desUnem a portos na~ 
cionaes ou estrangeiros. 

Sendo fixos os mnl.ndouros, deverão ter pelo menos tros 
cm cada margem do rio. . 

Art. t" A exportação se dnr:'t pelo menos sois vezes rio nnno, 
sondo rlc I 0.000 o mini mo de bois a retirar· nnnualmente. 

Art. ii." O coniraclo scrú pelo prazo do cinco nnnos. 
Sala das sessões, J 7 do outubro de 1 !lO ii.·- Pires Ferreira. 

- No(fueira Ptrrmla(tluí. -A imprimil•. 

N. 32- 1912 

. Ao estudo ela Commissão àe Finanças foi submeltido o 
projceto sob n. :ll, de l!l!O, nrt·esontndo pelo Sr. Senador Pi~ 
rcs Fel'!'eira c outros, equiparando os escripturarios do servico · 
oleitornl, para todos os cfJ'citos, aos a•• officiaes do Ministerio 
da Justiça e Negocias Intel'iores e dando outras providencias. 

Esses Jogares de escripturarios foram criados pelo decreto 
n. 5.622, de l de agosto de l DOu, logo depois de entrar em 
exocu,•ão a ultima reforma eleitoral. · 

Não eram logat•cs do quadro da Secretaria, recebendo os 
re.~pt>cl.ivos l'unccionarios, que sorviam em commissüo, apenas 
uma gl'Oiil'icn<;ão de 300$ mcnsacs, que cot•ritt pela verba orca~ 
mentnria destinada ao serviço eloitoral. Ao ser feita, pot•ém, 
a reorganização da Secretaria de Estado, o que teve Jogar em 
D de dozembm no anno passado, pelo decreto n. D .196, 
foram ellcs oxtinctos, e:IH>l do disposto no art. 7•, n. II, 
do mesmo dcCI·eto, que expressamente revogou o citado 
decreto n. 5. 022, de agosto de 1 !l05, passando todo o 
sni·viço eleitoral para a l" See,,ão da Directoria do InteriOI'. 
Não existem, pois, neste momento os funecionnrios a quem o 
Jll'Ojecio visava lwneJ'iciar, pelo que ,; a Commissüo de parecer 
que seja olle re,ieit.ado. 

l:iala das Commissões, 30 do maio de 1912. - Feliciano 
Penna, l'residonl~. - J'avm·es de Lum, Rt!lator. - U1•1iano 
Santos. - Leopoldo tle JJulhúcs. - Frmu~isco Stí. - Cassiano 
tio Nascinwnto. - F. Gl11cerio. 

l'!lO.mCTO DO BllN,\DO N. 31, llN ·!nJO, A QUil SE 1\I'I'JmE O 
1';\I!"Cim SUI'IL\ 

O Congl'csso Nacional reeo!ve: 
A1·1.. L" Os csct•iplurnrios do RO!'Vico eleitoml, de que trat11 

o docr{)I.O li. G.G~~. do 1 de agosto do J90G, ficam equiparados; 
Jlara l.odos el'l'cilos, aos l.ercoiros ol'J'iciaes do Ministerio da 
Justi,•a c Nogocios Jnteriorcs. 

Art. 2." As vagas do terceiros ol'ficiuos que se derem no 
referido Minist.crio, serão de preforoncin preenchidas pelos 
oscril?l~fmrios do sorvico, que Livemm mais de um anuo de 
LJXQl'CJCJO, 

Sala dns soss•ies, 3 do outubro de 1910. -· Pires Fcrreil•a. 
- Fe·rreh•a Chaves. - S. J. Ne1'U· - Wal(rcdo Leal. - Do-
11l'Í1l(JOs Car11al'ro.- A imprimir, 

1 
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N. 33- i912 

A Commissão de Saurle Publica, em parecer que interpoz 
cm r; do dezembro de 1010, manifestou-se favomvel no proje
et.o n. 38, daquellc anno, oi'J'erecido pelo St•. Senador Pedro 
Borges e ouLt•os, sobre a reorganização do serviço de assistencia 
aos alienados, no Districto J<'ederul. 

•rendo de dizer sobre o mesmo assumpto, entendeu a Com
missão de Finanças acertado solicitar a respeito a opinião do 
Governo, que, por int.crmedio do Sr. Ministro da Justiça, res
pondeu, cm ol'J'icio n. L3'l!l, de 3 do agosto, j(L ter o Poder 
Executivo, usando de autorização legislaLiva, reorganizado 
aquelle serviço por clccreto n. 1;.83.\, do 11 de julho do anno 
passado. · 

Em vista da informação, é a Commissão de parecer que 
seja rejeitado o referido projecto. • 

Sala das Commissões, 30 de maio de 1012. - Feliciano 
Penna, Presidente. - 7'avares de Lura, Relator. - Urbano 
Santos. - Leopoldo de Bu.lhües. - Francisco Sá. - CassiancA 
do Nascimento. - Francisco Glucerio. · 

, PARECER DA COMli!ISS,\0 DE SAUDE PUBLICA N. 172, DE 1910, A QUE 
SE REFERE O PAilECER SUPRA 

Tendo estudado cuidadosamente, sob o ponto de vista es
pecial do que cumpre se considere e attenda, em se tratando de 
organizai" a Assistencia de Alienados, o projecto n. 38, deste 
anno, offerecido á deliberação do Senado por diversos Srs. 
Senadores, procurando dar solução áquelle problema, no Dis
tl'icto Federal, a Commissão de Saude Publica o julga merece
dor do voto i'avornvel desta Cnmara. 

Faz-se entretanto sentir a necessidade de introduzir-lhe 
uma emenda, por meio da qual se lhe accrescente, na respectiva 
tnbelln !lo pessoal, 1:1 Jogar de vice-director. 

Ha poucos dias ainda,. o Senado, votando o projecto n. 15 
de 1910, que elevava os vencimentos dos funccionarios dos Hos
pitnes S. Sebastião c Paula Cnndido, approvou uma emenda 
proposta pelo Sr. Senador Pires Parreira, por effeito dn qual 
ficou crendo no Hospital Nacional de Alienados o Jogar de vice
director com os vencimentos nnnuaes de '12 :000$000. 

Or•a, approvado que sc.ln pelas duns Casas do Congresso o 
pro,iecto do quo nqui se trata, providenciando de um modo geral 
sobre a nssistencin nos alienados, necossnrio é quo a tabella 
que o acompanho consigne a existencia do cargo do vice-dire
ctor do Hospício, pois do contrario podortl parecer quo n nova 
lei revogou a que Lrwo origem no projecto a que atrás nlludi
mos, com o não cogi Lar daqut!llo cnt·go crendo lU\ anterior. 

Por osso fundamento n Commissão do Saudo Publica en
Lendo quo o Senado dovo approvnr o projecto n. 38 do corrente 
nnno, com n seguinte . . 
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A' tabella respectiva, depois das palavras-alienista, di
rector do Hospício do Alienados, ele.- accrescente-se: ~m 
alienista, více-director do mesmo ltospilal, para substituir o 
director nos seus impedimentos, 12: 000$000. · 

Sala das Commissões, r, de dezembro de 1910.-Jonathas Pe~ 
drosa.~rosé En:ebio.-Aurmsto de Vasconcellos, com restri
ccões. Parece superfina a disposição do § 1 ', art. 1 ', desde que 
se reJ'ero a direitos já adquiridos; tamhem a do art. 1', quanto á 
restric1;iio imposta ás attribuíções do Poder Executivo. 

PROJ!lCTO DO SllNADO N, 38, llll !OJO, A QUE Sll Rm'EllllM OS PAIIE-
CEI\ES SUPH.\ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'. O pessoal da Assistencht a Alienados no Districlo 

Federal compor-se-lia de 14 alienistas, dos quaes um será di
rector do Hospir.ío Nacional de Alienados, que passará a deno
minar-se Hospital Nacional de Alienados, outro será director 
das Colonías de Alienados, outro do Laboratorio Anatomo-pa
thologíco, sendo tambem considerado alienista o director do 
·Pavilhão de Observações que cabe ao lente cathedratíco da clí- . 
nica de psychiatria e de molestías nervosas da Faculdade de 
l\Iedícína do Rio de Janeiro; um cirurgião gynecologísta; um 
ophtalmologísta; seis assistentes; um dentista; dous pharma
coutícos, um para o hospital e outro pura as Colonias; um 
chefe de secretai•ia, um n'rchivisLa, um i", um 2', um 3' o um 
4' escrípturnrios, um continuo e um porteiro, para o hospital; 
o um almoxarife, um i" e um 2" escriptururios para as colonins. 

§ i.' Ficam garantidos nos actuaes funccionnríos da Assis
tencin a Alienados todos os direitos adquiridos em virtude do 
doCI·eto n. U32, do 22 de dezembro do 1003, inclusive os nc
tuaes internos effectivos nt6 terminarem o respectivo curso 
medico. 

§ 2.' Os actuaes medicas dos pavilhões de molestias infe
otuosas, _pediatria, chefe dos serviços de kinesotherapia, dire
ctor do Laboratorio Anatomo-patho!ogico e os dous adjuntos 
pàssam á categoria de a!ienistas. 

§ 3.' O cirurgião gynecologistn e o ophtalmologista passa
rão a ter os vencimentos iguaes aos dos alienistas. 

§ "·' Os acf.uacs directores do Hospicío o dns Colonias fical)l 
considerados alienisf.ns offecf.ivos, percebendo apenas os venci

- mentos dos cargos do directores, omqunnto investidos dessas 
funocões. · 

§ u." Os alienistas seJ•ão distrihuiclos entre o Hospital Na
cional do Alienados o as Colonias do Alienndos, ob~decendo-se 
tí proporção de um medico alienisf.n para 100 alwnado~ no 
Hospital de Alienados, o um para 200 alienados nus colomns. 

§ ü.' O Jogar do chofo da secl'etaria c os demais serão pro
l'idos por promoção dos funecionarios actuncs. 

Art. 2." Serão pmvirlos po!' concurso os cnrgos de assisten
tes phnrmncouticos, cirurgião, ophtahnologisltl o dentista. 
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· ~ 1." As vagas do alienistas effectivos serão providas pelos 
assistentes por ordem o1o antiguidade ou, em caso de igualdade 
do tempo de serviço, pelo merecimento de trabalhos originaes 
que houverem publicado, segundo o julgamento da maioria dos 
alienistas da Assistencia a Alienados. 

§ 2.' Para o provimento da vaga que ulteriormente occorrer 
no cargo do alienista director do Laboratorio Anatomo-patho
Jogico cscolher-se-ha entre os alienistas quem se tiver espe
cializado na mataria. 

Art. 3." O Governo regulará a Assistencia a Alienados de 
accôrdo com a presente lei. . 

Art. ''·" l<icam desde já abertos os necessarios creditas para 
a immediaia execução da presente lei, vigorando desde a data 
da sua promulgação a tabella anncxa. 

Art. ii." Ficam desta fórma substituídos os arts. 20 e 2i da 
lei n. i.132, de 22 de dezembro de i903, pelos arts. :l' e 2' da 
presente lei o seus parngraphos, exceptuadas as disposições de 
caracter l.ransitorio, e revogando todas as disposições em con-
trario. · 

Sala.das sessões, em 8 de outubro de i910.-Pedro Auyusto 
Boryes.-Jorae de Moraes.-Jonathas Pedrosa.-Al{redo Elli8. 
-Auausto de Vasconcello.v. 

TABELLA DE VENCIMENTOS DOS FUNCOJONARIOS DA ASSISTENCIA A 
ALIENADOS 

1 alienista, director do Hospital Nacional de 
.A.Iienados ...............•........• 

1 alienista_, director do Pavilhão de Obser. 
vac.ues . o • o ••••••••••••••••••••• o • 

1 alienista, director do Laboratorio anato-
mo-pathologico .................. . 

1 alienista, director dns Colonias de Alio-
nados ........................... . 

iO alienistas a 9 :000$ .................... .. 
6 assistentes, a 5:400$ ................... . 
1 cirurgião gynecologista ............... . 
1 ophtnimoiogistp. ....................... . 
1 cirurg1ao dentista .................... . 
2 pharmaceuticos, sendo um das colonias a 

G :000$ e outro do hospital a 7:200$ .. 
i administrador do Hospital Nacional do 

i\.lionados ....................... . 
1 chefe de secretaria do Hospital Nacional 

de Aliénndos ..................... . 
:l :l" oscripturario do Hospital Nacional do 

.t\lienados ....................... . 
1 2" oscripturnrio do IIospil.al Nncionnl do 

.t\lionndos ... · .................... . 
1 3' cscripturnrio do Hospital Nacional de 

Alionndos ..... , ..... , ........... . 
1 4" esrJI'iptumrio do Hos11ilal Nacional de 

.:\lienndos ....................... . 

, 

18:000$000 

!l:000$000 

9:000$000 

12:000$000 
90:000$000 
32:400$000 
9:000$000 
9:000$000 
3:600$000 

13:200$000 

10:800$000 

9:600$000 

7:200$000 

5:400$000 

4:200$000 

3:600$000 
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i amhivista do Hospital Nauional do Alie-
nados ........................... . 

i continuo do Hospital Nacional do Aliena-
dos ............................. . 

i porteiro do Hospital Nacional de Aliena-
dos ............................. . 

i nlmoxariJ'e das Colonias de Alienados ... . 
i i • escripturario das Colonins de Alienados. 
i 2" cscripturnrio das Colonias de Alienados. 

G:000$000 

2:400$000 

2:400$000 
5:400$000 
4:800$000 
3:600$000 

270:600$000 
Sala das sessões, 8 de outubro de 19i0.-Pedro Aurtusto Bm·

(fes.-Jm·(fe de Jlforaes,-Jonathas Pedrosa.-Al[redo Ell'is.
Auuusto da Yasconcallos.- A imprimir, 

N. 34 - i9i2 

A Commissão de Financas, a que foi presente a proposição 
n. 182, de HJH, dn Camarn dos Deputados, concedendo a pon

si!o mensal de 300$ ú .Exma. viuva do Dr. José Borges Ribeim 
cJr .. Costa, é de paroeer que a mesma não se,in appt•ovada, pot• 
fliltnr·-lhe o requisito essencial da excepcionalidade dos servi
çcs prestados 11 Nação por nquelle finado . 

.Sala das Commissões, 30 de maio do i 9i2.- FeUC'iano 
Penna, presidente. -F. Glucerio, relator.- Urbano Santos.
FrCincisco Sá.- Leopoldo de BulMes.- Cassiano do Nasci
mento. ~ 1'avares de Lura. 

PROPOSIÇÃO DA C,\MA!IA DOS DEPUTADOS N •. i82, DE i91i, A QU!l SE 
Hllf'llRll O PAllllClm RliPIU. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. F:' concedida n pensão do 300$ mensacs. t\ 

vitlVa do Dt•. Jos•l Borges Ribeiro da Costa, J'allccido em 29 do 
j11nho de J U'IO, e que I' o i director do Lnbor·atorio Nacional de 
Annlysos, com t'OI'ct'são l!s suas 1'ilhas solteiras; revogadas as 
di~posiçües om contrario. 

Camnrn dos De.puf.ndos, 20 de dozerrÍbro do 1!11 L-Sall'inn 
Barro.ço Ju.nior, presidente.- Anton'io Simeíio dos Santos Leal, 
i • Secretario, -Eu:obio Francisco de Arul1'0dr..- A impr·imir·. 

N. 3ri - 1912 

O conl'el'entoJ da Afl'anaugn do Rio do .Taneiro Manoel Jnn
sen Muller, precizando conf,inunr na Europa, onde se acha, o 
I rntnmonto do sun saude, bastante alterada, conforme. prova 
e~m nttestndo modico, no requer•irncnf.o que sob o n. 80 dirigiu 
a ostn Cam,u·n, solicita um armo do licença, com os venci
r;wntos que ap]li'Ouver· no Congre~so Nacional conceder-lhe. 

Esta Commissi\o, considemndo quo o peticionaria é um em
r.regnrlo publico que re.velou sompre no tlXercicio do RBU cargo 
•! no desemilOnho dns arrluas commissões quo lhe foram eonfin-
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das, a mnxima dedicacão c zelo pelos interesses fiscnes: e con
~idemndo ainda que o tiCU requerimento esl.rí devidamente lcga
h.udo, ,; de prH·ecet' que, tlrn al.tencão ao merecimento incontes
tnvel do pe.f,icional'io, se.ia deferida a sua petição, concedendo
se-lhe, pm·rlrn, licerwa com os vencimentos do cargo, medida 
osl.a que não acrll'l·da augrnento de despeza alguma ao 'l'he
soUI'O, porque o ret'm·ido J'unccionario não tem substituto que 
rercehn, como ordinar·iarnente succede, a graWicação do rc
spt~ctivo cargo. 

Por estas razões apresenta á considemcão do Senado o se
t;t\inte 

PJ\OJ JW'I'O 

~. 3 - IUI:! 

O Cougrestio Nacional deet·eLa: 
Ar·l.igo unico. Pica o JlrQsideule da Rcpulllica autorizado 

a conceder· um auno de licmu;a, eom os vencimentos do cargo, 
J•nr·a trul.arnouto de saudo onde lhe convier·, ao con!'erente da 
AIJ'andoga do llio de .. Juneiro Manou! Jawwn Muller; revogadas 
a!:" disposições em eontrnrio. 

Sala das Commissõns, 30 de maio de 1012.-F'elíciano Pen
na, presidente.- F'. Glycerio, relator·.- U1•bano Santos. -
Leopoldo de JJulhrics. - Francisco Sd. - Cassia11o du Nasci
mento.- Tavares de J.ura.- A imprimir. 

N. 36- 1012 

A Oommissão de l~inancus, examinando o requerimento 
em que o coronel honorario do Exercito José Bento do Porto 
pede um unno de licença com todos os seus vencimentos de 
J'iHrml de seguros, pum tratamento d~ saudc, instruindo o seu 
podido com exame ele valide~ procedido na Dir·ectoria Gm·nl 
de Snudo Publica, rí de pm·cccr que se ofl'ercça r\ considera
ção do Senado o scguint.o 

J>no.mc·r·o 

N .. \- 191!! 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i. • Ji'icr1 o Presidenta da ncpublica autorizado a con
ceder no coronel honoral'io do Exercito José Bento do Porto, 
fiscal de seguros, um nnno do liconca r•am tratar de sua snude 
onde lho convier: sendo-lho pago durante o prazo da licencu 
u respectivo ordenuuo. 

AI'i.. 2." ROI'ogam-se US dispoSi(•ÜOS em contrurio, 
Safa dns Com missões, 30 mnio de i 012.-Faliciano Penna, 

JH'osidonte.- F. Gluccrio, relntor,- Urbano Santos.- Leopoldo 
d" JJul/t.ries.-F'mneisco Sri.-Cassiano do Nascimcuto.-1'a·va-
1'cs de Lvm.- A imprimir. 
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O Sr. Ribeiro Gonçalves - Sr. Presidente, V. Ex. e o 
Senado são testcmunlms do quanto me tenho empenhado pura 
conseguir quo o nobre Senador S1•. Pires Ferreira conclúa 
o discurso que iniciou na sessão do 2k deste, sobro o caso po
liLico que presonLemente perturba o J~stado de que ou e S. Ex. 
somos. representantes. 

V. Ex. o o Senado sabem igualmente quão inuteis teem 
sido os meus esforços para conscgu ii' o fim collimado Em 
taes condicões, o tendo cm vista ns ull.imas palavras profe
ridas em uma dns sessões anteriores pelo honrado Senador, 
sou forçado a vir ho.io tí tribuna, mesmo porque não convém 
deixar na dependencia intermina elos seus intuitos a resposta 
quo devo a S. Ex. 

Antes, porém, permittn-me S. Ex. que ou declare com a 
mn:dma franqueza ao Senado o no paiz que, fiscal austero, 
tem as suas vistas. sobre nôs, que 1í com grande magua, com 
indizível constrangimento, que saio hoje no encontro do hon
rado Senador, taes são as nossas relações de antiga amizade 
e-porque não dizei-o ? os reclamos de gratidão reciproca que 
nos devemos. 

Hesta-me, entretanto, um couso lo: estou convencido de 
que o honrado Senador, sinão por palavraR, ao menos em 
c01~sciencin, ha do rceonhocot;-so o unfco culpado por quaos
quor sobresaltos que, porventura, dn nossa altitude, resultem 
ao nosso sentimento afl'ectivo. . 

Dito isto, permitta-me V. Ex., Sr. Presidente, que eu co
mece a resposta que devo ao honrado Senador pelo sou dis
curso pronunciado a 24 deste mez. 

Sr. Presidente, mal os colligados piauhyenses em franca 
opposir,íio ao governo do Estado, na questão dn successão go
vct•namontal, levantaram a candidatura cio tenente-coronel 
Coriolano de Carvalho, os sítuacíonistns, apavorados, come
camm eont1·a ollu uma grita descompassada, pois decerto, 
pousavam alies, sorin incontestnvelmonto n derrota dn candida
tura do Sr. l\ligucl Rosn, atlentn r, qualidade militnt· do sou 
compctidot'. 

E dnhi, Sr. Presidente, as hostilidnd~s sem numero pra
ticadas no Estudo; o da h i os telegramntns alarmantes para 
esta Capital; o dahi finalmento, constantes confabulacões con
trarias aos colligados, nos gabinetes dos Ministros, e, sobro
tudo, no Departamento da Gucrm l 

O facto unico, Sr. Presidente, do pretenderem os colligados 
do Piuuhy arredar uma candidatura imposta no povo do meu 
Estado pelo seu actual GovernadOl' ... 

0 Sn. PIRES PEllllEli\A- Não apoiado. 
0 SR. RIBEIRO GoNQAT,VES -. . . imposta pelo actual Go~ 

vornndor do Estudo, repito ... 
O Sn. PmEs FF.nREIII.\- Apresentada por um partido or

ga.nlzudo. 
' 



SJ!:SSÁO J::M 31 Dll MAIO DI!: 1912 309 

O Sn. RmEmo GoN(l,II.VllS -.,. embora se pretendesse si~ 
mular que tal candidatura ora resultante da escolha livre de 
um partido, este facto só l'oi bastante para que o Governador 
do :Mstado a prettJxto do rmfront.ar os colligados sem intuitos 
sinistros, os colligndos sum armas, Lmtasse do augmentar o 
Corpo Policial c !'omontar no intcr·ior a formação dos ridiculos 
batalhões putrioticos. 

O Sn. PmEs FErmEuiA- Peço a palavra. · 
O Sn. Rmmrno GoN(lAI~Vlls - Sr. Presidente, nada obstante 

o honrado Se.nador, meu companheiro de bancada, cerrava ou~ 
vidas a todas as noticias alm•mantes que vinham do Estado. 

Todos os jornaos desta Capital, sem excepção de um a6, 
occurnwtlm~sl•. diariamente do caso do Piauhy; e· S. Ex. se con~ 
set•vava tiíloncioso pcl'Unf.u o Senado, pondo em jogo unicamen~ 
te o seu valor do combatente, or·a porante o Departamento da. 
Gum'!'a, ora perante o honrado Sr. Presidente da Republica.. 

l~ra ahi, Sr. Presidente, unicamente, ahi, que o honrado Se~ 
nadot• pelo Pinuhy eX!!rcia a sua acção o a sua forca. 

Apavomdos os situacionistas com a candidatura do te~ 
nenf,e-coroncl Coriolano, som duvida por inspiração quo lhes 
levavam os casos congeneres que tanto horrorizam ao honrado 
Senador· poJo Piauhy, os situacionistas daquel!e Estado, repito, 
dispondo da poderosa proloc('ÚO do Governo estadual e das fra~ 
quisi mas fon,as do nosso erm·io publico, conseguiram quo o Go~ 
ve,l'll~dor docmtassll o augmento da forca publica, emquanto 
que os col!jgados só podiam conf,ar com ossos imlginarios aoo 
homens qqo, na l'anf,asia do honrado Senador, lhes foram postos 
t\ distlosição pr.los distinctos e honrados proprictarios da Usina 
E~~tJulw d';\gua no Estado do lYlnr:mhão. 

E, Sr, Presidente, o pavor dos situacionistas foi de tal o1•~ 
du1n, um proson(;n da candidatura do tenento~coronel Corio~ 
!ano, que, dosd~ logo, :1 ropresentncão federal do Estado, ex~ 
cepto eu, poz~se em uma actividade espantosa, agindo perants 
o Ministro da Guerra e perante S. Ex., o Sr. Presidente da 
Republica, para evitar que o tenente~coronel Coriolano, já 
muito depois do pleito eleitoral, tomasse passagem em um dos 
vapores do. Lloyd,com destino ao Piauhy. O esforço foi supremo; 
mas o tenente~co1·onel Coriolano tinha direito a solicitar uma 
liconoa, o o fez, não a recusando o Governo Federal; e, con
seguida esta licença, elle se poz a caminho. 

l'oi ahi, St•, Presidente, que o pnnico no Estado do Piauhy 
tocou ao auge: dahi em diante o te!egrapho não teve siquer 
uma hora de closoanco,reoobendo o honrado Sonador pelo Estado 
do Piauhy e os seus companheiros de roprosentaoão as in1'or~ 
macões as mais sinistras, entre outras a de que o Piauhy ia 
nadar om sangue. Foi tal o esforce desde logo desenvolvido pelo 
honi•ado Senador, que no dia 18 deste communicnva S. E.\':, que, 
pelo l\finisterio da Guerra, se havia transmittido no tenente~ 
ooronol Coriolano uma ordem de chamado urgente, detormi~ 
nando~llw que regressasse, fosse qual fosse o ponto em que 
a recebesse, 
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O tonc:nl.e-~oronel Coriolnno, soldado disciplinarJO, Lendo 
recebido a alludida ordem no Porto da União, que fica a 12 ou 
14 horas do da ~apitai, aproveitou o vapor que tinha sido post.o 
á sua disposição, regressando ao porto ela ~rutoya, onde aguarda 
a. passagem do vapot• B1•a:il, que tocar<\ a \li no di !L 3 do pro
.'lnmo mcz. 

O que mui,; sut·r·t·ah~nderú, porém, o Senado ti sni.Jcr que 
rcl.irado o candidato rlo terror, o candidato que ia dc:'l'<1.:t••tr o 
saugur, piauhyense, r.ue estava disposto a trucidar a t.oct.o• ·os 
governistas, novo sus~a ;;e levanta na minha terr·a, e "sse, niío 
sei com Que intuito. 

'l'ral.a-se do ~andidal.o ao enrgo de vice-governador, que 
não •í soldado nem está adstricto ás regras da disciplina mili
tar, de modo a tct• do embarcm· 'de um momento para outro. 

O Srt. PmEs l~EnmmL\ - E os militares quo estão sujei
tos a essa disciplina não se sentem por isso humilhados. 

0 SR. RIBEIRO GONÇALVI"S - Nem CU tenho O intuito de 
ofJ'endel-os; estou apenas salientando que o candidato no car
go do vicc-governador é ·um civil. som dcpendcucia de cur'go 
publico, sem dependcncia de qualquer governo e por consc
quoncia om condições de se conservm· na terra do sua resi
doncia ou della sahir fí>Jando lhe aprouver. 

O Sn. PmEs FrmmmJ.\ - E rodeado das garantias que lho 
estão sondo dadas. 

O Sn. RmEmo GoNÇM-vr~s - Mas, Sr. Presidente, á co
media osl.t\ muito bem preparrida. Antes de tudo direi a V. Ex. 
quo os situacionistas do Piauhy, ao que parece, apezar do credo 
politico a que se acham 1'liiados, a~rodtam pouco nas promessas 
que lhos siLO feitas pelos proceres do Partido Republicano Con
servador c, quem sabe? pelas garantias que lhes siio offorecidas 
pelo proprio Sr. Presidente da Hepublica, como dizem. O hon
!'ado Scnadm· me pMo>ni. contestar, mas os fa !Los, Sr. Presi
rlonth, ahi estão pam contradicl.al-o. 

O l.encnto-coroncl Coriolano de Cm·valho foi chamado a 18 
•leste mc1., c nosso mesmo dia, como si não fosse bastante 
a sua retirada, os suppostos eleitos Deputados candidatos· do 
governo do Piauhy vieram impetrar uma ordem i:Je habeas
c01'1l11·-' ao Supremo Tribunal Federal, mostrando assim quo 
não so sentiam ainda garantidos; m·:t prc~iso que o Governo 
J:'cdoral oncontrnsso tlcnntc de si uma erdem tio: lwbeas-coJ•pu.v 
para r•!cuar de quacsquor propositos que viesse R ter contra 
elles. 

Sr. Presidente, a verdade é simplesmente esta: emquanto 
os colligudos opposicionist.as ao governo do Piauhy não so 
lembraram de uma candidatura militar, o Estado esteve em 
'(llena paz; nada o pm·turbava sinüo esse trabalho pacifico, !JU
bitual nas vospems de qualql!cr pleito eleitoral. Nada. O Es~ 
t.adn estava cm plena pa7., rop1t•J, mas, a_i\l do trvrrerro, quasr 
dons me1.os antes do dia marcado para a eloiCito governamental 
a, pot•!.nnto, não qul'.t•J é1ias apenas, como dissJ c' itc.rorad•l 
>il~nallol'. , • 
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, . O Sn. Pnms l?Jmnllii\A- Como posso provar . 
. O Sn. llmEmo GoNÇAT.VJlS - As provas tenho-ns cu aqui; 

o directoria da colligacúo pinuhyonso unanimemente levantou 
a candidatura do tenente-coronel Coriolano. Essa acto do dire
lll.orio apavorou os governistas. 

A colligação poderia ter escolhido outro candidato; por
que escolheu o Sr. Coriolano ? Sem duvida a colligação. 
tom os olhos postos nos outros Estados o certamente por isso 
é quo so lembrou de semelhante candidato. Pensaram neces
sariamente assim os sit.uaeionistas o logo, St·. Presidente, eomc
carnm a gr•il.ar: o tet·ror, o pnnieo, o l.t•ucidanwnl.o, a rnot·to o o 
luto do povo piauhyense ahi vêm ! ~las que candidal.o .militar 
sorti o tonento-coJ·onel Coriolano '! Sol.r(t um <salvadot·•, desses 
quo constantemente se esf.';\o levantando nos Estados ? Não. 

O tonento-cor'onel Co!'iolano, em 1802, tres mezes, f.alver., 
após o contra-golpe de 23 de novembro, assumiu o governo do 
Estado do Piauhy, provisori.nmente, e tres mezes depois era 
governador eleito, com meus applausos e com os applausos os· 
mnis calorosos da bancada de então na representação nacio
nal - sobretudo os do honrado Senador Pires Ferreira. 

O Sn. Pnms l?Eili\EIIlA - Que duvida ha nisso? E quo 
quer dizer isso? 

O Sn. RmEmo GoNÇAT.vEs-Quer dizer que o Senador Pires 
Ferreira só conspira hojo contra a candidatura do seu collega 
militar por se ter inimizaao com ello por impulsos de inimi-
zade pessoal e nada mais. , 

O Sn. PmEs IcmuumtA - V. Ex. estú mal informado 
quanto á minha consciencin. 

O Sn. llmJlll\O GoNçAT.VEs - Eu estou recebendo infor
macües dos nossos amigos. Não estava então no Estado, do 
onde me havia J'etirado, depois de ter aberto em franca host.i
lidade ao tenente-coronel Coriolnno. 

Sr. Presidente, n verdade é esta; Agora, como já tivo 
occnsião de dizer, o quo mais vne surprchcnder ao Senado ó 
uma nova grita, um novo alarmo, que muito breve ha do chegai' 
a esta Casa, c, untes de chegar a ella, ir:i ao Presidente da 
Republica. o ús autoridades mili.tnres do Paiz: - E' que o 
vico-govornador, o Sr. Ribeiro Gonçalves, meu sobrinho,. não 
podendo ser chamado ao Hio do Janeiro por ninguem ..• 

O Sn. Pimls l?JmnEmA - E V. Ex. dir. que não ha oly
garchia ... 

O Sn. RmEmo GoNQAJ.VEs - Respondo a V, Ex.: Antes do 
tudo, não fui eu que lembrei o nome do meu sobrinho para 
esse cargo; (J!ll segundo logat•, llfJUi ua ropl'esenlnção do Estado 
só !ln um da miaha fumilia, ao passo que V. Ex. póde contar 
o Senador Pires Ferreira, o Deputado .Toiio Gayoso, sobrinho 
duns vozes do V. Ex., o seu irmão Joaquim Pires o não sei 
quem mais •. 
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. O Sn. .Pmlls Fmmmu - Eu não tenho candidatos. Os 
rpJ?rosontantcs do Estudo silo indicados pelos amigos po
htwos. 

O Sn. nrnmno GoNçAT. VES - Si assim é, por cru e razão 
o meu sobrinho não póde ser vice-govornador indicado tum
bem pelos amigos-? 

O Sn. PmEs FEnnEmA - Não digo que não possa ser. 
O Sn. nmmno GoNçALVEs - V. Ex. está dizendo que eu 

estou cst.ubolccendo uma o!ygnrehia no Estado. 
O Sn. Pnu~s Pmtm~mA - Não interromperei mais a 

.V. Ex. 
O Sn. nmmno GoNÇAT-Vlls - V. Ex. póde dar os apartes 

que entender. • 
Mas, Sr. Prcsiden/,e, .iá lliLO é mais o tenente-coronel Co

riolano que está assust:mdo o Pi,nu!Jy; 1l o Sr. Ribeiro Gon
~alvcs o candidato da colligaçií.o no cargo de vice-governudor, 
quo tem, disposto a co!local-o no cargo para que foi indicado .e 
elei'o, o prestigio de monsonltOJ' Lopes, digno o talentoso vi
gado do Jroguozin da cnpital, cu,ius l1•opas foram ha pouco 
dissolvidns, mal cbcgúm :í. '.l.'hm•,Jzinn a nol.icia do IHtvcr re
gressado da eidado da União aquellc l.enento-coroncl. 
· Pelo que ,i:\ disse, Sr .. Presidente, u situação do Estado 
do Pinuhy. por parto dos collis-ados é a mais ordeira. Só uma 
fot'Cil perturba a paz dos piau!Jyenses: é a forca resultante 
dos caprichos do governador do Estado que, apezar de des
apparecido o pnnico com que elle sonh:'lrn, continua u manter 
á custa do um thesouro pauperl.'imo, de recursos minguados, 
os chamados batalhões patrioticos que, segundo consta dos 
,iornnes, só serão dissolvidos ·depois do dia 15 de .iulho. 

Sr. Presidente, estranhei que o honmdo Senador pelo 
Piauhy, durante n situação alarmante em que o Estado se 
encontrava, não tivesse trazido no Senado· uma palavra que 
pudesse sm• traduzida eomo um protesto ou como umn sup
pjica no Governo Federal, pam corro!' sol.icit.o cm defesa dos 
p~auhyonses ameaçados de morte. E elfccttvumenl.e 6 de estra
nha!' que o honrado Senador só se tenha resolvido a occupnr a 
tribuna do Senado depois elo eliminados todos os perigos, 
todas ns ameaças qlw ·pesavam terríveis sobre o Est.adn du 
Piauhy. 

S. Ex., em todo o caso, entendeu vir no Senado, não para 
fnzor suas reclnmaeõcs nem para eongratu !ur-so com o St•. 
l'rcsirlont.o da nopuljJicn! por lm· t•cl.irnc!o 9o Es\tHlp a ca~didn
tum do /.CI'J'OI', mas umeameu/.o ]laJ'a Jorll', o !era· profundn
mon.te, um velho amigo c comJJndt•o duns vezes. 

O Sn. PmEs PrmnElllA - Pura foril-o ? 
O Sn. nmmno GoNCAJNES - Sim, senhor; para ferir a 

um amigo o compadro duas vezes. 
O Sn. PmEs PEnm~rM - Isso é novo para mim .. 

( 
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. O Sn. llum1no GoNÇAJ.VI'S - Sr. l'!·csidente, cu poderia 
dnet·. que o honrado Senador só 1~os~-(aclum veiu occupar 
a I.J•J!Juua pela ~~urteza que .ln tm!Ja do quo o le
ncnte-coroncl Coriolano de Cut·vullw não scrilt cm hypotr10so 
alguma o gov•JI'nnflol' do J~stndo rJo Piauhr, em vista dit attil.ud" 
do 81·. i\lal'eolml J{ol'llleH e rleellu·:u.::1o peremptoria do honrado 
ScJmdnl' pelo !tio GJ·nnde do Sul, o SJ.'. Pinheiro illnchndo, o 
eminente clwl'e do .l.':u•l.ido llCJliJhlicnno Conservador, de quo 
cm wmlluma llypol.l•cso conscnhi••i:J que o govemo do gstndo 
do .i'iauhy cnllisso nnil mãos do llihciro, sob a som!Jrn do 
f.etwnLe-eot•oJwl Col'iolnno. E o Uibch·o sou eu, St·. Presi
dente. 

O homndo Senador pelo Pinuhy. tinha n. certeza que, 
com o apoio desses dous procores !la situação actual, repito, 
o tenonte-coronel Coriolano niio conseguiria ut'astar do go
vemo de minha terra o Sr. Dr. i\liguel Hosa. 

V. Ex. (dh·iaindo-sc ao S1•. Pires Pel'rcil'lt). Linha ou 
não essa certeza ? (Pausa.) 

O homado Senador lm de me permitLir quo ou leia aqui 
um tulegrammn, que si não J'1it· a uxp!·essão dn. vei'c!aUc · não 
sou cu o crulpado. S. Ex., então, RC devertí queixar das facili
dades do governador do Estado, que recebe as communicacões 
telegraphicas que S. Ex. lhe transmitte c, sem nenhuma pon
deração, sem criterio, vor sua vez as transmHLe aos municí
pios do interior. 

O Sit. · Pums l!'Jmmmt\ - Si J'Ur meu esse telegramma, 
peco a V. Ex. que o leia em voz bem alta, para que todos 
oucnm. 

O S11. Il!BJmiO GoNGAJ.v;,s- Eis o tolegramma: 
«G ovot·n ado r Lulogf.apllou para nq ui segui nto: l\[aJ·nchnl 

Pil'us diz: Col'iolnno oblevn licr!/1\/tl, sem vcncimonloH, Lr.·al.at• 
:-;aullt\ ~uguindo Cent•ú ]):tt·a oilde tomou pnssugom. Cnso vá 
Píauh)' pertUJ"haJ· a paz, tentando assumir Governo ordem Prc
sidon!c cassarú licença, Pinheiro ... 

O Sll. l'lliJ's Ftmll;,Jit\-E' o chefe do nosso partido. 
O Slt. lllllmllo GoNÇ.\J.vgs (coutiunando a l1Ji• o telc

arauuna)-... PinlJeiro gal'llnLe eau!lidal.ura Miguel .• declarando 
não consonlirá Estado outregue você, ;ombra Cot•Jolnno.) 

·o Sll. l'JIUlS Fgmmm.I-Desdo quo se respeitassem as lois 
do Estado. 

O Sn. PrNimmo i\l.ICIL\Do-De quem é o telcgrnmma ? 
O Su. lllBEillfl GoNCAT.vgs-Aqui •í que csll't o segredo do 

f.ologrnmmn. Gamnto apenas que este lo!egrnmma ú anJ.eiror 
no rliscm·so do hont·ado Senador llClo Pwuhy na sessao de 
24 do corronlo. 

O SI\.· PINl!lllllO MACH.\oo-l?crmiLta-mo V. Ex. quo lho 
diga fJUO uma prova sigilosa da natureza da quç acaba de 
:t}Jroscntar pareco quo traduz um crnbus,Lo grosseiro, porque 
tudo quanto cnu111ct•a osso toleg·rnmma u uma falsJdndo rc
villtnnte. • 
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O Sn. l1llllWtO GoNQAJ-vgs-.Ut ia ao encontr·o do aparto 
do V. Ex. 

0 Sn. PINH/11110 MAG1J.IIlO-MI1.q 11/tO /.inha ido al.ô agora, 
O Sn. llmlmlo GoNr;M.VI~s-V. l~x. foi nntellipa<.lo. 
O Sn. PINHI~/110 i\1.\CHADo-Nom si[JIIOJ' ·Rabin-o stí agora 

J'ui sabedor-quo V. Ex. l.inha rll'ei.r•nr;ão a algum r•argo po
litico no Piauhy. 

O Sll. llllllWIO GoNQAI.VI~R-IW'r•f\tivalncnt'J, n:io a l.ive nem 
u~nlw. . 

V. Kx. apnl·l.wu-mc pm·a di~'"' qu" o l.c!Pgramum ri uma 
ftt.IRidncln, isto 1!, ·quo os düwros do 1eleH"I'nmrnn, (lfn rclac}iío a. 
V. Ex., são falsos. 

Cr~cio na palavra à o V. Ex., ·n qual me merneo muHo, mas 
o telcgr·amma aqui csl.li. 

O Sn. I'INHJ"'!o 1\Lwu.lllo-NniiH':thncnl.c enviado por al
gum novcllcil'o. 

O Sn. RllllWID GONQAI.VI;R - Pol' pnsson rJistincl.a c digna, 
mas osl.ou pcJ'I'eil.nmcntc eonvmwido rio que o que, r! i~ o l.e
Jegrnmmn l'oi tmnsmiLt.ido aos municípios pelo govor·nadm· rio 
J~st.ado, com o :t'im rin rlesanimnl', nnf'J•aquccel', o prcst.igio rios 
colligados. 

O Sn. Pm1;s Fglml~l/1.1-~Ias rmft•actueel'r [JOl' meio uo no-
ticias tclogl'nphicns? l . 

O Sn. nnmmo GoNÇAJ~vgs-Pe!'doo-mn o hon1·ado Senador·, 
mas o snn aparto é J1Urril. V. Ex. nf~o Lr•m J'cil.o ob1,1 nesta 
Casa, em J'ülai•ão ao caso ()O Piuuhr, sinão po1· t'Ol'Cll rlos l.ole
grmnmas quo l'IJCIJbe; ,pnrl.nnl.o, não doi'O nsl.t•nnllal' fJLW Lam
bem eu venl111 m•gumontnr aqui con !'indo nas in I'OI'IIlllçrios que 
mo são t.ransmil.t.idas pm· mous'amigos, que siio dignos rlll con-
J'iança, eomo os de V. Ex. · 

O Slt. P11ms .FEnn grno~-1';Jdo qnn n f,o • •11 ri isso f'o i lmsr•ado 
0/)1 l.rJlogl'illllllliiS puhlicndos nos .ÍO!'IIl\1'~ o 1/LniHiado, não pelo~ 
meus, mas, twlos nossos amigos. 

O Sn. PngswgN'I'J~-Attoncão ! 
O Sn. TIIBIWIO GoNÇM.Yl~s-Nnsso:<, não; fH•Ios do V. Ex., 

que toem o 'J'lwsolli'O publico üs suas or·dolls tllll'll os tolegmm
mas que cnt.endorem fli\RSUI'. 

O Sn . .P11ms Flmlll;liJA-Eu só mo rli1•ijo por olles. 
O Sn. Rmgllta GoNç.lf,VI~s-Pol' qui• seria rml'ioso quo os 

collignr:lns mnndnssnm l!O St'. SIJnndoJ' Pil·es FrJI'J'Oil'll infor-
IUUtlúes contl'iUÜls ti s_un cnusa. · 

O Sn. P111gs JcEnnl!IH.I - Y. Ex. t.irc ns conel11sries que · 
quizel'. · 

O Sn. Ruumw GoNÇAJ.VJ~~-Dizia eu qtw o no!JJ•o Snnatlm• 
pelo Piauhy, vindo •\ L1·ibuna pa1·n tmLar do "aso piuuhycn,;•J 
derJOis da l'OLii'Jida do tcnento-col'Oillll Goriolano, re\'<!lou set• 

·. •' 

,. 
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o ~eu uuieo J'im l'el'il'-mc, pol'quanto o 110bl'e Senado!' rel'criu-so. 
no ~eu disctH'sO a nCJios e l'ados que nada Unham quu ver com 
a CfW!Slão ·da suceessiio governanwn tal daquollo J~sLado. 

' 
J~nlre àul!'ns, comecarei a apontar n nfl'irmnção que fez 

S. Ex, de que eu e alguns amigos meus nos eolliglimoq com o 
St·, Dr. Elias 1\lnrtins, que S. Ex.-não sei si de plano-cha
mou de advm·snt·io ú candidatura do illareclml Hw·mes. 

' O Sn . .Pums Fmuu~uu-Cilci apenas o J'aclo, 

O Sn. fimllmo Go:-oç.II.VIlS-A que vem, pois, em um caso 
nomo este, ,j:í dceorridos anno e mezcs que o eandidato da Con
ver:t;ão do 2:l du maio se acha invesl.ido da presidoncia da 
nepubl iea, o eensm·al'-me por ter ent.rndo cm :weilrdo com 
ad,·orsndos da cnndidatura do Marechal Hel'mcs? 

.l'ot·vonl.tH·n esse nceÔ!'do pode1·:\ nl'l'eelal' eMsa eauclida
t.w·a? 

O Sn. PmEs Fimili~I!\.1-Não; cu uxpl iearci .. 
O 811. fim1~mo Go:<çAr.vi~s -V. Ex. C[uoria, bem o com

rwehendi ou, e tanto que um apm·l.o lhe disse, separar-me do 
Marechal Hermes. 

· O Sa. Pums J!'EIIIU~llti--Ao eontrario. Si Y .. Ex. pensa como 
acabou de J'allar, vamos Juntos uonvm·sar eom o Marechal 
I:Ior·mcs. 

O Sn: llillilmo GoNÇM.vEs-0 honrado Senador, depois de 
allegat· que cu havia entrudo em aeeMdo no caso do Piauhy 
llOm os inimigos do l\larechal Hermes, lovantou-me ainda uma 
gravo censura a proposilo do meu voto na eleição senatorial 
de, .Pcl'nambuco, dizendo <ser eu todo llosa•. 

llosa, Sl'. Presidente, comprehende-sc o conselheiro Rosa 
c Silva c não Mi(Juel Ro.1·a. E l'oi Justamente isso que com
Jll'Chondi das palavras do honrado Senador pelo Jliauhy, não 
comprehendendo, entretanto, ate onde ollc queria chegar. 
A que vem ossa nccu~acão? 

O Sn. Pmi~s P~IIIII~mA-V. Ex. tinha abandonado o seu 
companheiro, o Sr; Senador Gonçttlvos Forrcil'a, 

O Sn. RmEmo GoNQAI,VJ~s- Divergi apenas; que tem isso 
com o caso do Piauhy? 

O Sn. J'ums FimnEIIlA-Os apartes de V. Ex. J'oram que me 
Jovat·mu a J'azer essa declaru~•ão. 

O Sll. fiiBI~mo GoNçAI:vEs-Como vü o Senado, o honl'ado 
Senndm·, depois de lor esgotado o ussumpto do Pinuhy •.• 

O S11. Pmlls FEnnEIILI-Não ostú esgotado. 
O Stt, fi11mmo GoNçM.VIlS-. · .. quiz unicamente inju

t·iur-me. 
0 Sn. PIIWS Fimi\ElRA-Nuncn. 
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· O Sn. lllBliiiio GoNçM.vgs-Mns, estou eC!·to quo S. Ex. so 
rctmtnr:\, é hn <lo J'uzol-o solemnomento. S. J~x. <l dnquollcs 
que pousam rruo as palavras não sct•vom pnra traduxir o pensa
monto. Assim, S. Ex·. disse quo ou tinha l.rahiclo o Senador 
Rosa o Silva ... 

O Sn. Prn11s F11Illli1Tn.I.:.....Eu nfio dissiJ-Lrahido. 
O Sn. llinwto GoNçAr.\'ES- ... que· eu o l.!nha-illudido. 
O Sn. Pums FllllllETnA-Niio 1\ vot•darle .. Eu disso que V. Ex. 

não o !.inlia ac~ompnnhndo. 
O Sn. Hmmno GoNçAf,YJ;R-Est:i no seu disrJlii'SO. S. Ex. 

disso rruu cu tinlut illurlirlo o ox-Sonador Jlosn e Silva. 
O Sn. PIIIER Fmumm.1-N:i.o disso. ' 
O .sn. llllllllno GoNç.IT.YER-Vou, pm·•Im, cxplicnr o meu 

proemlHncnto ru•I·nnto o Snnndo. 
Pam o hon.rndo Snnadot·-ou bem comprehondi-poueo 

~o lho da\'lt a 111 inha ntl.itudn no cnso do· Pomamlmco. O quo 
S. Ex. pmenron vcril'innr foi n m inhn att.it.urlo no enso do 
Conrü, porrpw · o enndiclnto contmrio ao homndo Senador 
l'cd!'O Borges ora um pnrt.idnrio do. «cot•joJanismo~ do Piauhy, 

O · Sn. Pums Fmmm1u-Núo cogitei disso. 
O 811. nmmao GoNç,\r,vt~s - g l.müo isso •í vorrlndr, quo 

<ln vcril'icndo quo o meu voto l'oi uma deceroão nos seus cal
culas. 

Assim, Sr. Prcsirlcntc, ou, que .i:í tinha votado poJo reco
nhocimcnto do Sr. Po<!ro Borges, a <loRpllito dns t·n~ües <la an
nullncitn da elo i cão expostas no pat•oco!' do Sr. Gonçalves Fer
ro ira. n:io porlia tor, no easo do Pot;nnmbuco, outro procedi
mento qno o do votar poJo rcconlweimcnlo do Sr. Hihoiro do 
Rt•itt;o, J~ essa nl.t.itudc l.nnto mnis so jusl.it'icava qunnt.o o meu 
dlsl.incto amigo, ex-Senador por Pernambuco, cujo nome !ln 
do brilhar sempre, tanto nos Annacs do Sanado o dn Gamara 
como na historia do Governo da Republica. ... 

' ' "., 

O Sa. Swrs~ruNno GoNçM.YEs - Apoiado. 
O Sn. nmmi\O GoNQATNES - . . . não Jovm•tt nenhum 

candidato tís urnas na eleição scnnt.orial. 
Domais, Sr. Pro~idrnte, declaro solemnomonto que niir:. 

sou nm igo incondicional r! c n ingucm, porque n:io lenho 
nbsolut.nmcnf.e em nmigos de tal ordem a menor confiança. O 
amig-o incondit!ionnl ó o amigo de ninguem. 

Sr; PPesidonte, o honmrlo Sonndor• poJo Pinul1r,. depois 
do mo 1'nzüi' ossns t•cl'ot·erwins injuriosas •.. 

O Sn. P11ms liimnEII\A -. Niío npoindo. 
O Sn. Btn1mto GoNrw.vi~R - . . . com J•olnciío 1í· oloicüo 

do Pnl'namlnwo, os/.I'Illlltou Cfl!l! o Rnnni.IOI' n ihoiJ•o r.mwnlvos, 
QUe nüo so n!Jpign n!Jsolul.nmo!tl.c 1i ~omlmt do J"nt·Lido Jlopu- · 
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blicnno Con~ot·vaclor, som rJuo v;\ nisso a Hwnot• offcnsn a 
V. l~x. o aoR doma h; Jll:oerJl'es dus.<o pa!'Liclo, se lemhrasso de 
ter um canclidalo no Govumo rio l~stado do Pi'nnlty. 

O Sn. PittJ~S FEIIIIErnA - Foi realmente uma ingenuidade 
do V. Ex. 

O SH. llummo GoNQ,\r"vgs - 'ranlo não foi ingonuidado· 
que n cnndidntul.'a, não lcvnntndn, mas apoiaclfl por mim, está 
i'ar.cnclo cocegas nos ouvidos de S. Ex. (Risos.) 

O Sn. PmEs FrmrmJJL\ - i\;1o entendo V. Ex. 
· O SH. Hummo GoNQM"vgg - Não direi, Sr. Presidente, 
po!'qno afinal rlo contas não tonlto o intuito do susceptibilizar 
siqucr o meu llomado comrmnlwiro do bancada, mas é urgu
mentat· puorilmcnto. 

O Sil. Pnu;s J<tmtumu - Não eonvom a V. Ex. 
O Sn. HIBErno GoNÇALVES- Sr. Presidente, por occasião ,de 

agradecer um banquete polit.ico com que me honrara o Gover
nador do Estudo tive do far.er referencias á politica nacional 
e então declarei não me alistar nas fileiras do Partido Repu
blicano Conservador, que havia quatro mczes se organizara 
nesta Capil.nl. 1~ fil-o principalmente, S!'. Presidente, para 
que não surprelwndcs'e no Govcmador minha attitude con
trnria 11 cancl idntura Miguel. nos a, contra a qual. pl'eparavam 
forte resistencia os Drs. João Ga)'Oso, Arlindo Nogueim, Pires 
do Castro, llihpiro Gon~alvos, Vuldivino Tito, 1\lathias Olympio, 
Cromwell Cnt·vnlho c outros, os quucs mo solicitavam o sa~ 
e ri !'i cio do pml.cndcr cu acceitar o Governo do Estado, no qua
trionnio p!•oximo. 

Então, S!'. Presidente, por não mo ser possivel attender a 
esses mous distinctos co-cstnduanos o amigos, fiz-lhes a so~ 
guinto ponderação: 

«Como sabem, apezar de ser filho do Estado, quer 
aqui na Capital, quer n'os demais pontos do interior, onde 
tenho residido, júmais consegui lograr sande. Presente-. 
monte, sinto-mo mnis fortaloeido, npcznr da ainda consi~ 
dcrar-me om condições niío muito lisonjeiras. Nüo posso, por- · 

. tanto, vir sncril'icar-mo no Governo do Estado. 
Alóm .disso, como sabem, sou Sanador e ainda conto 

selo nnnos de mandnt.o, estando sntisfeil.o com a posição que os 
meus amigos c, em goml, os meus co-esLo.doanos mo conferiram. 
Domais na minha nusoncin do Rio, cm fins de novembro ou 
do1.ombt•o, após a ehogadn do Marechal Hermes dn Europa, os 
JlOliticos cogit.nrnm da orgnniznçüo de um partido quo ,já cstli 
formado- o Pn!'l.ido Ropublicnno Conservador. Já tive occn
sião do ler seu profl'l'nmma o, divergindo do alguns pontos 
üssonoitw~ rlollc, não posso mo alistu.r cm suns fileiras. 
Nessas eondir•.úes, m inhn eaudidat.um vit•in eneont,rnr emhn
rneos. Assim: vnmo;; ehcg-ar a outro acct\rdo. 'l'emos aqui o 
Gayo:m, que soJ'It urn cxccllonto governador; ó nmigo dei todos 
nós, Ú COIIl[lO[enlc e ,it\ SU UlJl'iglll'U ll s'ombra elO p ,. fi, C.~ 
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Os IIJPUH :1111 igo:-; aeeeitnl'arn n eandidntur•a do hranos 
aJJut·to~. /luLiL·oi-mo. pu!'n o llio e, aqui clwgando, eomcêoi 
tt trabalhar uo seui.Hio de· olm·:u· ao Governo do Estado o 
meu nolJI'e amigo. 

O hon,•nrlo Senador :wha que não estando cu filiado ao Par
tido ConservadO!' não devia cogitar do cand idal.uras. Tsso não ú 
l'nzoavcl, JIOI'Cfllil ainda que eu fosse um opposicionist.n, 
eom pm·l.irlo Oi'S"anizado, mas som fol'!~as pam fazer l.rium
p!HI!' um oandidal.o, nindn assim teria o dit•eiLo do apresentar 
a eandidatum dnquollo que a meu vJr ostivcsc nn altura da 
Lem governar· o Estado. 

Quando nssim Jli'OCIJdia, doixnvn de Indo os meus inte
J•esso:-; e os do mou:o1 mnigos pnrn pensar ~ómeuto nos dn 
commun!Jito pinuiiYOIIHI'. 

O Senador piauhyensc, por,]m, p:t!'eco que J'az gyrar seu 
ideal cm um eil'()u]o npm·tnrlo e ustl·cil.o, pot• isso não com
pt·ohendeu pot· que mo lcmbJ·oi da canclidatura do Sr. João 
Gayoso. 

O Sn, Pnms Fllllll lllll.l -- Eu fel izmon te Mmprehendi 
a tempo. 

O Sn. Jlllli·:IRO GoNÇAI.I'IlR - gm todo cnRo, comprohon
rlondo mnl, ou não eomp!'olwndrmdo cousa nlguma, o hon
rado Sonndot· piauliyonsc Julgou bem afJ'irmar no Senado 
que ou tinha procedido pcrJ'id•amrmlc. 

o s~. !'IHilA l'mlllll/H,\ - PorvorRamonto, disse eu ; 
af.é aceJ•usconl.oi que assim repetiu o que lho havia dito 
cm nossa casa. 

O Sn. Rmmno GoNÇAT.VIlR - O· honrado Senador pelo 
P iauhy pm·ooo querer J•etraetar-so, 

O s~. PmEs FmmmnA - Não, senhor. Não ha motivo 
para isso. 

O Sn. Rmmno GoNQM.\'IlS - A retmctução do honrado 
Senador nosso caso •.. 

O Sn. PmEs l'mniErrtl - Nilo rÔI.racl.ei cousa alguma. 
O Sn. Hmtm\o GoNÇAI.VES - , . . desde que· S. Ex. 

· affirmn quo não disso porl'idamonl.o, mas porvorsnmente 
o que pouco diminuo n intensidade de suas pnhwrns ; dosdo 
que S. Ex. declara que taL não disso, importa em uma re
tractação que lho faz muita honra. 

O Sn. Pm!ls FmummA - Mas, não hn essa honra porque não 
ha rotractuciLO. 

O Sn. Rramno GoNÇAT.VES - O honrado Senador, portanto, 
mnntém o que estlt oscripto no sou discurso: •0 Sr. Ribeiro 
Goncalves, quando escolheu ossn cnndidntura, procedeu per
fidamente>; posso, cntrot.nnto, nfJ'irmur n V. Ex. que o Dr. João 
Gnyoso níio tom a respeito o mesmo modo do pensar. 

1\lns, Sr. Pl'csidonl.o, o honrado Senador, mesmo som com
prehendor o por'CJuc do mil1ha nt.l.ilude, não devia t.nxar do porl'i
da a minha ncc.iío, níio devia julgar que o Senador Ribeiro .Gon-

' ( 
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c;alves pretendesse o sncrificio de sua candidatura, nem o da 
candidatura do St·. João Gayoso - o que mlJ fez até dizer-lho 
em aparte: <ahi estt\ porque V. Ex. su oppúe á candidatura 
Gayoso>. 

O Sn. PIRES F@IIEIIIA - Não é exacto. Tudo isso cí invcn
. cão. 

0 Sn. RIDEIRO GoNÇAJ,VES - Estú no discurso de V. Ex. 
O Sn. PIRES FE!IIIEin.\ - Hei de provar que não. As notas 

tachygraphicas não siio queimadas. 
Ü Sn. RIDEIIIO GONÇo\l,VllS- 0 honrado Senador qui r. 

ferir-me, porque S. Ex. crê, ou lhe fazem crer que o Senador 
Ribeiro Gonçalves, que dizia nesta Capital que a reeleição do 
Sr. Pires tl!'errcira era considerada por cllc um assumplo de 
maxima imporlancia, rjo qual cm nenhuma .hypothcsc abria 
mão, acabou abandonando-a. 

Depois que S. Ex. occupa n cadeira que lhe foi confiada 
por nove annos, tenho reflectido que andava errado, não por
que me arrependa de vel-o nnquella cadeim, mas porque, cm 
vez das palavras com que eu affirmnva que me havia de dedica!' 
ú candidatura Pires Ferreira, eu devia antes dizer o seguinte: 
«0 Sr. Pires Ferreira, por cmquanto, é o meu candidato, mas 
acima da sua candidatura, como de qualquer outra, colloco a 
causa da colligação pela qual estou empenhado.> 

Sr. Presidente, h a momentos em que o homem está na 
obrigação indcclinavel do sacrificm· ató as suas amizades mais 
antigas, e esse momento é Justamente quando tem de defender 
uma causa de interesso commum, pondo acima do interesse de 
um o interesse de muitos. Entretanto, eu não tive, felizmente, 
necessidade disso. Não mo vi nessa contirigencia, porque o quo 
tive do dizer aos meus amigos em carta que lhes es
crevi em 22 de novembro, o posteriormente em repetidos te
legramma, foi que após n eleição do 15 do novemliro, om quo os 
colligndos se diziam vicloriosos nas urnas com a eleição de 24 
Deputados, que tantos são os membros do Congresso Legislativo 
do Piauhy, a causa da colligncíío viria encontrar decisão 
definitiva no Rio. E assim pensando, escrevi aos meus :tmigos 
dizendo que só dous candidatos devia a colligncíío pinuhyense 
levar ús urnas em '30 de janeiro, porque quando no Rio cu e 
os que me acompanham na propaganda contraria tí eleicão do 
Dr .. Miguel Rosa, aft'irmavamos: <Nós não tomos sinão um 
idéal, qunl o de afastar o Dr. 1\ligucl 1\osa do gov.erno do 
Estado.» 

·E o Senado deve recordar-se que uma vez occupnndo a 
tribuna o honrado Senador piauh~·onsc, que teve occasiiío de 

· aí'J'irmnr que toda a representação estava em torno da accüo 
administrativa do governador, ou, que então me achava em 
uma destas cndeirns, respondi-lho: <V. Ex. tem razão; em tor
no da accüo adminisl.1•ntiva do governador>. 

Sr. Presidente, dizia eu então nos meus amigoa: <A nossa 
causa, poln munoirn por quo ella se ncha collocndn, toi'IÍ do ro
.cebor decisão J'iunl no Rio do Janeiro. Convém, portanto, em 
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primoil'o Jogar, que nos mostremos cohorenl.es». Assim, como 
explicar o nosso movimonto eonlrario it acção do governador 
do Estado na eloição J'odornl? 

l~m segundo Jogar, cslou rel.imdo ha muitos annos do Es~ 
tado c não posso, eomo os que nhi habitam, ter conllecimento 
exacto das forr;ns oleil.omes poslns ao Indo do Governo, ou ao 
Indo da coll igaç:1o, reccinndo p'orlanto que, cm uma eleição 
federal, a co!ligncão traga no Rio do .Taneiro provas da sua 
inferioridade eleitoral. 

Si não fosso n exclusão do então Deputado Dr . .Toaquim 
Cruz da cl•nra govomisl.n: enlhos diria: <Votemos: na integra; 
na chapa do governnclor do Estado, pam as eleições federnes.» 

Assim osl.nvn do pú n minha cohercnciu, mas oxcluido o Dr. 
,Tonquim Crllz, não ficava horn-creio que o Senado, fará jus~ 
tica ;\ eol!ig~ção - nos eolligarlos nbnnrlonarcm o unico dos ro
pi·osent.nntes que se puzorn a sou lado. 

Er·~ necossnrio pois que n colligac.iio incluisso na sua cllapn 
o nome do D1· •• Toaquim Cruz. 

O Sn. PnESIDEN'I'S --Peao licença ao honrado Senador, para 
observar flUO a hora do expediente estl\ finda. 

O Sn. RmErno GoNQAT.VE~ - Neste caso, peço a V. E:~:. con~ 
snltur o Srmado se cc·nsontc na prorognção da horn. do o:~."jle~ 
diante, afim de concluir o meu discurso. 

Consultado, o Sonado npprova este requerimento. 

O ·Sr. Ribeiro Gonçalves (r.ontinu.anrlo) -O que aconse
lhei aos maus amigos no Estado, cm relação t\s eleições do 30 de 
.ianoiro, foi simplesmente n ehnpa em que mandei incluir para 
Dopnt.ado· o Sr. Dr. ,Tonquim Cruz o para Senador o Sr. Pires 
F{Jt'J'oirn. 

Tenho aqui uma cópia da carta, que prova osto meu neto, 
datada do 22 de novembro. 

O Sn. PIRES FERREIRA - Ningucm contesta isto. Eu, dose~ 
java que V. Ex. contestasse o tolegrnmma em que me retirou 
a votação. 

O S'n. RraEIRo GoNçALVEs - A quem passai o to!ogrnmma ? -O Sn. Pnms FmmmM - A mim. 
O fj11. RrnEIRo G·JNÇAT.vEs -Vou responder a V. Ex. 
Confessa o honrado Senador que est:\ do pleno accilrdo com 

ns minhas palavras mn rclnciio 1ís eleicões foderaos, mas sento 
que por tclegrnmma nu tivcsso mandado retimr a votnciio que 
nntoriorm•Jnlo tinha recommcndndo cm favor do S. Bx. 

Tive occnsi:1o, qnrindo S. Ex. fallnvn, do lhe pedir que 
trouxesse esse tolcgrnmJ)ln no Senado. 

O Sn. P,(nlls F1mmm1.\ - V. Ex. cont.csta-o ? 
O SR. RIDI~mo GoNçAT.vEs - Não o contesto; exiJo a uprc-

scntaciío desse lclogrnmma. ' 
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O Sn. l'llll~S Fmu\J~IIIA -E si ou não o encon~rar· entro os 
mous papeis, !'ufJUIJt'el'ei uma eel'lidão ú adminislruçiio dos te
logruphos. 

O Si\, Rmmno GoNr..u-Vgs- Em dias de ,janeiro, quando já 
estavam lovnntadas ;;s 'eunclidaluras do Sr. Pires Ferreira, por 
parle do Governo, o do Sr. Dl'. Coelho Rodrigues, por parto 
da colligação ... 

O SI\, Pnms Fmumnu - Eu fui candidato do par~ido e não 
do Governo. · 

O Sn. Rrmm\0 GoNÇAl-VES - O honrado Senador passou
me um Lclogrnmmn, que recehi no interior do Maranhão, dizen
do-mo: «Poço (ve.inm bom a phraso) continue insis~ir cm fa
vor da minlm eandidatura.> 

O Srt. PmJ~s FEI\1\EmA - Na~uralmonto; ora o meu dever. 
O Sn. llnmmo GoNÇALVES - Qual foi n resposta dada no 

honrado Senador ? 
Esta:,«Tonho telegraphndo. Respondem não ser passivei; 

roil.cro mmhas solieilnções, instinrlo por diversas vezes, mas 
agora não posso mais.> E porque? O honrado Senador niio 
o diz. 

Ao passo que ou batalhava cm favor da candidatura de 
S. Ex. pornnto os col!igndos, o nobre Senador insistentemente 
fazia circular por todos os municípios do Estado, servidos pelo 
tolographo, to!ogrammas em que os amigos da colligacão oram 
at.ó taxados de Ahyssinios. 

O Sn. Pums FEill\EJ!\A - Ora. 
O Sn. Rnmrno Go:-IÇM.VES - Ora. .. V. Ex. 

Runvc . .. 
O Sn. PIJmR Fr.nnEmA - Não <l Rnavo. 

nchn isto 
I '!jl' •'" t . • ! 1'\! '·1'!'11 

' ·- ---;1. 

O S11. RmEmo GoN(;AT.VJ~s - ... para atirar t\s faces do 
um partido quo está cm luta? 

Estou convencido do quo V. Ex. ntó então levava o intuito 
rle melndrm· os colligados; estou cgunlmont.o convencii:lo de que 
S. Ex. espontaneamente não se daria ao trabalho de telegraphar 
const:mlomc.nte. para o interior do Estado, com grando desvan
tagem para os colli{:(ados do Piauhy, mas o far.ia porque era 
preciso pr•cst.ar mais um serviço e dar mais uma prova do de-
dicação ao Governador do Estado. · 

S. Ex. tinha talvez receio do que do um momento para 
outro, o sou nomo escapasse da chapa. 

O Sn. Prm~R FtmrmmA - Quo in.iustica V. Ex. fnz no olol
t.orndo do meu parl.iclo. 

O Sn. RIBJH!Io GoNçAT,vgs - Faço toda n justiça no oloito
rudo da. nossa terra. 

Sr. Presidente, ao aRsumir a. tribuna ou disso que o fazia 
com g-rande ma:::ua. com indir.ivel constrangimento o sob n lm
Nr·r~siio dolomsa do flUO a minha amizade para com o Sr. 
Pires Forroit•a ficnsso muil.issirno melindrada, mas em·to do 

• 
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que di:-;so onUio a YUJ'Clnde, dovo eoneluir·, não eomo S. J~x. que, 
- incou:-;t-Ult.IOill.eulOJJ/,t!, JJJeongr·w!lltt·.•IIHJIIto, depois do me havei' 
susccpti!Jilizado, ou melhot·, depoi~ de me hnvet• inJuriado, 
concluiu dizendo que o sou esforço tem sido por vezes despen
dido no intuito de me l'onrlur.it• a mim, ovelha mü, ao seu 
ll]>I'ÍSI'C, 

Pois bem: agrnde(>O ao lJOnl'fldo Senador esses bons csfor
cos que S. Ex. euidadosnuwnto desenvolve cm rnou beneficio. 
E como elevo ser t;t•nlo, como niio devo compensnt• o bom com o 
mal, direi a S. Ex,: nüo me espel'IJ ú somhm do sou atwisco: 
todos os .seus esJ'ot'tJOS siío inuteis, inteiramente baldados: fui 
um peJ•fido lllll !'lllnt;íto no Dr .. João Gnyoso: illudi o conse
lheiro Rosa e Silva. Sou, JlOI'tanto, uma ovelha mtl o ns más 
ovelhas püe.m um t•cbanho 11 t1ct·tler. 

'renho concluído. 
Sr. Presidente, no assumil· :i tribuna eu disse que o fazia 

com :;t•ande magna, com indizível constrangimento c sob a 
impressão dolorosa de que a minha amizade pum eom o 
Sr. Pit•es ]<erre ira ficasse mui tissimo melindrada, ,mas certo 
de que disse então a verdade, devo concluir, não como S. Ex. 
que, inconscientemente, incongruentemente, depois de me ha
ver susceptibilizado, ou melhor, depois de me haver inJu
riado, concluiu dizendo que o seu esforço tem sido pm• vezes 
despendido no i·ntuilo de me trazm· a mim, ovelha m(t, ao 
aprisco. 

Pois bem ; agradcco ao honrado Senador esses bons es
forços que S. Ex. cuidadosamente desot1volve em meu bene
ficio. E com devo set' grato, como niio devo eomp~nsar o bem 
com o mal, direi a S. Ex.: niio me espere ú sombt·a do seu 
a(H'isco ; todos os seus osfot•r;os siío inut.eis, inteiramente bal
dados ; fui um perfido cm relacão ao Dt·. João Gayoso ; illudi 
o conselheiro Rosa e Silva ; srmdo, pois, uma ovelha mú, o 
S. Ex. sabe que a minha g<lnerosidade obriga a que eu me 
afJ'aste pm· completo do seu apriseo para niio estragar o sou 
l'ebanho. Sou uma ovclba mtí c as mús ovelhas põ~m um J•o
bwnllo a perder. 

Tenho concluído. 
ORDEl\1 DO DIA 

1\ll'l'llS1'1MEN'l'O Dll PASSEIOS Flll'rOS PE!.A PRill'lll'I'UIIA 

Discussão unica do 11eto do prefeito do Di~tricto Federal, 
n. 13, de 1911, á t•osoluciio do Conselho Municipal que deter

. mina que a Prefeitura faca o revestimento dos passeios, 
sempre que os proprietarios deixem de exccutnl-o no prazo 
que menciona, mediante ns condit•ücs que estabelece. 

O Sr. Pires Ferreira eomccn di~endo cstnt· disposto a 
contrariar o veto do pr·cfeito, porque entende que uma medida 
urgente é necossal'io ser posta em vigot•, afim do que os pro" 
prietarios cumpram ns posturas municipaes, •no que diz re
speito aos passeios cm fronte 1\s fll'Opriedndes, 

• 
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~las, uma voz que existe uma lei municipÚI olll'igando 
os TII'OPI'ietal'ios u esse serviço, que a Pt•ef'cHuJ•n envide es-· 
J'oi.'l'os no senl.ido de ser cumprida a lei, cm benel'icio das pro
prJus f!USUS, 

l~ teJ•miua, pedindo que o PI.'esidente o insut·evn paJ·a a 
hora do expedicn te ue amanhã, al'im do responder ao sou 
collega do J'CJII'Csentação. 

Adiada a votu~.ão. 

,\f'OSEN'J'.IDOIIIA llE I'UNCCION,\1\IOS i\IUNICJI'AES 

Discussão unica do I!Clo do JH'cf'eito do DistricLo Fcde
l:al, n. I, do '101:!, 1\ I'<Jsolu~•ilo do Conselho Municipal que r·c
gula a emwessão de aJJOscnladol'ia ou ,jubilação dos l'unccio
JiaJ•ios muuicipuiJs c dtl outras providencias. 

O Sr. Sá Freire - (•). Sr. Presidente, examinando com 
nwl.ieulo cuidado o parecere da honrada Commissão de Con
~t.itui!:ão c Diplomacia, a proposito do veto opposto pelo 
Ex('cut.ivo Municipal :1 msolu~•ão do Conselho que regula as 
apo~ontmlor·ia". dos empr•egados munieipaes, chegulli á suppo
~i~•ão d<' qu<!, tuh1!Z por· não tc1• a Commissíio examinado toda 
a lcgislu~ão municipal a respeito desse assu.mpto, concluiu 
por orrer•cc<ll' pn/'eeel' ravoravel ao mesmo ·veto. 

E' sabido como "111 ,·elaçfw :'t Unifto l'ederal este as
sumpto se dividi!; ou anl<!s "'' subdivide, pois cada Ministerio 
tem uma lei cspeeial r·egulamlo aposentadorias. O Conselho 
~lunicipnl, verificando que na Pl'ül'ritut·a desta Capital o 
mesmo cimos cxisl.iu, I'esolvcu appt·ovar·, cl'iter·iosumente, um 
pJ•o.io<Jto rlc lei, fazendo rlcsappat'l!cor· ""ta grande bulbul'dia 
" as iniquidades que srJ wt·il'ieam Pnt cada um dos casos do 
uposcntadol'ias. 

Foi lão sétnwnte visando l'a<!ilil.tu· nssr• SCI'I'iço, npcl·f'ri
r;oando-o, que o Conselho Municipal :<e occupou de assumpto 
tno melinrli'Oso, sendo de lastimat· que a União Fcder•al, por 
inl.nJ>medio de S<!US poderes eonst.ituiàos, não se tivesse ,j;í 
oecupado do assmnpto, unii'OI'mizando-o, pois, o que se vcri
fieu actualmente ,; que pura resultados ident.icos os meios 
a clll'!(!ll' são dit't'eruntes, 

Assim 1\ que, omquunto uu~ t'unccinuaJ·ios p!'tdem apo
scnlnt·-sc com ~o aunos de scrvi~.o. outros, como os cmpt·e
gados de t'uzendu, sr\ tel'ilo Yencímentos integ1·aes, si conta
rem GO UniiOS. 

Dr tudn isso se conclur•, Sr. Pl'esidr:mte, que é a falta de 
compl'<•hensfio do tnxto cousWuciounl que nos urt•ast.a u essas 
diwt·sidades. A Co11stituição determi11a, de modo expresso, 
que a uposelltudot·ia tem logm·, si o t'uneeionat·io, no serviço 
tia 1\'acfio, esl:i 1tl1snlutamonte incapaz de continutll' nesse st!l'
vico - ~<!.ia cmt'im um invalido. Si, de facto, esse é o texto 

(•) Este diseurso 11ão foi revisto poJo ot·ador. 
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constitucional, JIOl'(Jlte motivo se dcl.ermiua pJ•azn para que o 
individuo soja um invalidei 'i Si o individuo Lralmlhn um anno 
c i'iea invalido, porque se lhe nega o direito de aposenta
doria ? 

E'· natural que não se possa em absoluto pagar u um in
dividuo que trabalhou durante muitos annos o mesmo que se 
pagará ao que Lrub!tlhou um mmo apenas ; por isso torna-se 
necessuria uma lei que regule o ussumpto ; uma Label!a pura 

· pagar mais aos que maiores sCl'Vicos Lenham prestado o 
menos aos que menos trabalharam. 

Limitar prazo para que um individuo se apàscntc, pa
rece urna iniquidade contra a qual tiC insurge o texto CX!1rcsso 
da Constituição. . 

Li com o maior cu i dado as razões do 1Játo opposto tL re
solucão do Conselho J\lunicipul c cheguei ú conclusão logica 
de que esse veto não tem absolutamente proccdcncia. 

O intuito do Conselho Municipal· foi fazer desapparecer 
de uma vez, essa desigualdade que eu poderia indicar ao Se
nado, si não fosse o adiantado da hora. Siio diversas as dis
posicücs do lei que regulam o caso c as Lenho aqui todas anno
tadas, o lll'O.iecto vátado estabelece como regra gct•al que 
todos os funccionarios quo tiverem :10 annos de sm'Viço · 
pódern ser aposentados com os vencimentos intcgraes. 

Ora, Sr. Presidente, si hu uma causa efl'icientc da aposen
Lu.dol'ia, i.\ sem duvida a invalidez do funccionario. Si ellc tra
balhou, cl'fecLivumenLe, durante 30 annos, e se acha invalido, 
por que razão negar-lhe o direito de aposentadoria ? 

Certo que a questão capital em mataria de aposentadoria 
não ú o tempo de servic-o de 30 annos c sim c exigcncia legal 
de que existe a invalidez, para não acontecer, como temos 
visto, aposentarem-se funccionarios ]lel'l'ciLamcnLc validos. 

O Congresso Nacional não póde absolutamente deixar de 
se Jll'Onunciar a favor dos funecionarios municipacs, visto 
eomo elle proprio tem aposentado indivíduos perl'citamcmte 
validos, por lei especial, portwnto, como negar esse favor aos 
que contam 30 annos de serviço ? 

Outra disposicfto atacada no vt!to, cujos .razões foram ao
ceitas, já consta de legislação anterior ; é a circmnsLancia de 
um funccionario, que exerce um cargo superior, poder apo
sentar contando 1130 de tempo pura o eJTcito da aposenta
doria • 

.Si fosso necessario c não fosse tão tarde eu leria uma 
por umu as uisposiçües das legislações anteriores, mostrando 
sempre a diJ'J'crenca de cinco annos pura menos, cm quasi 
todas ollas. 

Sr. Presidente, o véto do Prefeito não se funda cm razão 
do interesse publico ou de interesse para o Districto FQ
dernl. 

Trata-se, no projecto, como disse, do uma simples con
solidncão - estnbelecor-so a igualdade entro i'unccionnrios 
municipues ; c si n lei tom por objectivo ostnheleccr esta 

·~ . 
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igualdade, penso que o Senado devo rcj citar o veto, deixando 
quo o proJecto elo lei do Conselho i\T.unicipal seja sanccio
nado pelo Prefeito. 

Em quanto queria dizer, promcttcndo voltar á tribuna 
si, púrvcntura forem impugnados alguns dos argumentos que 
adduzi cm defesa dos funccionarios municipac3. (MuUo 
bem.) 

Vem á ll!esa, é lido, apoiado e .posto em discuss[o o se
guinto 

1\EQUERIMEN~'O 

Requeiro que volte ii Commissão de Constituição c Di
plomacia o véto n. 1, de 1912, referente á aposentadoria ou 
,iubilucão dos funccionarios municipaes para que, de ac
côrdo com us considcru\iücs feitas pelo Sr. Sá Freire, seja 
reformado o seu parecer. 

Sala das sessões, 3~ 11e maio de 1912. - Pi'T'es Fer
l•eira. 

PreJudicado por falta de numero. 

íl Sr. Mendes de Almeida ( •) - A Commissão dll Con
stituir;fio c Diplomacia costuma estudar as questões com toda 
a at.l.enr:üo, c minuciosamente. 

O S1t. SA FllEJRE - Ningucm contesta isso. 
O 811. illllNilllS Dll AI"MEJDA - Realmente, a situar.ão dl'3 

J'uMciiJnariog municipaes cm rclaçrw (L aposentaclo!:ia •.í u que 
cxpoz ,neste momento o Sr. Senador pelo Districto Federal ; 
mas entre ás condir;úes cm. que se encontram os funccionarios 
o as desse pro,i o c to lm uma diffcrença enorme. 

Si o pro,i coto é uma consolidação das lcgislacües ante
riores, cllas que fiquem prevalecendo até que o Conselho 
faça umu lei digna da sua responsabilidade, visto como esta 
resoluções não collima os seus idcucs. 

O Sn. SA FllElllE - Eu disse que houve uma modifieacão 
f:woravel aos funccionarios. 

O Sn. MENDJ~s DE ALMEIDA - Si em parte essn lei não faz 
mais do que uma alteração (L que estava feita, era melhor 
então que fosse • devidamente reformada pelo Conselho o 
viesse cm condições de uma lei bem feita e igualitaria para 
os funccionarios municipaes. Demais, este projecto estabele
ceu com caracter legislativo uma disposicão que parece 
tamllcm odiosa, qual a duplicação do tempo para a aposenta
doria, dnndo cm resultado aqucllc phcnomcno que todo o 
Senado conhece, de ser um funccionario aposentado com mais 
annos do scrvioo do que de idade. 

A Commissüo estudou muito tempo o nssumpto antes do 
dar parecm•. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O Sn. s,\ Fmm1E·- Digo a y, Ex .. com franqueza, para 
não perder tempo ; si V. Ex. e a Commissão concordassem 
que esse parecer voltasse i\ Commissão para um. estudo detido, 
cu me permil.tiria convencei-o de que não tem razão. 

- O Sn. · MENDI'S DE AL~mm,\ - Deixe-me V. Ex. explicar 
a altitude da Commissiio. 

Si o nobre Senador deseja que volte ú Commissão, eiia 
csttí de accõrdo como sempre o faz em attenciío aos seus coi
legas. Muitas vezes um argumento novo ou novos elementos 
de convicção apresou lados, além dos documentos submcttidos 
ú sua consideração, podem modil'icar o seu ,juizo, mas o que 
é certo c que este pro,iecto, tal como está, c attllntas as m
zües do ·véto, não é absolutamente digno do approvaciio do 
Senado c, por esta razão, a .commissiio lavrou este parecer, 
pois, as razões do prefeito lhe pareceram procedentes. 

A Commissão muito dese,iaria favorecer os funccionarios 
municinaes, mas a resolução do Conselho viola a lei de apo
sentadoria c torna de certa i'6!'ma inconvcnientü a sua ap
provacüo. 

- Si esta resolução fôr approvada, crêa-sc um novo di-
~~ . 

. O Sn. S,\. lrnmnE- Opportunamente mostrarei a V. Ex. 
que não tem razão. 

O Sn. MENDES Dll Ar"MJllDA - Ninguem poderá contestar 
o grande augmento de despcza com a manutenção das classes 
in_activas .. . -

0. Sll.- CASSIANO 'no NASCil\IEN~'O - E' O mal geral. 
O Sll. MENilllS Dll ALMJliDA - Basta ver a amplitude que 

toem tomado essas classes inactivas em pouco tempo, como 
nr>ontccc ·agora com os corollarios da reforma dos vencimcn-
ots do Exercito e da Armada, em rela('ão aos reformados. 

O que é certo é que as ruzões pondcmdas do prefeito 
rr.unicipa! merecem considerac.õcs pam evitar esse au
gmcnto. 

O Sn. SA FmúnE - Merecem consideração, não resta du
vida,. V. Ex. concordaria commigo, fazendo o pro.iccto voltar 
Íl Commi.ssüo. • · 

· 0 Sn. CASSIANO DO NASClMEN'l'O - Voltando O projecto á 
Commissão •nós niio podemos emendai-o. 

O Sn. SA Fmim1~ - Perdão ; si V. Ex. I'evisso a lei muni
cipal veria que eu tinha razão. 

O Sn. 1\IENDJ~s DE AL~mJDA - Si a Commissiio pudesse 
emendar o qun tem de ruim o pl'Ojccto, sim ; mas nas condi-

, ~ües cm que se acha, •l impossivcl. . 
O Senado ou approva o pro,j ectotal qual cslíl ou o re

jeita para não manter uma disposjoiio inutil, que nada apro
veita. Desse modo. o Senado daria o seu assentimento a um . 
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projecto, unicamente porque elle contém uma boa dispo
sição. 

Não ha caJWieho algum pOI' pal'te da Commissão. gil
tende clla que as razões do prefeito são vantajosas, porque 

- realmente a exposição que fez esta de accôrdo com o que se 
nota na lei votada. · 

. A Commissão não vê obstaculo algum para que o pro
jecto volte a novo estudo, desde que o Senado consinta, con
forme requer o honrado Senador, porque está habituada :. 
ponderar bastando sobre todos os casos, e como, talvez, não 
tivessem chegado ao seu conhecimento outros argumentos, é 

'possível que o novo estudo possa utilizar o proposito do nob1•e 
Senador. Com o que está, como está, e nas condições em que 
está, o véto da resolução não póde deixar de ser approvado. 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem.) ' 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em 

discussão a seguinte 

EMENDA 

A' conclusão do parecer: 
Em vez de: «que seja approvado, etc. • diga-se « que 

s~ja rejeitado. • 
Sala das s~ssõcs, · 31. de maio de 1912. - Pires Fer

reil'a. 
Suspensa a discussão, para ser ouvida sobre a emenda a 

Commissão de Constituicão e Diplomacia. 

O Sr. Presidente - Antes de leva'lltar a sessão devo ad
vertir aos honrados Senadores que est;\ convocada pam 
amanhã uma sessão secreta antes da sessão publica, afim do 
Senado tomar· conhecimento do parecer da Commissão de Con
tituicüo e Diplomacia referente no Cm·po Diplomatico Bra-
zileiro, que se acha sobre a mesa. · 

Nada havendo a tratar, vou levantar a sessão. 
Designo para a sessão publica a seguinte ordem ao dia: 
Votação, cm discussão unica, do vútn do Pr·el'cito do Dis-· 

tricto Federal, n. 13, de 1911, 1\ resolução do Consrlhn Muni
cipal que determina que a Prefeitura faca o revestimento dos 
passeios, sempre que os proprictarios deixem de executai-o 
no prazo que menciona, mediante as condições que esta
belece. (Com 1Jareem• (avoravel da Com.m:isstio ilt1 Conslituirtio 
e Diplomacia.) 

' 

• . . . ' -

• 

Lcvn•ntn-sr a sessiio ás 3 hm•as c 30 minutos da tarde. • 
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