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. . • . lN O ICE 

• · .:Ojscunos contidos · neste voluma - . . . . 

. . 
. Adolpho Gordo: 

' · Justificando mu pro,iedo de lei referente aos accidentcs 
• · , ·do trabalho. ,pags, GU·í a ·50&, " 

• 

i·. 

. ' . , . .. 

' ' . 
.. 

. 
Alencar Guimarães: . , I 

Discutinilo o parecer '{JUe opirm J!elo r~con!Jecimento .uo 
:. Sr. ·,JcraniJisco Xavier. da ~ilva, (:omo . ..senador pelo 

:Estaéloi.do Paranú. Pag~. 190 a 190. · 

Alfredo Ellis: · 
.. . 

Pedindo dmnonstra~ões JL\ pezut·. pelo fallccimento do · · 
" padre F1•nncisco de IRaula llorlrigucs, do clero metro-

. .poli! ano. Pags, ·í06 c .\!)7, · • . . . 

A~thul' Lemos: 
·Defendendo-se dtl a!'guicüe~ {JUII lhe J'ornÍ\1 , attribuidas, 

'refativamentc a. um· ca$0 de assassínio: 'iPags; ·490 
a ·~96. 

' ' Bueno• de Paiva: 

. ' 

. '.flicd·indo 1 do~onst1•acücs do peznr pelo 1'nllecimenCo do 
· !Dr. Francisco Luiz dn Veiga,· deputado nelo Estado 

.de l\!inns. Pngs. ·530 .e 5:17. 
' ' . . . ' 

·. Domingos. Vicente:· 
' ' 

• ·Dando noticia da morto do ox-Scnador Henrique da. Silva 
Coutinho c pedindo demonstt•ncõcs de pczar em ·sua 

· ' . mwnoria. Pass. 321.-o 322. · · · .. · 
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11' INDIO!! 

Generoso Marques: •. I . I 

Discutindo o pat·eccr 'QUe opina pelo reconhecimento do 
Sr. l''rntwtsco Xavier da Silva -como Senador pelo Es
tado do Paraná. ,p,ags. 172 a 190. 

João Luiz Alves: 
•Hcspondendo ·a uma al'guu)ao feita· ao orndor e ú. ·com

missão <de poderes do Senado, por um Deputado, da 
tribuna da Cwmara. Pags. 60 e 61. 

Associando-se ús demonstrações de pezaJ• pelo fallecimento 
do ex-Senador Henrique da Silva Coutinho. l'aginus 
322 e 323 • · 

Lopes Gonçalves: 
Tratando da politica internacional sul-americana. Pagina! 

66 e 67. · 
Fazendo o elogio runebre do Sr. Gabriel Salgado e pe

dindo demonstrações de pezar pelo seu fallecimento. 
Pags. 226 e 227. 

Pereira Lobo: 
Apresentando uma petição cl!l que duas senhoras soli;. 

citam uma pensão. :Piag. 51·4 • 

Pires Ferreira : 
. I 

Tratando da construccito duma estrada de !'erro de S. Luiz 
a Caxias, no Maranhão. Pags. 204 a .215, .217 a 220, 
323 a 332 .. , 

.rustificando um requerimento de informacões sÓbrc a 
const.l'u!Ccão duma estrada de ferro de S. Luiz a 
Caxias. Pags. 304 e 305, 

Fazendo o necrologio do general Thomé Cordeiro e pe~ 
dindo ·um voto de pezar >pelo seu fallecimento. Pa-

.I 

~a~. I 

· !l)iscutindo factos da administração da Estrada de.-Ferro 
IT~eopoldina e congratulando-se com a mocidade pau
lista .pelas -demonstrações de apreoo feitas á memoria 
do Sr·. Dr. Campos Salles. P.ngs. 425 e MO • 

Associando-se á defesa, feiLa pelo Sr. ·Victorino Monteiro, 
da direcciio da estrada de· ferro de ltapura a Co
rumbá Pags. 498 e 499. 

Justificando um requerimento de iillformacões referentes 
· ás estradas de ferro da Uniiio. Pags, .537 e 538 • 

• 

• 
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Sá Freire: 
Jus~il'lcando um rccJuerimento no senLido dos papeis re

J'crentes r.is ·eleições de um Senador por Pernambuco 
voltarem á Commissão de Poderes. Pags. 157 11 169. 

Urbano Sa:ntos (como presiclent.e) : 
' 

Explicando o [H'occdimcnto da Mesa, em· relação aos 'casos· 
cleitoraes não relatadas pela Commissão de Poderes 
no prazo 1·egimental de 45 dias. Pags. 67 e 68. 

Dando parte do fallecimenlo do S1·, Senador Gabriel Sal-
gado. Pag. 22ü. · 

Victorino Monteiro: 
Defendendo a Commlssão de ·Finanças c o engenheiro J.Ama 

Brandão, de aocusncões l'ormulada.s pelo Sr. !Pires 
\l!'erreira. Pag. 215 a 217, 220 e 221. . 

Defendendo a direcção da estrada de. ferro de Hapura a 
Corumbá. Pngs. 40,7 e 498. 

Vidal Ramos: 

... 

'Defendendo o gqverno ,de Santa CaLharlnn da impuLação 
de proteger o mov1mento subversivo do Contestado. 
Pags. 53 a 59. 
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Matarias contidas neste volume 

A ocidentes do trabalho: 
Dispondo .sobr·r a;; [';::tl'n.ntia; mlaLivn>, aos accidontes <1•:. 

trnbnlho. '·Pen.i<!rto n. ;;, do 1!HG. '! Pag,, 50G n ;;g 
~oa · ' {! Ó)o)!1

0 • 
An n e::ros : 

Tnfol'mn~õo.; dn. Inôr,ecl.orin. 1Fedcrn.l da~ Estradas, sobre 
a cstt•ada dr- ferro d•• S. Lúir. n Ca:.ias, pr~st.nrln:; em 
'virfm!e de l'NJ\WrimPnto do fienarlo p,;;Jcrnl. Patl'inas 
''"'' !Oii . ~Ido) ft •, , I, , 

J'Jocumentns relcJ·ido~ nr~ di;;cm·so elo Sr·. Senad()!· Pil'•'-' 
Fcrr~il·n. sobre n adminisLra<;ün dn. R>trn.rfn ele ·Fr:r·J·n 
Leopol<linu .. Pn:;s. 'dO a 1!13\). 

,,j.l' ~ 

Cnntcstacão do S1·. Dr. Sampaio .Fcrrn?. ao dipliJIIJU. •J·~ 
• Sr.nndor nxpedirlo ao !'r·. f>r·. Augu;;t•> d•l Vnsconcello, 
. pela .Junta a·Jllll':lflr.ra dt• Di,tricto Fecl.wn.l. Pa~s. ·i7:·: 

''8'1 a .. ·~ ·- . • 

Aposenta~ão ·do flm~,~iouar·io ,l~niz de OJh·eira '·' :'iln< (PnrP.,·:J~ 
11. 43, dt• HI1·L:· lhl~'·'· ~Hü r.• ~1ül. 

'Automoveis: 
nrg-uJamlo a I'ÍI'mJia~fi(J illl••i•nncionnJ •:. iUII:.I't:;;tUdllai dr, 

aut.omoYci.,, \<PJ•c•.ictn n. 10. d8 lO! i.:· Png·s, .;J~ n 

Creditas: 

.,~, ...... ., 
J' I .• .J•,I.d, 

• '.n,, ;?~S :000~. pm·a u.indas do em to elo.• memhms do qpn-
~rc .... ~n ;'inoinnal ~.Propnsirfir, n. •i, rlr IHH>:· . .Pn,gmns 
l'i.2, ·fi7 r. .20J . 

•T11• ,lfl :00!1$, p:u•n rnsLiLuit:üo r! c :fillnea no tlw;;oul'Cil'n diL 
Caixa rJn ,\mm·t.i~.nr.no .. :f'J'(<po;;i<;iin 'll, :i:1. rl1• HlH.' 
iPn:::.~. :n::: n. aw. 

n,, 07 :OOH~·.paJ'n o ;;rr•vi~o rndiote!.:graphiC'o elo ,~mnl.onns. 
IPropn.•i~fic• n. ·1[7, cl~ H)l•.:í.) Pn~. 31R n :HO r. :.:10 . 

• 

• 
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INDICil 

Dn r.:G3ú$4JG, pnl'n. pagamento do Supremo Trihunal Mi
litar. (Proposiçiio n. HD, de :1901.) iP.ags. :119, 320 
c 539. -

Dn 80$, pam pasamenl.o •a reformados d:i Brigada Po
licial. (Proposição n. 118, do 1911,.) :Pags. id9 e 510. 

])o J2: Hi2$81813, parn pngamonl.o a dois Junccionarios apo
sentÍidos, (l't•oposiçfio' n. 125, de 1914.) Pags. '•20 
o ·530. -

no 5:000$, pal'a pagam eu lo a :Raymundo Augusto i\[aranhlio. 
' ~~ags. 120 e 531. . 
'Do 52 :GOO$, JlUt'a pagamenl.o de mais viu to guardas, au

gmenl.ados un :llfarn.rlc!l'n de PorLo ·A.legre, Paginas 
ri32 ·o 533. · 

Declaração de votos: 

Do SR. ·ALFREDO EI,LIS : 

Sobre a vol.açiio do parecer que reconheceu o Sr. Fran
eisco S(t como Senador pelo Ceará. Png, 64, . 

Do Sn. ~\Unl!STO og VASCONCilLLOS: 

Sobre o reconheoimento do tim Senador pelo Paran~. Pa-
gina 302. . 

\( .... 
Do Sn. :mmco CoELHO: · 

Snbi'C o reconheoimonto dr nm Senador poJo Esl.ado do 
Paraná .. Pag. 203. 

Do Sn. JoÃo Lmz ArNES: 

Sobre o reconhecimento de Senador 
. 

nm pelo Estado rlo 
.Paraná. iPng. 200. ., 

Do ISR. PEDRO BORGES: 

Sobre o reconheciment.o •do Sr. Francisco Sá, como Se
nadot' poJo Cear1\. Pag. fi3. 

Do SR, PIRES FERREIIIA: ' ' .. 
SohrrJ pro,iecto n. O, de J.913, fixando os vencimentos elos 

funcJcinnarios rins Cormios do Acre. Pag. 532. 

rito Sn. R1m~mo ;GoNr,.ALVEs : 

Sobre l'eoonhocimento de um, Senador ~Joio Eslo!lo do Rio 
de Janeiro, pug. 304-. · 

• 



WDICI IX 

Delegacias fiscaes: 
• 

Classificando as de!egMi ns fiscnes do Thesouro nos Es
tados .. (Proposioiio 10, ·112, do '1910.) Pugs, 310 a 
314 e ;,.~o. 

•,, ' 

Demonstrações de pezar: 
a> elo fallecimento do St•. Senador Gabriel Salgado. Pn.

ginas 22(i e 228 • 
Pelo fallecimento do ex-Senador Henrique da Silva Cou

tinho. Pags. 321 a 323. 

Pelo fallcc~mento do general Thomó Co~deiro. ·Pag. !407 ., 
l'elo · fallecimento do padre Francisco de Paula fiodrigues. 

ll'ngs. ;49G e •497. 
Welo fallecimcnw do Sr. Deputado Francisco J.uiz .da 

Veiga. Pags. 536 e 53i•. 

Emendas: 

Do SENADO: 

A' proposicão :n. 62, de 1913, abrindo o credito de 52:600$, 
.para pagamento de 20 gual'das augmentados na. IA.I
fandega d~ .Porto Alegre, Pags. 532 e ·533. 

DA COMMISSÃO n~ l~INANÇAS: 

A' proposição n. 117, de 1914, abrindo o crP..dito do 
97:000$. para o serviço radio-telegraphico do <\lma
zonas. ,P:ags. 318, 319 c 539. 

A' proposicão n. 119, de 1911!, abrindo o c~edito de 
6:635$416, para pagamentos do Supremo ·'l1ribunnl MI
litar. Paga. 319, 320 e 539. 

A' proposição n. 118, de Hli.J., abri:ndo o credito de 80$, 
:para pagamonto a rcl'ormll:dos da Brigada Policial,.· 
.Pags. 419 e 51.0. 

Et\rada de Ferro: 
Autorizando a construcr;ão de uma estrada de fert•o entre 

o iParli e Mntto Grosso. (Proposição ·u. 10B, de 1901.) 
Pags. 417 e !oH!, 539 e 540, · 

Licenças: 

Ao !Sr. Senador .Tosé· Mal'llellino. (Parecer n. 32, de 
1915.) Pag. 63. 

!Ao Sr. Dario Cnrlos Cunlw. (•Parecer :n. 4.2, de 1915.) 
Pags. 309 c 531. 

Ao Sr. Antonio Pedro Pimento! .. (iflroposiclío n. 94, do 
1Wo,)~ags •. 317, 318 e :i32, 



' 

INXJIOE 

IA·o Sr. 8enadoi• i\Ianocl ele At•au.io G6ê~. '(•P.arccPr n. 5·1; 
· do 101~.) Pn~s. '.\Lfi, ·\~O e 532 . 

. Pareceres: 

DA COM11!1BS.~O UE PJN,\:\'G•IS: 

X. a.l, de !915, sobro a Jll'OPO>i()üo n. ''· de ·!Otfi, ahrind.-, 
•} credito rlo :ms :000$·, para a,inljas rle _ cmto nns 
m()mhros do Cong·l···~so :\"neional. Pag. ü2, 

~. toO, de IOJj, sobre o Jll'O.iBcto n. JO, de i OH, graduando 
os ex-.:?1)";; tenent.es ph.mdorPs, ·do J~xereito·, em ;2~JII t.f~
ncnfe~ into•ndent.•;;, Pa~·s. 307 '' :JOS. ,· 

. X. ·I·J, ele Hl15, SObl'l' u pt•ojr.ctn a. \l, de 1!113, modifi
cando ·a l.nllelln clr Vfmcimentos r.los ·ftmctionnrin$ do~ 
CC~rrri o.• (!O Acre. •Pug-~. 3tl8 e :lOO. 

;:i. t2, do J 015, :;o/Jt'ü tllll requeri.mentC> em qnn Dario 
Carlm Cunha, 'nliritn nm annl) dr linr·rnça .. Pagina.< 
300 ,. ii3·t. 

:1\. ·l3. dr. :ln Ir •. sollt·e um l'e!Jttel'imento em que Luiz do 
O!iw-il'a ,., ~ilva .. snlirifn. :1pos~ntodoria. Pag,;·. :l1D 
t:~ G:ll. 

!i .. \.J, <le ·!Olil. sobrl' a Jll'opo.si(;ão n. 112, de 1910, chlsRi
ficnndo'ns delegacias fiscnr.;; dn 'rll.•som·o Nneionnl nos 
'fi:stndo:"i. ~P-ap:s. :110 n. :~11. 

'N. 1,;,, de l_!)l·ii. sol~re a pi'llposi~fio n .. 5~, ;9o:• ·!OJ.\
1
• aln•inl.lo 

n 1:c•r.dJlo úr• .,o:ooos,. rara resti!.UJQuo elo tJnnçn. no 
J.Jwsom·f'it•n <ln. Caixa dr• Amt)l'tizacão," Antonio Hnr
ilosa dos Santoi'. (Conc a Pmenrta .•uhstit.utivn. n •. ;, 
('" ·fl)·J"'l 'i ,,.,,.... 1_1.,•.1 í• IJJ'' 

o '· ' ' t t-1"!' .,t v . ~-~ u. 

!i, -l6, de -t!llá .. 'Oht·e a m•oposicão n. -;:;,de ·J!lN. o:xtiu
gu inrln n logrn· 1!~ :!" lrmenf.r, picndoi· dos rOI'JlOS mon
ü"Hlo.~. (COJr"J r.~mPnr!a. '. Pn;;:::. :310 o ::·17. 

N. ·ii, lk· 1!J.lii, sobre l1 pr•opnsiçiio 11. u.;, de 1!1J.;.., eon
l:oc.lowto Jiconca ao :Dr. Antonio- Pedro 1/?âmentol, ins
pec./or i'aniJ.m·io da Di-rectoria Geral dri :"n.itctr, -pn~ 
Jllic·a. Png~. Mi •' 3-tS. 

X. \H, <Jr• I OHi, ~o!JJ•,. a proposicüo 11. J 17, rlc lM.t, ahJ•indu 
'' ec·;,rJi/o de 07 :lliiOi;<. para o >'('l'vico rndio-tele!;'ra
ph·ico do Mnnzouas, , Com ~mrncla. \ Pags, 31 R r•' :!1(1, 

X .. \fi, d•• H!'lú, >Obre n. JH'IlJlO>'içiin n. lln, do JOJ.I, abrindo 
o r.rr-clitn di> G :ü:I5::0-Hü Jlm·n. pagamento elo 8npremo 

I]'J'ilnma/ )liWar. (Gom ronwnda.) PaA·s. 3Hl r. :1~0. 
'·-

X. 50, dP ·I ntt>, sn/JJ•r· n l'eto rio President(l ·da Republica 
a t!OIWn;;;iio rh• 1Hl1 .ntmo dr lier.nca nn nnllccLor i'n
t.ir.l'nl dr! '.l'orrr•s, ~lil Pr.'rnnmbtlCtJ, ·P·al!'õ. ::120 r· ~~ 1 .•. 

.) 
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N. ü3, de 1015, sobre a prClposição n. HS, de i!lt.í:, abrindo 
o credito de 80$, para pagamento a reformados .ctll 
Brigada Polieial. (Com emenda.) Pag. 11'19 •. 

N. 55, de 1015, sob1•e a proposição n. 125, de i OH, abrindo 
. o credito .de• :1~ :Hi2$883, para pagamento o. doig func

eionnrios apo~entados. •P'n.gs. !r20 c 530. 
~. liG, dr. 19!5, ;;obre a pmpnsição n. 101, dfl -tnu, ahrindo 

o eredi!o ctr 5 :000'$. paro. pagamento n flaymunrlo 
August.o l\lar·anh1i o. Pn~~, .1211 c 531 . 

.n,, o r. Co:>~STIT!JJQ,io E DTPT.O~I,\C:IA: 

N. ii!, rle 19Hi, sDbr·.r ".pro,iet:lo n. lt'l, de Hlt.i, regula
rizando a circuhtt;nn iniN'!lllCÍr)llni t• in(err.~fartunl ·rir• 
nutomo,·ei~. J>ng~. ·í l:2· n .H';. 

n.\ ()E ÜllliAS Puuw;.l s; 
N, 3õ, de 10l:J. so!Jre o pm,ir.el.or 111, til, de J.808, regúlnnd<> 

os SCI'Vicos de t•Sf(ot.o;; o tthn,;ler,imrnfo rl•• ;~gun da. 
Capital -Fedem!. Pu~,. uG. 

N. 3fl, de '19'15, Aohl'(' n pl'opo~iciio n. ttl. di• '19tH, pmvi
denciando HOhl'e :L· eonsLr·ucr)ão de uma estrado. d•l 
:ferrD entre " IParrí ,. MuLto-Grosso. Png5, 1.15 r• t1ti. 

N. 52, de 1915. sobl'e a proposieão n. IOG, dtJ 190t,. r.on
. nedendo llT'iv.ilegio para u. consLr•tJCcão de uma eRLradn. 

dtJ ferro en(r·r n.iP'nr:í ,, ~laLln-Gr·o.•so. Pngs, \:l'i n .H~. 

DA DE Poor::nE~ : · 
N. 33, de 1fH5, sob!'o a~ elr,ir;ties para um lii·emuhlt' prl•) 

Estado dn Oeat'li. ·Pags. :2 a 5'1, G~ r. fi3 .. 
l'i. 37, de 1UJii. ~nhre as •Jil'ições para um Senador pelo 

Est.aclo do Pm•ntlú. Pag·s. G!l u 167, t'i:! a 20'1. 
N. ,38, do 1915. sobr.·e as roli,i~ües pnra tim Sena di)!.' pelo 

'Estado da J'arnhyba. 'Pags. ~2~ a 22i>, 305 e 306. 
N :· 39, do 'l~lr.. sobre ~s elcieüos para um Senador pelo 

Estado tio flin rlr \fnnrirn. Pa.t::s. ~2(1 n :10~ e :w.;., 
n,, m: Pm.rcr.1; 
N. 32, do 1!l1G, eonciJclerrdn lken,.:u no :':r·. ~,;na riO!' :rn,,) 

Marccllino. U?ag. ti3. 
X. 51, tlo 1915, "onccdent.!o licenctt no Sr·. i\onndor )lu

noel dr, Arau,in ,G6P~. Pngs. .\'J 9, ~~o n 532. 
I 

Pedidos de infÕrmações; 
' 

Do Sn. PmEs FErmEntA; 
Snhro n consLrucr)úÓ d•J um r.>tra{la :dr t'erl'(l dei i;. Ln i~ a 

Cnxins. Pag. 30õ. · 

'Jj i_ • ·"-'·--. 

.-,, .. 
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INDICil 

•Sobro os emprestimos feHos as ·Companhias de Estradas 
de Ferro de Bahmú n CorumM c a de '\Goyaz, Pn'
ginas .\90 e 530. 

Sobro o relill.orio apresentado pelo engenheiro .Tosó iLuiz 
Baptista, !•eferente ú estrada de i'erro de Bahurú a 
Porto Espemnca; .Paga . .\97 e ·530. · · 

Sobre os cmpresf.imos feitos a varias éompanllins ·de cs
. trndns de ferro. Pags. 537 e 538. 

Picadores do exercito: 
Gradun:ndo no posto de 2" tenentes intendentes os cx-

2"' tenentes picadores. (Projecto n. 19, de 19H.) 
Pags. 307, 308 e 532 ., 

Exl.inguiudo o Jogar de 2" lnnr.nl.r. picador dos corpos moa
lados. (Proposiono n. 7:1. de 191!..) 'P'ags, 3Jll, 317 
e 532. 

Projectos: 
N. Hl, de 1898. regulando os serviços de agua c esgotos 

da Capital Federal. Pngs. 65. 
N. J 9, de -!9·1!,, graduando os ox-2" tenentes picadores om 

2·~ tenenl.es intendentes. Pags. 30i, 308 e 532. 
N. a. de !913, modifimmdo a tabella de vencimentos dos 

funccionnrios dos Corr~ios do Acre. 1'ngs, 308, 309 
e 532. 

N, 4, de 1915, autorizando a acqui&ição de quarenta contos 
em apolices para fiança do thesoureiro da Caixa do 
Amortização. Pags. 31 ~ n 316. 

N. :lO, do 191•1t, regularizando n circulação internaciortM e 
interestadual de automoveis, Pag. 412 a -117 e 533 •. 

· N. :,, de !9t5, dispondo Robre as garantias relativas aos 
accident.es do trabnl1ho. Pags, 506 n 511• e 536, 

Proposições: 

N. '"· de 1915, abJ•indo o credito de 258:000$, para ajudas 
de custo dos membros do Congresso Nacional. !Pa-
ginas 52, 67 e 201 . · 

N. 106, de 1901, providenciando sobre a. construccão de 
uma estrada de forro entre o Parú. e Matto Grosso., 
Pngs. 65 e 66, 

N. 112, de i 910, classificando as rlele::;abias f'iscaes do 
11hesonro Nacional nos Estados. Pags, 3.10 a 314 e 540. 

N, 53, de l 911:, abrindo o credito de 40:000$, pura resti
tuiciío de fianc;a ao t.llesourciro da Caixa ele :Amorl.l
zaç!io •. IPngs, 313 a 316 .•. 

' j 
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N. 73, de Wl 1;, extinguindÕ o lagar de z• tenente picador 
<los corpos montados. J'ags. 316, 317 e 532. · . 

N. ur,, de 1011, eonccdendo licença uo Dr. Antonio l'edt·u 
Pimental. 'Pugs. 317, 318 c 532; 

N, 117, de 1914, abrindo o credito de 07:000$, para o ser
. viço radio-tclegraphico do Amazonas. Pags. 3l8, 31:1 

e 539. · 
N. H ti, de 1014, abrindo o credito de 6:635$4:16, para pa

gamentos do ~upremo Tl'ibunal Militar. Pags. 319, 
320 e 539. 

N. '106, de 1901, corwedendo privilegio pura a coustruccão 
de uma estrada de ferro eutrc o Pará e i\!att.o Grosso. 
:Paga. 4'17 a 419, 539 c 540. 

N. 125, de 1914, abrindo o credito de 32:162$883, puru. 
paga:mento a dois !'unccional'ios aposentados. Paginas 
'•20 e 530, 

N. 101, de 1914, abrindo o credito de 5:000$, para paga
mento a Raymundo Augusto Maranhão. Pags. 420 
e 531. 

N. 118, de 191.4, abrindo o credito de 80$, para pagamento 
a I'eformados da Brigada Polloial. '.Pags. 419 e 540. · 

Reconhecimento e posse: 
Do Sr. Francisco Sá, como Senador pelo Estado do Ceará. 

·(Parecer n. 3S, de 1915.) Pags. 2 a 51, 62, 63 e 66. 
Do Sr. Francisco Xavier da Silva, como Senador pelo Es

tado do :.Paraná. (Parecer· n. 37, de 1015.) Paga. 69 
a 167, 172 a 201. 

Do Sr, Rosa e Silva, como Senador pelo Estado de Per
nambuco. Paga. 167 a 169. 

DCI ;sr. Cunha Pedrosa, como Senador pelo Estado da' IPa
rahyba. (Parecer n. 38, de 1915.) .Pags. 222 a 225, 
305 e 306. · ,. 

Do Sr. Miguel do Carvalho, como Senador pelo Estado do 
'Rio de Janeirv. (~'arecor n. 30, de ·1015.) Pags. 220 
a 302, 303 a 304 e 323. · 

Do Sr. Eugenio Jardim, .como Senador pelo Estado do 
Goyaz. Pag. 528. 

Relatorio do Sr. Presidente do Sou ado sobre os trabalhos da 
sessãQ lcgislaLiva de 1011t, ulLima da s• legislatura do 
Congresso Nacional. Pags. 522 a 528. 

Requerimentos de ordem: /. 
Do SR. !Ar.CINDO .GuANABAR:A: 

1Pedindo preferencia para o voto em separado, de sua 
lavra, sobre as eleições do Ceará. Pag. 62. 

"',,'······: .. ~,-... 
·. 
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Du 811. ALB:I"C.IH t3L"J.\LIH.i~:,;: 

PP11iudo ·1H'e1'f1 l't~twia llíll'a um rr.'J{.(} ~mt :'it!I)Ul':Hiú .. "!óln·~; as 
r.~Jeil.!fit•:-j do :~~stado ela .PHI'ilh)'lJu. 'J'a~:;. 305, 

•Uo Sn. llUili'itt UI~ P.ll\'.1: 

Puuindo ·.que a ·~l,su ·do l:'eJ~uo.lo se entenda com n tia Ca
mnra, u!'im tlrJ sm· nomenda uma. commissiio mixta. 
para · proseA'tlÍI' nos I.J•nJmlhoR ela l'eformn. eleililrttl. 
'P "9 " "30 .. ngs. ;,.,.,.;~, u . 

Do ·Sn. Emco GollLUü :' 
.Pedindo urgencin. pura :r. di:;cussão e votação immediat.-t 

do parecer reconhecendo um Senndor pelo EstadD do 
flio ele Jnne.iro. Pag. 30:3. . 

·.Do Sa. iGEt;<:r!Oso MAuQuEs: 
· l'cdindo preJ'erenciu. Pura. muu. umenda do parecer· sobrt> 

. a el€ir;ão de um Senado!' .pelo Paraná. Pas-. 200 •. 

Do Sn. PIRES FERI<ll!HA: 

Pedindo sulJstituioã~>, para o S1•, Grabiel Salr;ado, !1;> Colll
miss-JI> de :Marinha e Gucr·ru. Pag·. 30'J. · 

De; Sn. RAY!I!UNDO !>E, !II!IuiND.I: 

:Pedindo pre!'erencia para ft votu é!ll ;;opara!lo, mandando 
aunullar as l)]eir;.ries pelo Cearú, Pa:;. 62. 

Do ~11. !IOY DAIWO~A: 

P~dindo votacão nominal lJUl'tt u útu·eco!' sobre n. oleiçuo 
, '!e um !Senador 1lClo Paran6. iPag. ·J 90, 

·DCI. SH, ;';,\ Fm:rm~: 

Pedindo a voHa ú Conunissfio ué l'oúeJ·~s. dos' tl:\TJeis rela
tivos ás eleicõcs para um Senador pelG. Estado de 
'Pernmnlmco. Pag. J GU. . , 

.Pl'Llintlo n nomcaoüo ·de uma nova, C~>nunissii(} Espceial 
para dar parecer sobriJ o projecto do Codiso Cornmer
·dal. Pags. 515, 51ü e 53.0. 

Do Sn. YICTOn!NO 1\fONT!linCY. 

Pedindo urgencia para. u discussão o votacão immedinto. 
· do parece!' sobre us ~leicões para um Senador pelo 

Ceará. 1Pa:;. 02. 
Pcuindo subsLiLuLos para (IS sr,. Abdon Baptista. e '\!cindo 

Guanabara, 110. Commi~süo Qe Poderes. Pag. 50l. 
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TNlliCI!: 

Telcgramm:t: 
'Üu :Sr. FéliJJll(' St::hnddt., tk•l't~Udl!llJU o gu\'UI'1W du. SaattL 

CaLhal'inu dt.' quaJ.queJ· '-''J'f"-'n:;ablidacle nu moviment•> 
,<uhwr·~i\'o dn « Conk;lado >. ·pn~·. J70. 

Von cimentos do; J'unceiouario' dos CoJ·noio,; do Ae!'('. ·Yrojeclu 
n. 9, de J!lla.) pag,, :JO~. 30\1 e 5:12. 

Véto do Presidente da Republica tt r:!lrwcssiío d~ un; annn tle 
licenca ao •!Olh!J;t,or federal :Clll ~OI're:;, Estado d~ 
Pcr;:mrubuco. iPm;s. 320, 321 " ii3'l. - · 

-........ .-.·..;...""':·· ... ''. 
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SENADO FEDERAL 

--~-

Primeira sessão ~a nona legllilatura do Congresso Nacional 

23' SESS.:W, EM I DE JUN'HO DE 1.~15 

PRESIDE:-iC!A DO SR, PI'N'HE!Ro !I!ACHADO, VIC!l-PRESIDENTE 

A' J hora d~ Larde, ab.re.se n sessão, a. que concorrem os 
Srs. Pinheiro Maehado, Pedro Borges, Metello, Hercilio Luz 
Pereira. J-obo, Lopes Gonca lves, Gabriel Salgado, SilveriÔ · 
Nery, Indio do Brazil, Lwuro Sodré, Arthur Lemos, Costa Ro
drigues, José J~uzebio, Pires F·erreirn, Hibeiro Goncalves, Tho
maz Aceiol:v. João Lyra, Eloy de Souza·, Walfredo Leal, Ray. 
mundo rio Miranda, Siqueira de Mene?.es, Guilherme Campos, 
DominJ.ros VicenLB, ,foão .Luiz· Alves, Rernar.dino Monteiro, 
Erico Coelho, AllgTJsl.o de Vas~ouoellos, Sá Freire, Bueno de 
Paiva·, Gonzar;a .fayrnc, Leopoldo de Bulhõcs, .Tosé l\1urtinho, 
Alcnmu· Guimarães, Generoso Marrrucs, Vida! Ramos, Abdon 
Bapl.isla c Victorino J\lontoir" (:17). 

Deixa111 do IJfllll(JlWI!Uet' "0111 enu.sa ,ill~l.il'imuJa os Sl's .. 
· ~lend·aH do Almeidn, .'\hdias r;,Jvcs, Antonio do Sou~a. Epit.acio 
Pessoa, Ribeiro dn Britl.o, At·au,ju Góes, C:omes Ribeiro. Ruy 

· BarbaRa, .Luiz Vianna, :rosó Marcnlliuo, Niln Peoanha, :Aicindo 
G~mnabara, Fmnuiscn Salles, Bef'llawlo Monto iro, Pranciseo Gly
corio, Adolpho Gol'(lo, AlJ't•edo :mil is o A. Azercdo (iS). 

E' lidn, posta eu1 ·diôwssi1o c, sem debttlc, apQrovada a 
ada da sessão an torior. 

O Sr. 1' Secretario dtt conta du se:;uiuLu 

l~X PEDlliN1'J~ 

'l'clegearnrnas: 
Um do St·. Fl't1d~t·ico da CosLa, presidente do Senado da 

Bal!in, •communiunndo que foi cmpossn9o JNôSC cargo, para 
o qual 1'oi elcilo cm sessão de 27 de maw. - Inteirado. 

Vol. m 1 
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U1u do Sr. Benito Vi llanueva . .Presidente do Senado A;r. 
:;enl.ino, ar;J•adecendo as J'elieiluuões do do Braz·il, ·cnviu.das 
JH.IJ' occusifiu elo anniv.crsal'io da iudepondcncia datJ,UCI!tt Repu. 
hlica. -Inteirado. 

O Sr.' 2" Secretario procedo ú leitura dos seguintes , 

f>AH~CEfiES 

N. 33- 1015 

10 usl.udo minucio~o que fizemos dos papeis cleitoraes. do 
Cear(!, aeompanhanrlu o Juethodo e os fundamentos do voto do 
Sr. Aleindo Guana!Jam no,.; conduziu com a mesrnu impar·· 
cialidadc, coonh o mesmo desejo siJH:éro de descobrir u ver
dade, o resultado diverso do proposto por aquclle voto, pelas 
l'azõcs ·que passamos a {)X{Jór. · 

Antes, po.rém, cumpre notar que ao ·Cspirilo observador 
dos twoul.ecimenl.oH poliLicos urw pat•ecer<í diminuto o resul
tado eleitoral a que chcgümo;, si se nLtendcr. do um lado ú 
neecssidadc ((Uc t.iv0moti de ,re:>peilar os preceitos da lei elei
toral B app!ical-a com o mesmo vigor do voto contl'ario, •l 
do otüro, •<Í 'itua1:ão po!il.ica daqu'ellc Estado, mal sahido, ao 
tempc• das eleiçür.s, dr. lutus sangrentas e ainda trabalhado 
por disscncõcs profundas, pl'incipalmente entre os vencedo
J.·es do governo Franco Rabello, o que cotrduziu as lfacçües a 
innumeras fraudes. que !'o mos J'oruados a condlltJ1:.nar. 

Estamos de · ph•no accôeclo eom u vu!o do Sr. Alcinüo 
Guauabat•a, quando annulla ou a]llll'U as eleições nos seguintes 
municipios: · · 

1" DIS'I'IUC'I'Ü fi 

Acarabú.· 
Bebcribe · (1• soc~.fio) . 
Arucoyaba. 
J~ntr·e Rios. 
Independcncia. 
J\!aranr;uape. 
l\!eruóca. · 
Palma. 
Petencostcs (3' seccão). 
·Poranr;aba (JlOt' outros fundamentos)'. 
S. Francisco. 
Sobral. 
Soure. 
Camocim.. · 
Jl.api·póca. 
llroce.iana. 
Fort.aleza. 
Cnnindé. 
Cnscnrei c GuarnnY. .. (este pOJ!. outros fundunJentós)',., , 
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fguatú. 
Milagres. 
Missão Velha. 
Aurora. 
Lavras. 
Ic6. 
A~saré. 
Sant'Anna do Cariry, 
Vargem Alegre. 
Pedra Branca. 
Cachoeira. 
Mulungú. 
Coité. 
Senador Pompeu. 
Benjamin Constant. 
Campos Sal!es . 
. Tardim. 

~· IJISTR!Cl'O 

Pereira ·(:!' e 3' scccões). 
Baturité. 
Quixará. 
Quixadá. 
Riacho de Sangue. 
l'auá. 
~o\:rneiroz. 
Uruary. 
•Porteiras ( 1' secção) , 
Aracaty. 
!Araripe. 
União. 
Pacoty. 
S. Bernardo. 
Brejo dos Santos. 
Quixeramobim. 

3 

N:io podemos concordar com as apuracões "feitas pelo voto 
contrario das eleições procedidas nos. municípios. 

1• DISTRIC'I(J 

~fqttira:: 

Houve duplicata de ,i untas organizadoras de mesas. 
A opposicionista, com seis membt·o~. tendo se installado 

aw Conselho Municipal, foi obrigada a se retirar para uma casa 
par:ticular pelo. forca publica, crue passou a apoiar a governista, 
composta apenas de quatro membros. Nu lia aquella por .ter 
terminado os trabalhos em edifício particular; nulln tambem 
esta pelos factos. que rodearam sua reunião. 
. Demais, as actas eleitoraes governistas süQ acQmpanhadas 

· .i:le listas visivelmente falsas, Não !la, pois, 9 quo apurar. 



A~NAES DO SEN.\00 

Bcbcl'ibc 

Na 2' secção <L lista de assignaturas. e Jalsa, como falsas 
são as assig·naturus dos 111esarios, que uão são as mesmas no 
uJ'J'icio de !'emcssu, rm acta e uo termo de cncel'l'amento •. 

Cam.JJO Grande 

llouve duplical.ns ti e actas elo i l.oraes. Sob o fundamento 
u.nico de que as actas opposicionistu:; foram postadas em l<ol'
Laleza a 16 de J'cvercii'O, u voto contrario as annulla para 
apumr· as duplicatas governistas. 

Mas, alóm de que a post.agern isoladurncutc uão é criterio 
legal .(lei elcil.ond, art. !1!1') •par11 p1·el'ercncia cntt•c duplicatas, 
aconteee que us goverubtas conl.eern listas evidentemente falsas. 
Quando isso uiiu se d1ltiSO, ·nuulLUrn criterio haveria }Jara pre
feril-as. Não lm, pois, o que apmar •. 

Omu.ja 

Houve duplicatas de ,iunl.as organizadoras de mesas. O vol.o 
contrario despreza a oppo,ieioni,;ta por tm· sido fii'Osidida pelo 
3" supplenl.e nommHlo a 1ú de SIJI.ornbro de JDW c DOI' ter ellc 
servido ao mesnw Lcmpo Je sce1·eLario. 

Aceeila.rnos a uullidaelo pelo ulLirno funclamcul.o. Quanto 
ã gove1·uisLa, o rel'm·iclo vol.o .iulga-a boa, rtposar ele ler sido 
presidida pelo eidadiio Luiz Felippo de Olivriira, igualmente 
nomeado a 1ú de sel.orulH'o ele 1 nw ! ... 

· Jlliil) a annullíunos por isso, mas por~ue, tendo havido em
pate 1111 cloil)ão ele lllosarios, não se procedeu a sorteio c fez-se 
a eu li r.ww,;ão arbi Ll'arimncnLc. 

f.,luanelo niio fossmn por oslo rnol.ivo nulla.s as clcir;ií&> 
goventisl.as, lmslava ai.Lcnlar para as actas elciloracs para desde 
logo eondcmual-as. . .. 

Com ci'J'eito, as lisl.a,; do a~si~;nal.uras de eleil.orcil das cinco 
set";õe~. cheias de emendas nos nomes, com falta de assigna
turas de mcsarios no termo de cncenmnenl.o ·de alsumas, são 
de urna falsidade revo!Lante. 

Além disto, di~,cm as adas que l:omparccemw c votal'am :· 
11a P sccç.ão !!U/1! oleHoros, falta.u.do '158, toLal, IJ.22: nn. 2'\ 272, 
J'allando Hi2, l.olal •~·í; na a•, ~00, :l'all.nnúo Hi.l, Lol.al ft21; na 
·Í'\ .:!iG, falLandn J riO, tntal ·1~H; nu G11

, 27.2, son1 constar o nu
mero de fnllosos. ltcsullado·, llJllll'ttdo: CavalcanLi, 1.2ô3,.Sil, li; 
~[esqui La; O I •.. Não hu, pois, o que apmar. 

lpl' 

Alélfl tlu 11ão haver cril.urio legal para prcl'crir• mli.J•e a~ 
llu!dical.ati as que süo favuraveis aos candidltto~ governistas, 
nomo 'l'l'r. o voto contrario, verifica-se a :J'alsidado clara o in
discul.ivel dati listas do assignal.uras do eleitores. 
. . Nada apw·ámos deste municipio.. . . · 
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lpueira.~ 

O voto contrario apura as eleições, declarando não torem 
sírio eonl.estnrins. O eonl.mrin sn vrl'il'ir•a nn l.mhalho rio mm
ri irln to S(t. 

lNão ncnmpan!Ht ns netas rins cinco secções desl.e mu
nir:ipio list;t nlgnma de n.ssignatnrn. ele eleitores. Não é um 
racl.o isolado on ncciflenl.nl; <Í um syslema cm todo o muni-
cípio. · 

Não lm como appt·ovnt· Laos cloir,.ües. 

Pacatuba 

A eúpin da neLa da organiznçiio das mesas não r.sl.;\ assi
gnndn por pr.sson. alguma· c não !.em nnl.henl.icidnde. Figura 
<:OiliO pJ•esirlenl.e, na qualidade de :l" supplenl.e, .Toiio Ferreira 
J>into, en.io uome <í assim por vez~s repel.irlo. 

J~nl.mtnnl.o, na r:erl.irlfLO rio Ministerio rio Tntcrior, tantas 
vozes cit.ncla pelo. voto <:onll'nrio, r:onstn qne o 1" supplenl.e ú 
.Toão Fet-reim Pontes ! 

A :wl.n menciona vnrios empal.r.s na vol.n~ão, mns confessa 
que a collocneão de mesnrios se J'er. sem sorteio. 

Nullns as mesas pot• Ines motivos, nullas são ns eleições .. 
Não 1111 n rJue upurrn·. 

. ' 

Pm·ácw•tí 

O cidnrlão que como supplent.c prosirle n o~nniznciío das 
me~as, c cnmn l.nl nsslgn~t a respectiva ncl.a, <í J.uiz ·Moreira 
Barroso. 

O eidnrlão nomenclo supplenl.e, conforme n referida eer
t.idão, é Luiz Bart·oso llloreirn. !Ta evidente falsidade. Não 
poclom ser afJlll':trlns, porl.nnl.o, as cleioõcs rl~slc município. 

S. Beneclir.to 

Compareceram ~ Junl.n or:;nnizndorn de mesas 10 membros: 
n votneão pnrn. onda secoão r\ nniformcmcnl.e esl.a: G mais 4, 
·mais 1, mais ·1, mais I, mais :1, mais ·I mais 1, mais 1, mais l, 
igual a 18, qnnndo rlovinm apparecer !!O vnlos. Verifica-se 
qne niio honvn cleicão, mas um simulncrn. . 

Quando, porém,· nãn foRsnm por iRI.o nnllas ns eleicõeR 
sel-o-h iam porqur. lt.ouvr dupl i caiu em lodns ns sr.ccões <:Om as 
mesmas mesas, mesma hora n mesmo Jogar, fnllando ct•il.erio 

·oura pi·el'erir umas a ou J.rns, não baslanr!n a rlnl.a dn poslugem. 
Nüo hn o <1UC apnrnr nes!.o munit:ipio. 

S. 1Qt1o rl!l rl1'1!1Jtí.l'r:tam.n 

:A_ .ccr!.id1ío cilada pelo vol.o contrario rliz que siío i', 2' 
e 3' supplenles nesLe municlpio Tgnncio José Vilmnu, José Vi
cente de ~O\lZtl T,Jç)l(la o Jq~quilll :,3urroso de Souzt~ Braga •. E11,-

.,. 

. . 
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tretnnto quem preside n ,junta orgnni?.ndorn do mesas, como 
1" supplente, ó .Toão Antonio da Costa. De accôrdo, pois, com 
n voto contmrio, cm relacfio n out.ros municípios c com a lei, 
nullas são as mesas q nullas as eleições. 

Santa Qu.iteria 
' 

Diz o voto contrario que houve interpollacão legal dos me
snrios eleitos, concordando cm quo, si não a houvesse, nulla 
seria a organização das mesas, como nlhls ,i:í tem decidido o 
Snnndo. 

iNão houve, de fQcto, interpolaciío, pois foram considerados 
mesnrios cffectivos os que obtiveram tres votos, seguindo-se 
os que obtiveram um voto, sem proceder-se aliás a sorteio 
entro os empatados. 

Nullas as mesas, nüo hn o que apurar neste município .•• 

Tam.bm•il 

A neta da 2' secção está emendada o rasurada na votaci:ío 
para Senador. 

Tm.hi'ru 

!Ia dupUcntn do olnicão na 2' .secção. O voto contra'!'io 
despreza a opposicionista, com o que concordamos, mas apura 
a governista, no que divergimos, porque n lista de assignatllrns 
J'oi viRivolmenLe J'alsifiqada por um só punho. 

Tiano~uí · 

Si provnlecessc a ·doutrina do voto' contrario, de que dis
sentimos, pelo que adeanln se exporá, devia elle nnnullar as 
oleicões deste munici!lio. Que entretanto apurou. 

·Com ofJ'cito, prusidiu a ,junla organizadora de mesas. 
como 1" supplentr., o cidadão. Zeferino FerJ•eil·a Lima, que foi 
nomeado a 15 de· s·etcmbro de 1910 (cerl.idão citndn). 1\lns 
nu !ln é a organizacão: 1 ', porque houve empate e não se !'ez 
·sorteio; 2", porque apparcccm votados apenas cinco nomes e 
são nomeados 10 mcsnrios crfcctivos c supplonf.es; s•, porque 
aquolles cinco nomes reunem 23 votos, CJunndo só compare
~omm cinco mrsarios, quo dispunham do 10 votos. 

/N.ullns ns mesas, nullns ns eloicões. 1 

Viçosa · 

A a.cln confessa lextunlmenl.e • om seguida forn.m docln
rndos mcsnrios rfl'ectivos os cinco primeiros cidadãos vo-
tados~. , · 

Não houve inlcrpolacão. nem sorteio, npesnr do empnlc.: 
Nullns as aclus, nullns as oleir;ões. 

• 
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Sanl'Arma ' 

• I 

Si JH'el'alccr•.~:ll) a tlworia do voto conLrnrio, nullas se1·iàm 
as clci~.õr~ que I) III.', cn Lretanlo, apUI'ou, pol'QHIJ l'uncciona na 

. junl;l o I" supplr.nl.e AnLonio llocll·igur.s Cameiro, nomeado 11 
J 5 de sel.emhi'O dn I !I lO l (ct•ltidüo eitnrln) • 

Considel.'lliHio valida a ,iuntu, não apur:'tmo~ ns clcioões 
porque nehn111a das actas !lesLe município l.mz lista de assi
gnul.uras de eleitores, uccrcsceudo a l'rnude de emendas visí
veis o S'l'ossnims 11:1. assignaLura de mesnrios e de emenda cm 
uma das ;wta:<, na \'Olação pal'a Senadot·. 

Ibiapirut 

Ainda aqui o voto contrario não applicou. a sua i.hcoria 
de uullidadc com que fulminou ouLras eleições. 

1 Do faéto, pt•esidc a Junta organizadora de mesas, como 
li." supplont.~ •. Tosé Gomes Ferreira Torres, nomeado em 22 de 
seternhi'O do 10JO (ecrtidilo citada) •. 

Não P.Or isso, o sim porquo ns listas do assignaturas da 
1' o 3" sc1:cões conteem evidente falsidade c visiveis emendas 
ILOS nomes dos eleitores, o a da 2", al•lm de falsa, não traz 
t.erm!l .ct~ r.necrrnmento, rJrix:'tmo;; ele apurar as elei~úes deste 
mummp10. 

RedemMtin 

· Na 2' scccão a: lista de assignaLurns só t'oi numerada ato -
Não apur{(mos esta sc1:cão, nem a 3', cu,ia lista de assi

gnaram 122 pessoas. O termo de encerramento, porém, de
clara a presença de 123, e a acta, vara acompanhai-o, apura: 
123 cedulas para DepuLndos e 123 pura Senador, o que rcvel<l 
a l'alsidade flnsrante. 

. . Niío npurnmos esta seccíío, nem a H•, cuja lisLa de assi-
gnatui•as não traz termo de encerramento. 

2" DISTRIC'l'O 

Bm•ball!a 

Houve duplicatas de ;juntas e t.riplicat.n de actas. · 
O voto contl'lll'io eonsirtera valida a ,iunta govcrnisln. a 

que compat'f'l!l'\.1 um uuir.o mrmbro, soh 11 pt•osidencil\ de U'IH 
.~upplonJ.r•, n po1· 1mnsa dcHRU (ll.'csiocneiu, no passo que consl
det·a mllla n ,iuula O[lposieiouisl.a, a qun compareceram 10 
momb1·o~. que ,.lr!~l)l'llm rn·~sidcnl.;, por 11iio ter comparecido 
nenhum .dos RliJlplentcs. O simpl1!;; cnuucindo desses fnr.tos 
hnst11 ptli'LI eonsirlet•m•mo;; valida a ,iunJ.u opposicionisLn, não 
passando a ouLm do umn .rnrca lln dous individuas- · 

A nomrncflo dn lnosnt·io~ pela ,iunla opposicionisla se for. 
Jogai ll l'f'g·utul'llWUI.e. llnlr.va aincla ponllol'aJ• que o supplenl.r. 
qcio Pl'usidin a pséw1o ,junl.rt de u.ru., o cidadiio Folinto 1\!a
noel da C1·uz, J'oi nomeado n 1G de setembro .de. 1910 ,(ccrtidüo 
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citada)', o que bastaria para annullar a ,iunta, si prevalecesse 
a doui.J'ina do voto nont.r·:u•.io, quo, npcsnr disso, a preferiu (t 
,junta opposieiorrista I .. , · 

.m 'mais, a rlerf.idfw rio lllinisterio do Jnterior diz « Cerl.i
j'irlo mais que estão vagos todos os Jogares de supplentcs e 
n.i u!lnn /.os, cujo prc•cnchimcn /,o não foi mencionado~. · 

Oro:, para o município de Bai•IJalha, a certidão não men
ciona n.iud·antB de p·rocurador; Jogo, o cargo estÚ' vngo . .mn
trctanto, fi!l'UI'n como ujudnnte nr.t ,junta de um Haymundo 
Fr·aneisco Vi ardo, facto que determinaria ·a nullidndc. segundo 
u proprio voto contrario, nn nnnlyse oleilornl de oul.ros mu-
IJicipios. . 

NiuJ!a a junta governista, nullas as .su:as met•as c nullns 
ns eleicõcs apuradas ·pelo voto contrario. 

Valida a ,iunta opposieionista, vnliclas as mesas c valida~; 
as eleíoõcs cu,jas actas •O mais papeis estão 'I'Cvestido~. dns Jor
mali dades l egwes. 

O facto de .serem posLadns fórn do município não eonsU
tue nullidado por ~.i só. tun!o que o voto contrario apura us 
governistas postadas todas a '' de fevereiro, a 1' mu Iguab:i, a 
~·. 3' e 4' no Crato 1 ... 

As uel.ns que apul'lnmos de uma só série forrun postadMo 
n 1 do fevereiro. Amda 6 preciso salientar que o~ governistus 
:J'izcmm para si mesmos mnn d<u.plicata:, cu,ios resul/.ados sfio: 
pnra o candidato Cnvnlcunt.i, ern urna série este: i • .secção, 13G 
volús; 21

', 1G5; 3~ 129; lt", 138; na üUtra sl!rie: :1 ", :1-íti vaLas.: 
2', HO; 3·~. H2 e 4', 98 ! ... ApC"t.ar disso, o ''·alo contrario 
apum uma destas s6ries c despreza ns act:ls .opposicionist.ns 
r:tüu Jognlidnde demon~Lrnmos c por isso apuramos., 

Crato 

Concordamos com o vo!o adverso quanto á duplicata do 
organizar.fto rle mcsns .mas consideramos nulla a mesa dt~ 
1' secção, poJ•que. t.endo sido apresentado um mesario· pot~ 
o1'Iicio, os outros rlevium sct' collocados por m·dem de votação, 
1!31-'Vi do urt. üG do § 1" da lei eleitoral. · 

Entretanto, assim não sn :fez porque ,Tosé Alves de Mnttos 
o Antonio Mendes· Filho, r:om clous votos, são declarados 
supploutes e com um voto são declarados ouf.ros ,effectivos. 
O mesmo se obset·va na 3' secção. sendo de notar que são J'alsus 
us listas de assignaturris dedt.a~ duas secções. 

Nn 2' sccr;.fio figura como mesario secretario Antonio 
1\lendes l?ilho, cu,ia ele·ioão niío r.onsta da neta do organização 
de mesns. 

Nn 4'. ~· e 7' secções, ns listas do assignnturns visivel
mente <falsas conteem varios nomes emendados. Apuramos 
portanto somente a G' secr;ão. 

S. Math'eus 

O voto adverso refere-se a duas actas de <JrganizaQlíQ d~ Jl)esas. · · · 
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Ao Senrido, porém, só uma foi renicWda:, não Jlie sendo 
-presente no prazo legal qualquer outm acta. 

Não t\, vortanto, possível apurar eleições feitas perante 
mesns eu.ia nomeu\;ão ,; desconltecirla, em conl;raposir;fin (, de 
mesas 1:1l.ia nomeu1;ão consta da unica acl.n. remet.tida ao 
f'nnado. · 

Não si) J10r isso, eomn porque as listas das· eleições apu
mdas pelo ':oto conlrn!'io. Hfio l'eV!'JII.antemenl,ü falsas e eon
l.eem g'rossmro.s emcmdas cm var1os nomes, despre~nm{ls n 

· resultado das mesmas. 
Igualmonto não apmnmos as cloiçües opposicionisl.ns, 

pelos funrlamc.nt.os uo voto elo Sr. Alcindo Guanabara. · 

Mm•ada No?Ja 

A organização dos mesas ô nulln: n acta não mli'iJciona _ 
a votarão, nfio expl icn a oollocnoão _de mes:u·ios cffectivos o 
suppleÍlLcs; seu do !'af.al o empate, não houve sorteio. 

São poi'Lnnto nulla,, ns uleiçücs p{)l' tal fundamento o
sel-o-llinrn n indn. poln 1!\'irlr,nte R incon l.cstuvcl fniHidade da~ 
listas 1111 assignal.lli'llS. 

llna VlriiJP.m. 

A.' jun La comparecem quatro membro~. que jwoCP.dcm ::i 
clOUS IJSCI'UI.inios pai'll cada. SCCI;ão. . 

No rn·imciro, aplJr·nm-se Hí votos c no segundo cinco, o 
·que é mnthernnf.icanwnln impossível. deixando e!nm a fr·aude, 

Nullns ns milsns, nullas ns eleições. . 

Limoeiro 
• 

O voto adverso ,iuh:a. bons as el!lioües,. sob Q fundamento 
ele que J'iscnes opp,osicioni~t.as nssignaram ·as actas. Onr!e a 
prova do qur. Lncs l1sc:ws :lfll'am realmente nomeados, quando 
tudo inrln~ a. CJ'Ill' qun J'rll'am inventados para cobrh' n. 
fraude '/ · 

Com el'feilo, nn t" scccão a lisla é i'alsissima, de um só 
punho, nãn cnnL•lm Lei~mo de. encerrnmeni;O c p!'elrmde :t Jli'C
seiwa dos 4 UU nome.~ nollu lançados; · 

·Na seguntln, 11m is l'cvo!l.unte 11inda n. i'alsidade do. lista,. 
cru•l nfio lllllil.ém l.ermu lle r;n~m·ramenlo e a[H'es0nta 41ll no
nws i... . 

As actas niío meneionam o numero de eloitores compare•. 
ciclos. N:tl) podemos :wompanlim• o voto dn SI.'. Aleindo Gua
nabur:i. 

Não ha que npumr ncsf.c município. 

Jaouaribe-m·irim 

lia duplicntns de junt.ns orgnnir.ndorns de mcsns c l.ri-
plicntos de eleições, . 

O voto ·de que divergimos consider::i nu lia a junta; _presi~ 
(lida por_ um mesnr·io por elln eleito, com o que concorctamos,· 
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e consiàcJ•n vnlidn n presidida poJo ,iui?. supplcntc, e como oon
sequen,!ia npu1·n das triplicnla;; UR elas megus por esta no-
meadas, · 

Não concordamo": 1 ", JlOrque <í nulla isunhnento a no
menção àe mesas desgu 2' ,iunln, visto como comparecem t.reo 
membros I'JUC, dispondo de seis votos, olegem W mesarios, sem 
se saber.· como, JlOis não consta processo de interpolacão, nu
moro de votos, nrm sorteio nos empates quo se deviam l.cr 
dado; 2", porque as actns pel~:~ referido voto apuradas tra~em 
listas de assignal.ums de um só punho (cópias), som termo ele 
rnceri·amenl.o, em ambas as secções. 

Não ha, pois, que apurar neste municipio. • 

Portc·iraa 

A lista da 2' seccão, que não apurúmos •. nlóm de ·falsi
ficada cm gci·al, conl•!m varias c grossnira~ emendas de nomes. 

Pcrciro 

A lista de assignnlurns da 2' seccão contém nomes de 
um só punlJO, grosscims emendas, até com t.intas diversas. 

Iracema. 

· ,\'ão apurúmos ns rdei~ões deste município porque as 
.Jistns uo assignaturas de eleitores são evidentemente falsas. 

PJ•opomos finalmente a apuração do votos desprezados 
pelo voto contrario nos seguintes municípios; 

• i" DISTIUC'ro 

crathe,1!s 

. lfouvc duplicatas de juntas organizadoras de mesas. 
A junta govcrnisl.a assumiu funccão que lhe não com

petia, fn1.endo n divis~o rio municipio em secicõcs e desi·llllaciío 
de ed11icios. 
· Da sua acta não ~onstn o numero de· votos para os me
sai·ios; o empate rJra falai, dada ll presonca de seis membros, 
o não se 1'ullu em sorteio, ignorando-se Lambem . o processo 
da collocação do.~ mrsm·ios. 1.\'nllas as mesas govei•mstas, nullas 
ns elokõi!S pPI'antB a~ nwsmns r~nli?.ndns. 11 

A ,iunla opposieionist.a fllnccionou legnlmontc; o processo 
de votu<)iio, do eolloea~fio dP !llosnrios, ele., obedeceu aos pre
ceitos d1doi. 

Deve, poiR, pJ•evalecct•. . 
O voto cnlii.I'IU'io, po1·ém, n annullou porque o pl'CSJdenl.o 

da mesm:i foi o supphmlc .Tosé Carlos do l\!ollo Falcão, qun1 
qJOmendo n til dr. sr.tnmlli'O de 1910, uiio Linlin, na opinifio elo 
referido vol.o, mnis investidura cld funcçüo que exerceu, 
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SESS.-\0 E~[ 1 DE .TU:mo DE 1n15 

Improcede a ra?.üo de decidir: 
-!", porque o quat.riennio não se rlonta da rlntn dn no

menção, mas dn cinta ela posse c exercício. 
Ora, si n certidão se rs!'cre tL clatn da nomeação, nenhuma 

provn J'oi !'cita quanto il data da posse. 
Podendo esta realizar-se 110 prazo de cinco me?.es (de

creto n. 3.•08~, de 5 de novr.mbro de -1898, art. lld), contados a 
partir da nomeação, claro é qun a posse podin ter-se rcali?.ado 
até -15 de :rcvcreiro de IüH, terminando o quatt•icnnio a 15 de 
fevereiro de Inm, quando tl certo que as mesas !'oram orga .. 
nizadas em 30 de dezembro de 1914; 

!!", porque esta Jegitimn presumpção de legalidade do 
cxercicio se t1•nnsl'orma cm realidade incont.estavel diaul.c da 
propria certidão do Ministcl'io do Interior, que, incluindo 
aquelle supp!entc na lista dos nomeados, conclue declarando 
que só estão vagos os Jogares cujo .preenchimento não men
cionou. 

Valida a .i unta opposicionista, validas as respectivas mesas, 
validas são as eleiçõeR perante ellas realizadas, de accõrdo corr. 
ns netas e mais papeis revestidos das 1'ormalidades Iegaes., 
Apuramos, pois, tnes oleiçües. 

l!a.ssa.pé 
. Houve duplical.ns, rlespre7.adas ambas pelo voto contrario., 
Apuramos ns opposiciouistas dns lres scr:ções, porque 

fnnct1ionn1·nm perante mesas legues, nos togares designados, 
com as i'ormalidacles da lei. 

Ao contrario, Tlll. opposicionista da 1" secção a assignn
tura do mesario Francisco Carneiro da Ponte é sempre di
vorsa no ·cifficio de remessa, na nota, na lista (n. 19) e no 
l.m•mo. 

A 2' govet·nista tem como mesario il!iguel Dias do Car
valho Filho, quando o eleito é !.\liguei Dias Filho, cu,io nome 
ti repetido na acta de orgnni?.ação; a lista é escand!Uosamento 
falsa. Na 3" seccão governista funccionam como mesarios. ci-. 
dadüos que não foram eleitoR pela unictJ. ,iunta ·organizndom 
de mesas. 

Pentencostes 

Houve duplicata de ·nctaR, O voto adverso não ·encontrou 
critcrio para npurnoüo do uma ou de outl'a série. As actas; 
govlll'nistu dn 2" secção, e opposicionistn da 1', concert.ndas 
por tnbellii'io publi~o legalmente designado, devem prevalecer 
sobre as dipilent.as concet•t.ndas por escriviícs ad-hoc, Aplii':Lmos 
~stas rlunR seccües, na 1'6rma mencionada. 

2' DISTRICTO 

Bm•balha 
Apuramos ns rleic.ões opposicionistns pelos ·fundamentos 

jt, exvostos anteriormente. 

.. -· '.': 
" t' ·, 

.. 
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Sab'oeil'O 

O voto cont.mrio annulln as Aleir,õos rcnli1.adas perante as 
mesas nomeadas pela unicn ,iunt.n que remct.Leu act.a de OI!ga
nixac;fio an !:\r• nado, ~nh o J'undamenlo do rtuc « tres membros da. 
Commissfio de Revis~n J'flllniram-sc sob a pt·esirlencia do ca
pillin Antonio A lvt•s de Moeun;,, membc·o ei':l'cr,t.ivn da 11H.ima 
Conunissão de Alislamento EleHoral. 

A ,iunt.a nfto Leve, pois, prosidcnt.e legal, nem secrel.at·io, 
a que a acta J'aça re!'ercucia siquflr ~. 

· Niio t.r.m raziio n illusl.m prolnt.or do voto cont.rario: 
t•, o 0idadão i\[m•ncs, como membro el'feclivo da junt.a de 

alisl.amcnlo, tJI'Il mcmbc·o da ,junl.n organi?.adom rias mesas, e 
podia, pois, legalmente presidir; · 

2", houve sccrrtario, n que a neLa J'nr. expressa referencia, 
~endo cllo o mcmhr·o da .iunlu, Vicontl\ PeLI'OIIe Sobrinho; 

:l", a nomeaoiío de mesarios se fer. lcgnlmento, !Javenc!o 
iculill:J\<fio por oi'J'ieio~, que J'or·acn J•emeLI.iclos por cópia ao 
Sennr!n. 

Valfr!a, poc·t.nnl.n, a .iunla; validas as mosns, são validas as 
eleic;.iiPs perante ellas mnlixadas, segundo as aot.as c papeis 
nteilm·nes, c•evr•st.idns da . .:; J'ormalirJaclns Jegnes. Nós as npu
·l·úmns, despPer.anrlo ns duplicnlas govcrnist.ns, renlizaclas Jll!r
aui.H me~ario~. euja nomrm~ilo niío consl.a da unica nct.a de 
oc•gan ixaciio L'Omett.iclu ao f:'enado. 

·.Em vist.n elo rJxposl.o, st\ consideramos validas as eleir;ões 
scguint.cs: 

·Forr.a.Jcza .....................•. 
TtnPipoca .. · .... o •••.•••••• o o • o • ol 

1\fecnjana ...•...........•.••••.. 
~l'raldry ('l .. ) .............. ; •..... 
lftedempcno (P) .... ~ .........•.. 
Crut.l1e.üs ........•.•............ 
ll\'f nssnp1! ...............•.....•. 
·c o i t~~ ......................... . 
·:Pen tceos t.es ..................... . 
.lllachn rlo Snngur. ..•... .......•.•. 
'Arncal.y •...... o ••• •••• o •••••••• ·•••• 

!A.T·~~ipe o •• o ••• o ••••• •·o •••• o ••••• 

Un1uo ...................... o •••• 

]lfii!OI.y , •• , •• , ••• , •••• ; .•.•• • ••.• •. 
S. Bct•nni·do o •••• o • o • •••••• o ••• •• , 

.Bre.i o dos Snn !.os. .. o o •••••••••••• 

Darobalhn. . o • o •• o ••••••••• o •.••••• 

Sabooiro .. o o ••• , ••• •••• •o •••••• 

1Sá Thomar. 
287' ltOCI 
305 80 
7lf 73 
10 sa 
24 67 

7:H 32 
275 U5 
. 98 34 
1.03 s. 
ao 62 

339 204 
33•1, 32G 
.1G2 208 
22ft 43 
1.3/t 383 
116 119 
fl3G 10 
19R 123 

. 
·Mesquita 

393 
l2 
9 
o 

15 
o 

70 
o 
o 

:·~81 
o. ' o 

52 ,, . 

21i 
~ 
o 
o 

r,, lltO 2.1t.32 762 
Que é o verdndeiro resull.ndo da eleição, despida de fraudes :e nullidades, · 

. ' 
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SESS,lO h'M 1 DE JUNHO DI! 1915 

SomiJS, pois, de parecer que: 
1 ', sejam ap]Wovadas as elcioõcs realizadas no Estado 11o 

Cear;l, H ;;u de ,iallr)ii'O do eorrentc anno, para a renovar,1ão do 
tcrr;o do Senado, l:until.antr:s do marrpa formulado ÍJesLc pa
recer, c anuulada:; a:-; -demais; 

· 2'; sc,ia rcconl11:cido o IH'uelanmdo Senador velo referido 
Estado o Sr. Francisco S:í, 

Sala da,; "''~siie;;, :11 de maio rle J!llfi,-/kl'lla>'flo Mon
teiro, l'l'esidcni1J.-!o•7o Lui: All,,s,- Viclol'f:no Moutciro., 
- Aúdon Bn1Jlisla,- Wal{l'edu Lcttl,- i\.rtlw.,· ·Lemos.- A l
cindo (!uanubal'o, vcucido, com voLr.•. -Jiaum.u.udo de Mirando, 
com voto cru separado pela annulla~ão da cleioão. 

~'0'1'0 ·!lM sgPMl.AOO I~) Sll, .\r.GINDO GUANADAI~I', OPINANDO PELO 
lliiCONHECI;\lllN'l'O DO Sll, 'l'UOM.IZ CAV.\J.CAN'l'l 

Da ruaior pal'l" dos lllllllieipios do ]i;;ludo do Cearà 
"/icrarn ao Senado dilas súJ·ir!~- e, iÍS vu~cs, !.t·os- de a~;l.as 
elcilor:ws; unms J•osull.anl.cs rh eircumsl.aneiu de se haverem 
iusl.allado nos rcspnt:Livos munir:irios duas ,iunl.as organiza
dul'as dr• IIJP~a:o;: nui.L·as, IIH~J·a:-; dutdirml.a:-;, :t..'ltli'gnadn.s eom os 
nomes dos mesmos mesarios, cm uma das ~uaes as assi
!'lmi.Ul'ao uesses nomes são J'O!'r;.r,rsmueul.i! J'ulsas. l'eranl.c a 
Commis>';ío, o,; rlolis eaudidalns, i:'i',;, Ji'f•anciseo Sá c Thomar. 

. Cavalcanl i, ''sludaram o p]('il.n, nll!uicipin pot· munieipio, fa
r.cndo-,;c Laes censuras c ·OXJli'Oin·a~õr:s qur, a lci'I!Ut fundmucnl.o, ' 
wlo •podiam pt·oduzir outt·os rcsuJLudos ,;infio a annullar,ão do 
pleito. .· 

Tuw,;l.iclo d:t J'uncufio do esl.udal-o ill'Ciatal-o á Commissão, 
de:;inl.crr!ssado das lulas politicas que se Lruvam no Cear;i, 
rlccirli-mo :1 fazei-o com a mais csLricla neutralidade c com 
a serenidade de .iuir.: c vonho trar.er ao conlleeimenLo da 
Com missão o 1·esul Lado desse estudo, que foi minucioso e com
pleto. 
· Jlouvo duplicata de .iuntas organizadoras 110s seguintes 
Jlltlllicipio~ ilo pl'imeit•o disi.I'iel.o: Granja, Vir;osu, Gratheüs, 
:Aquü·al., Camociln, CanintM,.Bul.re Rios, c Lriplical.a cm Sobral; 
u no ~ser;UinLes <lo segundo 'llisLric'!.o: A•saré, Aurom. Bml
,iamiti ConslanL, Cachoeira, Jagual'ibc-Mil•im, Pedra Branca, 
:,;. Mal.hrms c Saul.'Auna do Caril•y, ao todo, 1ü, . . 

Houve dttplieala de actas, sem duplicata de mesas, uos 
sr!Sl.JinLes munici pios ·c scecücs tio primeiro dislrielo: Acaralu't 
(/•" soe{)úo); Campo Grande, ·Casc;wcl, Guarany, IJJiapina (.2' 
~ecoãol; Iutlcp!!!lrlcncia, lp(f, Itapi]'1oca, Maranguapc, l\'fas
sapó, Meruoca, Porangaba, S. Benedicto c 'l'rahiry (.2' sccciio); 
<1 nas seguiuLes du segundo <lisLf•iclo: Boa Viagem, ,Jampos 
Salles (1' scc1;iio), Coilt.í, Ct•alo, lcó, Iguutú, Jardim, Lavras, 
·MilagJ•cs, M.issiio Velha, Morada Nova, Quixcrumobim, Saboeiro, 
:Ym·r.e11 Alegre, Burbullm, Villa Arari.D11 .e PenLccosLes, no 
todo, 31. 

,, 
, r 
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}'acil recurso seria desprezar touas csstlS duplicatas e 
J•e::<l.ringir os votos apuraveis aos das actas dellas escoimada.s. 
'J'a r•r•eou-me, porém, que me não et•a licito i'azel-o, pois sS.: 
ln•~ I/ mnto.proceclimcnto poderia traduzir-se em uma animação 
a es"<t modalidade da '!mude, pois que, se ficar estabelecido 
que b<tsta falsificar uma acta, assignando-a eom os nomes dos 
mesarios, para inutilizar uma eleit·ÜO regular processada pe
rante mesa legal, a minoria mais insignii'icante ficará armada 
do meio el'i'icaz de burlar o esrorco <lu maioria orsanizada e 
i'orl.o que houver, de facto, levado ús urnas os seus membros. 
:~Jau g.rado achar-mr em face de duplicatas cm mais de metade 
dos municipios do Ceará c de scl' demasiado exiguo o tempo, 
rleeidi-mc a estudai-as uma por uma, para annullar as que 
J'oss1.'m anmrllavr.is, mos vuliclm· as que pudessem so11'rer a 
applicacão da lei. • . 

Por amor da .clareza desta exposir;ão, passo a dar o re
sultado desse tmbalho, município por municipio, estudando 
simullnneameutc a organização das mesas e o processo· elei
toral. 

Pnii.VlE!RO DISTHIC'L'O 

Jiun:icipio de ~4.ca?·ahú 

Funcllionou uma só ,junta organizadora de mesas. Ha 
uma duplicata de antas na ~· secção, na qual se diz que vo4 
taram eleitores t!a 1", 2' e 3" secções, que não teriam fun-1 
ccionado, dando 180 votos ao candidato general •llfesquita. 
!A mesa dessa duplicata 6 constituida por mesarios e ·sup-1 
plantes eleitos pela .iünta organizadora. Occorre, porém\ que 
essa .iunta l'oi presidida por Josrí Aniceto Salles nu qualidade 
do i' SUTJJ)Iente do substituto do .iuiz seccional, e como da 
certidão rlo :i\linisterio da Justiça, ,i untada pelo candidato Fran
cisco Sá relativa aos supplentes do juiz substituto c aos 
ajuduutcs dos procuradores da Republica actualmente em 
C.'l:orcicio no !Elstado do Ceará, consta que o cidadão José :Ani
ceto Salles fUra nomeado 1' supplente em 18 de wgosto de 1010, 
ó clm·o que havia terminado o seu mandato em 30 de janeiro 
do 191lí, e, pois, não tinha qualidade para presidir a juntar 
apumdoru. São, portanto, nu lias as oleioões processadas pelas 
mesas organizadas pela junta, a que elle nüo podia presidir. 

Mun'ic'ipio de :Aquira: 

Uouve duplieaia de ,junta otiganizadoru de mesas •. Uma 
dellas funccionou no edificio da Camara ll!unioipal, como de
termina a lei; 11 outra funccionou nu casll de residencia do 
cidadão que a presidiu, sob a allegar,ão do que o edioio di) 
Camara Municipal fõra invadido por forca de l'·olicia, mérn 
nllogacüo ilcstituida do qualquer prova. Essa ini'racc~o da lei 
annulla essa acta o as mesas, que dessa pretensa Junta se 
originaram. O IJll'Ocesso eleitoral perante as mesas originarias 

. ~~~ out1·a junta, correu regularmente. 
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Murtici}lio de Bebc1•iúe 

Não houve duplicata, nem de junta, uem de actas. Pc-1 
ranLc as mesas regularmente constituidas votaram eleitora; 
do todos os matizes sem protesto. Occorrc, porém, que a acta 
d11 1' ~eccüo, que dá maioria ao candidato 'l.'homaz Cavalcanti, 
está rasuradrt exactamente onde se c~crcvo o nume1·o de votos. 
Não devo ser apurada. 

i\1-unici,Jlio da 'A1•acoyaba 

Não ba duplicata, nem .de .iunta, nem de mesas •. '!l. junta 
du organizar;üo · da8 mesas funccionou. porém, sob a presi
dencia de Miguel Pereira da llocha, 2" supplente do substi
tuto do. juiz seccional, ·que como so vll da certidão a que jí1 
alludi, l'oi nomeado a 22 de setembret de 1910 e esLava, por 
conse~guinLc, despido de qualquer autoridade á data do re
união da junta. Nullas são, pois, as mesas assim constiLuid5s 
c nulla.~ as elcicõcs desse munidpio. 

;llttnicitJ{O da Cumpu Gm·ude 
. I 

!Nilo llouve duplicata de junta oJ·ganizadora de mesas. 
I:fa, porém, duas sórics de neLas eleitoraes. Os nomes dos 
mesarios que nellas figuram sãl) escolhidos dentre os que a 
junta ·organizadora elegeu. Occorru, porém, que 11 sér1c de 
actas que dão maioria ao candidato Sá foram postadas cm! 
l•'ot·t.alcza n 1ü .Ue fevereiro; süu, cousequeut~nJCnte, despre
zadas, :Apuram-se as outras. 

Municipio de Canimld 

'Houve duplicata. de junLu organizadora de mesas. De 
ambas as actas consta quo as juntas se reunil•am no edi:l'icio1 
~~~ Camam 1\Iuincipal. Uma dellas, composta. do ajudante doi 
p1·ocurador da flcpublica e do dous membros da commissiío, 
do revisão, elegeu um de seus membros presidente •. A outltl 
)'oi presidida pol•·José Ephiphunio Ferreira Lima, ua qualidad~> 
,do 1• supplente do substituto do juiz seccional. Ora, da cer
tidão do Miuiste1•io da Justioa, a que jú mo t•efel'i, QODSt.a 
IJUe, cm Cauindé, esse cargo ·está vago. Presidida, portanto, 
por quem niío tom qualidade legal para :fazei-o, ó nulla es.sa 
junta o nullas as actas cleiLoraes que della procedem. l'rc-
,valece a outra. ' · 

·O exame das actas oleitoraos assim acceiLas revelou que 
()lias· foram postadas, não no Correio ele Canindé, m.as no de 
k\lu!uns:ú, o que basta para inutilizai-as, Accrosce que são 
innumoras as razuras o emendas nas I istas de assign.aturas 
i:los ,cleitoi'CS. · · 

,l[wnkipio de Cascavel 

Não houve duplicata de .i untas orga.nizadorns de anesas; 
func~ionou uma só, cuja log,alidadc p c.and,i~at~ S~. F!:a11.ci~co 

I 
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' Stt combale sob o fundamento· della não mencionar o numero 
ue votos que obteve cada um dos mesarios c suppicntes « igno
J'ando-se dcsl.'arto so houve, ou uão empate). A allegação, 
que ú vet·rlafleira, ufto pat·ec'~ b••~lillltc para invalidar as mesa~ 
consl.iLuidas pot· c~sa ,iunLa, O !'acto, porém, ó sugg'esLivo. 

Posto que não lwuvcsse oul.ru, ,i unta organi~adora de mesas 
appat·ccem actas- daudo maiot'itt ao Sr, Sá- de l.rabalhos 
de mesas consl.ituirlas, por nleSal.'ios c supplentes que, nesse: 

· caso, uão teriam sido nrJnH!ados por uinguem. · 
Não vciu {t Gomrnissiio a duplicata d;t i" scccão. Exa

winando, J)Ol'l~lll, al.l.cn1.alllcutc a acta da ~". vct·il'ica-sc que 
os mesarios que Jwlla sct·viram süo me~a.t'ios e supplcnt.cs 
':ousl.il.uidos pot' essa mcsrnU. ,iunla apuradora, cu,ia nullidade 
elle re~la!llil., De Jaelo, segundo n acta ,da ,junta, sfio mcsarios 
da 2' sccr;üo Maltocl de Sou~a l!'raga, Antonio J\Jar'i.ins Porto, 
.Tos,) Mat·celliuo de Arau,io J!ílho, llaymundo Victorino Soares 
.Dantas e ,fofw l•'clieio 1lc ·Sour.a e tiupplcnl.cs Oct.avio J~clicio 
de Sour.a, Antonio CyriafJO l'llrcira, .loão l~irmino Ribeiro, 
1taymundo Frauc1sco do Uasl.l'n Pm·nira c VieenLe Victqrino 
8onres JJanLas. F'i;;ul'au1 nu. acta duvnr.ml,a da !.!11 secoão, l'a
,voravel ao eamlidato SJ.'. 1l1~L'aJwiHI;O Sií, os .-:;egouintcs denl.re 
ess"s mcsar·ios o supplentcs: ;roão Fclir:io dr: Souza, Oclatvio 
Fel ido du 'Hour.a, Anl.ouio Cyriaco .Pereira, Haymundo Fran
ci~cu de GasLI'o Percit·u, .fos'í ~fal'l:ellino de Araujo Filho .I 
Assim, a .iuula apurudom sm·ia nulla para invalidar as mesas 
dos advet·sariu.~. ma:; niio pam invalidar aH du candidato Sá. 
Nfw rno l'oi JIO.~sivel dufJ'ragar essa doutrina, AIJIJt'esco que as '· 
aclaô duplir:alas Jnvoravois uo candidato ~1·, J?rancisco S:i 
J'IJI':tlll postadas, nüo r:rn Cascavel, mas cm Furtale~a. a u .do 
fcv1: l'eim. Devem, poi:;, ser desprezadas •. 

MrmiVÍJI.io de Crath.cús 

HouvfJ duplicala de ,iuuta organir.adom do mesas. De 
ambas as uel.as consta que cllas se reuniram no edii'icio r.la 
Clllll:l!'a Municipal. Uilla foi presidida por J'osé Carlos do Mello 
Jo'alcão, i" supplenLc do subsl.ituto do .iui~ snccionul, c con
~Lil.uida por cinco memuros da Commissüo de ltevisão do Alis-

. tamrml.o; a outra composta do quator:ze membros dessa com
missão, r~legeu l,llll dellcs pam prcsJdente, Os membros da 
commissão de alistamento lJUC figuram na acta da junta pre
~idida pelo supplentc filguram Lambum como presentes na 
outm, bem que não a ussignem. Ambas as juntus constituíram 
nresas copr di1'J'crentcs nomes. A ,iur~La_prcsidic!a.polo, supplento 
1\ insul.lSJstcntc, poJs consta da .certrduo do M1msterlo da .Jus-
1 ica que esse cidadão fõr·a nomeado cm 15 de setembro de HltO., 
J.f não linha, pois, qualidad~ legal para presidil..:a. Insubsis~ 
tentes siio, portunlo, as mesas que clla constituiu o as elcioõcs 
qull peranlc essas mesas se processaram. 
· Occorrc, por•ém, que as mesas conslituidus pela ,iunla, 
qnrJ reputo valida, niío funociqnarn.m. Ou nenhuma. eloiciio se 
l!rocessou pc1·anto ulla, E'f!.Q~t!Vam!lnte, a .Qutrll aér!!;l p~ aottl,!i · 
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que beneficiam o candidato Sr. Sá estão assignadas pelos m-e
sarios da junta presidida pelo supplente do juiz e são, por
tanto, tão ~n~u.bsistentes quanto e !la. Não h a, v.ois, que apurar. 
nesse mumcrpro. 

Município de Entre Rios 

- Parece que houve dualidade de juntas organizadoras das 
mesas, mas ú Commissão só foi presente uma acta, da qual 
consta que, tendo comparecido apenas dous membros da com
missão de revisão, assumiu a pr·esidencia o mais velho e os 
dous elegeram os mesarios, sem nenhuma attencão ás pre
scripcões legues. Ambos os candidatos accordam ,em considerai' 
illegal essa junta. São nullas, por conseguinte, as eleicõcs desse 
município. 

M·un·ic·ip·io de Granja 

Houve duplicata de juntas. Um:. de !las foi presidida pelo 
3• supplente do substituto do juiz seccional, que, havendo sido 
nomeado a 15 de setembro de 1910, não tinha qualidade legal 

· para fazei-o. Além disso, sufficiente para annullal-a, oooorre 
ainda que foi esse presidente que serviu de secretario. In-1 
subsistentes, por·tanto, são esta junta e as mesas que della se 
der·ivarnm. A outra junta foi presidida pelo 1• supplente do 
Rubslituto do juiz federal e constituída pelo ajudante do pro-, 
curador da Republica e sete membros da commissão de re-i 

- vi.olão. Organizacão regular; regulares as mesas que dei! a se 
originaram. 

O estudo das actas eleitoraes revela-nos que, na 1• seccão, 
l'unccionaram como · m~sarios dous cidadãos que nella não 
estavam alistados como eleitores. A propria acta registra-o 
nestes termos: .: ... verificou-se haverem comparecido e vo
tado nesta secção duzentos e sessenta e quatro eleitores, inclu-' 
sive os mosarios Drs. Francisco de Lemos Duarte e Franciscl) 
Erasmo de Vnsconcellos, que niío pertenciam a esta secção, .. ,. 
Nas demais actas, encontra-se declaraciio nestes termos: 
« ••. haverem comparecido e votado nesta seccão tantos elei
tores, inclusive os mesarios e fiscaes, que pertencem a outras 
seccües.,. O candidato Dr. Sá reclama por isso tambem a annul
laciio dessas secções. A reclamacão não procede: os· fiscae~< 
podem votar nas seccões que i'iscnliznm, bem que a.· e !las não 
pertencam; e é só nos fiscnes que a acta se refere, affirmando 
« que nito pertencem a esta secção ». <Na acta da s• secclio 
consta o comparecimento de 260 eleitores, que são quant<>~ 
assignam a· respectiva lista de presença. Registra ella, porém, 
que, feita a npuraoão, veceberam votos para Senador o 
Sr. Thomaz Caval·canti 233 o o Sr. Barbosa Limd 28, o j;)Ue 
som ma 2ü1, mais um •do que o numero de eleitores que vo-• 
t.ararn. Prr.sumo que, retirado .esse voto ao mais votado, estar<\ 
reparado o engano Yisivel. , 
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Mun'iC'ip·io de lrtdcpandcncia 

. O Senado nílo recebeu a acta, ou as netas da sessão da 
junta ou .iuntns ort;anizadoras das mesas. Recebeu, porém, em 
duplicata actas dos trabalhos das mesas das Lres seeoões, cada 
uma nssignada t">Or uma sér·ic de mesarios. Não Lendo ele
mentos para veriJ'icar quaes desses !'oram os mesarios legi
timamente nomeados, niio ha outro recurso sinão desprezar 
todas as séries do actas. 

Município de Ipú 

Não houve duplicata do organizaoi:io de mesas. A acta da 
que se reuniu satisfaz os requisitos legaes. Apparecem dupli
•catas ele actas em todas as secções. Os mesarios, que em ambas 
figuram, são escolhidos dentre os mesarios e supplentes eleitos 
pela: Junta. Seria difl'icil poder discernir quaes as actas ver
dadeiras so um exame mais attento não demonstrasse que 
em uma série dessas aot.as os nomes dos mesarios, effectiva
ment.e, nem sempre coincidem com os que !'oram legalmente 
escolhidos. Assim, na acta da 'i" seur;üo, presidida por João 
Bossa Guimaritr.s, figura como mesario 'rhomaz de Souza Aragão 
quando da ael.a da ,junta organizadora se verifica que o me
eario se chama Thomaz José de Souza. Da acta de instai~ 
lar;üo da 2' secoão consta que o presidente é o •cidadão João 
iPoz·cim dc .. FroiLas, que nessa qualidade a assilgna, Da acta da 
eleioão, consta igualmente que o presidente é o cidadão João 
'Pereira de Freitas. Entretanto, quem nessa qualidade a assigna 
é João Pereira do Nascimento .. O officio do remessa da acta 
ao Senado foi assignado por João Pereira de Freitas, sendo 
;porém, o appellido Freitas emendado para Nascimento. Figura 
tambem nessa acta como mesario Bertholdo Bezerra do -V alie, 
·quando da acta da .iunta organizadora se verifica que o nome 
verdadeiro do mesario ó Bnrtholomeu Bezerra do V alie. Ns 
~·. figuz·a como mesario Sebastião Pereira Lustosa, quando da 
acta ela ,junta consta Sebastião Ferreira LuRtosa e Fausto Be
zerra do Vai! e, quando da acta consta Paulo Bezerra do Vali e .. 
!'h acta da 4', figura Manoel de Souza Chaves e na· acta o:la 
junta Manoel Bezerra Chaves. Na 6•, !lfanoel Aquino Bene; 
di c to o nn acta Manoel Aquino de Menezes. Verifica-se, pois, 
que desta srlz·io do actas consta que fizeram parte das mesas 
11idadãos quo n1io· receberam a investidura de mesarios, o que 
as inquiná de nullidade. · · ; 

.Na mesma nullidade incorro a acta da 3' secção da outra 
súrio onde figura como mesario Ernesto .Ximenes de Aragão, 
que para tal caiiSO não foi nomeado, segundo se vê da acta da 
'junta organizadora. · ' 

Municíp-io de lpueirllli 

E' uma eloicão regular, Não veio á Commissão a acta de 
org-aniznciio das mesas, Não h a impugna cão ao processo elei· 
torai. 

'~ ••ki.P14PA.Ú.tliUklitb& .L _ 
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Municipio de M amnauape 

A' CommissiLo só foi presente n neta da reunião de uma 
só junta organizadora de mesas nesse município. Appare
cem-J!Je, entretanto, duas séries de actas eleitoraes. Em uma 
<lellas figuram os mesarios o supplentes eleitos por essa junta; 
ma outra figuram como mesarios individues que para isso niio 
foram nomeados, pois que não o !'oram pela ,iunta que func
cionou e nenhuma noticia !Ja de que outra houvesse funccio
i!lado. São, pois, nullas. Scl-o-hiam ainda por esta circumstancia: 
de terem sido postadas, não no G.Qrreio de Maranguape, mas no 
de Fol'taleza. 

•Não podem ~gualmente prevalecer as mesas nomeadas 
.pela ,junta organizadora, porque essa ,junta constituiu-se ille
ga!ment.e. Sob o fundamento de que se achava vago o cargo 
de 1" supplento, assumiu-lhe a presidencia o 2•, iEuwaldo José 
de Souza, funccionunclo como seci·etario o • ajudante interino 
do [iJ•ocurudor da Republica, Rubem Herbster, nomeado de 
necôrdo com u lei, por se uchar tambem vago o respectivo 
legar>. Essas proposições não são verdadeiras. Da certidão 
do Ministerio da .lust.iça, a qur. .iá me tenho referido, consta 
que o Jogar de 1' supplente está preenchido por Francisco 
Guedes Martins c o de a,judnnte do procurador da Republica 
por Manocl de Pnulu Costa, vago, devendo-se considerar justa
mente o de 2' supplcnt.e, que, tendo sido nomeado em 22 de 
setembro de 191>0, de nenhuma autoridade estava então inves-' 
tido, Niio h a, pois, o que apurar nesse município .• 

Municipio de Mrusapê 

Niio houve dur>licata de junta· organizadora de mesas. 
H a, poróm, duplicata de actas, A unica junta que funccionou 
constiLuiu-se ille!S'alrnente, pois presidiu-a como f• supplente 
o cidadão Fruncisco das Chagas Arruda, quo, a essa época\ 
,nenhuma autoridade podia exercer, por isso que, como ·o 
prova n certidão do Ministerio da .Tustiça, fOra nomeado em 
f5 de setembro <le 19·!0, Nullas Bão as actas das mesas que 
della se originaram. Nullas igualmente silo as actas da outra 
série, pois, além de revelarem que nas respectivas mesas 
funccionaram como mesarios indi\'irluos que o nüo eram, foram 
!POStadas, não nesse município, m:·.' em Sobral. 

' 
Municipio de Me~'Uoca 

H a duplicata cté actas. Nilo foi, porém, trazida ú Com
missão u neta da ,iunta orgnnizadoru das mesas, de sorte que 
não ha meio alS'\lrn de saber qunes dos mesarios são os legal
mente nomeados. Nossas condições, o roourso .unico 6 des
prezai-as a ambas, 

I 
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Mun·icip·io de Pacatuba 

Não ha duplicata nem de mesas, 1nem de actas. A junta 
de organização e as mesas eleitoraes funccionaram regular
mente. 

JluniC'ipio de Palma 

•São nullas as eleicões desse mun~cipio. A junta organi
zadora installou-se sob a presidencia do i" supplente capitão 
José Joaquim de Albuquerque e com a presença do ajudante · 
do procu·r·ndor da Republica o de dous membros da commissão 
de revisão. Tendo ·recebido dous oJ'I'icicis indicando mesarios, 
reza a acta que, estando esses mesarios prese11tes, «tomaram 
seus respectivos Jogares na mesa, passando então a junta a 
proceder t\ eleição :o. 'l'endo funccionado assim em manifesta 
infracção ;t lei, nulla é c nullas são as mesas que constituiu. 
Ha outra série de actas cm que figuram uns pseudos me
sarios, que ninguem elegeu, pois foi essa a unica junta orga
nizadora que l'umocionou. Não h a, pois, que apurar nesse 
município. 

Municipios de Paracm·tí 

l\'üo ha duplicata, nem de junta, nem de actas c o pr•ocesso 
eleiLoral correu ree'lllarmente. 

Mun!C'ipio de Pcntecostc 

Fu11n~:ionou nesse nm11icipio e ros·ularmente urna sú junta 
organ ir.adora do mesas. Apparecem, porém, duplicatas do actas 
nas "uns !luus Sl'i)Çucs. De ambos consta que as mesas re
spectivas J'unccionaram nos locnes llesignauos legalmente. Os 
mesarios que apparccem cm cada qual dellns são cidadãos in
vestidos regularmente dessa funccão pela junta organizador·a. 
Não se me depara na lei elemento algum que me pcrmitta esta
belecer qual dessas séries de netas traduz a verdade. Nessas 
condições, o recurso unico ú. desprezai-as a ambas. 

Municipio de Porouaaba 

Houve só uma ,junta organizadora de mesas. Ha, porém, 
duplicata de actas, nas quacs 'figuram mcsarios constituídos 
pm· elln. Isso nüo obstante, o candidato Dr. llrwncisco .. 8;\, a 
quem essas actas apr·oveitur·iam, c<>mhatc a leS"alidade· dessa 
,junta e pede que se annullem por esse motivo n:s actas ad
versas. A ,junta ó e1'f'ectivamente nulla, porque consta di\ neta 
que a presidiu o cidadão Pr:udente do Nascimento :B·razil na 
qualidade de .2" supplontc, que .M. 1t não tinha, 1pois f<irn no
meado em 11 do agosto de ln-10; mus nullas são Lambem 
todas as actas, de uma o outra parcialidade, que dão conta de 
eleicõcs proces~acln~ perante mosns constituídas por essa jun~ 
ill~S'3],., . '. ' _., 
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Mltnicipio âc S. ncnedicto 

J:'unccionou J•cgu!armcnte uma s!l junta organizndo'm, 
Regularmente, o processo eleitoral. E' certo que apparecem 
duplicatas das 1', 2', 3', 4' e 5' secções, mas essas dupli~atas 
não podem ser ac~cita.s, visto qu.e !'oram postadas em Forta
·leza, a 16 de fevereiro. 

Mu.nioipio llc S. F1•ancisco 

. Da acta dn ,iunln organizadora; das ~sas consta ter fun
ccionado nella Antonio Francisr.o Rocha, lia qualidade de aJu
dante do procurador da Republi~a. cargo de que fôra demittido a 
H de novembro de 1914, como se vc1 do Diario O(ficial de 13 do 
mesmo mez c armo. Isso basta para tornai-a nu lia e nu lias as 
.eleições ·desse município. 

Municipio de S. JOíítJ de Uruburetama 

Não l10uve duplicata do mesas, nem de actas. O caÍldi
dalo Dr. Francisco Sá reclama a nullidade das eleições som o 
fundamento de que ns mesas foram illegnlmente· organizadas 
por não ter· havido sodeio, 'quando era caso deli e. A allegação 
'não procede, A paginas 2 da acta da sessão da junta organi-
2adora, verifica-se quo o sorteio foi feito. O processo eleito
ral correu regularmente. 

Mnnicipio de Santa Qttite.ria 

Não houve duplicata rlÓ mesas, nem do actas. O candidato. 
Dr. Francisco ~ú. reclama a nullidade dessas eleições, alle
gando que a junta organizadora d;Js mesas funccionou irregu. 
larmente, porque proclamou mosarios el'fectivos, segundo a 
ordem da col!ocação dos nomes ao sahirem da urna e não de 
conformidade com o numero 'de votos recebidos. A reclamação 
não procede. Da acta da junta verifica-se que se fez a in
terpolacão ontr.~ mesnrios e supplent.cs, .segundo a votncão 
obtida, de conformldnde com a lei. O processo eleitoral correu 
regularmente. 

M1tnicipio de Sobral 

Ha desse municipio tres netas, referentes ao funeciona
mcnto de tr~s juntn.s organizadoras de mesas. A primeira reza 
que a junta so reuniu no edificio da Gamara Municipal. Com
pareceram anonas dous membros dn ·commissão de revisão. 
Ausentes os supp!entr.s do substituta do juiz seccional e o aju
dante do procurador dn Republica. Assumiu. a presidencia o 
mais, velho dos dous. A nctn não o diz, mas ó de suppor que 
o outro fosse o secretario. Foi assim quA se installou c fun
ccionou assa junta, A outra nela refere que tambem não 
compnrec!'lu nenhum dos supplentes do substituto do juiz 

,. 
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seccional c o a,judnnte do procurador da Republica. Motivô 
substamliul de nullidndo é o haver funccionado esta junta, se• 
gundo reza a acta, no edi"J'icio da Collectoria Federal e não no 
da Gamara Municipal legalmente designado para isso. Da ter. 
ceira junta não hn actn, de organização ·enviada ao Senado, 
mas apenas uma communicnção de que foram eleitas na Ga
mara Municipal as mesas que teem de presidir á eleição de 
30 de janeiro, assi::;nada pelo 1' supplente do .iuiz Julio Fer
reira Gomes. O candidato Dr. Thomaz Cavalcanti apresentou 
como documentos Pilia comprovar a legalidade dessa mesa uma 
cópia da nct,a de sua organização e os jornaes em que foram 
publicados os cclitnes nssignados pelo seu presidente; dando 
publicidade aos nomes dos mesnrios eleitos e aos locaes onde 
as mesas deviam funccionar. Esses documentos não supprem 
a falta da acta, rcguJnrmente enviada ao Senado. • 

Assim, ,s·endo nullns todas as tres ,juntas apuradoras, quê 
se pretendem terem funccionado em Sobral, não ha que .apurar. 
nesse município. 

llfunicipio de Soure 

Não h a duplicata do junta, nem de mesas. A eleição é; 
porém, desprezada, porque o carimbo do Correio demonstra 
que as acta~ foram postadas a 4. rle janeiro. 

Município de Tamboril · 

Não houve duplicata de junta. nem de mesas. O candidato 
Dr. Franci·sco Sá reclama a rmllidade da eleição, sob o fun
damento rle que a junta organizadora das mesas não recorreu 
ao sorteio, apezar de haver empate. 

A reclamação não proaede. Da acta da Juntlll consta que,. 
havendo empate em todas as secções, «foi decidido á sorte.~. 
O processo eleitoral correu regularmente. 

Município de Trahiry 

Não· houve duplicata de Junta. H a duas actas referentes 
á 2' ,secção, uma assignada pelos mcsarios eleitos pela junta 
que funccionou, outra nssignada por individuas que não são 
mesarios; e ó por isso desprezada . 

. Processo eleitoral regular. 

Munic1:pio de Tyanguá 

Níio ba duplicata, nem de junta, nem de actas. Processo 
eleitoral regular. 

Municípios "de Viçosa c Sant'Anna 

Ambos og cnnrlidntos declaram que nesses deus municípios 
não houve rluplicaLn .. A' Commissüo, porém, i'ornm presentes 
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duas netas da orgnnizacüo de mesas clcitoraes da Viçosa. Uma 
presidida pelo J" ~upplcntc do substituto do juiz seccional e 
mais dez membros d11 nommissão de revisão, faltando o aju
danto rJo procurador da Hepuhlicn 110r doente, como commu
nicou, teoclo-so reunido no meio-dia no edifício da Gamara; 
a outm, cliz a nol.n, quo so ~euniu no mesmo edificio e ás 
mesmas hot·as, eomponclo-sr. do seis membros da commissiio 
do alistarncnLo elcilm·al c cle~crum o mais velho para presi
dcDle. g.ssn junta não elr.~ou secretario. A sua nullidade fun
damen La!, porüm, provem de que t1•cs dos cidadãos que con
correram pum a sun composioão não ernm membros da com
miss;io rir. r·evisão. Prnticamente, aliás, essn junta não teve 
cfl'cctividaclc: não funccionnrnm as mesas que ella elegeu., 
Só l'uncoionnt•nm as escolhidas pela out.ra e ·O processo elei
toral nos dous municipios correu regularmente . 

.11unidpio dé Gamocim 

Houvr. duplicata de organização de mesas. Cada um dos 
candidatos pleit.enntes reclama n nullidade das actas eleitoraes 
do adversaria sob o fundamento da nullidade da organizacãD 
das mesll!S rcsp0etivns. A's miíos do Relator não chegou, porém, 
nenhuma acta de ot•ganizaçüo de mesas, o que o obriga a não 
tomar cm considcmção as eleições desse municipio. 

Município de ltapipoca 

Não houve duplicatn ele mesas, nem de actas. O candidatD 
Dr. Thon:mz Cnvnlcanti apresenta diversas justificacões pro
cessadas pe1•antc o juizo suhstit.uto elo termo de Itapipoca, 
procm·ando provar ouo nenhuma mesa cleitornl se reuniu 
nesse munimpio, onde, portanto, não houve cleiciío. Como, 
porém, nom essa .iustific.aciío, nem as declarações das. profes
sm·as teem força pura annullnr as actas regulares envmdas ao 
Senado, devem ser apuradas as das 3' .\' e 5' secções, unicas 
recebidn.s, · 

Município âe Gu.arany 

.Niio houve duplicata de mesas. Ha duplciata de actas na 
2' seccúo. Occorrc, pm·ém, que a .i unta organizadora das me
sas foi presidida pelo 2' supplente do ,juiz substituto Luiz 
Albano de Almeida, que, tendo sido nomr.ndo em 15 de setem
bro de 101(1, .ití nenhuma autoridade tinha pnra fazei-o, o que 
:a inquina de nullidnde, e as· eleições, processadas perante as 
mes~~;s por ella nomeadas. 

Município de Ibiapfna 

Não houve duplicata de .luntn orgnni?.adom de mesas, nem 
de ~ctns, n não ser nn segundn secção, onde apparece uma nctSJ 
ass1gnudn por cinco cidadi\os que não foram eleitos mesnrios 

nv· 



I 

' 

• :ANNAEB DO 'sENADO . 

pela unic:i junt:i cornpetonte para fazei-o. Nullti p.or ·esse mO. 
tivo subslnncial, essa .ncf.n. ainda. o •í por· t,er sido posf.acln. em 
Campo Grn.mle. 

Mttnicipio de Radempçao 

Não bom•e duplicutas e o processo eleitoral correu regu-
!armente. · 

Município rlc Jfeccjana 

Nüo houve duplicata c o proce&so eleitoral corr~u regu·· 
!nrmente. 

~luniciJlio de Fortaleza 

O pleito correu regularmente. 
. . 

Municipio âc S. Bento ila Amontada 

Não foram remettidns ao Senado as actas eJoeitoraes desse 
l:nunicipi·o. · 

2' O•!ST!l!CTO 

Jlfunicipio de TauaM 

H a duplicata de mesas r, de actas. O mindidnto Dr. Fran
cisco Stt impugna a legalidade da ,iunta presidida por Eduardo 
de Lavor Pacs Barreto, na qualidade de 1• supplente do substi
tuto do .iuiz seccional porque fôra demittido desse cargo pot• 

. acto publicado no Diario O(f·icial de 13 de novembro do 19H. 
e porque nella serviu como secretario Antonio José de Araujo, 
«com n falsa investidura de ajudante do procurador dn Repu
blica,» 

Ambas as allegnr,ões procedem. A certidão do Ministorio dtl. 
Justiça. n que por vezes me tenho referido, declara quo. o 
cargo de 1• supplente está vago e o Dia.1•"io O(ficial de 13 de 
novembro de J OJI1, registrando n demissão, nccrescenta o mo
tivo della :·«por ter acc~itado cargo incompntivel,), Da mesma 
certidão resulta que o ajudante do procurador da Republica 
não 6 o capitão Antonio José de Arnu,io que em tal qúnlidade, 
serviu como secretario da .iunln, mas Fenelon Cavalcnnti de 
:Albuquerque. São nu lias, pois, esta ,junta e as mesas que dolln 
se originaram. 

A outra Junta está oivnda de vicio identico: figura nelln 
·servindo de secretario, na qualidade do ajudante de procura
dor da Republica o tenente Vicente Bizarria Souto, c, como 
acabamos do ver. o verdadeiro a.iudanto do procurador ó o 
cidndüo Fonclon Cnvalcnnti de Albuquerque. Domais, ns netas 
das eleições processadas perante as mesas oriundas dessa .iuntn 
foram postadas . no Co:r~8i,O de Varzea Alcgt•e. Não hn, pois, 
que apurar nesse muniCip!O. 
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Mnn!cipio tlc M'ilaorcs 

Não houvo dualidade de organização do mesas. Ha po
rém de actas. Não tendo sido remetlida ao Senado a act~ dos 
trabalhos da unica junta do organização de mesas que func
cionou, .não hn meio algum de ver!J'icar qunes dos mesarios 
que ass1gnam uma o outr·a das séries de actas são os legiti
mamente eleitos c, conseguintemente devo-se desprezai-as a 

. am!Jas. Aliás, uma e outra deveriam ser desprezadas: as que 
dão maio~ia ao Sr. Sá, e o r ter.em. sido postadas depois do prazo 
em Maur1t.y; as que duo mawrrn ao Sr. Thomaz Cavalcanti 
porque a concurrencia de eleitores é tão extraordinaria, que 
dá azo á legitima suspeita sobre a sua legalidade. Na 1' secção, 
comparecel'Um 234 eleitores e faltam, só 16, na 2', igualmente 
comparecem 2311 e faltam apenas 16; na 3', 116 e faltam dez; 
na ,,., 1GG o faltam quatro ! 

Municip·io de Barbalh.a 

. . Houve duplicata de juntas apuradoras: uma dellns consti
tuída só por membros da comm1ssão de revisão, a outra pre
sidida, na falta do 1", pelo 2" supplente do substituto do juiz 
seccional. A presidencia legitima esta e annulla a outra, nÚllas 
tambem sendo as mesas destas oriundas.Appareceram tres séries 
de actas eleitoraes. Despresada a série originada da junta ii
legitima, resLam as duas outras, em ambas ns quaes figuram ·· 
as assignaturas dos mesarios legues. Seria impossível discernir 
quaes as assignuturas verdadeiras; e, como em casos identicos 
tenho feito, desprezal-as-hia a ambas, si não ocoorresse a cir
cumstancia,• que prova n sua falsidade, de que uma dessas sé
ries foi postada depois do prazo, a '• de fevereiro e em outro 
município: o ele Joazeiro. Resta, pois, de pó uma só série de 
actas. -

Municipio de Crato 

Houve uma só junta organizadoi·a de mesas, que funccio
nou r·egularmente. Apparecem, entt·etunto. duas séries de 
~ctas oleitomes. Uma ·dellas é nulla de pleno direito, pois de 
individuas que nella figuram como mesarios não são os que 
pam isso foram eleitos pela junta e não ha documento algum 
que prove que tenha funccionado outra junta, cuja le~alidnde . 
se pudesse pleitear. Das actas ·que resLam, assignadas pelos 
mesarios Iegacs o validas, não p6de ser apurada u da 2' secciio, 
porque funccionou nella Antonio Mendes Filho, que não cru 
mesario effr.ctivo, nem supplente. 

lllu.nic"ip'io de Mi.ls<io Velha 

Houve uma só junta organizadora de mesas. Da neta dcssn 
.iunta oonstn que uella t'unccionou o ajudante do procurador du 
Republica atl-/wc, Arcelino l."igueir·cdo de Mnttos. Parece que, 
~ssim const.itpidll, a ,i unta funccionou illegalmente, A lei não 

·~ 
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cogita de ajudante de procurador da Republica ad-hoc, mQs de 
cJ'J'ectivo, na plcniLudo do cxorcicio permanente da sua 
funcciio. E' assim que alio é membt•o nulo da junta c sou se-

. cretut•io, Na HUI\ nusoncin ou fa!La, segundo o espirita da lei, 
que exprcssumenlo declat•n que os mombt•os dn junta não po
dem SOl' sul:Jstil.uidos, o cargo do socrotnrio devera ser preen
chido por um dos mombroR presentes du ,jun.ta. eleito por elln. 
ou designado pelo pt•osidente. Como, pot•ém, o aviso do l\Iinis- · 
torio do. Justica de 1005 cslabeloccu que, nossa bypothose, a 
,iuntu elegesse pnra sccl'elnrio um elottm• residente no pari
metro du sédo do municipio, validas leom aqui sido consido
rndns us muitas nctus que isso registram, ·Nüo pnrcoc, .porém, 
que dnbi dccort•n n legitimidade dos scoreturios que se inti
tulnm ajudantes ad-lwa, som que ao menos so snibn n. origem 
dessa investidura. Essa neta deve ser 'nulln. Aliús. não hn. 
como aproveitar as nelas das eleições desse municipio, que 
apparecem em duplicata paro. cadn uma das suas seccões, figu
J•anrlo nellas as assignaluras dos mesmos mesarios. eleitos pela 
junta que funccionou. Nüo dispondo de recurso algup1 para 
verificar quaos S1io as assignaturus falsas c verdaden·ns, o 
unico alvitro a tomar 6 desprezar ambas as séries dO netas, . . 

Municipio 'de Aw•ora 

Houve duplicata de ,juntas organizadoras de mesas:. uma 
n presidida pelo 2" supplonte do juiz, outra pelo 3' e em ambas 
1'igm·am como secretarias cidadüos que se designam como ·a ju
dantes do procurador da Republica ad hoc: Nullas essas ,juntas, 
nullns eslüo as mr.sas que doBas derivam. Outt·as uctns são 
igualmente nullas porque nellns figuram como mesarios in
divíduos que pura isso nilo foram nomeados, além do que fo
·ram postadas em Lavras o outras em Joazciro. Nüo ha, pois, 
o que apurar nesse município. 

· lllnnicipio de Lavms 

Não houve duplicata de ,i unto.. A que se reunfu é nu lia, 
porquo foi presidida po1· .José Martins de Barros 2" supplente · 
do substituto do juiz seccional, que, tendo sido nomeado para 
osso cargo em 25 de agosto do 1910, riiio podia estar no exer
cício legitimo delle, no tempo da eloicüo. Nu lia n. junta orga
nizadora, nullas estão ns duas sdt•ies de natas que apparecem, 
pois que cm ambas figuram mesarios e supplentes por olla 
eleitos. 

Municipio de Jc6 

Não ha duplicata de ,iuntn. E' nulla a que se reuniu por
que foi presidida por Carlos Ernesto Bezerra, na qualidade de 
a• supplente elo substituto do ,juiz seccional cargo para que 
fõrn nomondo cm 11 de agosto de 1910, e quci ppr conseguinte, 
,já niio cxm·cin logalm<ml.e •I ópocn dn eloiofio o porque serviu 
como secretario Josó Leite· Ribeiro, no. qunlidndo d9 !l,iwlunle. 

I 
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do procurador da Republica, cargo de que· fôra demiltido pot• 
acto de novembro do anno passado. !ln duplicata de netas . 

O candidato Dr. Francisco Sú, que, com esses solidas 
fundamentos, reclama a nullidadc da JUnta organizadora das 
mesas, _plcilCa, entt·ctanto, a upprovacão das cleicões que a 
bcncfwmm; processadas perante mesas organizadas, corno as 
outras, com rncsal'ios c supple1ltcs cleil.os por clla. Como po
rém, o que ó nullo não produz cfl'cito, nullas são ambtis as 
sé1·ics de actas. Não h a o que apurar nesse município. 

Mnnicipio de Assaré _ 

Não ha o que apurar nesse município. Apparecem tres 
séries do actas o!cilol'acs e a neta dos trabalhos de uma só 
junta UPlll'tHiora. Urna das sél'ics dessas actas deve ser des
prcznrln p1'ima {avie, pol·quc nollas figuram indivíduos que 
nüo são rnesarios. Nas outras duas figuram mesarios e' sup
plent.es, que foram eleitos pela junta que l'unccionou. Posto 
que tenha reclamado n nullidnde da junta que elegeu os me
sarios que assignam as actas que lhe são favornveis, o candi
dato Dr. Sá pleit~a a approvnoão de. uma série dessas actas ,1 Como, porém, de ,iunta nulln s6 póde sahir mesa nulla, essa 
reclamação não poderia ser attendida; se considerasscmos 
nulla a junta. · Considcrilmol-a legal, mas como não temos ne
nhum elemento parn deeidil· qunes são os mesarios e supplen
tes que et'fectivamcnte J'unccionaram, pois que os seus nomes 
constam de ambas as séries de actas, o unico caminho n sell'Uir 
é desprezai-as a ambas. 

Mun"icipio de Saboeiro 

A acta de ot•ganizacüo das mesas pela unica junta que so 
reuniu, demonstra a sua nullidade, pois reza quo trcs membros 
da oommissão do revisão reuniram-se «sob n presidencin do ca
pitão Antonio Alves de Mornos, membro effectivo da ultima 
commissão do alistamento eleitoral.>. A ,junta não teve, pois, 
presidente legal, nem secretario a que acta faça referencia si
quer. 

Nulla a ,junta, nullas são amba~ as duplicatas de netas 
eleitoraes, nas quaes figuram mesarws e supplentes por elln 
eleitos. 

Municipio de Sant' Anna do Cari1'1! 

Houve duplicata de mesas e de actas, de tal modo viciadas 
umns e outras que o unico alvitre n tomar é o despreso de to
das. Nada hn que npurat·. 

Jlu.nicipio de S. Matheu.s 

Houve dup!icnt.n de .iuntas .. I]ma foi cons.tituidn por cinço 
rnembJ•os da commissi10 do rovJSHO, que elegeram para presi
dente um de!lcs Pedro Alva~os do Amujo. Essa neta mostra 
quo n clcicüo do .mcsal'ios o supplentes foi fei:ta tumultUQI'in., 
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ll1ente, com pret~ric.iio das. formalidades Jegaes. Independente . 
d1sso, essa acta e nulla, POIS não póde dei::omr de prevalecer a 
da outra junta, que se constituiu .com o 1• supplente do juiz 
snbstituto,o n,judante do procurador da Republica e cinco .mem
bros da .commissão. Das duns séries do actas; prevalece a que 
foi constituída com os mesarios eleitos por essa junta. 

' Município de Varzea Aleore 

Não hn duplicata de mesas. Ha, porém, duas séries de 
actas. assignaclas pelos mesmos mesnrios e supplentes. Nilo 
havendo criterio possível para distinguir a assigna-Luras ver
cadeiras das falsas, o recurso unico é desprezai-as a ambas. 

Municipio ele Morada No.va 

Não houve duplicata de junta. lia,· porém, duns séries de 
actas: uma de lias é assignada p·or mesnrios legalmente cons,ti-

' tuidos. Na outra, em todas as secções. figuram como mesarios • 
alguns cidadãos, que 0 não eram. Essas actas foram postadas 
em Limoeiro. Por um ~: çutro motivo, são nullas. 

Munieipio tle Ped1•a Branca 

Houve duplicata de .iuntas e trip.Jicata de actas. As duas 
actas dos trabalhos da .iunta organizadora si1o assignadas pelo 
mesmo presidt>nte, que é o 1" supplente do juiz substituto 
Jgnacio Mendes Habello. · 

As assignaturrui differem. Como. porém, não ha elemen-
~ !os parn firmar qual é· a verdadeira, desprezam-se ambas e, 

conMquentcm~.nte, as duns séries! de actas eleitoraes corre~
pondenles a .cada uma dellas. A terceira série de actas não 
p6de tambem ser tomada em consideração. Nella figuram como 
mesnrios alguns cidadãos nomeados por uma das juntas nullas 
e outros que ninguc.m investiu dessa funccão. 

'' ' 

,llunici11io de Boa Via(lem 

Não houve duplica-ta de juntas. Apparecem, porém. dua~ 
siírics ele actas ass·ignadas pm· mesarios, e supplent.es, nomeados 
pela ,iunta. O .. candidato ~l'homaz Cnvalcanti .apresenta o se
guinte documento: Em rclncão a uma das séries, l>oletins nos 
cjuaes as firmas dos mesnrios coincidem com as das actas e 
l'IJconlwcidas por tabellião c, do outro lado, apresenta ó officio 
de remessa dn acta da mesa da 1• secciio, á junta apuradora, e 
a cópia authenticnda da ac·tn dn eleiciío dessa seccito na qual 
S(· ](\ 0 seguinte: «Reconheco não serem verdadeiras e de .!'1'0-
prio pu.nho, as firmas de Mnnocl Herminio de Souza Le1tiio, 
Vicentino l<erreirn do Faria, José de Salles de Oliveira, Joso 
Felippo dn Costa o 1\fnnoel Nunes Leitão, por ter dellas inteiro 
conhecimento. Villa de Boa Viagem, 11 de marco de 1915, Em 
j(J o tr.stemnnho da verdade, o 'i.abellião publico, Severino E1·· 

', ' ........ '' ... . . .. . .. ,. .. .... . 
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n~sto 1'ava1'Cs.» A firma des.se tube!lião está por sua v~z re
conhecida pelo 3" tnbelliiio publico de Fortaleza, Pergentino 
AugusLo Maia, Igual dr.claraoão nos documentos relativos á 
2" seccão. Póde-se, .pois, sem receio, affirmar que essas actas 
em duplicata silo falsas. Aliás. seriam inaproveitaveis•, .poi~ 
foram postadas no correio de Quixeramobim. 

Das duas actas, que assim pódem .ser examinadas, e.stá in
validadt\ a da 2" secoão, por não estar conferiaa. Dlim con
certada. 

Mun'ic'ip'io. de Q·~tixemmobim 

Não houve duplicata de ,junta. Ha, porém, duas séries de 
, actas. nas q uat>~ figuram assignaturas de mesarios e supplen
tes regularmente eleitos. Algumas das assignaturas figuram 
simultaneamente nas duas série-s de actas. Nilo tendo elementos 
para distinh'llÍl' quaes as assignaturas v.erdadeiras, o unico al
vitre é desprezai-as a ambas. 

i\[UnicipÜJ de L'imoeiro 

Não ha duplicata de junta~·. nem de actas. Da acta da i' se
ccao consta que compareceram tres fiscaes apresentados pelos 
candidatos Dr~. Francisco Sá, Virgílio Brigido. Pedro Lauren
tino de Araujo Clíaves, i\Iauricio Gracch0 Cardoso, Floro Bar
.tholomeu da Costa. marechal Vicente Osorio de Paiva, Ilde
l:Onso Albano, s:.oneral Thornaz CavalcanLi de Albuquerque, 
Dr. Alvarn Oclacilio Fernandes, Dr. Frederico Augusto Borges 
o Dr. Eduardo St.uart. Esses i'lscaes nenhum protesto f{)rmu
laram c assignam a acta. O .me~mo facto occorreu na 2' secção, 
em que compareceram tres J'iscaos apresentados pel~ candi
datos 'rhomaz Cavalcanti, Virgilio Brigido e Francisco Sá, os 
c:uacs, sem protesto, assignam a acta. 

Mttnicip·io de Cachoeim 

Hn duplicata de .iunta.s .. E' nulla a· que foi presidida· pe!D 
1• supplente do substituto do juiz seccional, major José An
tonio Machado, pois que a e.sso tempo já havia completado o 
seu mandato . 

. Prevalece a outra. pres.idida pelo membro eleito da com• 
missão, Silvino Lopes Barreira. NuUas são as actas das mesa~ 
por clla éonstituidas. As outras acta~ de eleicões processadas 
pernnt.e ns me.sns constituídas pela junta valida- são - igual
mente innproveitnveis, pois foram postadas 6. 8 de fevereiro, 
no Correio d~: For•f.aleza. 

Munici)Jio de ,]fultmdú 

. Duplicnta de junta~. Figura <!nl uma dellhs como ajudante 
do procumclor dn Repuhlica o Clidadão ':João Cordeiro Caval
oanti, quando da certidão dn Ministerio da. Justioa, a que me 
.tenho r_çf~~i.do. const·a que .exopc~ cssp c,qrgo o QidJ!diio .)'u§t!no 
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' 
Café. Prevalece a outra acta, segundo a qual toram eleitos o 
f.l'esidente o o secretario. Ao Senado foi :ramettida apenas uma 
sí-rio de actas eleitoruos., nus quo.es figuram Ds mesariDs no
meados poJa .iunta reconhocidn il!egal~ São, portan!Lo, nullas. 

Jllunicipio da Coitá 

Só veiu ao Senado uma actn da organizaoão das mesas. 
Jla, enl.retanto. duas séries de actas eleitoraes. l!lm umn dellas, 
figuram mesarios que não o são, porquanto não foram nomea
<los pela junta organizadora. Prevalece a outra série. 

Jllttnic·ipio tle Senador Pompeu 

Trlplicala de actas de organizncüo das mesas e uma só 
série do actas oleitoJ•acs. Não ha criterio algum para se reco
Tiheccr qual das tt·cs .iuntas, que se pretende terem se reunido, 
funccionou rcgular•montc. Todas Ires se dize.m constituídas 
por membros da commissüo de revisão. Não ha meio algum de 
verificar aqui onde está a verdade. São nullas todas as a()tas 
eloitoraes derivadas de uma dellas, que vieram ao Senado. 

Mttnicizrio da Benjamin Constant 

Houve du.plicata de organizacão de mesas, não sendo va
lida a que foi pre·s·idida pelo supplente JO!l!Quim Pereira do Nas
o!mento, 'pois que, nomeado em '29 de setembro de 1910, já não 
tinha autoridade legal á época da eleição. São, porém, impres
tnvois as actas eJ.eiitoraes das duas séries, porque siio assigna
das ,pelos mesmos nomes. Nas• nclus de ambas as séries figuram 
como presidente dn 1' seccã0 José Laurinda Chaves. da 2' Fran
cisco Sancho de Carvalho, da 3' José Vicente Teixeira da 
l'llattn. Nüo ha que apurar nesse município. 

Municipio de Jaouaribe Mirim 

Duplicata da junta de organizacão de mesp,s. Triplicata d~ 
. acf.as elcilornes. E' valida n acln de organiza~iio da junta 
constitufdn sob a presidencia do 1' ·supplente do substituto do 
juiz soccionul .Toüo Leitão Bezerru o de que fez parte o aju
dante do procurador Benjamin Vieira da Cunha. Das· tres 
séries de actas eloitoraes só se póde considerar uma; a que · 
t<Jm como presidente da 1' seccão Francisco Raulino· UchOa e 
como presidente da 2' José Lucia Alves Maia. A série que dá 
maioria a0 candidato Sá não traz as assignatui'ae do proprto 
punh·o dos mesnrios: são todas copiadas pela mesma pessoa. 
A que dú maioria ao candidato general Mesquita está asslgnada 
por pessoas, •que niio s!l,o mesarios. 

Munidpio de .Campo's 'Salles 

São imprestnveis as actas das tres seccões desse muni
lli1pio, em que ha duplicata na i' seccão. Nessa duplicata as . 

• . . 

• 
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:tssign:tturas dos mesarios nüo são do proprio •Punho mas co
piadas pela mesma lcttrn. As nelas não valem mais.' As assi
gnal.urus dos mosarios são profundamente diversas, como ca
racter do lottra, das que u.ppareccm nos o!'J'i!Cios de t•emcssa 
A'!_ assiguaturas dos eleitores süo visivelmente falsificadas." 
Nuo ha 'Le·rmo de .lmcorrumento. iElei.cõcs ;vioi!lidissimns e 
nul!as. 

;llunicipio de Jm·dim 

Aacta da junta organizadora das mesas registra que clla 
foi .presidida pelo 1 • supplente do substituto do juiz seccional 
José -Rocha, que jú o não ora, pois l'ôra nomeado cm ·JS de 
agosto d~ 1910 c. tinha tí _época da eleicüo cxtiucto o seu 
mandato. Nulla a ,Junta, cstuo nullas ambas as séries de netas 
elcitomcs que foram enviadas ao Senado, pois que cm ambas 
i'igurum musnrios o supplcntcs eleitos pot• clla. 

Mu.nici}llos de Pc1'C'Í'I'o, Qnixadá e Wacho do Sanuuc 

I· Nesses municipios não houve duplicata, nem de juntas 
nem de actas. O 1candidato J)r. Sá reclama, Olltrctanto, a nu !li~ 
dado das cleicõcs sob o fundamento do que os supplimtes o 
juiz que presidiram as respectivas juntas tinham tct•minado o 
seu quatriennio. Da certidão do i\linistcrio da Justiça veri
fica-se que a arguição só 6 procedente quanto ao município 
de Quixadít, cujas olcicõcs süo annu•lladas. 

Nos dous outros municípios, o processo eleitoral correu 
regulaimcnte. ' 

MÚ.nic·ipio do Quüvm·d 
o . 

· Nüo ha duplicata, 10.em de. mesas, nem de actas. A eleição, 
poró'm, ó nulla por vícios insanaveis na orgnnizacüo das mesas. 
Presidiu-a o oidadüo José Libcrnlino Dum·to, quo a aotn qua
lifica do c juiz substituto desse tormo »; c, pois, som qualidade 
legal para fazol-o. Alóm disso, tendo •havido cm!Jlalo ;nos 
quatro nomes dos que para mesarios obtiveram votos, foz-se 
o sorteio, c desse sGrtoio sahiram dez nómes, .\Jl!.tre os qunes 
n!io se contam .QS quatro, cuja votacüo havia empatado . 

.Uun'icipio de Tauhd 

São nullns us eleic.ões desse munioipio, onde não ha du
plkata de organizaciío do mesas, 1ttem de notas. A junta que 

· ahi so reuniu foi presidida p~lo 2' SU'Qplente do substituto d~ 
juiz seccional Thomaz Antomo de Ohvejrn Gaspar, que, se
gundo consta da certidão do Ministerio da Justica, fOra no
mondo para esse cargo em 15 de setembro de 1910, já não 
tendo, portnnto, ó. época da oleiciio, nutoridado legal para pre
sidir essa junta. 

.. 
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Jllunicipio de Umary e Ameiro.: 

Nesses municípios não houve dUiplicata de mesas, nem de 
actas. As actas eleitoraes indicam, porém, um processo elei
toral vicioso. Não vieram ao Senado as actas de oi•gatliza.cão 
das mesas. Em algumas seccões, falta. a. oota. de installacão. 
Em todas, falta. o termo de encerramento da. lista de assigna.
turas dos eleitores. Por esses motivos, annullam-se as cleicões 
desses municípios. · . 

Jllunicipio• de P01·te·iras 

Nem duplicata. de mesas, nem de actas. O candidato Dr. 
Francisco Sá reclama. a. nullidade da i' seccão, porque c o 
mesario presidente Nieomedio não votou. Seu nome não estú 
na acta. •. Não procede a. arguição: Nicomedio Duarte Saraiva, 
presiden.te dessa. secção, assigna. a. acta. da. install!icão, a. acta 
da. eleicão, o termo do encerramento e é o n. 129 da lista. de 
eleitores. Arguição semelhante, em relação á 2' secção, •é igual
mente improcedente. Não ha nenhum mesario nessa secção 
com o nome de João Antonio Sampaio. O mesario .chama-se 
José Ca.valcanti Sampaio, e sua assignatu~:a lá está em todos 
os documentos. . 

Municípios de Baturité, Iracema, Amcatu, Al'al'ipe, União, 
Pacoty, S. Bemardo das Russas, Brejo dos Santos 

Não houve duplicata, tnem de mesas, nem de 'actas. Não 
ha nenhuma impugnação ao processo eleitoral, que correu re
gularmente, excepto quanto ao primeiro, eu.ia acta. de orga
nização ú nulla. por haver sido a junta,presidida poi• um sup
plente que havia terminado o mandato. 

Chego assim· a.o termo da penosa tarefa, que me impuz, 
de abrir perante n.t Commissão as actas eleitoraes de todos os 
municípios do Ceará, para. que eiia possa, 'com pleno conheci
mento ,de causa, apurar o seu resultado. Tomando como ro
teiro a lu c ida. e bt•ilhante contestação do ·candidato Sr. Dr. 
Fi'anoisco Sá, examinei, um a. um, os vicias e iilega.lidades 
neiias apontados; e, desde que o exame dos documentos os 
comprovava, deiles expurguei a eleição, invalidando a.s actas 

. ·que os abrig·ava.m. Assim, annuiiei as eleicões de mais de 
metade dos municipios: 2i munioipios no J" districto e 24 
no 2". Onde quer que wpparecesse uma caracterizada violação 
da lei, ou siquor uma fraude se insinuasse, acudi ~om o .re
media prescripto na lei e tornei-as i.n.u·teis. Diz-me a con
sciencia que agi, como me propunha, sem parti-pris, com se
renidade e com imparcialidade. Todos os tres candidatos plei
teantes sentiram, por igual, a. applicacão da. lei. Annullando 
cm grande numero, as juntas de organização das mesas, des
prezei por igu.al as actas eleit.oraes gue aprovcitaval)'l a qqa.l
guer (lo~ cu,ndtdatos, 110is cm umas ftgura.vam meSt~;I:!OS clettpJ; 
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pot• nss:is nwsmu~ ,junta;, e, em outrus, mesurios que nem uma 
juuLa elegera. 

lldonumdo agom a;; rmginas ,iú escriplas, Cl'eio que ~1osso 
rodu·~ir a numero~ o rc~ultado desse estudo c que os numci·os, 
assim culltiúo.;, rrmrcscntam, exactamente c vcrdadcir•mnenLc, 
o quanto úc VIJI'cinde eleitoral que r) possível colllct: cm um 
exame rigoJ•oso dos Jta'iJCis que exprimem, .entre nós, um 
pleito. • .• t,J , : .... 
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Outra ltypoLitese: · · 

O illusLt•e eandidal.o. Dt•, l1r:uwisco Je. S;í, na ~ua nonlc:;
Lar;;io, rcelamou· a nulliclade da; seeQõcs cloiloraos, além de 
outros, a estes dous casos: 

Se!upt•e qtw da . .; tN~I.as tla:s .iurtLas de oJ•ganiZH(~~o de mesas 
n<io eonlassr• oxplicil.anwnlc 11 numet·u dr; votos pm·a mesarios 
c supplenl.rs. 011 quimrlo, r.n1 ver. tia. desr:ripc.ijo explicita do 
JH'I:~~:cssu da. nleit~fio dt·;;~p:-; rncsat•ios, su usas::w das louu(:üo~ :« ua 
J'órma da lei» ou « segu•ndo o· disposto no at'L. üG, ·§ ~" »; 

Quando eleil.o!'I'S valassem em mais du uma secção: 
' ' Nem "'lllfii'P 111,. l'oi ·pnssivr.l al.l.r•nrlel-11, Nn Pl'imeiro easo, 

sú annullr•i :t eiBir;ijo quando do oon,iunct.o rlo processo eleitoral 
rcsa!Lava o rlolo daquella J'ôJ·nut de redigir a acta, que exLrin
~ecamenLe nii-o violava a lri, que citava ou invocava; no se
gundo, 110rque nem sempre a denuncia dada era confirmada 
l!)ela exame das actos, e, depois. porque a certeza moral de que 
nfio se tmlava de iudividu,os elo mesmo mome só me poderia. vir 
da inspoq:fio do alisl.amcnto claitora.l, de que ou não di~punha. 

Pois bem, Demos completa satisfacfio a essas reclamacõos. 
1\nnullemos todas as clci;ões que incidam nessa critica. Pal'll 
isto,. além tios .\5 municiJ1ios ,iú. annullado~, ~orá noocssu!·io 
annul!ar Jnuis us oun~tautcs desLo quad1·o: 

''.•, 
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l'l'imcil'u e seuu.11do 'list1'·iclos 

:uunicilJioto 

~\quira:r. • . . . . ......•.......... -....... ·····1 ·J sg 
. T>ehe,rjJJe ..•.. , .•.. · ...•.......• · ..•.••.•. ·., ·... ·í8 
JpUCli'US , ••• •.•,,. •'• ,·, •.• ,·.·,,, ,., , ,.,.,,,,, ,, -~00 
l'aracul'(l ••..••.•.. • ·.: .•.• . ·.·· ....... ,. , .• ::. .. Uü 
:::;0 Bencdic'Lu . •••••• ·, · •.. -. , · •• o • , • ·•• ·, , •••• • ·, • •• ~707· 
::-:;0 J"oãpo·········o·••······· .,· ........... ·... :J.O.i 
~~an:La Quilcrltt . ..... ,. ~ •..• .:· .•...... , , . · ..•.• : ·íilO 
U.'nn11Joril ••••• , •. . ·.·• •..• o •• -............. ;!00 
'rJ•trltiL·y •••. , , . , • ,-,·,,, .• , .·.·,., ,., .• ,., • • • . :I l7 
'J.'yuuguú. ..••.••••.•.•..••.•• , ...... , .••• ,. ~:3~31 
GaiHJIO Grande .••... , .. · .. ·o·, •.•••••••• · ••• •' .íü3 
C1rauja •••..•.•........•... ,, 1 ,, •••••••• !.030 
lilÚ ••••••.•• , .................... ~ .. _ • G90 
•.PacaLulJa .•••.•.••.•••••.• , •••.• o.. . . .. . ... ~.'1.3 
J3at"bu.lhu . •.••••.•..••• , • • •.• . • ... . • •.• • • • •. G25 
;::;~ l\lalheu~ .. ..•........•........ o.......... G1V 
~torutla ~uvu.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J:!U 
]>01•Lei ro .. l 'l" . e O o o o o O o • o I O o o o o o I o O o o o ooo o O o O O o' ' O ..,J 

]liacltu .. , .................. , . . . . . . . . . . . ·ü~ 
Çl.'~tLy ·• •••••••• , •• , ..•••.•••. , ••••.•••.• •' .'J.Sri 
COJLU ••••••• ' ••• o. •. •'.• ................. '·'. ,. 
IL~accnltt .................... , . · ... · ....... • .. · .2ú0 

~ .. -
'I'otul · · ~ "li'"' o 0 0 • 0 ·~· 0 0 1 o, • 0 ·~-··•.t 0 ,.,:•·:•••, l ,i) o:;l 
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Si almtcsscmo~ •l~sas cifra~ do resultado total a quu cbc
gtwi, lm.·iamo~. rJowo •·csullauo 'l'inul da clciçüo, nessa hypo-
these, u csguinLu: · · 
'l'llomuz Cuvalcanli. .... ·· , ......... , . , , • , •. • • •• ·• · . . . ' ' 

l?l'uncist:o Sá, .•.... ~ .. , ....... _.,,·, ... , ... ·.,·,, I-......... .- •.. 

1-t,.l'i:! 
7.568 

3. !JOI! 

2.2.!8 
!HO 

2.338 

Em qualqueJ· da;; iiYPULhcsc;, como se vü, a maioril\ é do 
'.l'houm~ UuvukunLi. , • St· . 

. l~studadas u;;sim. sou 'lodos sNJs a''ncdos, as clei,;ues qu•~ 
rui iiiCUm!Jidu dll relatar, lll'O[lonlw: 

· 'L', que da~ f!ll!içües :t que so Jll'iletlm·um a :Jll uc ;juneiJ•o, 
110 Esl.auo do Ueurü pum nui .scnudot•, se.iam IWJll'OI'adus as quu 
so reulizttl'UJu •llUS se~uinLcs munici•p:io~ c scc~õcs i.lo 1" e 2" 

•. 

., 

:.1' . .. .• 
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d.isLrictos Plcil.m•ars: Aqni1•az, BrhrJ·ihP (~" scccfio)· 'Campo 
Gmnde, C:J•nJJ,iu (mnun;; H I" scr:r;iio). lpú, JpuoiJ•a,;, Pneulnlm, 
Puraeut•ú, R. Honr•rlido, :;, .foiio dn IJJ•u!mJ•rtamn. Santa (lu i
l.cJ·in, '.l.'urnhnt.·il, '.Jlf'nhil'r. ~e~·ungJui .• \'ic;osa, Sunt'Anna, ll.upi
J)rwn, Thinpi11a (nwnos u .:! 11 st~e!:liol, HnriNntH~ãn, ~\Inc.·t•.inna, Ftw-
tak•za, :l~aJ•hnlhn, t:J.•nl.o, nwnnR u. :!11

• ~. ~\laLhous, Morn.rla NnYn, 
Hon. Yi'n;.;·e111, IIHHlo~ n. ~Y', .Lirnorir.•o, Coif,J!, .Tag-uar·ihn l\liT•inJ, 
/li:w.lw dn Sn.n!-;'llt•, PüJ•ril.•n, P.m·/.nil·n~. Jrncomn, AJ•:wafs, .Pa
••nt.~·. S. BnJ·uaJ·r!o rla,; Jtn;;;;u;;, B1·r..io tlo;; Santos n Uniiír>. ·r·u.in 
r·1·~nllado \L• o ~r.gn inlt': GPnt:J:al '.l.'llomn;r. navnlf~aul.i, .J 'I •. 17~ 
.rolo~: IJJ', Ft·mu:i~eo dt• S:í, :l.·~-'IH: Gtmf!L•al CtuJo:-; dt~ ~\lt\:--
quita. I .:li~: e qúc ;;0,iam clospt'czarla,; toda;; as mais . 

~·- Qnn se.in J•i•conhocido e Jli'Oclamado Senmlor pelo ;F.;;
tarlo r.ln Cem•/'1 o ~1NJepaJ '.l.'homaz Cavalcnnt.i do .~llmquoJ·qun.· 

I . 

.Suln das Comm bsúeR, 25 de maio do 'lD Iii,- A/cindo G-ua-
na/Jmvt, ·- 1 .· .... · .. :. ._.._ ~ x.:, .. _; 

'Wl'O P.M SllP:\J1,\!l0 llO Rll. l\AY,\IUNnD DP. 1\[111.\ND.I <OP!N.I':'inn PF.f.,\ 
... Al>NULLAC:íiO !l,\H P.!.lllÇÜ8S 

O hPilhanln J1UI'í'CrP dn rcln/.or ria r.•Joiçiío Jli'Ot'Niirln nn 
Es/.ar.Jo 1tn Con1·ú fiUl':t um SrnadoJ· ntL l'rno1'a1:iío dn tPJ't;O no 
81mado Fer.lt·ral ,, o \'ot.n l'lll ~cparnrlo do illu>IJ•o Sennrlht' .Toiio 
Luiz, inquinando com uma longa sr1·ie dt• nPI.ienlarlo;; o rPI'r!
l'ido f>UI'Ci'Cf' do niio menos iltust.ro Sen-ado!' Alcindn Guanahnr·n 
<'OlHO injusto e ineon:;cqurnle mt :mnullaGiiO o upurar:ãn d>'• 
rlivet·saR eloi~õe;;, nos imrelliu a pedi!' visl:t dn ambos o;; voto:; 
paJ•a .iu~al' cónscicnciosnmr.ntc rsse caso liío cont,t·overt.irlo. 

Ma i;; ainda- provado e Nlll rrssacto at<í pelo illust.pr• pr·n
!•mw.Jo,. rlc um do5 r.ont.cslnntes .. nandidato gfrncJ•nl Mesquita. 
q1w, nn enpilal do Rsl.ado do Ceat·:í. só fnnecionnu nmn .inntn 
apuJ•nrlora quo 1:ont.ou parn os rmndulat.o;; f(encral Thnnmz f:a
vnlr.nnti :.~nJ,.t2 \'nlos, DP. Fl'anni~ro S:í, ri.7ri7 >'t)!.o~ P. gf'nm·nl 
f:aJ•los di' Mesquita, :l.H:.l voto;;, nos' eonsidemmos .o!JJ•igarlos n 

. urn rst.udo cnnsr:inndosn sohJ•o os dou;; mt'erirlos vot.os, rlrmln 
quo vimo;; o dn illusll'il Sl!llndm· .Torto Luiz reduzir n vot.a<;iín 
<ln gJmrJ•aJ 'J'homaz Cnvalwnt.i de 20,!,!,2 votos, segundo n :wta 
dn ,junta npm·:ulora c r/i.ploma, n de -t.·t.!,í2 votos, 'f:onl'nr·nw a 
t!isscr.ariio do !11!)ai.OI'. a :l.lt32 \'OI.os nprnas! 

PoÍ•c•ill'l'r.ndo o voto oppost o ao par>'eer rio .nr·lnl.or, <:on
'l't•on~andn um o ouLJ·n. vrJ•it'irnnrln as nllegur;iíes na.• netas r. 
doeumrnlos IJieiloJ•al!s notamos quo o voto 1'111 separado para 
cilrgm•. ·(ti< c•OJwlnsúes qnr "''' eneoni.J.•am ''IH seu int.r.Jlig·r.nt,. 
Lmbalho nllot•fludnment" annullrt iJ n.plll'a -eleições assim: 

.u) porqur n;;. Jli'Omolore~ dn duplicnln de .inntn OI'All
nixadoJ•n. das mr.;;ns eteilot•aes allr!gamm que fomm Ttwr;ad>'>S 
a Sll !'CUiliJ·cm om edif.il:io pm·Lkulm• annulla a .inni.Jt lrf[nl 
lnmbrm pol'quc sn unmpunhn ue quat.1•o mombl'o;;, apr!i<Ut' d>· 
ó nrl. •. n~. § •3" da loi n .. t.2ü!l, de Ui de unYcrnbr·o d<' 1\lH. 
detct>minaJ• llUC n junln se rouna ~ .. ,com os membros .CJLW 

', .... ,,.,, 
. . 

·.' "' . 
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comparecerem, não s~ndo permiLI.idn n subsW.uioíio dos que 
falLarom, houvm·nm Jnllecido ou mudado de residencin. >;. 

b) despr·e7.a snllsidios ,iul'irlicos de <J1l'OVD. ou de pt·ovu ,iu
J•irlirm pal·n anuullru· duplir:nl.a~ nu UJllll'a i·n,~ullsisl.cnl.ns (Campo 
Gr·ande, ele., pa:;. 7); · · · 

r:) cslabeleec ú cada imsso que uullas as mesa.<, nnllas 
rm !!lr:lçtie.< rporqrw na .organir.ar;ão das mesas houve rmpulo 
Hrns não houvo sorlcio, apeSUl' ·do quasi t.odns as UB!as rln or·
;.;nuizar;.ão dn m"sus d~r:larar·cm que lwt/.1!11 •1mpalu e sn pm- . 
efldrm nos 'f.er·rnos do § 1", arl .. Oü, da o ii .. lei '1. ~li\1 qrrn osl.al.r!IJ: 
rhJcidiurto a so'rlu .<i ho·1Wc·r um.Jlllle; · 

d) pm·quc l'all.u o l.m·mn de oncm·r·nmenlo nus lisl.ns do 
assir;nalw•as dos cloil.ores, -o que, aliás, ú proccdcnl.e, mas, a 
lie~peitn disto apum untas nossas condir;ões (pag. 10); :., 

c) 1por·que ns eleições :;ovnmislas sfi.o irn.a-ceil.uvnis por 
l . .,r•rmr sidn l'oil.as porank mesas nullns, llr•iunclns de .innlns 
mrlln,, quando a verdade ,; IJUI! 'iio rnesas vindns Lias .innt.ns 
'Jllf' r:onsidum lor;aes, v. :;. Bur·Jmlha, de. (pag. ·12); 

f) porqutl o c.loitor rusl.ico emenda, ao eOJ'l'C!' dn pconn, 
alg-urua lell.m do Jromc, seru ·Observar sempre· JsLo pa r·a a 
annullur;iio de outras nlll.as (pag. 14); 

a) •flOl'qne comidern viciada uma secção eleilO!'al de algum 
mtmiuipio, nada al'tieufan.do contra as demais socr;üns do ullu
dido rntmieipio, não apura nenlmrna pois o eundidalo ~;ürwt•al 
'l'homaz Cavalear!li rí mais votado em todas ussas secçúPs, v. r;. 
~l'arnboril, PorLeims, Per·eir·o, cl.u. (par;. lô); 

h) conJ'essn vicio insanavel cm nelas oppÓsicionisLus, rnas 
apura tacs actas, v. r;. 1• sceçi"!o de Massnpê, ele. (pug. 19); 

i) são nullas as eleições 'POrquL• figuram nas nelas r·eHpe
etivas, como mesarios, indivíduos que não são rnesarios, quando 
l.ne.s nullidades exislem 1nas nelas opposir~iouist.as e nurtr!U em 
~llliçü~s favoravrds uo cnrtrlirl:tlü gnveenisl.n, v. 15. ,:1• srJCí•ilo 
ri~ Massa pri ( pag-. ·I!J) ; · 

:il por•quc são inapm·nveis actas con(m•it!as r. t:nnccrloda.~ 
por· esrwivfto arl-/wr! (pag, HJ) doulr•ioando assirn eonl.t·u o 
:u·l .. 8.\ da tdl .. lo i n. 1 .2fi0 tl~ 19ilt; · 

k) enr algu.ns 1easos silo apnraveis as ac.Lns que :l'i'gnmrn 
O. C por· l.atrellião ernbor·a ·provar!:! a fnlsirlade r.ln J'ir·rrm do 
tablllli~o. v. ~-: .. Jletrl.oneosl.es (pago. :l.fJ); 

l) "• pal'a orliJ'irmnl.e ou nssomlll'oso rJpilogo, Uflllt'n cm 
rnvol' ·rio enmlirlal.o opposinionisl.a ,Dr·. li'nncisco Sá, Plcir..úes 
eu.ias nullid:vl11s são douronRI.J•arJns c ploil.nados pelo Jli'O.PPin 
D' ~~· V ,. '' j· ' (· 9f) I I • '" pag• "") • . J • !.~a, . , • ~a 10Cil'O pag, ..., I! COflwCSliU~~aO i'::'~tl 1 • u.., , 

Nesta altura, ·i-Jshoçndo, o MiLcrlG cleit.or•nl do val.o diver
gcnl~ do nosso talentoso col!ega Senador :roüo Lui1., nesse caso 
do Estado do Cear:í, é tempo ele cnlrnrmos em detalhes par!\ 
demonstração cta improcedencin das 

' ., 
I 

'· -
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·.•· AqllÍI'fllJ 

Jlmmlln as .in-n.las porquo- rli7. a pena~- fJIW nmn l'ntTn 
polieial invadiu o cdirieio I'I'~Jlcel.ivo. Como pl'nva.'/ A ~irn
plr.-s nllr;.mufio não ,·~ sul'n1dentn tpm·a invnlirJar 1-odn~ n."i I!IPi
l;tins dn unr nHtnieipin, rnnxim1~. ~Pudo lr.;;nl a junta f1lH~ ::;p 
'l'f•ttllill no· "dil'ieio 1ln .~ovet•nn llllllli•r:ipnl: mas u:lii n ennrlirlal.n 
TIIOmnz Cavnlennl.i fl!ttl"~\·n .:!:!·'l votos r~nnl.rrt 18:2 ,fio 1:nndidntn 

. 1"11·. } 1 1.'tl nc i 'ii e o ~1í. 
Babcri!Jc 

Dir. n votn·rlo Senado!' .Toiio Lui1.: «Na !l' sccçiio.siio falsas 
as assig•naLm·as"rlos mnsnl'ios, que não são as mesmas no ol'l'ir:io 
de pomnssn, na. acta. o no trrmn dn cnect•r•amcnLo >, pnt~ i>sn 
nnntllln, JlOl.o-sR Jwrn, ~)fW 0ssn nni·ca o de~pida aJieg-u(:.iio rr.
J'tn·rmi.P ;'t 2n sr1~{:fin, t.r.nln. invalidar l.orlo o munieipio; ainda. 
IL<sim a assnt'IJiiO nfin é vrr·dadcii·a, (aeta n. '1:1.): as Jir•ma~ 
;;~o as nwsnms, ma;; o rc~nllndo awn·ado pelu pat'"'"!l' rlo Re
lnl.or• t'~: 'rlwtnol CavnleanU .'IS votos, lh'. :;li, ·!;:! vol.os, e o 
dn~ nelas ú: él.'lwrnnr., 11.0 votos, 1.1 St't, 30 volos. 

IJam.pn Gmudc 

Di?. o vol.o .Toãn Lnir., qu·c não lm o qur. npnrar nesse 
mnn•iro.ipio c nr•l.ienln rm 1'avm· .rias ~eLas opposicinni;;tas qun 
~ntio á m.Mh•o de omm.llaçrio n SCI.' pnsl.arla n ·IG dn J'nvr.•I'Cii'O 
f'IH Pnl'laler.n. Qumn disse- isso? . 

A ll'i. ·eloilm:al (n. J.2ii0 de l!llt,) 110 m·l.. 81, osl.nl.uo o 
cnnl.mrio quando marca o prnzn improrognvol rlc LI'f's rlins . 
.pm·a a 1·ornes~a. soh rcgi::;!,po n n.ecentna r.:;sn oxi:;cncin ah~olul.a. 
quando no m·t .. ·1:10 dcl.ol'mina f!LW «o Goneruo Pr:rl,ral Pr•Hrl'fí 
aor.mclns de Om•J•eins 'lias séth!.~ dos 'mmril!itn~ns qur~ aimla miu 
as ti·or.rrmn., .» · 

O!'n, a eleição foi a 30 de .innciJ•n, n nela foi poslnda a 
a ·lü ·diJ 1't;vm·ciro, logo, :17 llins riCJ10is •.• r .•• cm Foi·lnler.n.! 

Qnmt.l.o r!ir. sobrr! l'nlsitlndo das aelns go\'CI'Il isl.ns 11ilo ,; 
vm·dndP, 11fío :m d:t com n. neta .n .u; quP fni'IWCO maio!'ia dn 
volnr:fin ]mt•n. o SL·. ~l'ltomnr. Cnvnkanti r 'im eom a nntl'n 

· n. ·H, ondn ,., YoLndo o Sr. S:'t. ~ · 
Conl'ttíÍftn rlfJ ptu'in do rliRLinoln enllrg·n St· •• scnnr!ot· .Toiio, 

Lnir. 11n voln que llfii'CI!iamoH. . 
A~ adns gnwwn istn~ sfin bon::.;, no pnRso qun as eoni.I'Ul'ins 

ou nãn lr·a~Pm I i~la dr oleilm·rR, •t:ntno n n. 1,8, 'nu a;; l.mr.em 
v is iwl nwn tn I' a I,; i l'ieadns- se 111)'" I. i l'if:n, p t•oeut·unr.ln n;;s im, 
desl'nleaJ· o eanr!irlnln '.l.'ltlllllll7. Cavnlr~anl.i. 1!m IHHirt menos do 
11(13 v o 1 o;;. 

rrrll'llirt . 

Diz que nnnnlla n cleiçüo tl,•sse rnnnicipio por ler hnv!rlo 
ompnto no ologcrem-so ns mo·~~ clcilorno~ n u~o l";r hnv1do •· 

. :: 

. ,• .. ·, 
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Ffll'L~io. Lú estão, sublinhnrln~. nn ncl.n cnmpel.nnl.e, J1olo nc
lnl.or, ns·Jinlms ondr a acta diz que, hnvcmlo CIIIJl!llc, lil'nn-s~ 
!l $01'/C, 

Com essa nllcgnt•iio infundada so pretr.nde nnnullal' '1.2113 
\'olos do Sr. Thomnz Cavalcanti .ou :l.O::lO ·con'fonue a rigorosa 
apuração no J1DI.'f'Cf'l' do Helnt.m·. 

i)liÍ 

O \'olo .Toãn .Luiz nnnulla ns cleicücs rlr.sle munici,pio. JlOI'· 
Qne -11tin /t.a criterin 11nssit.,c/. JlO'Nt wcfm•i•r entre as rilt.Jlli-
talas. · 

J~' t•.onfusiw: tiío t.lcl'r.Hnnsns são as nelas npJ1osir:innist.ns. 
qur. n Dr. R{! não as defende, basta lN· c •r-.om!Jinnr o que dizem 
fJg St·~. 'rllomn~ Gavnlennti o Pl'nnci::;c.o S:í. ffin Sl.HlH contr!s
'tat;iif's, fls. Zü e 'ln, para se entlOJitrar o cl'itcJ•io JIJ'Ilfcrr.nciol 
n u:;s im eom r.ssn. confusão dr• que não !ta nw,lo para optar 
se procura diminui!· o 'rnnclidnto ~rhomnz lt'':dvnlcanLi do G00 
votos ! 

Pnt•r.t•c qnr o ennclidnlo goveJ•nisl.n. o n proprio Relnlot• lia 
cleit;ão estão YicLimndos ·prlo mr'llwdo enn{uso admil·nvclmcnto 
applienrlo nesta eleição 1101' c&pirito :l'.:cuado .c inrtu~sLionnv,;J. 
mente poderoso o csel::trec ido. 

S. JlcncdiNo 

Soll o pt•cloxto da :fnltn de dous votós nn clcicfio das J'ncsns 
pretendo o yoto João J,ui7. nnnullnr esse município. Pcrmitla 
o rli:;no c' illuslrr.• companheiro Scnnrlm• .Toüo Luiz quo llw 
digamos que houvo cnguno ou co·nfusão na contagem o mnis, 
quo o IJli'Oprio '"nuclidnlo opposicinnisl:t, n !Jtlcm se csl'oJ•r,:L 
,Pot' b•~n<!fieim• no plr.il.n, nnd1L nlJcgn ,r:onlm n orgnniznr;fio da~ 
mo;;ns, npcsar de sua esdarocicln Jli!I'~Ol1CÜO cm qunlqum· ns
sumpl.o qur. snhol'dinn ito ~xamo dn ;;ua r~Olli'•Pnlcncia c ndm i
J•avrl mcntnlidadc- ntú prilo r:onLt•m•.io- o illuslJ'I.' ,1)1•. Fran
ci.•r:o S:í. <'ln sun cont.rst.aoiío n Jls. ~r., solil'C esse muni.cipio, 
uu,ia nu !lidado prclr>, Ul't.ku,ln n,sim:- «S.' JJrmerl'it•to-N,in 
JlOí' '/rido• ua orrttmi:aç,;n rwral da.~ ;nr.snN, nws Jl'lll' ·vlcins ou.IJ•os 
que allr!i·nm a 'l•ertlad,, do Jllcilo, mio rlevr. ,ICJ' nJJUI'IIdtt n lln-
1llieatu. r/C'S/í' UIU'II'iCi)lirl», ,, 

Snllla Qwitm•itl 

O voln rm separado ummlla esse iimnicipir; porrrnn -
hm•cnrlo CIIIJmlc ?uio !IOJI'I!C sorlrn'o - l;í est.Ji ~ublinhmb f•<':ln 
Holal,oJ• n t!Pela!'n.;ão rl<! quo >P usou tll' sort.eio - d~sln ni'I.C 
se pt·et.rnrl<! nnnullnr no SJ•, '.l'liomnz Cm·nlcnnti ninrln 'mais 

'4~0 voto.~ ! 
l'iça.w. 

• O valo .Toiío Lniz, que rr.cnn!Joro o cnnditlat.n illnstro Dr. 
l~rnn~isco S1í, eonfinun eom n sua formula demolidora ,_ 
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hnn1Jn em)illle, ·mos ·111io hou.1·r· sn••·feio: o dislinet.o nnl.ol' ri•) 
VOI.l) (1111 HOrlUL'tHk.s-itiÜO YiU a. nela O, aH .A; não lH'OeedL!OdO fl. 
affil'lllUI'iio, l'iea 'ii~ln erfrilo a nnnullaufio JH!dirJa para r.les1'nl-

. enL' o cnwlirlato 81•. Tll(lmar. l:rivaloeanti rm mais 2'1ií votns, 

nm·lmlha 

Fn7. 11111 rsclli'cnn l'fd~livnmi!ntc n um:t tias ,iunid,, Turlo 
ú conJ'usiiu. ~\ Lrwa 11fif1 a ,iunln. que clngon a~ mc:;:ns gn\'l~l·ni:;t.as, 
mas a oul.t·a, Exarnin:u:emoo nsso caso na .ui lima parl.n do .os
Lnilo r]tlllllflo ana])•sm·mos o mappa da~ cleiuüPs validas eon
J'orme o voto ••m ><i!pat·tulo - !li munieipios dentre 8.\ . .r•m)l!11<J 
se div-ide o E:;tndrf do Cral':í r maiii i.l.'es i-iüf~c;ües c~par~a~; r:nm 
i!s~e -t!dlC!I'Ío do voto l'IH ~f.~por.·adn lti sü :vão mais 3~1 \'OIOH Uu 

.~J.' •.. ':rl1omnz Cavnlennli! · 
Grnfo 

A formula do sm•lr.io Jmsea l.il'ar do St•, Thoma~ Caval
rnnli mai> 70ií votos. 

Boa Yioaem 

Di~ n voto r,m sr.pamdo: «A' ,iun.tn r.ompnrccrmm rrnnlrn 
mmnl>1·os, f!llf' prnr,cdcPnm n. tlous '''~J'Ui.iuios pnt•:t •·ada ;;r·
•~r:ão; 110 ~1-" n,pm·nJ.•nm-se :l.rJ V{)ln~ e no ~" !), o qLW ij m:ülwmnti
nameul.e imt•o~sivel, deixando clal'fl o. J't•aude- nulla.~ ns acta.~, 
nullas as elci(!IÍ/!.9 > 1\. a {m'!nula âmJastwlora e ~onf.u·sa; D pi.'O
pPia candirlnlo ref!onhr.cido pelo voto cm separado, ,i;\ soh . ., 
cslylo do pat'N!ei•, mHht nt•Lieu!a eontm a validndr das lnr><n~. 
pccle n. an1mllnçfio [10L' oult•ns moti\·os (eont,;~l. &.í, rmg·, li:!). 

Vrjamos o 

M.\Pl\1 !lAR m.r.IÇÕI"R VM,JnAS, CO:\'f'O!l)!F. O \'fl1'ú ,T0:\0 J,UI:>; 

:R' ndmi1·n.\'CI o engenho 11 nrl.r. drsJlPndidns pnm dcnli'O 
RI nmn.ieiroios ;;,; apu1'lll' Hi o :1 (LI'cs) ~or!!Jucs avulsnR al'i111 
dtl noncluil' o vol·o rm sr.;[lai'Udo, nos !.ermos ,ili rio um PUI'I!I!l'l', 
Jlnlo r.:conlHll!imenl.o do dislinelo CUitdirlato OJltlosi.eionisla, 
uu,ios nll'l'iLus o LOI'II:illl muito digno de tlonlinuur no Seuad11, 
reslmHln"nos aprnns lnmr.utnr ~no, npezm· dos r•sr;JJ'r,ns t!Dlll'll!
"idos riu gl'llf'l'al 'J'h011ta1. Cnya!canl.i em J':ii'Ot'·tln illnsl.t·,, Ül'. 
];1l'nnci~r.o St'~ ·~~. eleHol'udo eenrensc não lhr quizt:2·iW :t·cnovnr. 
o nmnrlaln, o!Jl'lgnnclo aíl· mr.smo l.om·po o grnePnl 'J:homnz Cn
valcnnt.i, Sr,narlo·t· r!lnito. 111 pc•l'lllllnee•'l.' em uma eonl.rnrfn do 
J•ecorilwnimrnl.o dr podr!'t'>< f!<lJll u seu 1:nnrlidnl.n nm o!wrJi,•n .. ia 
ri vonl.ndr impt•rnl.iva do pü\'O do sua IH'l'Oiert LC!'['l!. 

O mappa em qucslfio npuPn elcifJür.s it•romccli.avr.hnr.nln 
c~ncl~mnnclas. nmill.n snf!t:ues que o pronrio voto cm separado 
nuo nnpugnn pn1·a chegar· nu resultado almejado, . . 

V cri:fiq nem o.~. 

;ii 
·~~ 
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ANNAES DO SENADO , 

São 16 munJCJf1Jos. 
Concorcln com o nelnt.ol' em oit.o nlllnicipios. 
ltr.sl.nm fiiJl,I'Os oito mnniPipios, nssim :· 

:1) Crat lw IÍ s 

0 nr!nlOf' do I'Oi.O Clll SOJl:JI'nriO :1 g-nizn do ]lili'CCrr rliz 
qno ns deLns g·nvr)t•nis/ .. as Hfio 11ulln.s, por .srn·mn dr mesa~ 11u1 .. 
las Ol'iUIHins d" ,innln. iilr.!(nl, lfliG tli1'ir!i11. o llllllli1!lpin em 
S(l.f~{.'i:íPS. 

Nfin. lia ln!. 
As netas dns r.Jei(:ües, l.nnl.o go\'et•nisl.as como opposicio· 

n is las, dnspl'<.•znm n .i nn ta i Ilegal •. nppnt'IJIJOJ11 pornn l.o ns l1lesns 
Ol'gnni1.n.cla" pr!n jnnln. Jogai· e assim consirlcrn.rln. J1Cio vol:o cm 
sepnr.ndn. 

,\s firmns rlÍI'I~I·gnm,. a ·ler;il.imirlnclo 1!r. :l'irmns []IW nfio 
enn!Jr.r>r.mns s,·, pr\rl·e sei' n~Jeoit.n. rsseneinlnwnl.r. pelo l'l!llOnhe· 
J:imcnl.o do lnJ)I)JJifio do Jogm·; ossr! .reeonliceim<'ni.o das :l'il'mns 
rios mrsnJ•ios S<.' l'neoni.J·n nos hnlel.ins clns qu~'l.ro sccçüos npro~ 
snnl.ndns prlo t•nndidnl.o '.l'ilnrnnz Cnvn.Jcanli. o que r, subsidio 
,jlll'irlicn pa/':1 mn·llrnr•J' as nclns INritimns n m~ppa rlo vo~o 
nm Sl'JIUI'nrln ,: inve1·idito, i!lrgnl e in.inl'iclico ·ncsLn p:wl.e. ns 
suns pniw,lln.q nr'sl.c 11111n idpio nfio porlom set· )Hl!Jr.~l.:nnenlc 
nr.rei l.ns, n, pnrl nnl.o: 

VotO!l 

S:í, rncnos . .•. _ . • • • . • • . . . • . . • . • ... . . • . • . • • • . . . . . • • • . 7:3'1. 
~rilnrnar.. n1nnos . ......•....•.••....•.. o............ 32 
1\l'esquitn . •.•.....••............•......• :. . . . ..• . . • H 
B:í . .......•.......•.........••.•.........•.. ,. • . .. • o 
~Phornn~. rnn is. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • . . . .. . . . 8·18 
J\fc•sqrrit.n. • • • . . • . • . • • • • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • • . • •.•.••• O 

2)' Mns'sapt'J 

Nn ·i" secçfio, n nul.ol' rlo vol.o r.m s~pnJ•n!lo r•onfcssn n: 
fl'nnrli• drt 110me dn rnrsnr•io fi'?•anci.çr:o Camdro tia Po11t''· r. 
nplll'n •:m rr~vn1' dn .sou cnndidalo n thlplir.~J.a dr~sn· sec~.:fin, 
.f~;.\·nr·n lrllli'I'IOWmrJo ns nwsns lcA"ncs, mns n. Jlllgndn. h,nn ndn 
pnlo vnln 1!111 SBPOI'ndo nr7o twm. o lermo dr: tmt:m'1'auumto ·na 
listo"'' ossi(nwtnm dos r:ll.''itn,•,s: nquj o illusl.rc nnl.or .do Yol.o 
r.m "''P"I'ndo nno npplien es~n nullitlndu, que. villl'n. em oni.J•ns 
a<'l.ns impl:wavelnJnnl.e r>oni,J·n o enndirlnl.n 'J'homnr. Cnvulen.nl.i. 

i\" S<'"l'~o - Conenrdnnws eOJn n n11Jliducl" rla nl!l.n go
vnrnisl.n, " Lnmh0111 ·nülln. 1! n opposieionisl.n, (rim,. sohreLucto. 
niio 11'11% o lf'l'nw rk mlr.m'l'flll11'1'ilo 1111 Usla r!r. nssignntnr·ns rJos 
o)oil.nl'r•s. 

:1" se~>(;fio - X~o ó vot·dnr!r.ir·n. a. n!Jc~:nr..no rio volo cm· sc
pnrn(]o rJ, que nn netn govrrnisl.n :fnm·eionnm eomo mesnrios 
indiyirJuos que niio o sno. E' o eonLI·nrio - isso se: verifica 
nn nctn opposicionisto. - o siio: Pedro !I c Lyrn Pcsson e Jono 

'•' ·'011 
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SESSÃO EM 1 DE .TUNHO DE 1915 

J)olzuil.ll Cnrmo, qunndo os mesnrios eleitos são: PcdJ'O elo 
J.vm Cnvnlcnnl.i 0. .José DclzuiLh de Albuquerque. 

' A anta opposicio;n•isl.a não t,•a: o tm·mo dr: enccJ•J•amcntn 
'/111. lista tlr: ass'ionatura do.~ eleitores. 

1\ legil.imiclncle dns· ncl.ns govet·nisl.ns •í dcmonsl.rnrln pelos 
t.ulr.lins 1:orn ns fii'IIJ:\H elos rnesnt'ins reconhecirlus pelo tuhel
liilo, sendo nindn. tln not.m· eoni.J.'IJ. a :wl.n. <JpposiciorJ.isl.a que :r 
1'ir•um tln IIJP."i:H'io .Jnnrptim Lopt!S du Pnulo nr!~Sn nd:t ufio 
dllll'nr·o. e0111 n :l'ir·ma. l'~'t'fl!l.lu~ddn pnlo !JJbelliü.o. . 

Assirn. iJJncrJoil.nv"l .a. pnr·•:nlln do mappa. cm questão. 
rpJnnl.o :1 (~R!-W lfJtlflir·ipif\ ·l.ntníiS: 

VotnH 

S(,, 1ncnoH . .........•...••.. , • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . .. 27G 
'J.l!lornnz, 1nennR. . • . . . . . . • . . • . • . . . . ." ... ·. . . . . . . . . . . • 1·1 ri 
~ff:squil.n, nJCIIOS· ................................... · 'til 

c,- npm·ndns ns vr.r·1lncltd!'ns rw!.ns. r.X1~epl·n n dn :!" sr~vcão go .. 
\'ül'f>l i~ til!, I fll'f!lfiOS: 

Votos . . 
R:í, 1nni~. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . lt1 
':Piion1ar., rnn J~ • •••••• ,.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • •. 108 
~[úSCjujLa, lrrniR, · ••.•••••••• , .•••••. , , , •• , ••..•• •·.. 108 

A 'fleLn opposicionisl.n dn.. ·t" secr,ilo que. fig-urn c. c,. pelo 
tnlwlliãn Fmnei,;r·n Alves de flnmn, não inrlnr. f•l, porquanto 
essn t.allellifio valou na 2' .~nr:Qão govr!rmisl.a, sob. n. 2n ria 
lis/.n e 4llli t! n l' u atd.n. ~cmdrY sun nssignnl.ur·a diw.n·sn. ·da e e r: 
da ·t" sre•:ãn oppn~ieinnist.a - o cl'itc.i-io ,inridi"o fnr. escolher 
as nelas ~ovm·nislns, vislo ns rln•·.ument.os ns. ~:·!" a ss·· n. 23, 
rio SBnurJn), t'or·.n••e•mr us t.iLniM d.,. t.ndos ns rnrsarios dns 
neC:Ho~ g·ovr!l'!lil.u.s - OJ'n, nnrla mnis nlJ,r~~nndo n vol.o en1 SÜ"' 
pn!'ndo, s•J desrr'•Jzn n pn.J•eelln. rio rnnppn. João Lu ir.. nssim: 

Voto!! 

S:.í., mnnos. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • 1 OS 
':Phon1n:~,, n1r..nns, . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • • . . . . SIJ 
1\-IPRquita . .• , ,, •.• , ..••• , .••• ,_, .• ,, ••.•••••..•.•. , • 0 

VntoR 

Stl, n1n iR· ........................................ • , • O 
'.PIIon1nz, · 1nn is. . .................... , . . . . . . . . . . . . . . 25G 
1\lesqnilit. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • ..... ... . . . O 

t,) Coitú 

Concordnmos com a pnrcolln do mnppn do voto cm sepa-
rado.. . . . . .......... -· .. , _ .... _ .... - .. 



. ,., : .. 
·. ; 

' ... ···:.· ....... ' 

r.J. Al'aanltt 
' ' 

Hn. eMano nn somma rlns voln(:ücs, o resultado nput•ndo 
dns nelas ti - em vn1. de :J:J!J pnra S(L é aoo, em vr.7. de ~o:, 
pnrn 'rlwmn7. ,; :;.;;i, u rm·rrlln rio mnpp:.~ rJevc J'icnr os sim: 

R:~ .•••.........................•.......•....••.•• ~100 
'J'llontnz. , •.•..•...••....••...••.•••.••••...•••.•..• •: ~·1ri 
-~lí!sqult.n . ..•................... •.. J........... ... . . .. o 

O üngnno J'oi eontl'a o rmnrlidalo 1'homa7. GnvnlcnnLi, lhe 
rliminniu H votos, n m!Jl'llWn[ou o cancliclnlo Sú de 30 votos 
om Aracat~:. 

lln rn~nno 11n sommn. rios J•csu /tndoA clns netas dns ri uns 
secci:ins: nlli o ürro Jnvorcceu com llons volos no eundidnto 
;::o\'cJ•ni.~l.n. n pnreuJJn do mnppn do voto cm srpara'rlo 1crn de 
.~(~r ,fl.'~s.im; 

SriÍ, •• •••••••••••• , ................................ : i·Jn 
rj~Jton1nz .•• ........................................... 11.7 
·.i\Jcsqniia ...• ........................................ ; .fl 

'i) /Jm'ba/./w 
. ' 

.Do•sp·r·r.znda n .~IJJ'W pot•nnle as mesas rcsull.nn/.r.~ ela .iunl.n 
nulla rJ, .. nj:r.,Ordo eom o voto ·cm sorJ:u•udo, vo,inmos n dnpli
(•:li'u. i(nnr·ni:'ln I' opposi•r.ionis/.a que nppnt·rcnm pernnle mcsns 

. Ol'iunrlns dn .inhln. lo•g•nl, · 
)\s nei:Js :;ovet·rlislus süo Jogilimn.~. COI'J'ohornm .~un w

r·nnklndo• os hnlnl.ins do en·ndidnl.n· 'l'IJOmn7. C:JvnJr,nnLi >Cilfll :.1s 
1'it'I11US o]fi~ lil('SRI'ÍOS J'o!(:Onhcnidas peJO [nlJCIJifio J'l!.~peC/.i\'0 
(D•wnnwnln n. ~·. rio f\enndo). 

Cnu./.r·n. c~sn., :ic/.ns npcnns o mc/hodo confuso do volo cm 
sopnt·nrlo insinun sc•·rrn or•h;inurins di\ .innta illcgnl fJ· que 
for·nm postndns cm Ignn ltJ. A s inrplcs i!lSJ1f!cr;fio rlmnonsLI'il. 
o ~:on/.J'Ill'io - n.s :1e/.Íls oppnsicionistns - sim - 1i qnc fornrn 
·totlns J10Sindns Nn :ron?.cir·o - t•on'fusãl• nrcnns. 

O vo/ 0 em scpn•rudo uão viu quo n. opposi-eionisln dn. i" 
~~eçfio nfio lL>m na Ji,la de nssi:;nn.Lum do~ clcil.ol'f!S o [f)rrnn· 
rln cucm•t•nmr•u/o r• que na dn :1' src•JfiO assignn como mcsnrh.r 
.Prdt•o Feil.osn ele: Figucimcln, nu,io nome nfio ~o ent~.onl.m na 
:mln do or~n.nitncilo rl•c mcsn~ da .iuntn quo o yo(o em scpn
~·ado considero Jc~;al ,. 

~: ...... . . .. ~-- ....... _, ____ _ 

' ....... ""'·' 



}'or!mJI.o, ~ub:;l.ilu ida, :1. peree!ltL do muppu - I[IH! tllti ü:J,j 
vo·tos nullos ao ~~·. 8ti lemos a apurn<;ií<l verdadcim f!Uc ,; : 

S;í .•.... I·' ••• I • ' •••• ' •• ~ •• ' • o • ' ••• · .•••••••••••• I • •• I I .. 

'.ehomuz ......................•........... · .. · · .. ,. ·. · · 
1\lt,•::i_(!UiLa o o o I o 1 o o o o o o o! 1 o o o o o o;o o o o 1,1 o o o o' o~ ,o o o*o to t o •.•i 

8) Saboeh·o 

Yotu 

o 
5~5 

o 

.o eandidntu !1raueisco Sú, cu> suu. conLesLucão n. ris. r,~, 
l'C<'l'UIIdc put· uO:•s ao nulot· üo. Yulo em separaLlC\ que o rc

. · coalll!t:.c '! 
.'\cccil.auJo apenas us tlltlllicipio:; 'iudiemlo; ou esculhi<los 

peJo vot.o em sevarado, apu't·ando no ruappa ·I.DS wlo:> vm·u; 
J~,. S·ú c J:!:J Jli.U'u '.l,honHlY. tJavaleauLi, ':ejnm~::~: 

. a) 'J.'amltot•il -- Goueot•ttamu' <!Dili .n. rnmulla~iío tla. 2' 
SL~c:.1;fio - lliJUa allcoa. o voto wn ~cpnntllu contra. a 311 

•L'• ,J.n o 
stl npurn. a P'; a ]Hu.~celln. de :3~ll luamm dt~\·u con(er :tlti ·P, ~V' 
c ·Í. u scccúcs, !'lcnnclo a::;:;hn: · 

. . ·• '. ! . ~- , : I • Vutul:l 

St't -••• ' .....•.•...•.....•. I ••••••••• •, .............. I ~· 0 I. 
'11húUltlZ •........••.•.•••.•. I I ••••• I •••• - ••••••••• ·--~· itHJ 
~\lt:squita ... ·, ... I •••••••••••• ,-•••••• : ••••• , ........ ·:-•• •: O 

ú) Trnltyl'i - EsLamos de accôdo com a narcclltt 'elo volo 
cm scpm·ado ·upurumlo só a 1' seeuüo: 

Vutu:s 

'rhon1uz . 1 1 •• ••••••••• , I •• o • o .. -•.•• ,.: • .• ·,···ó·-•• • ·• ,., • •\· ~·· • • • 83 

c) llcuemvcão - Coucorctmuo$ Lttllllmu cou1 ti allutliüt\ 
pal'cc!ltt. - -1 ~~ tSCc~llO: 

Vutu::J 

!':' ! .. U. lO I ti to oltltftO o to o O o o o o o o o O I o olt!ttO o O l'o,oo' .. o'oo..-.-1: 

1J~hou1az ••.••....••• o. o ••.• .-.· ••• ···~· •.• •i• •:•7• · • • •·•·•·•·• •·•! 
-~lil'Sfltlita • , ......... , .. I ••• ,,,.· .......... o. •1·l· •••• •• • 

.\ssilll, l.rndo Nn vista. :H< nr~ui~0e~· e recLifictu;i.ie~·. in" 
c·unl.e.til.avcis e ltonr~slnnwnve, jprecus.avci:; ptU'tL as n1od-t:l'lt!a
~ões \lns pnrccllus do mnppa do valo cm separado, com os 
:lU muuici11ios ·C secf)õcs nvulsns cm 3 municípios teremos o: 

, • I' 
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. . 
nr.U•PA. JOXO LUIZ 

.., .. .. -....., a '3 
rn o O' 

r,:; '" ~ 
FortalâZn. ••••••. .' •••••.•••• · •••• ~ •. 287 40li 303 
I ta. pipoca .•..•.....•..........•..• 305 o f2 
1\-Iacejana . .•.••..•••...•.•••••••••• 74 73 o 
Tamboril (i", 3" o 4") .............. ()! 160 o 
'frahyri •• · .......................... • o 83 5 
l{odempr_:fí.o ••••••••••••••••••••••• 2ft· 67 fO 
Crathcús ..• ......................... o 818 o 
1\Iassapê ........................... M f08 108 
Pcn tencostos ..•.•.•.•• .._ .••..••.••• o 256 
Coitó •••• · •.••••••••••••••••••••••• os 3~ o 
Riacho do Sangue ••..•..•.....•••• 60 62 1810 
Araca.ty ••.•••••.•••• .•..••.•••••• aoo !M·5 o 
A•·~!ipc .............. ...... o o ....... 334 326 o 
Untao o o o •• o • o o •••• o o •••••• o I •••••• f62 :!08 5'' ·~ Pacoty. I •• o • I • ••• I ••• o •••• I ••••••• 224 4·3 4 
S. Ecrnardo •...•...... •.....•..... m, 383 26 
Brqjo dos Sautos ....••. , •.••..•...• 116 H7 o. 
Barballla. , ........• , •.•...... o •••• o 525 o 
Sa.boeil'o. · ••• ~ ...... , ••. ,., I •••••••• 108 f23 o --

2.M5 ~.046 800 

A'iiuJa ussirn, HJJ.ó!Wl' de· tudo o eaudiduto gr;um•al 'l'homn~ 
CavaltanLi ú o eleil.o JJOI' uma uraiol'ia rtue t·csisLo n ·qualquel' 
ataque, por· uul<.t maioria indiseuLiv.cl de- J..GU5 votos., 

:t•:m visl.a de tudo quanto aeilna i'iiJ!l..uxposl.o, aeeentundo 11 
lollf'Ulncnl.e deruousLrado, deanl.o du Jllllldumonio, que é o voto . 
en1 Sl)par;Iclo allcgnndo u que não se verifica JegnlnrcnLe pura 
J·cu.lrnir• n. ~ •. J~:l V01'0S!!, o enndi·clato eleito IJ JegiJ,imumcntu 
diplomudo, a despeito de quausl]UIJI' ]ll.'eliminares, eom 20.·1·1:.! 
VO'I'o~ :rl'i111 riu ~u reconlwuer ·O ·uandid;üo oppoeionisl.n quo obl.n
ve ro.ii•'i vol os 1:om lt,11IU I:orrforrno u vol,o cm separndn, li uo:;. 
sa npinifio que o r!eerir1J ou a h·nnor•abilidadu ·dos interessados 
J'irnl':'t inl.(l):t•al-ou 1:0111 ·u ·mcrmhnr:irnnnl;o do Smradoz• que o 
fJOV·O etml'OIISO eiBgeu e é -ü t;CLWI.'itl rJ~hoJnnz CavalcnnLi. - ou 
menos ·eOIIIIH·omeLLid;f si fur a cloi0.üo aunullada, pur·a que o 
rJ!oit.or·udo rio Cear•;\; dig-no "-! alLivo, ronovo o voto 01.1 o mo
diJ'ique - será uwa sutisl'ucilo as instiLuLcões o uma cousull.a 
ao novo ecar·onso sobre a escolha do seu embuixadO!' na all.a 
Camura da Hepublicu. 

......... ,.,.._...,.,.._,,._, ,,..;......,. ________ ·--· 
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~~Msim, é nosso u voto .que ~tJ.imn anuullndas as •alcic;ücs 
J1l'Ocudidas ctn :Jil do .iaueii'O do 1\llú, uo Esl.ado do Con·ní, 
Jmt•a 11111 Sunatlur, na ronovo~ão elo l.crco no Seuudo ]'odorai. 

Sala tias Collunissücs, cm 31 de maio do 1U1i:i. -· l!uy. 
1//.Uitdo tlc ill'imntla. -
UIJSlllli'A~:üW> IJO 811, Af,C!Nilo GUANAilAllA SOUllB U l'.lll~Cllll llu 

811. J0.\0 UJIZ ALVE.~ 

Não me scrin. lieitu aeoliHJL' em silcneio o vuJ.u, lavt'<ll.io, 
como pat·eeet•, pplo illustJ•e Sr. Seualiut· João Luiz Alves. As 
eonelus1jes de;o;se vnl..o, ot'tPHd~adaS eom n. :-;elccuii.o al'hiLL·al'la du 
eloiçúL1S,_ sã:o insusl.enLaveis 11.erant.o ns ruelaS eomo elles dc1~or· .. 

' J•em du BXatnü itnparcial dus papeis el!~il.oracs c vel.'anle as pr·~J~ 
]"Jl'ias doutrinas susl.l)ui.adas e defendidas pelo SCLl illusl.rn autor. 
1%0 fJUUI.'CTidO ill'O]OIIf;lll' ÍiWJ.ilrnontc esl.e dcbal.c. J'eSUIIIIl'OI, 
tanto quanLo foL' JlUssivcl, sem pt·e,iuizo dtL cltu·eza, o que Lenho 
a dizm·. . 

O vol:o um quu:;l.ão 1'!(1 ,iulga at111t'ttveis, dus tH ll!Uttieipios 
do Cenr·;í. us elnil;íil~,..; de I O. ]~l'i:-les I U n~o J'or•artrt eS!~ulhiclos em 
obcdiNwia a nenltun1 prineipi·o,' nwLltodo, pt•Oc)esso ou syslema. 
1nas apf!llil~ nu JIPTISi!JtiPttlo .tlu et.'B:ll' maior· ia em J'avOL' d'e um 
dos c:nmlidal.o:;, O I.'Xatnn do PL'Oeei':;n ule.itornl dn nl;.:uns desses 
municipius ntoslt•at·ú. enl.t•el.anl.o. qun cs:;e pemit•lllliulo nfio J'oi 
realizntlu, corno passo a dcmonsl.t•a•· : . 

Mun-ic-ipio tle C1'ltllwús 

Houve evidente t)quivocu do illuslt·c Ht•lal.ut• do vol.o que 
ntwlysamos no eonsidct·ar as ,jnnl.ns quo em duplieal.a. J'unecio
rtut•am ncslo municipip. lia duas actas: uma. {'sLabclceenrlo 
que a ,iunLa -orr;anizou-se com H, (e não seis) membros da 
corumissfio de revisão. O parl'cct· ,julgou-a vulida; o votu euL 
í]uest.ão mmulln-a. u, eonscquetllcmentc, ns olcioües r.n·uces
sadas fiCl'artLe us musas que dollu se -orir;inat'ttlll. OceOJ·re; po
l'ljJJl, con1o ,hi o pnr.ecor -observara, que ossns mesat'o não l'un
m:ionaram: uüo veiu ao Senado nenhuma nela do eleir;üo pru-

. cr•ssuda ·pm·anto clla. 
A nutm ,iuuta fui pJ•r.sidida pelo ,jui~ HUJtf.llt!nl.o ,"ftt~,; 

Cal'ios do Mello Falt!ÜG o o pureocr n lmvia annullado, como 
a mniLa~ oult·ag, [lOl' este motivo: por put·ecet·-m,,. quu, no
meados os supplunlcs. I<OJ• prazo fixo, a ~ua auLo••idade IN·
minava, 'ij1so :ilt1't!C, no ultimo dia dcssu pt:azo. O Jlelnlot· do 
voto· t!tn separado, não .nrlrilil.tindo osla dou-trina. detJiarn vn
lidt]- a .iunl.a presidida _pelo supp!enlo e_ conclue dabi quo são 
:valJda.s as netas ttue dao 713· votos ao i:lt', St\. , · 
. A o~5t\ eonclusrío, peco licença pa1·u pur cmlmrgos. J)csstL 
.Juni,;L Ol'IS'IIHll'nm-sc lanto a~ me~us do 'Sr. Sli, oomo as t.Io Sr. 
'J'h,0n1a~ Ca\:nlcanLi; l'igurnm. um umbas njesm·ios .e :;unplenl!~s 
pot• olJ.a elmJ.~s. O vol-o ent scpttrurlo nao 110s dt~ om quo s" 
basoou ·pam ,IUif;at• verdad~iras uqueJlus a'elus. Siio esta~ ao 
~uas puluvras: ~Valida 11 juntu opposicionista, 'lalidu~ as rc-
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spr.cLivns mr.sas, validas são us · elei(;úes )Wen.nLe olln.< rea
Jir.ada~ ... » Corno vor<lm. d11 chamada ,juuLu DII!JU~ieionisLtt 
validn dcrivamm-:so duas séries do m~us e as duns Hão LlO

·dom set• validas, a unica cDusu ·u J'azm·· é do>pt·ezat• ns duas 
séries de neLas eleilorae~,. q_uc de lias procedem, Núo lm, pois, 
que t)purnr nesse mumCJpio. 

lhpricip-ia de_ Massa1Jê 

Houv·CJ ainda aqui um equivoco do illusl.rc Ilr.Jalor do 
valo, quu cxmninnmos. O p<wcccr havia desprezado amlws • 
as :;út•ies do actas desse munieipio. O ~·.oll} manda apurar.• 
n~ opposicionistus. tendo, como melhor fundumcnl.o pnr.·a 
ns:::a dc.Uhcrac.ão, tL as::H~rcão tle que ·«rm :.;n scct~ão govornisLn. · 
J'uuccionum r:omo ·Jnosnrios chladãu~ que IIÜO l'ot•am e!ei·l os 
pela unica jurtla -or~ganizadora tJ,c mesa~»: 

•· E' equivoco. O i'ucLo .occoJ•t·e·, como .i<í. uhscJ•vnr;t o , JHl.: 
rcecJ·, na 3" sqccãl} d:t ~úrio favoravel ao Sr·. Sú· quu -rJ YOto 
manda upm·ur. Efl'ecLivamenlo, alli fi:;ur.•tun r:omo nw:mrios 
.Pcdt•o do Lyra Pessoa ll ;r.osé DrJ!znish Cavnw, quando da 
aula dn. ,junta ot•ganizadom eonsla que os mesnrioB eleilos 
chamam-~c Pedro <.lc Lyra Ca.valcnnti e .José Dclr.niLlt do 
Albuquorquc. l'or -Dtrlro lado, ú ecrto, que na 2" ;:;ovcrnista. 
J'igura como mesario Miguel Dias r.l'o Carvalh" Filho, quan
do o mesario eleito chama-se Mi~.mcl Dias Ji'ilho. Bem ·se vô 
que nüo lm motivo seri-a para alterar a rJelibcra~.rw do rm
rcem·. CJLW unnulla ambas :1s séries de ucLna dcsLo muni· 
cipio. · 

J!hmiC'i1)io de Pmrtecostc 

Nfío mo posso !'urLnr :i surprczn, vendo o vol.o cm sc
Jiarado achnittir. como cdterio uuiw pm·o. julgm· d:t vali
dado de au/;a~ 'em duplical.ns. o t.rmm1 sirlo uonfct·,illns JlOJ' La
lrc!Jiiío publico. ce>nstituinr.lo is~-o Sl!Jlerior•idade ~obt'<J ou-
1.1'as, confut•.idns por esr:rivães att /wv, quando ·u lei. os igual<\ 
o llws reconheci! a mesma ttuLoridndo. . . 

O parpect· annullou-as a ambas o, rle fnnlo, arilba;; t!e· 
wm ·~l.'t' llcSJil'Czadas. Não lm nenhum motivo sm·io !Hll'<t ~<J 
]Jref<l)'ÍJ.' unw~ ÍIH outras. l?oJ·am as mesuti el·eoil.ot•ues tJUO su 
semclH·um; uao lm recurso.. para •se sabct• qual dus pal'lcti 
desse Lodo i'nllf:cionou c. si funccionaram as dmlti, qual a 
!ILm dew ser a:pur.ada. Mais valioso do qLie a con-· 
:ferencin do luhollião, foi o documento . que o St•; .Cn
vnlcanti n.pt•csonLou: os proprios Lilulos de oleil.or dos 
mos:n·ios qrro assignnm as ~uns nel.as; ~ todavia, si isso ora 
urna p!'Oya. da uuL!ronLicidade das sun·s nssignaLuras nus neLas. 
não hnstou ]1am JH'ovnr fJUO ns otltt·us m~sas não Livosscm 
i'tmcdonado o, como ambas eram formadas por. mosarios lo

. ;;ilimamonte oloilos, não J'oi móLivo sul'l'icienlo para .ius/,i. 
i'icm· Jll'el'crondn cm !'uvor das dcllc. Nüo I! a rculmcnLe como 
AJll\l'UJ• eJcicões JlCSSC m\IDÍCÍJlÍO,, 

I 
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Munic·illio de Barbalha 

La.boro. aqui o voto cm separado cm um estranho oqui. 
VOCO; · 
· Houve cm Barba lha duns .iuntns apuradoras: uma pre
sidida por um supplenl.o, outra consLiluida por membros da 
commissão de revisão, Divergindo do parecer, o voto annulla 
a primeira c, consequentemente, as suas mesas c eleições cor
respondentes e·cteclnra valida n oul.t·n, suas mesas c clmções. 
Esta\·u o illustre Relator convencido de que, por essa i'órma, 
validava as nleiçõcs elo Sr. Sú. Dil-o expressamente nestes 
termos: «Apeznr ,disso, o voto contrario apura uma destas 
séri·es c despreza. as actas opposicionisl.as, ctt;ia leoalidade de
·monstrauws e, Jl01' isso, CtJ)U./'auws.». E a·pu.ra, ei'J'ectivamcntc, 
o:Jü votos pum o Sl'. i"ú. . 

Houve equivoco. As mesas eloitorucs cm que se proucssou 
a eleição do i:Jr. Sá foram eonstil.uidas cxactamenl.o pela jun
ta presiddida Jmlo 1" supplento, a qual o voto em separado 
invalidou, invnlidumlo tnmborn as mesas que della procedem o 
as clciçõL>s que p:!rnntc ellas se fizcmm. Dn um mesmo golpe, 
o voto anniquilou t.ant.o as mesas elo Sr. 'l'homnz, como as do · 
Sr. Sá. O resultado cleitornl das mesas oriundas da ,junta 
que o voto em sc:pat•ado Julgou valida ,; o seguinte,; 1" secção 
- Thonmz, ·13G; 2" secção - 'l'homaz·. 155; 3" seccao - Tho
mnz, 120; 4" secção- 'l'homaz, 138. Foi a duplica~a ralielista 
que o voto valida. Não ha meio d·a encaixar dentro dessas 
netas os 63ü votos que o illustre Relator graciosamente at
tribuiu no Sr. Stl nesse município. 

Mun·icipio da Saboeii'O · 

Ambos os •candidatos concordaram em dcspr·ezar a.s elei
ções desse municiplo. O parecer Lambem as despreza. Cor. 
reu o voto a salvai-as, validando urna·· junta que não teve 
Jlresidente legal.· A acta ·reza: « ..• reuniram-se sob a prcsi. 
d·ancia do capitão Antonio Alves de Mornos, membro effectivo 
da ultima commissíio do alistamento ·eleitoral, p!'lsidente, o 
os mais membros Enóns Braga da Costa, ~Innoel .Torge da 
Motta, Vicente Petrollo Sobrinho. i'icando assim constituicln e 
instai! ada ri ,i unta ~. O illustrc Relator do voto nffirma que 
a argui.~.ü.o do purcccr não procede, porque «O cidadão Mo
rnos, como membro cffectivo .da junta do alistamento, era 
membro ela juntn organizadora das mesas c podia, pois, le
galmente presidil-us>. Podia, sem duvida, si tivesse sido 
elei-to. nn conformidade do que dispõe n. lei eleito
ral. Não o tendo sido, n Junta funccionou ·sem presidente -
legal e ú nu lia. O illustre Sr. Francisco Sú, nu sua con
t.estaciio, corrobora este juizo nos seguintes termos: «A' junta 
quo se organizou não compareceu nenhum dos supplentes do 
substituto do juiz seccional: nem por elln foi eleito o p!'esi
dentc dent.re os seus membros, como prescreve o nrt: G2; §· 2", 
da lei eleitoral de 15 de novembro de !ft'O!t. 

Volo III 

'. 
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A ,junta funccionou assim sem presidente; e ainda con. 
tra a disposicão lesai, nomeou secretario um dos ·seus proprios 
membros, Vicente Petrolle Sobrinho.» 

Nul!n, por •esse vicio insanavcl, a junta de Saboeiro, não 
lm que ·apurar nesse município. 

Mun'iC'i11io de Amcatu 

Havendo ambos os contestantes silenciado sobre essa 
e!eicã.o o parecer, segundo n praxe, acccitou-a sem exame,. 
Examinada agora, vorifi-ca-so que a junta recebeu nove offi
cios apr.esrmtnndo mcsarios o não accoitou, um, não vindo, po
rém; desses officios. ao poder verificador, nenhuma cópia, 
como imperativamente o ordena n lei eleitoral, o que motiva 
a sua nullidnde. 

Municipio de Arari)w· 

.· Não ·comprehcndo como o illustre Relator do voto em se. 
parado pôde dnr o seu sui'J'rngio ú acta da junta organizadora 
desse m·uniciplo, que não satisfaz ahsolutnmcnte a8 ·exigen
cins quo cm mataria de org:mizacão de mesa;s tem sempre 
i'eito i'i. )llx., uos parecer"s que tem redigido o ainda neste 
mesmo. Membros com voto da j•unt.a eram apenas cinco. A 
acta re~a, cntrélanto: «Niio foram presentes officios de elei
tor·r.s nomeando mcsarios <la 1" e 2" secr;ões; na l"órma da lei, 
votando cada um dos membros cm dou.s nomes, sendo vota
dos dez nomes do eleitores da i • e 2' secções, sendo eleitos 
o coronel Alexandrino de Alencar, com t:inco votos, Antonio 
Lebralino ele Alencar, com cinco votos, capitão Cosme Domin. 
sos Barbosa, com cinco votos, capitão Adriano Ferreira de 
Souza, •com cinco votos, ,Toão Justino Barbosa, com 
cineo votos, José Justino Barbosa, com cinco v.otou Pnrn. a 
2' scc"iio. o processo foi o. mesmo. CoriJimente, o illustre Re
lniDP elo voto nfio leve ocnsfãa de ler essa acta,, Elle seria O 
primeiro :i proclamuv-lhc a nullidude que, segundo as suas • 
proprins dolitrinas, 1\ ins1ll11111Vel.· 

Municizrio de Pacotu 

E' um caso scmé!hnntc. Ha mesarios elei'Uos po'r oi'ficios, 
cu,jn.s cópias não for[lm enyiadas ao poder verificador. Ha seis 
membros com voto r. ha dous mesnrios na primeira seccão 
e!nitns com nove yolos o n:n; segunda com sete e varias sup
plontes eleitos cnm quatro votos, niío rendo havido, sorteio •. 
· Si o il!ustve Relator d;o voto om separado tivesse exnmi-· 

nado essa nela, considoral-n-hin nulln o inllpurrtveis· os re
llultar!os rln,~ elciçíics que clclln procedem. 

Assim, si dns eleições elos cle?.erove municípios que o 
volo r•111 ~rp:11·nrlo I!OIJSentrJ om con~19r.rnr, nbntormos ns que, 
JlL•IO• !IJUI.I\'Os lfi.l'l ar:nl.io do expor, nao. podem ser !egn!mento 

.· 
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apuradas, teremos que almler a votação attribuida ao Sr. Sá 
!.l. 8.\0 vo~os e ú do Sr. CuvalciJ;nli U27, verificando--se o se
guinte l'esultado, final; 

Votos 

Francisco Sá . ........ ·,................... ... . . . . . . 4.140 
'1\Ionos . ................ :. . . . ... • . . . . .. 2. 840 

Thomaz Cn:vnlcnntj, ...... , ........... , ........... . 
l\Ienos . ............................. • . 

1.300 

2.432 
9271 

1.505 

'O que quer rlir.cr que, ainda mesmo. nessa hypothese de 
selecção rncramenlc arbitraria, n maioria é do Sr. Thomaz 
Cnvalcanti. 

Dispenso-me de apreeinr a parto do voto separado que 
diseordn elas llJJUt'n~ües feil:tts pelo. parecer em alguns muni
cípios do I" o do 2" dislriclo. D1spenso-mc deste inutil traba
lho, porquanto, depois clü haver, na analyse de ca.d•a' muni
cípio., cmittido a sua opinião pessoal, agora combatida, sobre 
a validade ou irtval idade. das eleições nelles procedidas, o Re
lator abriu mão de tudo isso pawa acccitar criterios absolu
tos para nmmllat• quanto. podia ser ·annullado. Assim.· numa 
hypolhese despresou todas as rduplical;as, ~em exame, e 01 
l'esull:arlo a que e !Jogou foi este: 

rrhomOJZ (iaV.alcanti.,.,., .. ,,., ....... •. • • • · • • • • • • 
Francisco Stí . .................................... . 

Votos 

5.85il" 
a. 054! 

Em outra hypothese i'oi mais longe: ac~e·itou sem nem 
um exame, todas • as allcgaçõcs do Sr. Frnnotsco Sá sobre 
vicins de organi1-n.~ão .ctn trwsns o sobre votos de eleitores, em 
mais de um:t srcr;ftO· unnullando, além dos 1,5 que já rannul
lúru, mais 2~ municípios, rcduv.indo a 17 o numero de muni
cípios cn,ins elckües npnrayn, c o resultado a que chegou 
foi est,e:, 

Thomnz Cn.valcanti . ......................... ·I· ••• 
Frnnejsco Stí ....... ;., ...... ............. ·· ....... . 

Votos 

g. 90:4! 
2.338 

As annullnnões [.1roposta.s no voto om separado não silo 
tão amplas, nã;, abr·nngem n tantos municípios como ~~~ já: 
l'~il.ns. Arlm il.lirlns todns. ndmittircmos monos do que .iá admit
tiu o pnt'l!cer. Assim, do v idnmonte informnda, delibero n Com-
m issitn (.:mn n sun r:ostumndu justiça. · 

. 3i de maio.-.llcindo Guanabara.- 'A imprimir • . . 
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A Comrriissão de Finnnr;ns n quem '01 presente, para 
emitLir parecer, n proposição dn Gamara dos Deputados n. 4, 
deste anuo, que autoriza n abertura, pelo lllinisterio da .Justiça, 
do ct·edilo de 25R: 000$ para pagamento de ajudas de cus lo 
nos membros do Congresso Nacional, é do pur.ecer que seja 
npprovadu. a mesma proposição votada pela outra Casa do 
Poder Legislativo em virtude dos sc.guintes documenLos: 

Mensaaem. a que .~c 1'C{erc o JlW'cce,· 

Srs. Membros do Cong-resso Nacional - Tenho a honra 
de suhmctlet· ú yossa apreciação a inl\lusn exposir;ão que me 
foi a]JI'cscntnda pelo Ministro dn Justir;a e· Ncgocios ln teria-

. res, acerca ela necessidade da concessão do eredito supplc
mentnr indispensnvel pnrn supprir n del'iciencia dos creditas 
orr,amenturios votados pura n nona legislatura, pelos quues 
foram custeadas as despr.ozns com os subsidias e ajudas de 
custo dos Senadores e Deputados, c outras das Secretarias 
das duns Gamaras, durante a sessrw cxtraordinarit1 convocada 
p~lo decreto n. 1 J ,!,Os, de '1 , de janeiro deste anno. 

Rio de Janeiro, 1:! de maio de HHG. - Wenceslau Bl'll:: 
1'. Gomes. 

Em)los'ic,üo de rrt.oti·vos 

Sr. Presidcnt() da Republica -· 'l'cndo sido custeadas 
as dcspcws com os 'subsidias e ajudas de custo dos Senado
res e Deputados e outms· das Secreta.t•ias das duas Gamara~. 
durante a sessão cxtraordinaria convocada pelo decreto nu
mero H .!tOS, de J de janeiro deste anno, pelos creditas or
çamentnrios votados para a nona legislatura, vcrii'ka-se 

• ugorn. quc estes se torna mm insufi'icientes para os encargos 
a que eram destinados. E porque o Poder Executivo só esteja 
autol'izado n operações ·de credito para as proroi;at;ões. toma
se nccessario solicitar ao Congresso Nacional o supplerriento . 
indispensuvel pam supprir a del'iciencia indicada. · 

:,iubmet.to, pois, iJ assumpto li vossa es·clm·ecida apr~ia
ção, para que vos digneis de resolvt:>r, como für mais ncer

. tudo. 
Rio de Janeiro; 12 de maio de 1915. - Carlos Jllaximi

l'iano Pereira dos Santos. I , 

Saln das Commissões, 1 de :junho de 1915.-Erico ·r;oclho, 
Relatot·.-L. de Bulltões.-Bncno de Paiva.- Vietorino Mon
teiro.-Sl1 Jo'reire.-.!oão Lui: Alves. 

J::XPOSIÇIO DA CAlvJ,\llA DOS ll~PU'l'ADOS !!>·, 4, DI~ 1915, A QUE SFJ 
RllPEI\ll O P.\1\ECEJ\ SUPRA 

O Congresso Nacional résolve: 
Art.ig-o unico. F.' o Poder Exc1mtivo autorizado a abrir, 

pelo Min.isterio do Justiço e Negocias Interiores, o credito 'de 

·' ··.:: 
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258:000$, supplementar tí verba n• do 'art, 2' da lei n, 2.924, 
dH ti de Janeiro de 1\l-15, pnm pngnmento de ajuda de .custa 
D.os Membros do Congresso Nacional no actual exercício; re
vogdas as disposições em contrario. 

CamDI!'a, dos Deputados, 29 de maio de 1015 .-Astolpho 
Du.tra Nicar.io, Presidente. - A. J. rla Costa Ribeiro, 1' Secre
tario. - Ju.vcnal Lamm•linc de Faria. 2' Secretario. 
-A imprimir . 

. · O Sr. Vida! Ramos-Sr. Preside!lte,peço permissão ao Se
nado para proscguir nas considerac_ões que bontem iniciei, cortl 
o fim de• demonstrar a ab~nlu~1 J'alla de fundamento dos boatos 
àu connivenfrin do governo de Santa Catbarina com o crimino~o 
movimento de fanaticos e bandoloiros,que por tanto tempo per·
turbou n ordem publica nos sertões do meu Estado. 

·Quando irrompeu peln primeira v.ez, Sr. Presidente, nos 
sertões do município de Curitybanos, o atrevido movimento de 
sertane,ios•, chefiado polo bandoleiro ou monje José Maria, 
nchnva-se nesta Capital cm servico do meu Estado e em 
1r·ntamento de minha sauclo, profundamente abalada. 

Ao illustre Sr. cor·one], Eugenio Müller, actual Deputado 
Fedm·al. e então Vice-.Govemador do Estado, coube a tarefa 
de rlirigir•, de acc~rdo com o illustL·e Sr. general Alberto de 
:\breu a campanha contra os bandoleiros, campanha que ter
minou com n morte do mon,ie .José Maria cm Jrnny, onde, in
felizmente, 'foi sacrificado o bravo e saudoso coronel João 
Gualberto, di:;no commandante da pelicin do adiantado· Es
tndo do Paraná. 

Qunndo reassumi o governo do Estado, a campanha tinha 
terminado pela disper.,ão dos fanaticos depois da morte do seu 
chefe. A paz, a tranquillirlade eram completas nos sertões de 
Santa Catharina e nadn fazia prover novo movimento de fa-
nn1.ico:; c bandoleiros. • 

Enl.retanto. um anno depois dos succe•sos do Irany, o go. 
vorno drt- Estado teve conhecimento de que um novo ajunta
mento se estava for,mnndo cm Tn.quarussl't, chefiado por Be
roovenuto Alves do .Lima, conhecido por Bencvenuto Bnhiano, 
Eusebio do.>· Santos, Chico Ventura c ·outr·os, que se diziam 
r.lli reunidos por ordem do mon,io José Maria, que havia ap
parocido a um filho de Eusebio âos Santos. 

O primeiro cuidado do governo do Es,tndo. St:. Presidento,, 
foi <l:u· nvi.~o desseR ncont.ecimon~os ao <ligno prestdente do VI
zinho E.,l.ado do Paraná r. no illusl!'o Sr. general Alberto de 
Abreu, i.ns.pcctor da região millar, c o fez nos seguintes 
termos: 

•Fio!'ianopolis, 7 de dezembro tle 10-13 - Prqsidenl_c ~s
t.n•r.lo Pn,r·amí - Curityba - Acnho receber segumtes mfor
mnçõcs do super•intendente municipal ele Cu!'itybnnos: Jlessol\ 
que mandei Jogar denominado 1'uquarussu verificar ajunta
mento nlli dizinm existir; assegura estarem reunidos cercn 
150 homens, 50 mulheres, mn,ior• parle nrmndos Winschester, 

• 
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com divisa hranca no. cl!apéo. Dizem-se guiados pelo monae 
que morreu em l!•uny c que pensam Ler I;enppurecido. Nesse 
sentido desembai'gtldor chol'c de Policia vac Lclcgruphal' ao seu 
collega desse Eslado. Cordcacs saudações. - V'idal Rumou 

Icloo.Lico telc~"''ammu dirigi ao S1•. geneml Albet·lo do 
:Abreu. 

O desembargador chefe de Policia dirigiu ao seu collcga 
paranaenso o seguinte despacho: 

•Fiorianopolis, 7 de dezembro do Jü13 -Dr. chcl'o Po
licia. - Cu•riiyba - Tenho noticias exactas novo ·n,iu11Ln.menLo 
i'anuticos 'raquarussú, numero supel'iot• lúO homens munas 
armados WinsehesLer·. Dizem obedecer ordens José i\laria, 
morto Irnny. Seguindo ho,ie fim dispersai-os e podendo acon
tec~r ka·nsporLal'cm-se zona sob vossa .iurisdiccão, julgo 
dever dar-vos sciencia. para as providencias que julgardes 
nl:lcessarlas. Saudru:ües. - Salvia Gonzaya, cheJ:e de. Policia.) 

Depois disso, Sr. Presidente, o Governo do EstllJdO pediu 
a i11tervençüo dn. União, cm telcgrnmma que dirigiu no Sr. 
lllinistro do Interior, que passo a lêr: 

«Florin.nopolis, 11 de dezembro de 1013-Exmo. Sr.i\finisLro 
Interior-Rio-AuLoridndes das Conmecas de Campos Novos e de 
Curilybnnos coinmunicam que um novo. a,iuntamento ~e serta
nejos l'nnuticos se cslá J'orrnnmlo ás margens do rio •ra.qun
•russú, n1'fluento do i\Iurombns, dispondo .i:t\ de numero supe
rior a 200 homens nemudos. Por ordem minha as rcl'eri·das 
autoridades vel'ificaram o l'ucl.o por pessoas de confiuuça que 
confirmam as primcl·r·ns noUc.ins. Receiando que o facto tome 
proporções e que se. l'CJlroduzam as lumentnvois scenns do 
Irnny, fft. seguir incontinenli p'nra aquclln zona. o desembar
gador chefe de Policia, acompanhado ·do uma !'orça· do Regi
mento de Segurança, n:fim de providenciar como as circum-

. stancius ·exigem .. Temendo, por·ém; que essas providencia'! , 
seJam inofficnzes sem que se,ium tomadas outras que evitem 
crue o llllndo de fannticos, como da. outra vez, tome o·"cnminlio 
do Palmas o se interne pelos sertões do Cnnoinhus c 'l'imbó, 
venho solicitn.r do Governo da União, por. intermedio de V .E~. 
o auxilio da forca federal. .Peco permissão para. l·c.mbrnr que 
seria de l.odn. conveniencia fazer seguir pela Estrada. de Forro 
São Paulo-Rio Grande, dous contingentes, devendo desembar
c~r um nn cst.ac;ito do Ca~adOI·, tomando .11 dü,e·cciio· do Curi" 
t.ybanos o outro na Est.nciio de Het"Vnl ou do Cnpinznl afim 
do toma.r a estrada que conduz a Campos Novos c dalli ·n. di
receito que as circ.umst,uncins de mome11Lo indicarem. DG 
Curit.ybanos seguiJ·am pura o nen.mpament.o 'CI1ls fanaCicos pos·
sons conhececlorns dn populuçiin ela zona, afim do ver· si 
consegue por meios sunso~·ios clispm·snl-o~. Si o rcsull.ndo -rrlr 
sa.tis!'ato!'io pnrLicipNei immedintarm•nl.c. a V. Ex. Cordines 
saudnc;ões. - Vülal Ramos, Governador.» , · 

• 
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Tendo pedido a intervenção do Governo Fedet·al, o Go
vernü do Estaria não se I imitou a auxiliar, por Lodos os• meios 
no E•Oll alr.ancc, a mobili~a~.úo elas !'orças do Exercito. Foz se
guir, oncorpomdo (ts !'orças i'odcraes pam Q lh•eal!'O dos acon
tecimentos, todo o regimento de segu•rança do EE·~ndo. Na ca
pHal, não ficou uma unica praça; as proprias ordenanças do 
Governador murcharam. O policiamento da eiclade, ficou· in
teiramente entregue :i sua população, a guarda dos edii'icios 
public<Js l'oi, nor m1lil.o tempo, !'cita pela soeiedade do liro 
h O" o PO·r popnlal'rJs, até CJUC, sabedor do '!'neto, o Sr. general 
Alberto de Abreu nuloriwu o dib'llü commnndante da guarni
r;ão, Sr. r:oronel Lobo Vianna, a mandar fazer eS!•e serviço pelo 
ll" llalalbiío de nrtilllcria. 

O Governo do Esuad<J fez lambem seguir para o theatro 
dos aconleciment.os, !lt'im rJe uuxili!lr as oporncões, o secretario 
geral elo Eslml<J, mujo!' do Exe:milo, Dr. Lebon Rcgis, actual 
Dcputndo. Fcctornl, nchnmlo-se jú alli o chefe de polici,o. 
desrJmbargtulor Salvio de Sú Gonzagu. , 

Oira, Sr. Presidente, ]lol'gunt.à, um governo que a;,sim pro
':edo\1. pôde sm· su,~Joil.arlo rle eonnivcncia com o movimento 
rcvolucionuriü dos Junnticos? 

·Nilo, Sr·. Prcsiden I. c.,· cont.r-.n os ta injusta aecusaçiío faliam 
bem nlto os l'nct.os, bl'udam o bom sem·o e ll propriil logica, 
pois niío r\ crivei que mi1 governo fomente um movimento 
wnlt•a M at\tot•idndos constituidas c, ao mr~smo tempo, com
bata com lodo vigor esse movimento. (Muito bem.) 

Logo d'epois, Sr. Presidcnlc;, foi impetrnda no Supremo 
•rribun:il Federal uma or.'d·ern rle habcas co,•ptts em favor dos 
fannt.ieos de 'l'nquaru.ssú. Ao Goveroadm do Estado, o Pre
sidente do 1.'ri1Junal requisitou ns prceisns informações .. De
pois de historiar o movimcntQ, o Governador do Est!ldo con
clu.iu o !•CU l.elegrnmmn de infocmnc-\ies, do seguinte. modo: 

•Por estas infm·mações que me tecm sido lrnnsrnitlidns 
~In miThuciosns dcspnc]l{ls telogmphicos, verifiquei que os sot·
tnn·e:i os. .s-e rcunir·um cm 'l'aqum·ussú, l'(rande parte dellef:• mo
,viâof:• por uma ,perigosa cxnltar;üo religiosa. 

Essa !•cunião, porr",m, assumiu desde lügo uma feição .per
turbadora da ordem publica. 

Alóm do cslnrem quosi todos o,. scrlanejos nrmndo,s ·de 
cnrnbinns Winchcstcrs, rovólv·e,res, etc., além de tm·em ostabe
leoidos trincheiras a<J longo rio caminho que conduz ú 'l'nqun
russll, desde uma legun· ele distnncin elo rerlucto; nlém ele dou~ 
ntnqt1•es consecutivos ú villn de Clllritybnnos: ulém dos snqurs 
que praticumm nus ansas ,l:'t nomcndno•; nlém elos rrmhos dr~ 
gado que esl.iio iniciando, conformo communicn o desembarga
dor chefe de policia, os rnnnticos estiío fnzenrlo cons~nntr!M 
exercicios, miliLnres solJ ns ordenE• de perigosos criminosos, 
como Benevcnut<J Alve.s ele Limn c oull·os, contra os qunes 
exisl.em mnncluclos ele prisüo. 

· Foi purn impedir a pruticn d0 lncs nelas, pa11n. restabe
lecer u ordem nnquclla Jonginqua zrmu e parn a conf:·Cq•u·ent~ 
prfsüo dos criminosos que alli se uehum, que o ,.Governo en-. ' ' 
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tendeu de seu dever tomar providencias decisivos c energicns, 
..,evitando :ussim consequcncias talvez muito tristes pum o Es
tado. 

O Governo rlo Estado pretende com. as providencias to· 
mada~. impedir a reunião de individuas armados, que dão 
guarida a criminosos, q·ue atacam forças encarregadas de man· 
le·r a ordem publica, que assaltam a·udaciosamente uma villn, 
que saqueiam casas, qu.e. roubam gadCI, üOmo ,já o fkeram e o 
eslfio fazendo os fanaticos de 'l'uqunrus~·tl, conforme as commu-
nicncõcs n que anteriormente alludb. · · 

Convém accon~U:ll' que ern v is la das informações clarns 
e prer:i01as do Govc1·no do Santa Calharina, o Supremo Tribunal 
Jledernl negou a ordem de ltabcas corJ)us impe:trada. Ora, per
sunt.o ao Senado: (• po~·siwl. accusar-se de connivencia com 
o movimento de fnnnlicos,. um Governo que fnlln em do
cumento J!Ublico, com ·esta fraüquezn ? que condemna cm ter
mo~ t.iio catc:;oricos osso movimento? ,\!Jsolutamonle nüo. 

You aqora lt•J' ao Sr.nado 11111 'iclcgl'Umma que expedi no 
meu <!minllnl.r. r•.onteJ·rpneo, digno Minisl!·o rlo Exterior, Sr. 
D1·. Lnt.H'O Müllcr. Esse thlcgJ•nmrrm. pa.1•a o fJUnl chamo a. 
ntir)n:;üo do Scnnrlo, prova que o Governo úo Santa Cntharina 
chamou insistcnl.r.rnmrle a attcnr;fio ·do Governo .Federal, para. 
o movimento .dos !'anati.eos, o prova Lmnbem que o governo 
calhnl'intmse sonh,, t•r·cve1· a cxlensflo que o movimen'lo teve 
depois.. · 

O l.rle:;ramma é este: 
<Dr·. Lmn·o i\Jülle1·. i\linisl;ro rlo Exterior -Rio -Estão 

infetizmcntc t!On!'il'mnclas as noticilns rlo inl'c!iz atàquc n Ca
ra~onl.ú. Si as medidas CJtW devem ser tomadas para a prompta 
rr.r,rcssfin dn :lLT'<•vir.!o movimento de J'nnnticos e bandidos não 
J'or·r•nJ "apnztls cln suJ'I'ocnl-o de urna voz, Leremos n con'fla
gr·noflo r!c umn S'J'arHh• zona qnc• r.Jles dominarão complclo.-
mr!Jji·O· animados eom o resu!l.ado do ultimo e.ncon!t•o. · 

Quanto mnis demora IJOuwr· maiores se1•ão as difficul
dnclros tJ os snr:ril'icios. Como ~abc, sempre ponderei que o 
ntnquc df'vcrin ser feito po1· duns eolumnns igualmente fortes, 
do mollo quo umn pudesse n.mpnrar a outra, o co!locar o ini
migo enl.r:J dons fogos. ,\c1·edito que niio IHI mais. iJI.usão pos
siw!l. I:stc audacioso movimento de J'annticos c linndidos, r~
clama a nl.l.onc.ito do Govemo Nacional, pot•quoe está pcrlur
bnnclo u viela de uma parle ela llepublicn. e póde ser, de um 
rnomenl.o pnr·n. ot!l.ror. aproveitado por algum pettmbndor da 
ordem, menos cst.upido do ·que os actunes chefes elo movi
mento. O molog-r•ndo alnquc n. Cm·agonl.r'r. nggrnvou muito 11 
siluaçiio flOJ'IIUO r.xultnrú o fanatismo dos caboclos, nugmen
tnnclo-lhcs o m1mcro o a conl'iuncn no suon tactico. de guerra.. 

Tudo isto que uhi l'ic.n não terú escapado no seu esclnre
ciclo espírito. Agunrdo. portanto, ancioso, noticias das provi
denoias do Governo Federal,, unico que tem elementos para 
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dominar o levante do fnnaticos, que apczar de todos as pro
videncias utú aqui tomadas osti\ so tornando cada vez mais 
SÓI~iO. . ,·:~! 

Vue para qunlt'O mczes que dura essa terrível luta, 
Os t•r.cursos elo l!isl.ndo estão ·COmpletamente esgotados.-

11üla/ narnos. Go,,ornndor.» 
~·t·. Presielcnle, cu poderia nppel!ar pura o testemunho 

elo i Ilustro Sr. general Albel'lO de Abreu. actual Deputado Fe· 
eleral, que, como eommandu·ntc, que foi, da rer;iüo militar, di
rigiu. r.om c.levndo criterio, com a sua reconhecida capncidact<> 
c in.excodivcl zelo, n c:nmpnnha conlt•a os fnnaticos, durante 
muitos mczes. · 

O gr.nera.l Alhcrlo do Abreu poderá ntteslM n conducta. 
do govet•no ele Sanln Cat.hnrinn, nesta qucst.lio, porque S. Ex. 
depositava nesse governo absoluta conrfianr,n. A minha cor
l'tJSpondolH:in -eorn o illuslro g-eneral, que guardo com especial 
carinho. 6 a prova do que venho de nffirmar. S. Ex., com
hinnvn Lodos os detalhes dn campanha com o governo de Santa 
Cal.hnrinn. . 

Ou t.ro l.csLonmnbo insuspeHo 11nrn o qual não posso dei
xar de uppcllnr, 1\ o do cnpitiio Adalberto de Menezes, q\]e com
mandou n nJ•im~irn CXJlr.dic;ão no redu elo de Taqur\J'ussü. 

O capif.ão Adalberto de Menezes ó um distincto filho do 
Pman{t o tambom um do~ mais bravos e diA'IIOS officiaes do 
nosso glorioso l~xcrcito. Desse distincto officia.l recebi uma 
honrosa carta, nn qual diz «que eUe e os seus camaradas da 
riifficil!imn ,jornada elo 'l'nqunrussú rcccher.nm do G-overno de 
Bnnta Cnthnrinn ns mais inequivoeas provas de solidariedade 
c valiosíssimo concmso, os quncs bastante concorreram para. 
rruo nlcnnr.nssemos, si não n victoria, no menos a alegria de 
numprir nosso dev.er, sem .sacrificar vielas preciosas. nem tam
pouco comprometl.cr a honra c os fins de tão delicndn missão.». 

Sr. Presidente, devo ainda clizcr, pnrn demonstrar a ener
ll'Ja com que o governo de Santa Cathnrinn combnteu sempre 
o atrevido movimc•nl.o do scrlnnr,ios cttJ0, ·depois do ataque e 
rlestrui1;ão do rerlncto do Tnqunt·ussú, .iulc-nnclo o commnndnnte 
dns fOJ;ças terminnrtn n campanha, pediu a. retirada de seu 
lml.alhiio do lllentro elos acontecimentos. Discordei dessa me
dida, por não considerar terminada a campanha e por enten
clcl' que a pr..rscguição nos chci'cs de lmndoleiros devia con-
tinuar. · 

Felizmente, dn mc~mn opinião foi o illustre general AI~ 
horto do Abreu. A S. Ex. passei, lo~m depois da tomada do 
I>educto do 'l.'nquai'ussú, o seguinte tclegrnmmn: 

«'Rxmo. Sr. l;'enm·nl Alberto do Abreu. - Grato pelas 
noticias V. Ex. mo trn.nsmit.tc, retribúo eongrntulacões pela 
victoria 'forcas Icgncs. Lamento estndo saudo distincto coronel 
Alleluin, ·enlretnnlo, estou convcnc:ido não duvic!nJ•:t !icnr no 
l.he!ltro dos acontecimentos emqunnto a ordêm'publica recln-

. mn~ seus serviços, si ni.ío se nggravar, a molestia de que .estái 
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soffrendo. como V. Ex., t.ambem entendo que a situação só 
ser;\ resolvida com a rlispcrsfio do n.iuutnmonto do Gt·ngnatú, 
onde estão os cltcJ'es desse louco movimento. P•ormitta. Deus 
quo clln so ei'J'eetue sem mais denumnmento de sangue.». 

Outro telegrnmma: · 
d~xmo. Sr. general Alberto de Abreu - Curityba. 

A.té hoje niio tenho noticia dispersfto fanaticos Garagoatá, pelo 
que é do suppor· que· osso ajuntamento se mantem. Como 
V. Ji.!x. desde Jogo presentiu, a ordem não ficará restabele
cida sem n dispersão daquello numeroso bando, a. frente do 
qulfll estilo os cabecilhas mais perigosos do movimento. Oll:alá 
o desastre que soffrera.m os fanaticos em Taquarussú facilite 
a tarefa elo nossas briosas for1;as e dos seus valorosos e abne
gados officiaes. Cordiaes saudar,ões. - Vidál Ramos.». 

Sr. Presidente, é sahido, por que a imprensa publicou, 
quo Bonovcnuto Bahi.nno ,um elos principaes chefes do movi
mento. tomou um dia a cstnoão de Cacador e obrigou o tele
graphisln a passar a um jornal de Curityba o seguinte tele
r;rnmma: 

~Rio Caçador, ü. - Peço publicnoüo das seguintes pala
vras: Esta riamos de pleno aecOrdo, si a forca federal inter
viesse a h em do nossos direitos; porém, foi ~ primeira a fazer 
violenllias, causando-nos muitas perdas e damnos. Declara
mn·n()s ~·olidnrin.• eom n Pnrnl!lí r ~m lll!lll dos nosso.<· rlir•Jitm. 
contrariamos a for1;a federal, pela sua violencia e o Estado 
de '~,anta Cntlwri·na. por Si•.rüm perseguidos os nossos direitos 
pelas autoridades collocadas nos acampamentos do Taqunrussú 
o Carngon ttí.~. 

01·n, se1·:\ licito concluir dn.s palavras do Benevenuto 
Bnl1inno. qm o Est.ado do Paraná ern··solidario com o rnovi
ar:nnlo ile ·ranaticns c bandoleiros ? (Pausa.) 

Absoll!famcnto 11iio: mas f:nmhem niio t\ licito a~[,ribuir ao 
F:sl.ndo do Snnta Ca!harinn, pelo que dizem ou possam dizer os 
Ali' ixo<. os Tavares o outros chefes elo movimento, que Santa 
Cnthnt·inn tenha quulquCI' connrticipa~,fío nesse moviment.o. · 

Como v~ o Srnndo. grande pnrl.o da campanha contra os 
fnnaticos deu-se durante o tempo cm que n humilde orado!' 
invc u hnnrn de governar o Estado de Santa Catharina. Por 
eP.Ic motivo per1o permissão no Senado para dizer ainda duu~ 
rmlnvrns n rrs.poito .dn minl1a nttit.udc depois que dei::•ei o go
vorno r!nquclle Estado. 

Sabem os meus 'il!nstres companheiros de representncão 
que dcixni o :;overno do Estado com a minha suuclo profunda
mr.n te nhuladn, precisando de repouso conforme aconselha
vam os meus mcrlicos. Enll·etanlo, Sr. Presidente, nü-o pro
CUI't'i esse J•opouso; ontl·ef:uci-mc, com risco da propria vida, 
:\ ln tn. contra esses bandoleiros, partindo para o município de 
.J.ng·cs ... 

O Sn. ADDON• BAPTISTA - Fez um grnndo sncrificio para n 
sun ~atide. . · · 

' I' !!.._ 
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O Sn. Vro.l!. n.o~Mos - ... com o brioso 5I! batalhão de ca
r.adorcs. prc~t.anclo a esse corpo do nosso Exer~ito serviços que 
foram pelo eoronol Alberie 0 Pires cornmunlcados ao genern.l 
BcLcmbrino do Cm·valho, .a bonomcrito par:ificador dos nossos 
sertões. · 

Chegando :í cidade do Lagos, incorporei-me aos meus 
amigos que nlli oc nehnvam reunidos. em numero superior a 
!iOO homens paru a rlel'esn da cidade, tondo tido então occasião 
de prestar ser·vi~os que foram elogiados pelo digno commun
dant.e da força l'cdoral, o Sr. Alleluia Pires o agradecidos pelo 
i!lustro general Sctcmhrino. 

Ao rcLiJ•aJ•-mo daquelle munir.ipio, depois de vencido~ o> 
fnnat1cos o reinar a paz ali i, tive a sntisfaciio de ler em um 
dos jornacs da capil.al do 'Estado o seguinte telegrammu.; 

d~xmo. Sr. Governador do J~slndo. 
Parte ho,ie para essa .eapilal 0 nosso amigo, c.oronel Vitlul 

llnmos.. que foi ncompnn h ado, no seu embarque, por toda a 
of!'ici:J !idade do batalhão. 

O coronel Vida! namos foi, nos momentos de maior perigo 
n que 'esteve sujeita esta cidade, um companheiro dedicado, 
.pr.ssnndo comnoseo as noites de vigiliu, tendo por esse motivo 
firmado ainda mais. a estima que lhe dedicamos.-Valgas No
~·es, commandnnle.~ 

Julgo, Sr. Pro;idente, ter dilo o bastante para destruir oq 
boat.os do connivoncia do governo do Santa Cat.harina .c-om o 
cr·Jininoso movi,mento que tanto preJudicou o meu Estado. 

Procurei resumir, o mais passivo!. as minhas cons.ido
rncõcs, para não abusar· da benevu!encin do Senado. (Não 
apo'iaaos.) . 
. Vou ·f:erminar; não 0 farei, porém, sem desta tribul)a ren

e e r as mmhas ·s.incerns homenagens ao glOriOSO ExerCito na
cional que ainda nesta dit~'icil campanha bom merec.eu da 
Pal.ria pelo sou heroismo o pela sua incomparavel abnegacão. 

Associo-me do cornção a todas .as manifcslar,ões promo
v iclns cm honra ao bonomerito general Sotembrino de Car
valho, pelos gTandes serviços que acaba do prestar ú Patria, 
e particulm·mente ao Estado que >tenho u honra de representar. 
(lllu·ito bem; rnu'ito. bam.) ' 

I 

OHDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - ConsLondo a ordem do dia do trnbnlhos 
de Commissões, vou lr.vantm· a sessi\o. 

Pum ordem elo dia da seguinte •Jesigno: . 
Discussão uuicn do· parecer' ela Commissiio do Policin · 

il. 32. do 1915, opinando que se.ia ~oncodida a. liooncn solici
tada pelo SE'. Senador .Tosó Mm·cellino. para ele1xar do compa
rccOI' ás sessões, por· mot.ivo de mo! estia. 

Levanta-se a sessão ás 2 horns o 20 minutos. 

. . . ' ' ~' 
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21' SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE 1015 

PRESIDENCIA DO SR, URBANO SANTa;, PRESIDENTE . . . 
A' 1 hora da Larde. abre-se a sessão. a que concorrem 

os Srs. Pinh·eiro Machado, Pedro Borges, 1\letcllo, Hercilio 
Luz. Pereira Lobo. Lopes Goncalves. Gabriel Salgado, Sil
vcrio Ncry, Tndio do Braúl, Arlhur Lemos, Cosl.a Uodrigues. 
Mondes de Almeida, Pires Ferreiloa. Uibr.iro Gonçalves. 'l'h·o
maz Accioly, João Lyra, Walfredo .Leal, Rnymundo de Mi
randa. Guilhr.rnw Campos, .J.oüo Luiz Alves. ]lci·nm·dino Mon
teiro, Erico Coelho, Alcindo Gu:mabnrn, Sú Freire, Bueno 
de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Gonzaga .Tayme. 
Leopoldo de Bulhões, .Tosó MurLinho, Alcnca.f• Gu.imnrfres. 
Generoso Marques. Vidul Ramos, Abclon ·nnplista c Victorino 
Monteiro (35). 

Deixam do comparecer com nnusn ,justificada os Srs. 
J.nur.o Sodré, .Tosrl Euzebj.o, Abdias Neves, Anlonio de Souza, 
Eloy de Souza, Epitncio Pessoa. RibciJ•o elo Dritto, Araujo 
Góos, Gomes Ribeir-o, Siqucira elo Menezes, Uuy Barbosa, 
J,uiz Viannn, Jos6 1\!nrcellino. Doming-os Vicente, Nilo Pe
~nnha, Augusto de Vasconcellos, F'J•ancisco Snllcs, Frnn
Óisc-o Glycorio, Adolpho Gordo c A. Azeredo (20). 

E' lida, posl.o cm discussiio c. som drhate, approvada a 
neta da sessão anterior. 

O Sr. :1.• Secretario declara rrue não ha expediente. 

O Sr. 2• Secretario declaro qnr nfin hn pareceres. 

O Sr. João Luiz Alves ( •) - Sr. Presidente. todos nóS', 
homens politicas, sabemos que ó sempre ardua a nossa tarefa 
no cumpr·imenr.o exnel.o do dever, mais assoberbado de diffi
culdndcs Q!Jnnrlo os interesse< Jlcssoaes e ns paixões politicas 
podem in.l'luii· como factores decisivos. 

Certo. nem. n mim nem aos homados Senadores essa col
lignr.no d~ inf.cresscs c paixões demoveeá, jamais., do caminho 
ti'úcndo. A mim hnsl.a. rlc un'l Indo, n tranCfuillidade da minha 
eonscirnein c, de oul.r·o. o apoio g-eneroso e inequi.voco qu~ 
tenho sempre merecido de meus pares. Eleito para ns mais 
impo!'t.nntcs commissúcs desl.n Casn. umn dns quaes, n de Le
:;islaeii0 e .Justiça, tive n honra de presiclit· ul:;uns nnnos, .iá 
n:" ~oús I.I·nhnlllos, cn.m ut'miin o digo, vendo nppr•ovndos até ~ste. 
Jnomento todos os pneccere.~. de que Lenho sido relator, em todas. 
ns qnosl.õrs polil.icns, .inriàicn.~ ·ou financeiras em que tenhD 
intorvindo. 

Bnstnvn n hnsl.n. porLnnto, t\ .minha nlmn, no meu espírito 
tJc politico, o .iul:::nmcnto dos meus pares. c n tranq.~lillidado 

,(')Este discurso nüo foi l'evisto pelo orador .• : 

•. 
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r.hsoluta da minha consciencin, certo de que íenho sabido 
cumprir o meu dever. · 

Não me arra.staria, portanto, :'t ll'ibuna o discurso hontnm 
proferido nu. 'Gamara dos ·Deputados, si .estivesse em causa 
apenas a minha lmrnillimu pessoa. Nelle, porém, foram envol
vidos o Senado e a sua Commissão de Poderes, em urna ex
pJ·essão que o llegimcn.to interno rla Gamara dos Deputados 
prohibe que ulli. fosse proferida, englobados .com.migo na pra-
tica de ignomínias. , 

O illustre Deputado a que me refiro, mostrou-se cioso das 
tradições paternas, como hontem sustentou no seu discurso; 
mas eu 110sso affirmur que S. Ex. dcllas se afastou. Compa. 
nheiro durante longos unnos de Cnmara do eminente Sr. An
tunes Maciel. todos nós podemos dm· testemunho da alta dis
CJ•eção, da nobreza do Lt·ato, da extremo. delicadeza daquelle 
r.otavel estadista brazileiro. E eu mesmo, em luta com elle. 
como J'oi, por exemplo, a luta que tPavamos em Lorno da 
questão da constituicü0 do Estado do Rio Grande do Sul, eu 
mesmo só Live de me lisongem· com a sua delicadeza, com a 
e~.tima com que sempre me honr.ou. 

O honrado Deputado, joven ainda ... 
O Sll. VIC-ronmo 1\loN'l'Ell\0 - Uma criança recem-desma-

mada. · 
O Sn. João Lurz ALVES - ••• inexperiente, .sem duvida. 

'cins praxes parlamentares, embora parlamentarista ardoroso, 
íl .ioven Deputado esqueceu-se de que neste regímen, bi-came
ral, não é lic.ito a uma das Gamaras cen$urar. sobretudo, com 
Gxpressões pejorativas, os votos e altitudes dos membros da 
outra. Esquer:eu que o propri 0 Regimento interno da Casa dij 
que faz parte prohibe expressamente semelhante altitude. 

Si a Mesa da Gamara dos Deputados, presidida P·Or um 
amigo a que me prendem, através de um longo período de 
lntns politicas, os Inço~. cin mais nnLiga l~ t)Slroitn amisnde c 
indefectível solidariedade, houve por bem não applicar a dis
]J·Osiçiío do Regimento, permitta-me que daqui eu lavre o meu 
tirol~slo. Não contra as uggressões pessoaes, porque, impavido, 
nu cumprimento do meu dever, as injurias. partam de onde 
r.arlirem, em vez de me intimidarem o animo. mais o estimu-
lam. Desprezo as in,iurias. , 

il!as nüo está om causa a minha pessoa, Está em alva n 
'decoro do Senado (apoiado) que nã.o podia ter sido atacaJ<> 
pelas expressões usadas pelo nobre Deputado. (Apoiado .. ) 

Individnal,menLe, agradcco a manit:estaçúo do leade1· da 
l:uncada elo Rio Grande do Sul ~ de outros illustres Deputados e 
como Senador lavro meu protesto. cm nome do Senado, p.,;. 
dindo enlrcl.anto, a esLa Asscrnbléa que l'Cleve o ardor do ,iov~n 
Do ruindo, podendo dizer-lho: Jl'IIC'I', saccr IJSl lo~'US, extra •.• 
(Muito IJern; m.uito bem.) · 

O Sn. LOPES Go:<ÇALVJ's - De modo que V. Ex. infere 
!ou concluo ler hovido condescendoncia injustificavel por: 
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·p~rlo do quom compele zelar pela rigorosa obscrvancia do Re• 
f!Jmento da Cqmara. 

O Sr. Victorino Monteiro (paln m·darn) - Sr. Presidente., 
t0ndo ~ido lido na Mesa o publicado ho,io no Diai'io dn Con(Jresso 
o .parcct>r snb!'e as elcicücs do Ceará, roqueiro a V. Ex. que 
eoilsullo D Senado sobre si .concede urgcncia para que estó 
Jlarcccr entre immodiatamentc cm discussão. 

Cor)sultado, D SennclD concede• a ursencia requerida. 

ELEIÇ.:\0 DE UM SENADOR PELO ClMRÁ 

Discussão unica do parecer da Commissão de Podel!es 
n. 33, de 1915, sobre as eleições realizadas no Estado do 
Coará, em 30 de janeiro do corrente anno, pal'il preenchi
mento do teroo do S~nado, c opinando que se,in reconhecido 
e proclamado Senador da Republica o SI'. F1·ancisco Sú, cóm 
deus votos em separ·ado: um do Sr. Alcindo Guanabara. 
opinando pelo reconhecimento do St·. Thomuz Cavalcanti, e 
outro do ~r. Raymundo de Miranda. propondo a annu!laQãQ 
das eleições. · 

Encerrada. 

O Sr. Raymundo de Miranda (pela ordem) - De aecõr~ 
do com o Regimento; requeiro ,a V. Ex., Sr. Prosidonte. 
pr•ofer·r.nciu paru o voto em separado que anrml!a as elei
~ões realizadas no Ceará, p-orque é uma preliminar. 

' 
O Sr. Presidente - Na fórmn do Regimento. em pri

meiro Jogar, sujeitarei ú deliberação do Senado o voto em 
separado que annulln as eleições procedidas no Censá, e que . 
diz: 

«Que sr.jam annulladas as oloicõcs procedidas em 30 de 
janeiro de 1015, no Estado do Ceará. para um Senador, na 
renovação· do terço no Senado Federal,) · 

Rejeitado. 

O Sr. Alcindo Guanabara (pela ordem)- ·Sr. Presidente, 
peço a·v. Ex. que consulte o Senado sobro 'si co!jcede prefe
rencia para o v(}to !)m separado, que elaborei. 

O Sr. Presidente·- Os senhores que concedem a prefe-
rcncia parn o voto em separado, queiram se .levantar. 
(Pausa.) . . 

Não foi concedida. 
Vou •submr.ttcr a votos as conclusões do parecer. ·(Pausa.)J 
São approvadas as 1Sell1lintes conclusões: 
1", sejam approvadas as oloicõcs realizadas no Estado do 

Ceará a .30 de ,janeiro do corrente unno, pura n renovu~üo do 
terço do· Senado, constantes do mappa i'ormu!ndo neste pa~ 
recer e nnnu !lactas as dcmai~! 

'c.\1.1~ ........ ~..:-u::.....: ... _, -·•' ' '' '"'''"" -• '' • • ·-·•--•• • .. •--·•••• ••·-··-·-·- • t'_ •. 
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2', seja reconhecido c procltmmdQ SenadO!' pelo· referido 
Estado o Sr. Francisco Sú. 

O Sr. Presidente ..:... De accúrdo com a deliberação do Se-o . 
nado próclnmo Senador da Republica pelo Estudo do Ceará o 
Sr. Francisco Sá. 

O Sr. Pedro Borges (pela o1•dam) -- Sr. Presidente, afim 
de consLut· dos Annacs, rcmctto á Mesa a declurucão do voto 
que dei sobre ás eleições realizadas no Estudo do Ceará, em 
30 de janeiro ultimo. 

Vem á Mesa c ó lida u seguinte 

llllCLARAÇ.~O 

Declaro que votei a favor do parecer do Sr. Alcindo Gua• 
nabara. 

SuJa das 8essões, 2 de junho de 1915. - Pedro Boraes., 

ORPEM DO DIA 

r.!CENÇA Ati SR. SENADOR .TOSÉ MARCELL!NO 

Discussão unica do pm•coer da Commissão de Policia n. 32, 
de 1915, opinando oue tie.ia concedida a Jicenca solicitada pelo 
Sr. Senador José Marcellino, para deixar de comparecer ál\ 
sessões, por motivo de mol'estin. 

Approvado. 

. O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou !é-; 
vantnr a sessão . 

. Designo para ordem do di.a da seguinte: 
2' discussão da proposicão da Carnara dos Deputados 

n. 4, de 1915, abrindo, pelo l\finisterio do Interior, o credito 
de 258 : 000~, para pag-amento de ajudas de custo aos mem
bros do Congresso Nacional; (com parecer favoravel da Com
missão de F·inanças). 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 50 minutos., 

25• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE 1!H5 

Pl\ES!DENC!A DO Slt. URBANO S.IN1'0S, PRESIDF.N'l'E 

· A' J hora da tardo abre-se n sessiLO, a que. concorrem os 
Srs. Pinheiro Machado, Pedro Bo!'>;os, 1\Tclcllo, Hercilio Luz·, 
Pereira Lobo, Lopes Goncalvcs, Gabriel Salgado, Silverio 
Nery, Tndio rio Bmzil, A1·thur Lemos, Costa Rodrigues, Mon
des do Almeida, José Euzebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gon-

' ,,.,,.' ' . 
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calves, Thomnz Accioly, J oüo Lyra, Wnlfredo Leal1 Rnymundo 
de ,lllirnnda, Siqucira de i\!enozes, Domingos VwenLe, João 
Lutz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho, Augusto de 
Vnsconccllos, Sll Freire, Bueno do Paiva, Aclolpho Gordo Al
J'redo Ellis, C:onz-aga Jaymc, Leopoldo do Bulllões, José hrur
f.in1JO, Alencar Guimarães, Generoso Marques, Vtdal Ramos, 
Abdon Baptista c VicLorino ~tonteira (37). 

Deixam ele comparecer com causa .iusLificadu os Srs. 
Lauro Sodr•l, Abdins Neves, Antonio do Souza, Eloy de Souza, 
Epitacto Pessoa, fiibeiro de Bril.to, Gomes Ribeiro, Araujo· 
Gôcs, Guilherme Campos, Ruy Bnt•!Jüsa, Luiz Vianna, Jo.sú 
)\larcellino, Nilo Pecanlw, Ale indo Guanabara, Francisco Sal- ' 
los, Bernardo Monluiro, }'t•nncisco Glyccl'io o A. Azet·'!do (18) •. 

Ii:' lida c poslu em discussão. a ucL:.t da ·sessão anterior. 

O Sr. Alfredo Ellis (~obre a ltcfa) ( ·) - St·. Presidente, 
dcsl'.io apenas l'azor uma cleclam~iio. 

Na votacüo, hontem, do paroc·er recouhc~eudo ::lenadot· 
pelo Ceará o Sr. Dr. Frnnci~co Sá figura o meu nome en
tre aquelles quu votaram pelo t•cconhecimcnlo do S. Ex. 

Nüo é verdade, St•. Presidente. Nilo votei a favor desse 
parecer; opinei pela annullação das eleições do Ceará. 

Eu nüo votaria pelo reconhecimento de qualquer dos 
cnndidatns, quer do Sr, Francisco S't\, quer do Sl'. general 
Thomaz C:nvalcnnti. 

J~ra isto, Sr. Presidente, que cu pl'clr.mclia declat•ar, para 
que não J'igupasse o meu nome entre uquelles que haviam 
'·atado o reconhecimento do Sr. Francisco Sá •COmo verda
dciT·o eleito pelo Estado d.o Ceará.· 

O Sr. Presidente - A declaração de V. E."i:. constará doo 
acta. 

V·c m a l\Ies!l c é lida a seguinte 

DECLARA!)ÃO Dl~. VO'l'O 

Declaro que nüo votei na sessão de hontcm, 2 da .iunho, 
a ·favor do recunhecimento do Sr. Dr. Francisco Sá, por ·en
tender que ns eleições do Cenrú deviam ser annulladaa. 

S'ala das sessões, 3 de .i unho de i 915. - Alfredo Ell1"s. 

E' approvada a acta. 

O Sr. i" Secretario ,dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Um do St·. Dr. Pandiá Cnlogeras, Ministro da Agricul

tura, participando ter assumido o P-xorcicio do enrgo de Mi-

(•) Este discurso nlio foi revisto pelo orador • 
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nistro da Fazenda, interino, durante a licença do resp·ectivo 
titulm•. - Inteirado. 

Um do Sr. Frederico ArJ'onso de ·carvalho, :Ministro das 
Relações Exteriores, inlel'ino, comrnunicando ter encaminhado 
ao SI'. Pl'csidcnte dn Republica a mensag·em do Senado par
ticipando a upprovac.ão dos u!Limos actos referentes ao Corpo 
Diplomatico. - Intei.mdo. · 

'felegramma do S!'. Govet•nador do Estado do Piauhy, 
communicando a mstallação dos trabalhos da Asscmbléa Le-
gislativa. - Inteirado. · 

' 
O Sr. 2' Secretario procede ú leitura dos seguintes 

PAllECEIIES 

"i' 35 . - 1 ~ 15 

Não tem mais ·razão de ser o projecto n. 19, de 1808 re
!;ulando os serviços de esgotos e abastecimento de agua desla 
Capital. · 

Os decretos do Poder Executivo ns. 9.070 .e 9.087, de 3 
o G de novembro de 1911, reorganizaram os serviços a· cargo 
oa Rcpa:·•ição do A!;m•~. Esg-otos ~ Obras i'ublicas. reswbele
cendo o ultimo 'de!Jn;; a repa•tic:ill d·) dovo•rno ,iunto.a The 
Rio de .Janeiro City Improvemen ts Company, Lilllited. 

A' visJ,a disso a Commissão é de pa.reoor que seja o mesmo 
projecto rejeitado. 

Sola dns C'ommissões, 2 de junho de 1915. - Gene1·oso 
,11m•quns, Presidente·. - Silverio Nel'1J. Relator. - Bernardino 
Monteiro. · . . 

N. 36- 1915 . 
A' Commissão de Ohrns Publicas e Emprezns Privilegiadas 

fol presente a proposiciío da Gamara d<JS• Deputados n. 106, de 
1901, que concede privilegio, uso e goso para construccão de· 
uma estrada de ferro que, pn11Lindo de Santarem ou outro 
ponto que melhor os estudos determinarem na margem do 
'I'apnjo?.. no Pará vá n Cuyabá e com u mramal do ponto 
mais conveniente ú fronteira boliviana. 

A Commissão, depois de estudar com uttencão a alludida 
propsi~ão da Camnra, ,julga que o mais, acertado seria habili- · 
tnr o Governo com os recursos necossartos para mandar proce
der aos estudos ·respectivos, afim de que se pudessem fixar com 
se:;tirnncn as linhas gernes do plano a executar. 

Ou entüo. desde que fosse feito esse trnbalho preliminar, 
J:Odcrin ninda o Consresso autorizar no GovernG. si assim .iul
gnsse conveniente, n providenciar quanto aos .estudos defini
tivos o ú construccão

1 
adoptando-se o regimen da lei n. 1.126, 

de 15 do dezembro ae'1003. 
Nüo obedecendo n um plano geral. racionalmente traçado 

em presença de elementos geodesicos e topographicos, suffi
.cient.emente exactos, poderá essa conce!·Siio n•cnrretnr gran-

v~.rn 5 
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des inconvenientes para o progresso de tão vnsln zona, nlóm do 
pesados sncril'icios para o 1'l!ctiouro Nuuional. , 
. _ Nes·~as cqn~ições•, é a Commissii0 do parecer que a .propo-

srçuo :sc,Jn rcJeilada. . , 
Saln das Commissões, 2 de junho do 1015. - Generoso 

?rla7'fJ1UJS, P.residenlc ,._, Süvcrio Ncry, Hélutor .-Bcmardiuo 
illonteiro.-A' Oammissão de Icinau~us. · 
' 

O S.r. Victoriuo Monteiro (pela ordem) - Sr·. Pr·esidenlt'• 
uelmmlo-sc nu ante-saiu o 'illuôlm Sr. Dr. Francisco Sú. Se
nador eleito c rccon.hct:ido pelo Estado do Ceart\, peço u V. J~x. 
que s cdigne JJamear a ·t:Oirimistião que devo conduzü· S. Ex. 
uo recinto, aJ'im do tn·estar o compromisso regimental c .tomur· 
as:scnlo. 

O Sr. Prcsidcnto - Nomeio os Srs. Senadores Victorino 
i\lontei!'o, Thomuz ,IJccioiy e :roão J,u.iz Alves. 
· (lntrodu.zirlo no ?·ecinto, presta, j!l.nto â Mesa, o COrrtJ)1'0• 
misso ·reairnental, fJ 'tO'l:w assento o Sr. F1•ancisco Sd.) 

O Sr, Lopes Gonçalves ( ·) - Sr. PJ•esident.e, para os cum
primenl.os ele boa vinda ao Sr. ~Jin,isLro dn Exterior cm seu 
regresso dns Uepublicns do Chila, Uruguay c Ar•gentina. 
nomeou V. Rx .. cm uomo do Senado, urna delegação qu-e, hontem 
á noite, desempenhou-se da :;.un in0umbcncia,trazendG de S. Ex. 
9 Sr. D1·. Laura Müllcr·, os mais oordiaes ugradeciment.os pela 
p-onLiloza desta Casa e pela expressiva manifestação do. soli
dariedade cm torno do .convenio que, cm nGmc do departamento 
do Executivo da Hepublica. ncnbu de celebr·ar. 

Sr. Presidente, este nosso ultimo acto do politica inler
l'ncional, que repcr·wt.iu, wrn applausos e sympaLhins, em 
todos os Estados da Uniüo, elevando hem alto as tradicões da 
nssa ·cbt~ncellarin, nada mais representa quo o espirita syste
matico e methGdico, ainda vivo e cheiG de Julgar, dos tratados 
cvloniacs. h>ispano-iu~itanos do 13 de jnr1ciro de 1750 e 1 de 
qut~1bro de 1777, ·COJ).h·ccidos pelos nomes do tratados de Madrid 
e de santo Ildefonso, 

Com cl'i'cito. quem, r:om al·tencão, esludnr esses. monumen~ 
tos tio XVIII · scculo, .n iUi\ lcoLLI'n c o .sou cri teria, levando o 

· trnbijlho de investigaciio aos diversos meios poiilióos-sooiues. 
aiúm da j)enin.~ula Iberica, uuscullando, com isenclio · de ani
mo> a·s luLas o rivalidades, CJllC dividinm as nacõcs européas, 
LumandP ainda. ern co~idot·ucão as difriculdudes que .i:'i us
SfJdiavam u UP,spanlm o Pal't.ugal, devidas ás ambicqes ·tcrri
torjacs ela l:lotlnnt:ln. Inglatpr·ra c ]'rnnco, ha d~ ~onv1r q:ue os 
r.sludistas JlO!'IugunzcR o h·CS]litnhóos, nos domrmos do mtor
nncionaliômo, prestamm os .mu.is assign~lndos servicos ú.s na
cionalidndcs que se l'undurrum no contmente sul-americano. 

(') Este discurso nüG foi revisto pelo orador. 

,·~··· ... ... ' 
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E' que .i:'L se divisa nc;sc:; Yclhos convcnios a consaSTa
c:ío implicila do uti :JO•sidclis, crue o pretor da cidade etema, 
cn.t sçeulos. da. eiviliznr;i'io roninnn, ~o .alto d.e sua cadeira, dis
üllnunclo .lusi,Jça, na ·esphcm do dtreJto pr1vado, longe estava 
dl' suppot· rossr,, mais l.m·dc, com o decorrer dos tempos, uma 
J•t•gra salulnJ• dr' dircilo publico, desl.inada a dirimir questões 
de limiLcs. . 

R então, Sr. Presidente, os nossos estadistas do Imperio, 
rcspoitando c1.se clcmcnlo hislorico, que sempre foi um ele
men I o de paz, asW/l'U!'lii'am. ror esse meio, a nossa probidade 
civir:ct o o nos~o progresso, como se poderá ver nas notas di
plomatica; trocadas entre o Brazil c o Perú, Venezuela, Equn-

.. dor, l'arag·uay, Bolívia c Columllia, determinantes dos tratados 
pam dcmarcaçiLO das noos11s fronteiras. 

. Dessa linha de condueta úl'astou-se unicamente o tra:tado 
dl• :w de setembro de 1885, celebrado· em Buenos Aires com a 
llepublica Argentina, o que di1'J'icultou, poderosamente, a. 
missão que, cm 1890, levou áquellc paiz o glorioso patriarcha 
cia .llopubliea, meu inesqueci1·el meslre, chefe da democracia. 
que honrou esta Casa, o saudoso Quintino Bocayuva. 

Porlanlo, Sr. J'resiclente, vivendo, como vive. a obra de 
!tio Branco, que é dos nossos dias, memoria sagrada a que se 
curvam, rev~t·entes, f.odos, os povos civilizados, bemdigamos. 
ne~l:a. hora e para scmpre,como membros do Poder Legislat.ivo e 
reprc~r.nl:antes 'de um dos or:;ãos da soberania nacional. a boa 
eslt·cl!n quo n,os indicou i:mt·ll a prcsidcncia da Republica um 
digno, honrado c i!lus.tre continuador do gigàntesco vencedor 
das Missões c do Amapá e reivindicador do Territorio do Acre. 

Tenho concluido. '(Mu'ito bem; mu.ito bem.) 

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada. 

ORDEM DO DIA 

CREDITO PARA PAGAMEN'I'O DE AJUDA DE CUSTO 

2' discussão da proposieii.o ela Camm·a dos Deputados 
n. · t de -19:15, ahrindo, pelo 'Ministerio do Interior, o credito 
de 258:000$, pura pagamento du ajuda de custo aos membros 
do Congresso Nacional. 

Approvada. 

O Sr. Presidente- Estaml · esgotada a ordem do dia, vou' 
levantar a sessão. 

Antes porém, de o fazer e de designar a ordem dos tra
balhos ele' nmanhií, devo declarar no Senado que hontem se 
completou o pt•nzo ele .\5 dias ussignndo pnra u .Commissüo 
de Poderes c!nr pareceres sohre as eleições procedidas a 30 
do janeiro do corrento nnno para n composicão do terco. do 
Son'ado. E~su Commissão, porém, até ho.io não devolveu ti 
Mesa os papeis J•olativos ás oloiçües da Pnr.ahybu, Pernam
buco, Puruná e Ri c; de Janeiro. Todavia, a Mesa toma n deli-

: 
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hcracão âe s6 • incluir na. ordem do dia de amanhã li 
.e!ci~ito realizada no di1t 30 d1' ,janeiro do corrente nnno no 
Estado de Pernambuco, pat·a JH'eenchimonl.o do teroo da rc
prcsentnoiio daquelle Estado nesta Casa, visto ter sido o uuico 
cm. que J'oi apt·esentado um só dipl-oma. Nos. outt·os J~stados 
ha duplicata de diplomas. Assim. no Estado dn. Parahyba 
i'ornm conferidos diplomas aos Srs .. Pedro da Cunha Pedrosa 
c Lopes Maclmdo; no Estado do. Pat·ani\ :l'ot•am Lambem 
diplomados os Srs. Ubnldino do Amaral li'ontoul'a o Fmncisco 
Xavict• ria Silva, o que lambem se verifica ·com o Estudo do 
'lHo de :JmHJiro cm que :l'ot:am diplomacias os St·s. Miguel 
Joaquim Hibeiro de Carvalho o Lourenco Maria de 'Almeida 
J3apLista. 

A Mesa não julga que as cleir;õcs nesses Estados cste,jam 
na conformidade do 1\1'~. 7" da emenda ao Hegimento appro
vada em 30 de dezembro de 1 90!l, que diz: 

<Findo ·O prazo de 15 dias da da~CL da aprcsentnr;ão do di
ploma, r! independente de requet·imento, a M csa incluirá, 
.obrigatoriamente na ordem do dia, o reeonhecimf!nto do Se
nadO!' diplomado. 

Havendo, portanto, duplicatas tlc diplomas noH tres Es
tados .a que me acabo de rüJ'e!'ir, pensa a Mesa que cm relação 
a esses, nito se verifictt a hypot/wse do art. 7' da Heforma 
Regimental, razão por que só incluirú em ordem do dia, cm 
discussão unica, as .elcic;õés rr!alizadas no Estado de Per
nambueo. 

i'iada mais havendo a tratar, vou Jevanl.ar [\ sessão. 
Designo para ordem do ·dia da seguinte: 
Diseussiío unica da elei~ão procedidti no Estado de Per

namlmco em 30 de jaucit·o do corrente anno, em que :Coi di
plomado Senador o Dr. .Tosé !luJ'ino Bezel'l'a Cavaleanti 
('tnclu:ida independente cte JIU1'CCC1' tia Comm.issão de Poderes, 
em vista do disposto 110 w·t. 7' da úulü:ação approvada em 
sesscio de 30 de dezembro de /.?01!). 

Levanta-se. a sessão ás 2 horas. 

2G" Sl~SS,i.O, mr !, DE JUNHO DE iOJú 

PlllcSID~:-"GIA DO Sll, UI\OANO SAXTOS, PllllSID."N'I'J> 

A' ·I hora du tarde, abre-oo a sessiío, a que concort•om os 
Sr:;, Jliuhcii'O :\Incitado,· Pedro Hor[{e~. i\lotcllo, llereilio Luz, 
Pet·uit•a Lobo, Lopes Gon('a!Yes, Gnbri·cl Salgado, Silverio 
Net·y, Judio do Hrnzil, :llendes do Almeida, .José J~uzulJio, Pires 
Fel'!'eirn, Hi!Jeiro Gonc)ulves, Francisco. S:i. Antonio do Souza, 
João Lyt•a, E!o)~dc Souza, Raymundo de Mirundu·, Siquoira de 
Menor.r!s, Guilh·ormo Oarnpos, Huy J3arbosn, Domingos Vicom.,, 
Jo1io r.uiz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho, Augusto 

,, . . . . . 
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de Vasconcellos, Sá Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Mon
teiro, Adolpho Gol'do, Alfi·c,do l~!lia, Gonzaga .Tayme, Leo
poldo de Bulhêies, .rosé i\lul'~inho, Alencar Guimarães, Gene. 
roso Mol'f]Ues, Vida i HumoR, Abdon Baptista e .V iclorino Mon
teiro (3\l;, 

Deixam de comnnrecer com causa justificada os Srs. ·Lau
l'O Sodt·•\, Art.lmt• Lemos, Cosl.a Hodrigues, ·Abdias Neves, Tho
mn~ Accioly, Epil.aeio Pessoa, Wall'redo L'eal, lUbeiro de 
B~itlo, Araujo Góes, Gomes fiiboiro, Luiz• Vianna, José 1\!ar
eellino,. Nilo Pccn.nha, Alcindo Guanabara, FraneiRco Sa!1es, 
Frnncisco .Giyccrio e A. Azet·odo (li), 

E' lida, posta cm discussão e, sem debate, approvada a 
nela dtt scssã.o anterior, · 

O Sr. 1" Secretario di\ conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieio do Sr, Dan las Barreto, Governador do Estado de 
Pernamhueo, ngrudccondo a cominunicação do Senado de estar 
const.ituida a sua Mesa, "- Inbei.rado. 

O Sr. 2" Secretario pror:e.rJ,;, :'t leitura do seguinte 

PARECEI\ 

N. 37 - HllG 

A' Com missão de Poderes ·foram presentes as authentl
cns e mais po.poi·s relativos :i eleiç;ão realizada no Estado do 
Paraná, nm ~O de .ianeiro ultimo, para a l'enovação do terço 
do Senado. 

Com diplomas 'expedidos pelas duas .Tunlas Apuradoras 
f!UC ~c rcuniràm na cidade de Curityha, upvesentaram-se 
perante a Commissão, disputando cada qual o seu reconheci

. monto como Senador por esse Estudo, os Srs. Drs. Francisco 
Xavier da Silva e Ubnlclino do Amarul Fontoura, que so fize
ram J'opresenl.ar por pt•oeuradores devidamente constituidos. 

1?cndo n Commis;;fio, no começo ele seus -trabalhos, .por 
. proposta de seu i Ilustre membro Senador João Luiz Alves, 
J'esolvido dosprc~nt· os ·diplomas cm duplicata o considerar 
os seus portadores l'eciprocnmonLe contestantes e contesta
rio~ dosnccossmio é agot•a e:mminar a consLiluicii.o dessas 
jun'tas c apreciar n legalidade elo .seus actos e deliberações, 
'ct11clos por inexistentes, como 1'01'111\1., os d'•nlo\11115 (tot' cllas 
expedidos, . . _ · 

:Entra, por 1sso, n CommJSS!LO desde !Dfl'O no exume dos 
papeis rolnl.ivos ao pleito, constdot•nndo .sl.mult~ncnmcnto ns 
aiJ.egucücs que, de parte n parte, nos prazos reg'tmentuos que 
lhes fornm concedidos, produziram perante ellus os procurn. 

·, 
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d9re.s dos candidatos plei•tea. ntes, em defesa dos respectivos 
direitos. 

_ A primei~a questão que se d-epara no exame üa Commis
sao. é n relativa ;\ organização das mesas que pt•esidiram a 
elel~ão na maioria. dos municípios elo Estado, o que o pro. 
curador do cnndidat.o Dt·. Xavier da Silva. ermsiclor\l eonsl.i
tmdns contra exprossn disposição do lo i. para concluir dálü, 

'>nos .termos do a!'t! 116, n. 1, da lei eleitoral vigente, pela 
nulhdade das •eletcoes roa.lizadas perante mesas assim organi~ 
zadas. 
. E', .sem duvida, importante a questão; porque do crite

rto que fôr adoptado para resolvei-a está na realidade depen
dente o ,julgamento do pleito de 30 de ,janeiro no Esta.do do 
-Paraná. 

A Gommissã.o, con'hece!ndo das e1!ei.çõ.es reali~adns nod 
Estados de Goyaz c Alagôas, em pareceres unanimes que 1'0• 
ram approvados pelo Senado, na presente scssiio legislativa 
não -se afastando a!i(LS do cri·l.erio adoptado em !egisln.tu
ras ·anteriores,· com intel!igencia liberal dn texto da !·Di, tem 
consagrado como regra que, const.iluida legalmente a junta 
organizadora das mesas, n. simples omissiio, na respectiva 
acta, da especificação dos votos dados aos cidadãos escolhi~ 
dos para mesarios e supplentes não deve por si só determi
nar a annullar,ão das eleições .perante ellas realizadas, não 
obstante da lettra da lei rcsultm· a •Convicção ode ter o legis
lador com essa exigcncia pretendido habilitar o poder V·erifi
cador a conhecer da regularidade com que foi observado o 
prqc~sso por ella rccommendado para esse acto primordial dtl-
eleJ,çao. · 

De facto, tal omissão, isoladamente, não tem levado as 
Commissões de Poderes a tão rndir.al solução. Os. pareceres 
que a aconselham, assignnlam concurrentcmenL·3 com cl!a, 
outras circumstanci-as, factos o incidentes occorridos durante 
o processo eleitoral que, denunciando a existencia da fraude 
cm suns diversas modal.idades, contribuem para alterar, modi-
ficar ou .inv.erter o resultado real do pleito. · . 

Adoptar e.rirterio diverso, ou restringir-se o poder veri. 
ficador ao texto litteral da lei, seria talvez autorizar soluções 
nbsurdas. · 

Nô proprio Estado, cu,ias eleições a Gommissiio ora es" 
t.uda. poder-so-hia exactamente verificar essa. hypothese. 

narissi'ma é a. neta de organizaçiio de mesas no Paramt 
eil1 que tr:nha a respectiva Junta consignado o numero de 
votos reeebidos para mesarios r supp!entos. Bem poucas das 
que a Commissiío examinou tl'nzcm essa especificação. 

Annullar l.odas só pqr esse motivo, scJ•ia crerrr nmn si
tunciio para a qual n lei nãn ofr.crccc rrimocr<o, desde que ns 
mosa.s sr\ r1nr!em sr1· organi~nr!ns no 'fim rlc cadn legislatum 
parn a seguinte, O 'Estado teria de !'icnr com a sua represou-

.... , ... 
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tac~o desintegrada, no Senado da Republica, durante tilo longo 
per10do. 

Pura ·nttó chegar a essa solução que seria in,justiflcavel o 
absurda, prefere a Commissão adoptar o criterio mais lib2-
ral, nlit'ls .ifL consagrado pela .iurispruclcncia parlamenlnr do 
só annullnr eleivõcs perante mesas organizadas com essn. 
Ü'a)lss-rcssão da lei'. quando com ellit concorram, no processo 
clolt.oral, ouLT·ns faltas, uir'cumslnneins ·c factos que, impor
tando cm infrncç,ics !egacs, possam ser considerados verdn
doirns manif'cst.a(:ões de fraudo que infliln para modificar o 
nll.crnr o J•csultarlo real do pleito. 

Adoptando esse crit.erio para base do seu' estudo, passa 
a· C o mm is são ao exame Sim ui tanco da organização das mesas 
c do proecsso •<!lriloml cm caria um dos municípios ,do Estado, 
pronunciando-se u rcspei to da validade ou nullidadc das 
!'csp·ectivas clcir;õcs. 

Prc;;idicl:t pl'lo ;;egundo supplcntc rio juiz suhstil.uto 
federal, tendo corno secretario o a.iudnntc rio procuradot• da 
Rcpuhliea, a .iunln que or11nnizou ag mesa~ deste mun.icipio 
eonstil.uiu~sc eom sete membros da cammissito cle alistamento. 
Foram recebidas sete cedulns emn dous nomes cada uma. Con
scqurmtemcnte, quatorze votos l.cJ•inm de ser rlistribu,idos, pelos 
cinco mcsnrios e •cineo supplcntcs, cm cada c.~crutinio, para a 
con.~tiLuiçfio da mrsa de cada sccç:io. A neta, porôm, distribue 
35 votos pelos einco mesarios de <:nela uma das quatro secções 
cm que csttÍ dividirlo o município, sele a enda um, c, não ob
stante :1 igualdade ele votação para todos, sem t·ccOJTcr no sor
teio, dcclat•a quo J'cspcilou a inlcrp.alnçüo, dcsi:::nrnndo os 1 ", 
3', G", 7" c !1" votados pnm mcsarios, Não lm votação para os 
supplcntr,s, mas a aela dcolnra que siío el!e~ os ~". '•', lic, s• 
c 10' ·nwú votadas. · 

Ahlm de se verificar que appareccram mais votqs do quo 
os de ~tJc dispunham os m~mhros da .iunt:i, resulta do exumo 
desse rlor.nmcnlo que foram transgredidas a~ disposicões da lei, . 
nas d1'U1Uis phascs do processo da J'ncmaçito dns mesas. 

Nã.n podem, pois, nos termos do m·t. Hü, n. 1, da lei 
· clcitoml, ser apurada~ ns cloiçúcs deste municirlio. 

Nota-se, alóm disso, examinando as aulhcntic.as, que a da 
primeira scccilo csl.:í apenas assig-nnda por quatro mc~al'io;; c niio 
foi transc1·ipta, eonforme dispõe o at·t. 81 c prova. a certidiio 
passada pelo tnlwlliiio Mnrnvalhos (rtormnwn.t.o n. 22), junto :í 
oxpo~iQ:1o Cm•va!l!o Clmvcs apresentut:ln :'t Gamara dos Depu
tados c que foi prcsPJ!Ln :í Commi;;são n J•cqucrimonto do pJ•o
curarlo!' do r'nnrl idnlo Xavier cln Sil\'u. 

Nn .3'\ :1 11 r. /jll l'C!Il'Odu~-so o nwAll1!l fneto; nfio fot~am h·nn-
sut·iptns as actas, conforme a •citada ccrlirl:to. · . 

Devem .ser, pois, nnnulluclas as eleições de'sto municipiot 
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· Sob n prosidencia r.lo 1" supplenle do .iu iz subslil.ul.o fe
derai, cinco mcmbr•os rri'J'cclivos c seis su'pplcntcs da comrnissão 
do aiislamcnl,o, conslituiu-se a Junta organi~ado!·a uns mesas. 
Na falt.n do a.iudwnte do.procUl'adoi' da Jlepubiica, qun dcila ó 
o sec!·ctario, nos termos do art. li'!, J'oi nomeado :par·a substi
tuii-o o cidadiTn João da Costa Vianna, de aceÕI'do e<Jm o 
aviso do MinisLcrio ela Juslir;a elo 2·'1 elo novembro ele :1005. 
· Procedendo-se :í eleição, foram recebidas on1.c ecdulas, 
contendo cada "tuna dous nomes. A a ola não declara o numero 
de votos recebidos pelos eidndãos votados, mas os designa por 
ordem como mcsarios c sup,plcntcs- sem mais referencia ao 
processo determinado na lei para a di5Lribu·ição dos votados 
por essas duas categorias. 

Houve, pois, transgressão dàs preceitos legaes, •na orga
nização das mesas, não ~endo observadas as suas prcscripções 
quanlo (L eleição dos mesnrios c supplenlcs. Consequente
mente, si outro fosse o critcrio adoptado pela ICommissã<J, só 
por isto seriam nullas e:c-1Ji do art. 116, n. I, as eleições rea
lir.adns pez·antc mesas assim constiluidas, nflO ílcvcndo, pois, 
.~er wpurados os J'esultados verificados nas divcrs:1s secções 
dr.sle municipio. 

As authentieas, rorém, ainda revelam n cxistencia de 
outl'os vicias c irregularidades, que, imrportando cm flagrantes 
violações de preceitos lcgaes. mais forcam a Commissão a 
chegm· a essa conclusão. 

Vê-se assim que: 
1' secção- Não consta da authentka -que tenha si rio ns

signado o original da acta. 
2' secção- Conferiu e concertou a authentica o cidadão 

Antonio Cesat· da Hocha, que se attribuc a' qualidade de es
cr·ivão- do judicial ou arl-hoc- a acta não o di?.. 

Si ail-hoc, niio foi Juramentado, nos termos do arL. 81 da 
lei. A acta, on,tretanto, declara que foi designado para fazer 
a trariscripção, conferencia e .concerto o segundo Labelliúo da 
comarca. 

Assisn·ando o termo de encerramento cst:í o fiscal Antonio · 
Augusto de Sampaio Santos Junior, que não só niio tem seu 
nome entre os fis~mes que a acta menciona, como rnão assigna 
a lista de presenc~. 

,,. secciío- O concerto nfw tem data c a lista de assigna
tu·ras é evidentemente falsa. São iguaes no Lraço da iettra 
todas as firmas que comccani por Francisco, João c .roaquim. 

5' secção- No corpo da ru~ta não se designo. o nome do 
cscrivílo incumbido da trnnscripcão; entl'etanto, apparcco con
ferindo c concertando a authenticn o escrivão ad-l!o•c Patricia 
.Fontoura, quo é ao mesmo tempo um dos fiscaes nelln men
cionados., , 

,. 
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Nos ta sccr;ão, segundo o provou o procurador do eanrlidato 
Xaviel' da Silva, ~om documentos sob ns. , o. mesa impediu 
que exercesse o. fiscalização dos tmbalhos elcitorae~ o fiscal 
nomeado pelo candidato gcnel'al Fet·reit·o. de AlJreu, reml>indo-so 
a mesa, altím disso, antes da hom legal. 

R" secção.- A authontica cstú conferido. .•por escrivão 
ad-hoc niio,jummcntado c .a concerto não tem data, o quo re
vela QUIJ a nela nfto foi lransct·ipla immcdialnmente, como 
pt·eccitún o art. Sl da lei. 

,\ lista d1; a"signnturas é visivelmente falsa, bastando 11nra 
isso Clllll'it·mar o confronto das ussignaturas dos mcsarios ahi 
lau~adas, corn as que constam da authcntica, tão diss.cme-
lllantcs são ellns cnll·e si. ~ 

~" secção- A au thcnlica cst:'t conferida por escrivão 
od-hoc não jmamcntado. · 

1[ 0" sccç.ão- Lista de presen~n visivelmente falsa. As as
signaturns dos mesal'ios Otympio .Tosé Pereira, illnnocl· Nunes 
.Mal'quesinc c ·Salvad,or Dias do !tosaria, ncSBn lista, são muito 
diversas das •que constam ela authcntica. 

Ass1/1lfJUJI de Cima 

• 
.Junta consLiluida sob a prcsiclcncin do primeiro supplento 

do .in iz substituto l'edr.t·al, com cinco membros da commissão 
de alistamento e tendo como ''eerctnl'io o a,iudante do pro
curadot' da Republica. 

Houve um s(l cscPutinio 11t1rn a eleicfio da mesa de cada 
secr;lio, mas a neta não moneiona o numot•o de votos apurados 
para cada mesario c sut)plonlc, nem :l'a7. rcfet•euciu ao sorteio 
no caso de ompnlo, que noeessnrianwn~c se let•in dado, entro 
os votados. Indica, apuntt:<, pot· ord,!m de ''.iass i l'icacão, os 
nomrs dos. mesaJ·ios n supplenlcs .que 1.\eclal'a eleitos. 
· Al,lni ·dessas tmnsh'l'Cssües da lei, nota a Commissão_no 
PL'OI!Os>o eleitoral, eonfronlnndo as autlH!nlinas, •que, ao passo 
que nn l' secr.ão comparccet•::tm o votnmm 8:1 c\eilot·es c fal
taram 10G na segunda, pam um lota\ cln ·153, so d:'t a falta 
apenas de- sr. te- tendo votado HG I 

A extraordinnria concurrcncia do r.\citot•ado nesta secção 
cm {!OllLrastc.com o limitado compaPccimcnlo na l" autoriza 
a Commissão a pensai' que ahi houve VC['(ladeirn sinmlaçüo de 
~leicüo o que n lista ele p1•escnça quusi toda csçripta por dous 
ou ll'r' punhos diversos, con:fipmn. · · 

"1\(om disso vm•il'im-.'c que as nulhrnlicas das duns secções 
!'oram postadas no C01·rcio da Vll\n, qunll'O dias depois de tcr
hlinndo o prazo detcPminado no nl'l. S·l, da lei, isto é, a G de fc~ 
verciL·o, como o prova o carimbo postal impresso nos respe-
ctivos envoloppes. · · 

Julga, po1· isso, a Commissão quo nüo devem !OJ' apuradas 
as eleições 

1 
deste municipio •. 

• 
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Pci1·to de Cima 

. A ,iunla compo<.-se .do pl'imeiro· supplénle do .iui~ subsl.i
tuf.o fcclet•al, do a.inclantc do proeut'adol' da llepu!Jlica c de 
cinco Hwmbt•o,; ol'l'(•cLivos '" dneu supplenl.cs da eomm issiio de 
ali8lamenlo; nu l.urlo dez memhroó que só podel'iam dispor do 
vinte votos, uisl.l'ihuiuos pot· dez 1:edulas. Fol'am, enl.rel.anl.o, 
em cada escrulinio pal'a a olei1:i'io das lll13Sas das (luas sue,;ões 
cm que b timnieipio uslli dividido, apúmuas, diz a ada, ·t;inte 
cedulas, com qu3J'enta votos- dou~ em cada uma; aveza!' do 
.oxccs.~o de vuto . ..; apurados. uno con~ta ela· acla· n vot.atfio de 
cada• mcsat·io e ~upplr;nl.r•, nntn si l'ol'am rcspoiladas as dispo
siaões da lei na sua disLt•ibuiciw pot· cslus duas categorias . 

. Além des~as ll'ansgressõ,•s da lt~i. annullando. as mesas as
sim organizadas e invalitlnntlo as elcil;ües perante cllas reuli-

• zndus, vc-''·' do -exame da lista ele assignat.ums IJIIC acompanha 
n aulhcnl.iea ''J·Iln não s;1o do.~ pl'oprios nlcilo1·es .as J'iJ•ma>; alli 
lan~ada,,.Jmvt·.núo el•iclenle úisl'aree de lcLlra na maiol'iu dcllns. 

Por esses motivos " se~undo o et·ile1·io adoptado, a Com
nli~~fi.o rwmJselhu -íJUe i'ifl.iiL aunu!Jada a uhJiGilo realizada na 
unwa scc0fio tJLW J'unccionou neste mun[eipio. 

S. PcdJ'O de Mallet 

A· neLa de organização das mesas deste municipio é inin
telli:;ivcl. 

EHLcvn presente :i juntn o primeiro supplente do juiz 
suhsl.i I ul.o federal, que ussigna a neta. Esse documento, cn
trct.nnl.o, dcelnra I'JUC n sua J1l'esidencia eoube ao cidadão Jo1\
quim JcsLcvmn, pt·csiclenf.e da Camnm l\Iunicipal, que nessa 
quu I iclurlc a suhsel'eve. Nenhuma refm·cnci:t ao ajudante do 
Jll'Oi!UJ•adot· da Hcpublica, sccl'el.urio ela junta, quo :foi subsl.i
tuido lli!SRa :funcçfio pelo cscrivüo elo ,iuiw districtal,.nomcado 
ad-hotJ., 11ffo se sabe pol' quem. Nenhuma allusão Lambem ao 
.numüt•o elo 1:erlulus J•ecc!Jidas c votos apurados, nem ao Pl'O
ccssn seguido para a ·designação dos mesul'ios o supplentes es
colhidos. nonwados ou eleitos para as duas secções em que o 
municipio estú dividido. , 

Com lfio tumultuaria fôrma de organização de mesas, ó 
impassivo! ;\ Commissão anm·m· as eleições realizadas neste 
mun icipio. · 

. Com•,:m pondet·ar, cnLl'etanlo que, Lendo-se reunido n 
commissno de alisl.umenlo o anuo 'passado, deixou de ser !'ei.ta, 
!H' H l.m·mos elos m'i.s. 'i" c 8" elo dccl'eto n. 2 .ld 9. do 11 do ,JU
nho. ~]ü JGII. n.clivis;1o elo munit:.ipio em scc(:õcs, de modo qu~.se 
Vet'lilc:t. ''X:tllllnandn as nui.Jwnltcns rias rlllllR acLunlmDnLe rxts
tr•nl.t•s, que lw lli!llas ulistnr.Jos mais do duwnLos clcit.orcs. con
tru o diSJJO.~Lo no pl'imoit·o dos. citados artigos, 

. .. 
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S. Matheus 

Rounidn n junto. de orgnni?.uçiío das mosns no meio-dia diz 
n acla, tJ corno até a SU.Jll'lt dila hD1·a ncnlwrn o(ficio nonwimâo 
m~sarios foi UJll'escrtlado, procctlen-se ri elciçilo, sendo clr:i
tos .. . !\fio se respeilou, como se v•\ o disposto no nrt. GG, es
perando-se nL<; ús duas horas ela l.nrde a aprcscnlnçrto de of
ficios indicando mesal'ios para cada uma das secções. 

A .iun!a nntceipou os trabalhos procedendo immediala
menlc ú ot·gunizar;fio das mesas. Não diz, porém, n nela qunl 
o processo adoptado para esse fim, nem indica o numero de 
cerlulas reccbi'das c o dos votos npuratlos . .ifeZ, entretanto,. a 
desi"nanüo dos mcsnrios. precedendo cada nome de um nu
lllCl'O n:i ordem inLr:rpolntiva recommendada pelo § 2' do ar
tigo flG, citado. 

Concluo-se do exame desse documento que n eleição ahi 
i'ib'1lt'acln foi imaginativa, não lendo sido cumpt·idns. nem obsm·
vadns as disposições legacs relativas a essa acta inicial do pro
cesso eloiiornl, o quo por si s<í ô <baslnnl.c para lcvnr a Connuis
são a dcspre~nr os rcsull.ndos pnrciacs da eleiçfiu rcali?.uclos nus 
quaLt·o secções deste município. 

Dcscenclo. porém, no r:xnme das nulhenticas, vel'ifica a 
Commissão mais ns seguintes violnr.•õcs ela lei, nessas documen
tos : 

1' sccc.ão- A lista elo nssign[lturns esta: escripln com tin
tas ele diversas cOres, c não cncombro n simulação e desfarce 
das :J'irmns n:ella lançadas. 

3" secr;iío - A nuthcnt.ica esL:\ conferida c concertada por 
cscl'ivão ad-hoc não ,iurnmenlaclo. 

Como n da pt·ecedcnl.c, a lista de assignatmns .é evidente-
mente falsa. 

Convem notar que n estas n outras arguições feitas contra 
as olci!:iics dest.c município pelo procurador do enndidaLo Xn.
vier da Silva nenhuma conl.cslação oppo~ o do candidato 
U!Jaldino do Amaral. 

S. João do Triumpho 

A .iuilta 'fQi presidida por um dos membros da commissão 
de alisLamcn Lo, pot• estm·cm vag-os os cm•gos ele supplentcs do · 
jui?. substituto fcr.lernl, o cm falta lambem do ajudante do pro
curacloT• da llcpublicn foi eleito secretario o cidncliio Mar
ciano BitLcncourt .. 

Não dix a acl.n quantos votos foram apurados; nem os dis
trilmo pelos eirladãos escolhidos mesurios o supplentes para 
n'ndn r.cec:fio. 

Lim'il.a-so apenas a mencionar os nomes ele cada um dellos; 
srm allmli!' no Jlrocesso rlc dcsignn~:fio pela inle<·poln!:üo ou 
SOJ'f.r.io, l'Pc011111lPJJCI\l(10 1Hl lei . . 

A cslas violações dos pt'cceiLos Iegacs, na constituiçiío das 
n1csas que bastat•iam pm·a iuvlllidar as oleiçües realizadas pe-

., 
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rnnte as mesmas, voem junlnr-se oulr·ns arguições, que feitas 
lÍ vrsta dos authnnticas dos diversas secções deste município 
pelo procurador• elo candidato Xavier da Silva, não foram con
trndicladns pelo do candidato Ul:mldino do Amnrn!. • 

Entre e lias estão ns seguintes: 
Na ·t' secção, votaram 82 eleitores que nssig-nnrnm o lista 

de presença, inclusive cinco cujos nomes não constaram da lista 
de chamada c seis fiscaes. 

No Lermo dr. r,ncerrmenlo consta, por6m, terem votado ape
nas 71 clcil.ores, não se fazendo nelle nenhuma refer.encia aos 
i'iscacs, nern :íqucllcs eleitores; cujos votos, devendo ser to
mado cm separado, nos termos do. nrt. 71; § 3', não o forem. 

2' secção ....,.. Não consta da authentica que está aesncom
panhndn dn neta dn installação da mesa que o original da 
nctn tivesse sido assignado pelos mesatios; c o termo de en
cerramento na lisll1 ele presença está apenas assig-nndo por 
quatro mesa rios. . · 

:l" secção - A aut.henticn não tem o carimbo de Correio 
da expedicão; entretanto, foi recebida no desta capital n 3 de 
fevereiro.· 

Exnminarla n lista de assignaturns, verifica-se que entre 
outros evidentemente simuladas, o. do mosario Frederico Franca 
é bom diversa da, que ·consta da authentica, denunciando o 
confro'nto das duns que fornm lançadas nesses papeis por pu• 
nhos diversos. · 

1' secção - A authenti>ca, como a da precedente secção, 
não tom o carimbo do correio da procedencia, mas, foi rece
bida no desta Capital a 3 de fevereiro. 

A lista de assignal.urns é visivelmente falsa, pois está 
esm·ipta por elous ou tres punhos com lettra ligeiramente 
desrnrçnela. 

5' secção - A lista de nssignnturas denuncia a sua si
mulação. A cnlligraphia. elo todas ellas é qunsi a mesma. 

G' secçiio - Funccionou como :l'iscnl nesta secção o eleitor 
Paulo Emílio Goissler·, que a mesma funcção exerceu_ na 
5' S()ct;üo, onde consla ter votàdo. Esse fiscal ussig-nn o termo 
de enccrmmento, mns não a acta, cujo original a nuthentica 
não diz lenha sido nssignado pelos mosnrios. 

Convem ainda notar que cm todas as secções deste muni
cípio :l'oi cxlmordinarin, seA'Undo rezam as r.cspectivns au
thenticns, a concu1'roncin elos cleiborcs que compareceram 
compnrntivnmenl.o no numero dos .alistados em cnela uma 
dellns, excedendo a respectiva proporção a todas as previsões 
normaes. 

. Por• todos estes motivos, que I'Qvelnm o denunciam como 
a fl'nude lt'nbalhou nessa elci(;üo, a Commissüo deixa de 'com
p1ut,ntol' us vo.tncõcs uhi '{9l'ificndus, no r.esulludo _geral .do 
P e! • 

'' 
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Conchas 

A ,junta de organiz<11;ão das mesas ~on,sLiLuiu-se com 
1.'• membros da commissão 'de alistamento. seLe dteciivos c 
sete supplcnLcs, sob a JWesidcncia do ·I" supplcnle do ,iuiz 
subsliLuLo Iederal c tendo eomo seet·cLal'io o ajudante do pro
curadot• da llepublir;a. 

O município e dividido cm <.luas secções e para a ·eleição . 
das respectivas 'mesas houve dous cscrulinios. · . 

Comparecendo t.l mcrnbt·os ria ,junLa, J .\ ccdulas, com dous· 
nomes cadu uma. devct·iam sct· recebidos 28 votos; portanto, 
teriam do sm· dostribuidos [JOl' dez ci<.laditos, cinco rnesal'ios e 
cimlo suppleJiLcs. 

Nesta 11ypoLhese, distribuída a votação, em nLnnora•;ilo 
decresccnlo, por esses dez cidadãos, impossível seria evitar 
·a empate enLt·c alg·uns dos votados. sendo llCcessario, nesse 
caso, recorrer· ao sorLcio. como maruJa a lei, para. fazer a 
d~stribuiçúo dos votados por e-ssas duns categorias - mesa
nos ·O supplcntes. 

A dela entrclanlo, na sua pl'imcit·a parle, diz: <{0/'ct'/1~ 
cm cada u.in dos csCI'ttlinios I'Ur.cbidus quatro vellnlas, •que, 
apuradas, deram o sc:;uiule J•csullado», o designa os nomes 
dos mesarios e- supplcntcs pnl'a cada scet:úo. 

Essa designacii:o, porém, é :teila sem que os nomes dos 
votados so,jarn acompattliados do 'l1Umero do votos recebidos, 
e sem que a ucl.a declare Lambem porque, lendo comparecido 
os . H membros da ,iunla, somente foram recebidas quat1·o 
cedulas. . ' 

Um pouco mais adeanlc, nn s<::;unda parte, a acta repeLe 
o mesmo processo da eleição, com os mesmos nomes dos me
sarios c supplcntes pnt·a cada sec~úo, mas ahi jít diverge o nu
mero de cedulas recebidas: cm vez de ·quatro são apuradas 
C'ineo. · 

No primeiro caso, quatro •Ccdulas com dous nomes eada 
uma só dariam oito votos pam set·cm distribuídos por dez 
cidadãos, o que 1\ mathematicamente impossível. 

Um segundo escruLinio tornat·-se-hia necessario para 
C(lmple-Lar a mesa da 1" secc.ão, si o que reza a aéla fosse 

. verdadeiro. 
No segundo, si os dez vo Los das c-inco cedulas apuradas 

fossem disti·ibuidos pelos dez cidadãos, haveria empate, hy
potheso que n primell'o não exclue- lambem, e o so1•teio seria 
indispensuvcl pam a destribuição dos cidadãos votados pelas 
duas caLhegorius -- mesarios. c supplcntes. ' 

Foi, como se vê, completamente tumultuario o processo 
da eleição das mr.-sa9 cleslc município, sendo preteridas c 
violadas todas ns disposir.•ões legues a ellc appHcavcis, sendo 
de notm· n circumstancia de, tendo cumpnt•ecido H membt•os 
dn ,juntll, cu.ios nomes a nela menciona, só Lerem votado 
quntt·o no primeiro cqso, e cinco no segundo, sendo tnmbem 

. cinco somente os que ussignarnm a adn. Os outros nov•c nüo 
só não voLumm, como nilo u assignaram, nilo constando desse 
documento os motivos que isso diJLet·minaram. . 

·' • 
. ; ' . . 
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Tacs mesas suo, pois, nullas o consequentemente nullo 
lambem o processo oloitoml pomn lo o !las t•calizudo. 

Ha ainda a notar·: tondo-s·c reunido o anno passado a: 
eommissiio do r·ovisão do :tlislarnenlo, desltl nmnicipio, como 
a .acta da ot·0uJJiza<_:ão das mosus eomprovn, de[xou de ser 
fcrla, nos l<!t'mo~ dos nrls. 7" c 8' do doere to n. 2 . .\10, do 

.11 de junho do 10H, a divisão do municipio em scc<.:ües do 
200' c!oiloro; !lo mnximo, ri<• modo que, estando .nhi alistados 
5üü, S(Í duns see1.:üo::; cloif.orucs ·existem, uma eom 200, outra 
com 300, como se vt1 das respectiva~ aulhenticas, sornmados 
os numeras dos quo compurccrmun c votaram com o dos 
nuscnlos indir:ndos 110 cot-pr} tlr•ssa~ authonlicns o termos de 
encol'!'amon lo das respectivas listas de prescrtt:a. 

Coneorr·enrlo ainda pam anímllm· a eleir.:ão l'ealizuda 
nos lo munieipio, h a a nJlcg-ueão do candidato Dr. Xavier da 

.Silva, prnvacla ]~elo protesto lavrado pet•arüe o tubellião 
Camargo, de Ponta Gt•ossa, munieipio vizinho, contra o acto 
da mesa da i" ·'·ecção, recusando a nomcar;ão do um seu 
fiscal, o que por si sú constituo motivo de nullidade da· eleicão, 
nos tel'mos do art. '117, n. :, ela lei. 

· Não ser:i domais ainda assignalar que as duas listas do 
ussignaluras que acompanham as cluas authenticus enviadas 
ao ~enado são cvidontomenlo falsus. 

Por todos estes motivos, a Commissúo não póde apura~ 
as eleições das duns secr;ões deste municipio, 

• 

Ponta Grossa 

As mesas foram constituidas por uma ,junta sob a pre.,. 
sidrmcia do 1' supplcnto do juiz substituto federal, tendo 
como scct·r.tnrio o ajudante do procurador da RepubUca, e 
sete membros da commissão de alistamento. Não l1avendo 
nprcsentacão de mesurios por offioios firmados por vinte e 
crnco eleitores, procedeu-se á eloioão, sendo apuradas sete 
cedulas com dous nom~s cada umn. 

A neta, porém, não indicando o numero de votos rece
bidos jJIJ!os cidadãos votados, os classifica pelas duas cate-· 
gol'ias üe mesnrios o supplentes, nas dez secções em que o 
muni<Cipio est..\ dividido. Nenhuma referencia á ordem de vo
tar:ão, á inlorpolaofio c ao sorteio, no caso de empate, deter
minado expres~nmente no art. Gô da. lei cujas prescripcões, 
como se vu, derxnrnm de ser observadas. 

Passando ú annlyso das aulhenticas, nota-se nellus a8 
sc:;uintos irregularidades e violações dtt lei: 

1' seer;ão - Serviu como mesal'io e secretario da mes!t 
o oleilOJ· Aclolpho João Bnuer, que no mesmo tempo nppn
rc~c na nuthcnticn rln 3' scct;iío, concertando-a o conferindo-a 
eomo I!Scr·ivão acl hoc, func1;Ües essas evidcntemonlo ineom
Pl\tivr.is, por niio poderem ser exercidas simu!Lunenmcnte. 

3' sccciio - Lisln de proscnçn com muilns nssignnturas 
simuladas. sendo notavel n difforenca de graphia dus firmas 

. " 
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dos mcsarios BcnorlicLo MaPiano Jti!Jas o Aarão Pedt·o J1ilms, 
ahi lançadas cm conft•onto com u~ qu-e constam dati auUt•;n
Licas, 

3" secção - Além ele !'igumr eomo escrivão ad hoc• con
cel'Lundo a authcnLica desta, o nw~ar.io ela pt'imuira. Adol
pliü João Baucr, ve-sr.. confrontando a lista do assig11:tluras 
desla seef;iio con1 ns que uc:ompnnhmn as das duas anll!'riol'cs, 
rrue muitas das firmas nesta lant;adus su tlOnfunduw pela se
melhunç:L dn Jctlra com outras que U:HJl11C.Jlns figut·am, o que 
denuncia sr.t·em umas ou outras simuladas. 

7" secção- Contm o disposto no arl.. 81 ela lei, nüo cott
sla qlle lenha sido feita a lt·unsct·ip.r.:ão dn nela, estando 

. apenas a aulhentica eonecrlada r. conJ'eridu. sem dalu, )tOl' es
crivão ad hDc, niioo ~uramcnlndo. 

8' s~c~.üo - A autllr.ntica; escripla a macllina, tem en
lrclinlws a tinta não rcsnlvadns. 

\l' sceçüo - A li1La de nssignaluras ó ev.idenlcnwnto 
falsa. bastando para isso certificar o e::amo do todas a~ !'ir
mas. cujo vritl'Jeiro nome comct;.a por J ou M. 

·lO" secção - Como a da antcriol.' scot;ão, a uulheutica é 
acompanha.dtl de lista do assignulurns visivelmculc falsa; 
dcll:t não consta rrwJ o -original da acta lenha sido ussir;nado 
polaR mesarios e eslú conferida c concct'tada pm• escrivão 
ad hoc, nüo juramentado. 

A exislencia de Lodas estas ü·r·egulm·idadcs o viola•;ões 
da lei. nas eleições procedidas ne;;Le município. rcun.ida ti 
preterição que houve elas prescripçõos r•elativns :\ orgnn.izaciio 
das nwsas, lcvmn a C'.ommissão a niío computar tambem no 
resultado ge1•al ela eleição as voLat;ües purciucs uhi verifi
cadas. 

Palmeira 

· A ,iuntn. cruc organizou as mesas e1eitornos deste muni
cipio foi prcsididrL pelo cidadão Munoel Clnudino de Mnllo o 
Silva. na qualidadr. de 1" supplcnlo Lio ,iuiz subslilut.o :l'cdernl, 
cargo que j(L havia perdido, desde fevorciro do :lül3, por ter
minacão do tempo de servico, e:c-'l!'i do disposto no art. 3"· 
§§ 2' c 5" da lei n. 2Z1, de 20 de novembro do iSOit, conforme 
o' provou o pt•oc.urndor elo candidato Dr. Ft·nncisw Xavier da 
Silva. eom n certidão passada pelo .Tuizo Feclorul do Pat·aná. 
documento 11. '10, junto á cxposicüo feita perante a t'Pxta 
Commissão ele Poderes da Cumura dos Deputados, que o 
mesmo procurador requereu fosse requisitada da Secretaria 
dessa Cnsa do Congresso c que foi pr•esenle (t Commissão. 

Alt\m do presidida, como so v•1. pol' pessoa incompl'lcutc• 
o que J10r si stl hnstnriu, nos termos da lei, pnru. unnulltu· ns 
olcicões perante mesns organi?.adas por uma .iunttt assim 
constilu!cla. nüo consta ela respectiva neta que lenha sido 
observadas as domais pr.escripcõcs Iegncs quanto ao processo 
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relativo a essa orsanizncüo, não declarando esse documento 
nem o numero do votos recebidos pelos cidadiios votados, me
surios o supplentes o si cm ordem decrescente de votação J'oi 
l'Cspcilada n intorpo!ação ou aciDnLado o sorteio; no caso do 
empate. para essa .desig"nnçilo. ..., 

SuJ'l'icicnlcs estes motivos parn f]Ue sc,ium desprezadas 
as eleições deste município, lm ainda a notar divci'Sas .irrc
::;ularidadcs, denunciadoras dn fraude, que uhi imperou, cm 
diversas ele suas secções eleitorn:cs. · · 

• Assim •í que. no cnveloppc que capeou a auLhcuLicn da 
1" secção, não eonstn o carimbo do Correio da. procedenciu, c 
na lista de assignaLuras vüem-sc !'irmas túo semelhantes no 
trnco da lcLLra que parecem oscripLas pelo mesmo punho. Na 
segunda, o conc01·Lo dn authen li cu nilo Lcm data, nem a ussi-, 
;;natura do cserivão que o fez, sendo· a lista de presença iam
bem evidentemente falsa; na terl'cil·n, a lista do assignaLurus. 
i;;ualmcnLc falsa, iguaes. sendo as caraC'ilcrisUcas de todas as 
fjvmns nelln lançadas; nas fel ,r! 5tt, igual simulação do 
nssi:;naturns. vendo-se nas nuLhenUcas de ambas c Lermos tlc 
cncr.rl·nmenLo ct:as duns listas a nssih'llatum do fiscal Fran
eisco Qc,Laviano Pimpão, que assim excrecu simultnneamenUc 
essn função cm dous cdii'icios diversos - a .tlamwia Fiscal 
da.~ Rendas Estaduacs c a escola JlltiJ!'ica - do DisLricto · de " 
Pngnios Novos. · _ · 

Occorre ainda nesta uiLin1a séc~,fio que o escrivão que 
·concertou a nuthenticn, .Toão Xavier Neves. serviu no mesmo 
tempo como fiscal.· 

,Na 6'. votrrrnm 80 eleitores, inclusive :12 de outras se
cções c, municípios. sendo rccebtclos seus v o los cm separado, 
e ma'is seis fiscnes. cujos nomes a neLa. não mcnc.iona. 

Appa~ecem. entretanto, no lermo de encerramento, ·cinco 
assi:;nnturas de cinco cidadãos presumidamente fiscaes. 

Da authentica não consta que o original ·c1n acta Lenha 
sido assignndo no livro proprio, e o concerl.o, não. tem data. 

A lista de assignnturas numerada pot• um só punho nM 
o n. 01 tem o termo de encerramento a comccnr do n. 80. 

Nn 7' secção, finalmente. verif.icn-sc que o concerto da 
authentica foi feito por escrivão ad hOc, não .iuramcntndo, 
e não tem dn:ln, c que, t•cl'erinclo-se ít ncl.n, que nliús não 
consta ler sido assh;nndn no or•iginal pelos mcsnrios. e a-os sete 
fiscaes, ní'Lo lhes m·encionn os nomes. 

ncunidos csf.cs graves defeitos. cu,in prova J'~sulta do 
exame de todos esses documentos. nos que fomm nssignnlados 
quanto nos l.rnhalhos da .iunt.n quo orA'Unizou ns mesas deste 
munieip.io, não ó passivei á Commissi\o computar no l'CSul
t.ndo g~rnl dn c!eiçfio as votapõcs pnt·ciaes alcan(:nda,~ nas 
I·espcctJvsa sccçoes pelos cnnd1claLos <JUC eoncorret·nm á ctei
.c1io. 
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lbituvá 

Constituiu-se a jun La do organização das mesas com os 
membros da commissão de alisLamrmto, .em numero de nove. 
c fltllando ·OS supplenles do ,iuiz subslilulo federal c ajudante 
do . pt·ocurador da Republica, cargos que a acta diz estarem 
vagos. assumiram as J'unc~.ücs ele presidente c secretario, cm
prop-ria autoritatc, sem que pum isso houvessem sido eleitos, 
como prescrevo o art G:.l, § 2", da lei, dous dos· respectivos 
m!)mbros. · 

Foram recebidas cm cada eseruLinio sete ccdulas, con
tendo cada uma dous nomes. Não diz, porém, a acla quantos 
votos foram apurados, os nomes dos votados, nem a ordem 
da votacão verificada. Linüla-sc, apenas, a J•elncional.' por 
secção os nomes dos mesurios c supplcntcs eleitos para cada 
uma dcllas. Nenhuma rcl'crcnda :í inlcrpolacão da lei, nem 
se houve sorLcio, no easo de empate. 
· Descendo, pot·l~lll, ao exame das auLhentica.s verifjca-sc 
mais nesl.e munieipio us scguinLes irL·cgularidUJdes c inl'ra
C1JÕCs dn Ioi: 

1. 11 sce,;no - A nu'm·C,L'n~.;üo da list-a do prescnun, cm que 
se writ'ieu :\ primeira vislu que lm simulação de muitas assi
gnal.ut•as, estú lançada po>t· Lres punhos diversos, quando de
vem ser pelo proprio eleitot·, que assigna nos ~ermos .do 
nrt. 74, § 4°, 

Da ·aulhenlica. não consta 0 motivo pot• que deixou de 
nssignat· n Mla o l'isca I Lu !'rido José da Costa, o que, a con
traJ•io scnsn do que dispõe. o ai/'L 88, consLitúc nu li idade . 

. 2' secção - A lista. drJ presença não foi Lambem nume
rada cm ordem sucCJessiva pelos· proprios eleitores cujas assi-
gnnturas estão nella lançadas. , 

Da auLhentica consta que a Mla será lranscripta pelo 
esc1•ivlio dcsianado - entretanto o concerto o conferenciu 
eslüo l'eilos pelo escrivilo acl /wc, Joaquim da Costa Lima -
não nomeado c ,imamcnlndo pela. mesa, como dispõe o art. 81. 

3" secção - As assignulurus do mesario H~nriquc 
Scllrüdct•, na nuthcnticn, na lista de presença •e no lermo de 
encerramento, não combinam entre si. São trcs nssignaturas 
intcirnmenlc diversas, cscriplas por tres pessoas dislinclas. 

Na lista de assignntm·as Lambem se nota que . foram 
simu ladns muitas das firmas nelln la:nçadas. 

. .i' secção - A autllentica csl:\ dcsa.companhadn da nela 
d:e inslallnção da mesa, c dclltl não conslnndo os nomes dos 
mcsarios, exclusive o do prcsidcnl•', Oei.nvio .Tosé do Nusci
meni.o, unico a que l'nz roi'CI'Ilncia no >en contcxl.o: impos~h·•'l 

· é ''crifiem· si a mesa so consl.ii.nin I'eg·ulat• c legnlmenl•! .. 
Aecrescc nl•lm disso qu,l n conformwia, •e conecrlo J'ornm 

feitos pelo ew·i\':in m/ /we, não nomr.wrlo o ,iurnmonlnrln pela 
~.m 6 
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mesa, Dn.vid Pup0 FcrrckiJ, quando no corpo da acta so faz 
J:el'erencitt ;í transcl'ip<;ão pelo cscr'imio tlcsianado. 

ú" sr.eçfio - Na unthcnlica figura como SLJbsLiluindo o 
mesario Cleml!nl,ino J!'arago 0 e.hladiio elcil.or ~rosü Ji\wnnndcs 
Ue J.4ima, que JJfio poderia em t!USO algum cxe~t·ccr cs:;a l'unecfio 
pura 11 quul não J'oi <!leito. . 

Cumpre nolill' que em sua. carll\-IJOUI.eslação o procura
dor rio camliilnto Ullnldiuo do AmaJ·al nenhuma impugnação 
oppüz ús aiiPt;IH.:ücs do cundidnlo D1·. li'l'ancisco Xavier da 
Silva, relnl.ivns n üSlc municipi 0 e cuJa procedcncia a Com
m issã0 recnn h ecc. 

l\"ão po·d.mn snJ', pois, apuradas as volucões parcin:es dos 
diversas seccües dustc municipio. 

I Jitfl'Wiya 

' ·A ,imil:u. Ol':;nnizaodol'a uns mesas deste municipio foi pre~ 
sidida poln eidudiin Hiltlclmmrlo Cesar. de Souza Araujo, quo 
se al.lwibüc ·a qualir!tHiu do njuclnnle do JHOcuratlor rb Rcpu
],Jica, o que conlesln. n p1·ocurndo1· do candicla:to Dr. Xavim• 
da Silva, .iunbl'lldo ú sua. exposiçüo cert.illllo Pltssndn pelo 
escJ·iviio d0 :ruizo Federal do Parnnú, pela qual se prova quo 
o eidu:rliio que <!Xereo essa fnncçiío ehamn.-se IIildebrnudo elo 
Araujo Roclwsl<•l', c. uií0 como csttí mcncion·ndo nn. acta. 

A dcclara~:iio impressa que ó procuradot• dn enndidato 
D1·. Ubn.Idino do An1ar·a1 .iunla para provur que liouve mu
rlunça de nome desse ciclwdiio, c couf,r•nrial[' os dizeres daquella 
ccrlidiío, pusstrdu por· funccionario rtuo tem fé publien, não 
•! ·evidentemente sufficiente pa.J·a a·nnullul-·n, principalmente 
si se r:onsirlera.r que no Jnii.n l•'edr.ral do Estado a esse r·espeito 
ncnhtlma modificnr.iio consta, como •da prop•rin. certidão S& 
deduz. 

E' claro, pois, que ·:t ,junta foi presidida por quem niio 
Unha a.ul.or•ir!ade pal'n fnzol-o, sendo nullos, · conscqucnte
menl~•'. os netos pOl' c lia praticado's. 

·Nfio obstante, é ·eonvenien!o notar nuc da J"lSpeetivn. neta 
nffo eonstn. que tcnllam sirlo obscrvadns as demnis pi•cscri~ 
peões dn lei, ·quanto ao processo da orgnn iiacfío das mesa~ 
dosso municipio, [lois rlclln nfio constam, nem o numc.ro do 
votos rr.r:cbidos polos c.irladiios designados pnl'a mes<ll'ios c 
mpplnntcs, nern si J'oi respr.il.ada n. nllcrnativn da lei, e si 
o ~oJ•Lei0 dr.eicliu entre 'OS votados, no cuso do empate. Ha. 
absoluta omissão a. este J•ospo.ito. 

Oceorre a i nela uem·esccnlm·, rlcscendo ao exame elas nu
llicnlicns rlr:sl.o nnrnieitlio, que, sognmlo p•l'fYLcstos lnTir.a<los 
nas nol.ns rlo lnbollifio NnboJ• Lobo, juntos (t sua cxposidío, 
pr.lo pr•or!UI'ndor· do ennr.lidat.o Xavier da Silvn, se. vm•ifica 
q ua rm 'i" <J :!" sr>ceüos :foram nclm itt,idos n votm• con Lr·n n · 
c:tprcssa. disposicüo da lei, eleitores quo ni'io cxhibirmn os 

• 

• 
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seus titulas, contra. o que nenhuma prova em contrario offe-
receu o cantlida.to Ubaldi·no do Amaral. · 

Na 3', não consta da authentica que o original· da ·neta 
tenha. si•do nssi:;nad0 pelos mesarios, Na. '•', finalmente, rc
prciduúndo-so a mesma omissão da authenticn, quanto 1\ 
nssir;natm·a dos mesarios no original da acta, declarações au
thenticas de eleitores, ,juntas ti citada exposição, não dcs
truidns de mod.o alr;um pelo p1·ocurador do càndidato Ubal
dino, comprovam que ahi: 

. a) a , .. :.amado. foi feita por lista clandestina, que não 
combinava com a cópia do alistamento relativo á secção; 

b) terem sido recusados, com violacão do preceito d() 
art. 74, § s·· da lei eleitoral, os votos ·do diversos eleitores 
da secção, que exhibiram os seus ti tu los; 

c) terem sido ndmitlidos a votmr individuas, clll,ios ti
tulas não tinham as precisas indicações sobre a idade, filiacãv 
e profissão, 

Por todos esses motivos deixa ·a Commissão de apurar o.: 
votos dadqs aos candida;tos nas diversas secções deste. muni.· 
cipio, 

P1•udentopol'is 

A 'junta foi organizada legalmente, sob. a. pt·esidetwia d11 
2' supplcnlc do juiz substituto federal, tendG como secreta:rilf 
o a,judan~e do procurador da. Republica, com cinco membt•os 
effectivos e cinco supplentes d11 Commissão de Alistamento · 

A acta, porém, mencionando os nomes dos mesarios rt 
;mpplentes para c·nda secção, 'nfto indica o numero de voto~ 
de cada um, nem declara qual foi 0 processo adoptado pa.fo11o 
a eleição dns mesas, si a ulterna.tiva, no caso de votação des
igual entre os votados, si o sorteio, no caso d,e empate. · 

Houve omissão a este respeito, o que basta para eviden~ 
dar que não foram observadas as prescripç~es da lei. 

Hn a uccresoentar n essa irregulo•rid·ade mais as seguin
tes transgressões 1egnes, verificadas com o exame das respe
ctivas ·authenticas. 

1• seccão - A authenticn l'ni levada no Cor-reio de e:.-o"])e
dicão ~m 13 de fevereiro. qunn· '" só poderia ser até tres dias 
depois da eleição, nos termos ti , artigo SJ da lei. 

A lista de assignaturns não. disfarça a simulação das fir. 
ma,~ que nelln se ·encontram. 

Se;runda srcçfio, Lista de nssignaturas igualmente fnl.sn, 
e a nuthcnf.icn poslnda. no Correio frese dias a.p6s n eleição, 

Nas 3', "" e 5' secções, n mPsma fnlsi'ficnção nn.s I istns 
o as auth~nt.icns levnclns ao Corroia fóra rio prnzo lr.:;nl. 

.Por ost,e~ motivos. t.odns rovolndores da fraudo que Jl!'l'Ri
·diu ú eleição nesln município, n Commissüo deixa de npurnt: 
o respectivo resultado. · 

',., 
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l'almyra. 

Prcsid.id1a J1Cio Lcrceil•o supplenLc do juiz subsLiLuLo fe
deral o Lendo como secretario o ajudanLe do procurador dtl 
llepuhlien, !l .iun!~' (Je Ol.'!:"<mixaçüo. das mesas i'unccionou com 
trc~ mcmiJros e.JlecLJvos e l.res supplcnLcs da commisS".lo do 
alislamenl.o, A acln~ porém, não menlliona o numero de voLos 
reeebidos pelos mesarios o supplenLes. nomeados pura as duU:S 
tieeçõcs {lo. munieipio; não alinde :í n!LemaLiva da lei para a 
rcspclil.iva designa('iio nem J'alla em soJ·Le•io enLr·e os nomes 
que Uve.,sem obtido igual numero de voLo.s, o que constituo 
inl'rneção do § ~" do arL. GG da lei, 

Não esl.:io J•evesLidns das ncr,essa!'in~ condições de auLhen
ticidnde, pt·osel'ipLns no arL, sr,, as actas das eleições <leste mu-
nkipio. reuwi.Lidn.~ ao Sen,ado, · 

Pnll.am em ambas n.1 nssignaLu!·as dos mesnrios. sendo que 
a lia s0:;tmda scc~:iio. csL:'L eonccrladn por escrivão, acl hoc não 
nomeado nem ,iuramcnl.ado pala mesa, 

Deixa a Commissüo pOJ' isso de cornpuLnr as respectivas 
~·o.l.nçõcs no resultado geral d•n cleicão. 

Pirahy 

A ,iunLa, di~. a respectiva acto, J'oi constiLuidu por nove 
membros eJ'l'ocLivos da eorrunissiio de alistnmenLo, sob n 'presi
doneia elo p·l'imeiro supplenle do ,iuiz subsLil.uLo J'0dcrn1. send~ "' 
eleito, ua nuôC!Wiu lia ajudante do procumdor, um eleitor do 
mnn ieipio parn servir do seercl.ario, 

Não consLa ·da nela o. numero do votos recebidos pelos mo
sarios, nem si roi na rcspcct.im desig-nação respeitada u al
ternal.iva ela lei, e si o sorteio decidiu enLrc os vo.tados com 
iqual numr,ro de vol.~s. _ . , 

Hn eomple~n. omtssuo a esse respc1 Lo, menciOnando esse 
dl)eumcnLo. apenas, os nomes dos mcsarios e supplcnLes para 
cada scccão. · 

A nnnlyso das aulhenlicas o dons lisLns de presença que as 
acompan hnm, .clemons~1'a que siio vehemon Los os indic.ios do 
i'nlsil'icn~fio das ass·ifnml.ums nellns lalll;lld"<ls, c que na p·rimei
rn c J.m·ccü·a soc('ües, os mosal.'ios Ovidio Mendes Campolim r.· 
Soeral.es Cnc!lmw da Silvu, ll(lqucJln, o .Tonnin.o Milléo, Nicol1íO 
Ciol'fi, Alipio Domingues o AnLonio \'oigu, nesta, ·Lem assigna
turns divor,ns nas auLhonLieas o listas do. presença, O simples 
con rron lo dessas assign·UlUJ'as torna isso evidente, 

}'nlcnde, por isso, a Commissüo que us eleições destõ mu
nidpio não devem ser apuradas, 

S . . José da Boa Vista 

SofJ a Jll'Osidcncia do primeiro supplcnle do substituto fc
dm•al Lendo como seerel.nrio o ajudn.nl.c do procurador dn Re
P\lblicn, const.ituiu-se a ,iunta com seis membros efectivos da 

·' 
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commissiio l.lcy alistamento. c dous supplentes, Sendo apresen
tados quatro ol.'.!'icios nomeando mesarios, um pura cada uma 
das quai.J•o primeira;; srieuücs do municipio, procedeu-se tL elei
<JãO pnr·n completar· o. numcr·o legal de mosarios pal'a essas 
quall'O scccücs o rcspcelivos aupplentes. e para a formação 
das duas outras que eonta rrwi.s o municipio, dividido em seis 
sceções. A ·nela, por·•lm, não só não menciona quantos votos 
l'orum mccbidos pelos eidn.düos vo.tudos, não. declara, si 
J.Hll'l\ a rcspccli v a .desi:;nação na> quatro primeiras secções, 
se ob~er·vorr a ordem tlccrescr.nle de volnc;ão. nos termos do 
§ -1" do arl. Gü, c si pnt•a a eomposicão das demais fo.i obser
\'ado o processo recommcndMio no * 2" desse mesmo artigo. 
o que tudo importa em i.t'ansgJ.•cssão de termos expressos da 
lei, detcl.'minando a nullidade das eleições realizadas perante 
laes mesas, a,~sim constit.uiclas (arl. HG, n. 1) . 

.Do.:'cemlo ú analyse das authenticas, wriJ'ica-se desde logo 
que a~ listas do asignallll'as que as acompanlmm s.ão, visivel
men le falsas. denunciando o seu ligeil.'o exame que um nu
mer·o limitado de pessoa;; se incumbiu do assignar pela quasi 
l.otalidarlc dos eleitores· que ahi figm·am como votando, cum
prindo nol.ar que aló nas assignaturns dos proprios mesarios 
isso se verifica. Na quarta secção, por. exemplo, o mesario 
.Toão ,José Hemiquc, inscriplo na lista do presença sob o n. 20. 
t.om a nsignalura muito diversa da que consta da authentica. 
:Ná sexta, o mo;mrin .João Soar·cs dos Santos, que assigna na 
lista soh o n. 23, figura na uuthcntica assgnando com o ta
lho de lottra !JOmplet.ament.e dffcrente. 

Accresce a ludo isto. que as authenticas da quinta e sexta 
secções niio. foram pos·l.adas no Ccir·reio ·das respectivas sédes. 
mas no de Curityba, a O de fewreiro, como se verifica do re
spectivo caJ•imbo. 

Por lodos estes mot.ivos, julga a Commissão que não de
vem ser U]ll.lradas as clei<;õcs (k,sto município. 

Jaboticabal 

• Da nela da organização das mc&Us, constituidu regular
. menl.l1 sob a JWCsidonein do primeiro. supplcntc do ,iuiz ~ubsti
tu to l'cdernl. c l.enr.lo <:o mo sonrolario o n.iuclnnt.e do procura
dor· dn ncpubli<:n o sois m<:mhros da eommissão' de alista~ 
nwnl.n, niio r:onsta o numcr·o fin votos rnccbidos pelos mesa
r·io> n supplonl.cs. nem si J'o.ram tllllllJH'idas c obse!"Vadas as 
dispo.si{:lics J'olnlivns no processo dessa elei!JÜO, infringindo-se 
nssint u nrt. CiG da loi. 

A esse vicie. que seri•a. substancial o bastlmto para inva
lidar as eleições poJ•ante taes mesas realizadas, si n Commis
siin não ud•opLasso o cJ~JicJ•io indicado, accrcsce que o cxnmo 
dns aulhenl.icns J•ovoln desde logo. n simulacüo dns eleiçüe.s• que 
cllns registram desde que so ohservem as li·>tns de nssignatu
rns que ·as acompanham, visivelmente falsas. 

• 

. ' 
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A simples inspeccüo convence de que grupos de escreven
tes, CIII numero limitado, Jnn0ai·am ahi as• 1G2 assignatUI'IlS da 
pt•ünoiru (' as i!d da segunda, sem a preoccupaoão do desfarce 
da lell.ru, 

Ha a nola1· ainda que as nulhenticas foram lev[Ldas ao 
Co.rreio de Fartura, no Estado rio S. Paulo, a '17 de fevereiro, 

Com l.aes vicio.' e fraudes não parlem set· apuradas I1S 
eleições desto municipio, ·· 

.r aca1'ésinho 

A junta que se constituiu neste municipio teve a presi
dencia de um dos mom!Jros du. Connnissrto de Alistamento, na 
ausenci•a dos suoplentes do,,iuiz substituto federal e compoz
se de mais nov.e membros eJJ"ectivos o supplentes da mesma 
cornmissão. 

Foi con'IOidado pelo presi.dente um eleitor do municipio, 
para servir· corno sr.erqta:rio ad hqc, na ausencia do ajudante 
do procurador da Hepublica. 

Não const.a da neta o numm·o de votos dados aos cida
dãos designados pura mcsarios e. supplentcs, nem o processo 
:J,doptado para a l'especl.iva distribuição por essas duns C[Lte
gorius. 

Gorrstn.. por·érn, della, que além de organizar as ·mesas das 
cinco seccõcs desse municipio, sem aliás. como se vê. obser
var no J•espectivo proeesso as presr:ripçõcs legues. eleaen e 
oraani:ou. tombem ns mesas das· duas sec~.ões cm que está di
vidido o munieipio ele Santo Antonio da Platina, o que con
stitue uma verdadeira origi.nalidndc,. e importa em evidente 
ini'I·ucção dos pr-cccif.os da· lei, que só ús juntas constil,uidas 
nas sódcs dos muni"ipios dtl corrt]JCLencia para a organizar;ão 
das mesas das r·espceLi v as scc~ües. 

Mesas assin1 organizadas s1ío illc::;aes, c as actas dellas 
dccot•rentos não podem ser consideradas· subsistentes. 

Todavia, o exame das anthcnlieas revela ainda as se
guintes irrcgulariclad-e5 c transgressões da loi: Nüo ·const.a 
que os ori;.;inacs das netas das 'i" .c 2" sccc•ics tenham sido nssi
r,:nados pelos mcsarios, como ns listas de assignaturus das 3•, 
c ''"• I]Uc nem numerada e.,t.ú c r.•, são visivclmclitc J'alsas, 
tendo sido protestadas as cleiçõés dns duas ultimas, por lm- · 
verem votado a.bi cloil.oT·cs sem cxhibircrn os seus Ul.ulos. 

Do ar.córdo com o crilerio adoptado, opina a Commissão 
pela niír• apurucfio das clci~iics t•calizndas neste mnnicipio, tí 
v is ta dos !neto' rii'Liculnr]os. 

Sa.nto ilnlonin ilfl Plati.na 

Não J'oi Jll'es,•nLc ú. Comm issfio a. neta da ol'gnnizacüo dns 
nwsas desl.ü munieipio. ,.\IIi, no rpw parece, não ,;c t•eunin n 
junl.u, t.onrJI! a,; mesas quo lutweionurum sido oJ·g·auixudus poln 

" 
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' I iUntu que se reuniu, corno .iú se viu, na séde do munw1pio 
de Jaearésinlw, ~ 

·lsl.o basta, nos termos du lei, pum que se,iam .consideradas 
nullas as eleições uhi rcali~adas. 

Não obstante, examinando-se as uuthcnticas vê-se: 
. ,Quanto (L du. 1" SCI!!!IJfio-Du aul.hcnlica não consta que o 

orJguml da aeta tculm sido u;;ignado pelos mesarios no livro 
llropl'io. c\ lbtu de pt·cscni)U, ÍJUmcmda por um só punho, 
cont.m o disposto no ~ .i", do at·L. 7 .\, da lei, é. positivamente 
falsa, por SI!J'em iguuus 110 l.t·a1;o ela Jetlm todas as assigna
turas. 

Quanto ú tlu 2."-A authentica está conferida c concertada 
pbt• eserivfto ml-hoc 'não juramentado, Lista de assignat.uras 
tami.Jcm falsa, ' 
. . Não podem, por isso, set· apuradas as cleir;ües deste muni

OJPJO, 
Tibaa·u 

A ,junta consLitüiu-sc sob a prcsidcueia do •I' supplentc do 
,iui~ substituto feuerul, com seis membro:< ofl'ecLivos e sup
r,JenLe~ da Commissüo de Alistamento c o a,iuclante de pro
clll'arlm· da Itupuhliea, como secretario. l!'ornm presentes ciuco 
o.!'J'icios !lOllH!Untlo um mesurio ~al'U cada. uma das cinco pri
mcirus SCCI'.ÜCS, 

A neta' !lfto menciona o numero çle votos recei.Jidos pelos 
cidudfios eleitos para completar o numct•o de mesurios e sup
plentes dessas suc1;ões, como 11fio Llit lnmhem a votação, n<lm 
indica qual foi o processo adoptado para a or:;ouni~acão .du 
mesa ela fi" secr;iio, nem si, lendo havido empate entre os vo-
tados para wquellas e pal'a esta, llecidiu u sorte. ~ 

Di~ a neLa, apenas, devo i:< de nomeat'- os nleitos: ·na or
dem em. CJ'IW ·vão ·inseriptos, 

Não i'ormn, pois, observadas nessa org-ani~ar;ão as respe-
ctivas prcscripçõcs legues. · 

Descimdo iL ana!~·sr1 das auvhcnticas, vcl'il'iea-sc na 1' se
COttO, {JUIJ a :l'iJ•ma rio nwsm•io Alfredo ele l;astt·o Ilibas nu uu~ 
thenl.icu ,j muito diversa da quo consta da lista de presença, 
donde se deve concluir que. uma das duas ,:, falsa; na 3" se
cofio sfto cseriplaR pelo mesmo punho as a"ig~ml.urus dos elei
.tores Rüll ns. v, e 1rí, ~Q o 32, II5 e A\l, da ltsta do presença, 
al1ím do outros; nu .\' secção •í visivelmente l'alsu a lista de 
assignaLm·ns, notando-s-e ainda que figll!'am como tendo vo
tado :178 eleitores em um total ·de 205; na 5' seeoüo, lista do 
ussigm\l.urus Lambem evidcntemonto falsa, estando grossoim
mr.nto l'nspada uo n. '1:18, uma assi~natum ·que unte,riorment.o 
uhi !'lli'U liml;ncln, pnt·a .,e!' snl)sl.itu ida l'clrt do mesa rio Ho
gol'io Bo1·1m. doixnndn ainda visivt.·i~ ns Lraí~.os da ·P, nu. n~' 

,sn1!1;ão, l'innlintml.e, niio ,fignt•a na li:ota dt) pr·esença ·que ú yjsi
vclmenLe falsa a assi::;nuLm·a do mesario Sebastião !Prestes, 

' 
' 
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tendo sido a antlwnlica postada 110 Corre.io, a 11 de fevereiro 
com viola~iio do nrt.. H·l, da lei. 

.Por esles mot.ivos denunciadores da ft•aud<J que pt•csidiu 
ü cleir;iio dcsle munieipio, J'etmidos nos defeitos iudicados 
quunt.o í1 organização das mesas, lllllcriclc a Commissão que 
uiío podem ser apurados os rcspeclivos rcsullndos. 

Palmas 

:.\ .iunla l'oi coiiSI.iluirla Jegnlmcnlo sob n prcsidcncia do 
·i" ~uppll'llif.' do ,i1Jiz su!J,t.ilul.o J'edor·nl, '·' •qualro membros 
lli't'cnlivos dn C:nmmi~siío dt• Alisl:uncnlo, lendo como secrc
tar·io, o ajudante do )li'Oeumdor da llrpublica. !Xiio havendo 
apJ·cscnlnç:io dr• mcsnrios por ol't'icios, procedeu-se :1 clcicão 
para a conslituicão dns mesa,, 

Hnm·" urn só cserulinio pa1·a rarJa sccr.üo c cm cada um 
delles .l'ot·am l'Cr!i!hidas .quai.I'O ~odulas, com dous nomes cada 
uma. FoJ•am. poJ·tanto, r·ecchidos oil.o votos. Com esses oito 
votos 'a junla IJ!ogr•u e.inco m1:garios n cinco supplenl.es para 
r:ada sC'e~iio, o que ,; mathem:ll.icumcnl.c impossível. 

,\ acta, ali:ís, niio mcneiona o num<Jro elo votos recebidos 
prlos mesa1·ioH ,n supplcnl.cs eleito.>. · 

Do •'xamc desse documento,· como se vê, resulta que a 
nlriçiin nellc figurada ,; m1Í1'amente imag-inativa, po1•quc cm 
um s(, ''·'é1·utinio, r:.om . oil.o votos apenas, não et•a passivei. 
l!lüf'ill' rl•l% eidnrJiíos. Quanrlo ouf.rns circumstancias·nrto o au
tori7.assom, bàslava o que J'ica ahi indicado para aconselhar a 
Commissiio a dcsp1·rzar as rleir.õcs reaJ.izadas com· mesas assim 
oJ•gan izadn~. 

·Xotam-se, pot•ém, ainrla no exame das auLhenlicas, as se
guintes tramgressõcs ela lei: 

·2" ~ccção -·Volnrnm 31 eleitores, sendo 2n da seccüo o 
rJous l'iscars. Deixaram elo volnr 12G. O resultado foi: Ubal
rlino elo Amam!, 31 valo"; Xavier da Silva, ~eis. Total 37 
Yot.os ou mais sei~ rio que podiam dispôt• os eleit.ores ,que 
'i'oi.!n•nm. . sr 

O t.r.rm'o do encerramento nn lista dr presença não tem " 
fôrma, e eomc~n do ·n. 22 u 11sta, cu,ia numerncüo continúa 
·C foi foitn por um só punho. 

ô" sccci1o- Niio consta quo o original da acta tenha sido. 
nssif.!'narlo pnlos mesnt•io.<. Sr.rvin como o"Mivi\o concertando 
a af'ln, o oirlarliío Br'.l'nm·clo rlc O!iv0i1•a Lima, quo ô no mesmo 
t.ornpn um rios mesa rios. 

7' secção-A nut.honlicn csl:í visivclnwnle cmendndu, em 
parte essencial, como soia n votação elos· cnndidnlos, c a lista 
úe nssignalmns nrto é original; simples có,pia. à!ém disso ll. 
ntll.hcnlicu nflo lcm concerto. 

8" sccr:iio -ui. nuthcnllca foi con'fcridn o concertada nu · 
cidade do P.nlmns (a s~ccüo funccionou no districto .do Rio do. 
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Peixe), no dia seguinte a,a tJa dcic;ão e l'oi levada ao Cm·reio 
dessa ~idade a.Jll de l'e\'e!'eir·o . .r~· lum!Jr,m visivelment~ si
mulada a li,ta de assi~Trutul'us. 

Pot· l.ouos e.;l.es mol.ivós aconselha a Comrnissfto que sc,iam 
dcspl'czadns csttts eleições. 

Glcvclandia 

• Na ausr.ncia dos >upplrmtrs do juiz substilul.o federal e 
do a,iurlanl.c do procur·ador· da llcpublicm. constiluiu-•sc a junto. 
com sele mcmbr·os da wmmissfto de alistamento, elegendo ellcs 
dentre si o presidente e o secretario. 

Pr•ocerlenrlo-se ú elc•ic;ão, l'or·am r·reelJidas einco ccdulas. 
;.Ião menciona a arJtn o mtmm·o. de votos dados aos cidadãos 
inrHcados para IMEal'ios o supplcntc~. nem se l'el'ere no sorteio 
para o descmpal.e entre os votados. 

Examinando as aut.lwnlicas vr•-sr• que a da J" secção não 
declara que o respectivo original tenha ;;ido assignado pela 
müsa e que a lista ·dr pl'csenr;a '' visivelmente falsa. 

A mesma let.lm c·m tarJas as 'l'il'mas. 
O mesmo sG veri'l'ir.a qnanto ú lista que aeompanha n. 

auLhont.ica da 2" secção,· em que as pr·oprias assignat.uras dos 
mcsurio.• Pedro A>·rrs Arruda e Epip·ilanio Pacheco são com
plelarncnlo diVPJ'S1l.' nüs;;cs dous donrmentos r• no termo do 
"nr:Ph'amcnto. Conl'criu e concertou ·essa anlilcnlica o mesmo 
tabell i fio qw• J'rz n r:oncm·tn da unl.ci'iol'. 

Dennnciando· nst.es !'actos que a oleir;ão neste município 
foi simulada, opina a Commissflo pela sua annullaç.fio. 

Unhin da 1'-ictm·io. 

Con~Lituiu-sc a junl.n sob a pr•esidencia rlo I' supplcnlo 
elo jnir. su!Jst.itul.o l'llcl-cml. com os membros cfl'odivos da com
missão dr alistamento, :~l'anocl .TavaJ•p;; de Lunrl'da, Oswaldo 
í'chwnt'l;s, .Torge .Tos(• Gurrios, Belmiro Sampaio e ,\mnzonas 

· rlr. Ar·au,io Jlarcondes. 
Não tendo eompaJ•ecido o ajudante~ elo Jll'OCUI'ador da llepu-

hlicn, o pl'csiclcntc nonieou um rlcil.ot· do municipio para 
sel'vir, rJ" ac,r•ôrrlo com o uviso já J!itado, de secretario ad-hoc . 

. sendo cinco o> membl'os dn junta <1UO poderiam votar, 
procr.clenclo-se :'t eloir;iio dos nw;;a!'ios, appnrcccm seis ccdulns, 
que !'oram apuradas. dr onrlo se conclue qu" o secretario ou 
n J1I'r•siclrntr' l.nm!Jom votou, n qu•• infJ•inl':e o disposto no ar-

. ligo !H ria lei. 
A acta não meneiona o ntH!l<'I'O dr votos cluclos aos me-

sa!'io, o sup.plent.r..', r não di~ itnwln~<•nl·o qual o processo ado
J1ladn pura a disll'ihuiçiio dos eirludão;; votados por essns 
rluas cntcgorins. 

1Sendo, pois, ossencinos os vieios voPit'icndos nn ot•g·uni-
~nção ·das mesas deste muni·cipio, niio ]laclcm ser npurndos os 
l'esultudos das respectivas eleições. _ 
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O exame das authent.icas mostra mais: 
a) que as a~'ig-nuturas do Eu~cbio Cori·êa o Chrispim 

Ferr.ciru Rmnns na uul.honl.ica da 1" secção são di:I'J'orcnLes 
dns ~uo couslam da lista .do presença, do onde resulla que 
urna das duas 1í :J'alsa; 

/1) •riur• nu aul:lwnlicu da 2" SO·C(>üo se doclnru que não 
l10uve eloi~:iio na ·I"- pelo u1.otrvo l'C'/)Olu.cionm•io dos /ana.
ticos- o que basta, em confronl.o com os vieios o simular;ão 
qno sn nolam em Iodas as listas do proscn<.>a das trcs secç(i.es 
deste muni1~ipio, (fun funceiomll'am, para ·cerLil'icnr que nessa 
região oeenpadtl mililal'uwnto Uflas !'orças l'cdora.cs incum
bidas do 1~omlmtor os J'anaticos, c nrn vcrcladeit·o estado do 
guoJTa, não !'ifll'ia po:;sivel J'mWJ.' J·c~ulal' clei~ão, sendo sus
peitas de fabidado as que as authonl.icas apresentam. 

Nestas l'ondiçües é a Commissão ele parecer que sc,iam 
tnmhcm annnllnda.; as r.lril;<iC8 que essas nuthenl.i~as dizem 
feitas. 

C ur ilulm 

No;;l.e munJCJJliO constituiu-se !Pgalmr.nto a .iunl.a sob a 
prcsirlcmia do I" supplf'Ili.P do .iuiz su!Jstil.uto ·l'cde!'al, tendo 
como &f'CI'elal'io o pi·ocm·adoi' da Jlepuhlica, com a Jll'esenca 
de rlcr. membros cfl'~ctivos c supplcntcs da eommissiio de alis
tamento. 

Procedendo-se :\ elci~ão, foram l'Oe·cbidas 10 cedulns, con
tendo cada uma dou;; nomes. 

A :wtn, po!'<;m, não menciona o numero de votos dados 
aos r'idar!ãos inrli.r·arlos pnl'a mcsal'ios c supplonte~. não alludo 
>á aHc1·nal.im da !ri, nem J'nr. rol'crr•ndn ao sorteio pm·n. o caso 
de empate ~>ntre. os valados. · 

Exam inanrlo as nulh cnticas ver i fi ca-se : 
al que 1m 1" >·ee<;fio, tendo votado !lG eleitores, foram 

"'occ•biuns nprmns :115 ondulas, Sllntlo uma em scpnrado, as 
c1 nn~s npumr!as der,1m o SCil'll•into re~ullndo: Ubaldino, ~b. 
Xavirr dn Silva, 25, e um cm sepnrnclo. ~l.'otal, 11'3 vül.os. 

!Jn uma. rlifl:c•t·cnça rio Ires votos parn menos que a au .. 
'l.henUra nfio r:qilicn; . 

li) na 2" secr,.üo n nu I.Jwn l.iea foi c o nfcri du c conccrtndn 
l.•or ·r''"'ivno ad-hoc nãn nomenclo, nem .iuramenlmdo pela. 
mo;-.n:, eom infracção do ·clispostú no art.. 8! dn lei, quando 
110 eOI'J10 ria neln. se di~ que a tJ·:msm:ipr.fio e concert<1 seriam 
feitos }wlo ,r:scrlvtin desiauarlo. Nest.a sécoão, além dislo, diz 
a nct.n, Joi npl'c·scnt.ado protesto pelo fiscal do um dos eandi
dn"ns, o qnnl foi rcr~úmclo pchn mesa. mns que· ·conformo do· 
cumenl:o .iuntrL pelo cnnclir!nto Xavi•cr dn Silvo, l'oi lançado 
nas notas do tabelli:io Gnlll'icl Jlibriro, do q•ml consta lr!J' si:lo 
esse Jll'olc;lo motivado por f.oJ• n mesa admil.l.irlo a votar um 
clriLot· rplf' havin peJ·dirlo n qualidndo de eiclarlilo hrar.ileiro, 
]lO!.' acccitar conclce-o!'açüo cln governo esti:anf;ei!'o; 
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c) que na 3' ·secção i1 authcntica está conferida c con
certada por escrivão ad hoc. não juramentado o o conce~·to 
não Lem data· 
- d) que ná 7' secção compa1•ecerum 128 eleitores c foram 
apuradas 128 cedulas. O resultado da apuração, porém,. foi: 
Ubaldino, \H votos. e 12 em separado, totat· t03; Xavier da 
Silva, 19, mais cnico cm separado, total 21,; o que que I· 
dizer que em 128 .~edulas foram apurados 127 votos, t1üo 
constando da acta que nenhum eleitor houvesse votado em 
branco; 

e) que na s• secção consta te1•em votado c ussignam n 
lista de presença, 101 eleitores. Foram. porém, apuradas, 
apenas, 100 cectulas, niío constando da acl:1 o mol.ivn dessa 
discordancia entre o numero de cedulas recebidas c o de dc•i
tores que votaram; 

f) que na 9" secção a authentica foi .conferida e con
certada por escrivão ad hoc; niLO ,juramentado; 

al que na 12', segundo r•esa a acta. \!Otaram 52 elcitor·cs 
da secção; H. da 10"; sete, da 11 '; dous, da 20"; nove fiscnes. 
iJ dous outros, um da 1,• (que funccionou), o outro qu" 
exhibiu titulo da seccão, mas, cujo nome níio constava da 
lista de chamada. ou o total de St eleitores. Assignaram, po
rém. a Lista de chamada 83 eleitores. 

A apuração, entretanto, deu o seguinte resultado: Ubal
dino •. \0, Xavi-er drt Silva, 82 c um em sctJarado, ou o total 
do 82 votos apurados, ou um voto mais que os dos cleitorse, 
(JU~ a acta diz ~erem votado, e um voto menos que os do~ flUO 
assJgnaram a hsta de presença; 

Ha ainda. a notar que a neta, declarando hn.ver tomado 
cm separado os votos dos dous oloitMes que a h i valaram, 
um da '•'• que funccionou, o outro. cu,io nomfl não cnnS't.n.vn 
da lista de chamada. não menciona os nomr.~ dos i:idndiíos 
votados nas respectivas ccdulns, como p1•eceitúa a lettra f. 
do art, 80. · 

Accresce ainda que a nuthont.icn foi conferida e concer
tada por escrivão ad-hoc, não ,iuramenl.ndo. 

h) que na 13' secção n lista do assi:;naturns ó ·visivel
mente falsa e ·eotú escript.n com tinta dr diversas côres, 

Da aut.hentica consta que votaram ncsln .secr,lio Gt olei: 
tores da JN, eu ,ia mesa não se reuniu. M oncionnndo os. nomes 
desses elci1.orcs; cu,ios votos, dir. a adn, fornm f,omaclos. hm 
separado, cm urna cspecinl. não d;\ clln, cntrctnnto, notieia 
dn apuração que. •f,nmbem em separado, rlr.\'crn ter sido fci Ll, 
como prescreve o art. so. lettru e, dn cilncln lei: 

·i) que a clei~'üo r.lrr 1. 7' sccciio fni prot.cstadn, por terem 
sido admittidos n vot.nr eleitores com tilulos que não crnm 
pr·opt•.ios o tinhlm nomes rlivcr·sos dos ~uo J'omm JnncnrloH 
nn lista d.e presenr..n, (lU coin titnlos vicindog, rnspndos, os 
nomes primitivos ~ snhstil.uidos pot• outros; 

. j) que nn iS' scr.çiio tamhr.m .qc~undo ronsüt rlo pt•n
tr.st.o nprc,cnl.nr,lo, n nur. fnr. rr.fr.l•Ctwia n nul.hr.ntir.n, JWIO 
fiscnl elo um rios cnnclirlaf.os a Drpnlndo for.a.m ndmitl.idos n 
vol.ar eleitores nlistndos cm outras secções, qu0 funccionrr-

,, 
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92 ANNAES DO SENADO 

rum. com violacüo do disposto no n. 3 do nrL. 7 '' dn lei, e 
ndmillirnm-se i'iscncs, constituidos pot• grupos de ol•e.ilorcs 
de ·outras sccçücs, eontrn o que dispõe o nrt. iS, § !"; 

k) que na 1.0" seccüo n nuthent.ica foi eoni'erieln c con
cerl.adri r,m·. escrivão ac/-ho(', não .iuramcnlado. não estando 
esse .documcn lo nssignadô pala mesa, e o mo o exige o ar L. 84; 

l) que, finalmente. na. 22" secção. foi n eleição protes
tada, por Lm'em sido .ndmiLLiclos a votar eleitores de oulrns 
~ecoüns, que i'unccionaram. entre os quaes, o ele nome Dr. 
Candido elo Mello c Silva, inscriplo soh n. 31, da respectiva 
Jisl.n, que u mesa. :1 ultima hora, c depois de se haver reli
mdo esse eleitor, fez nomear fiscal, conslituido pot• grupo 
do 10 eleitores. 

A authenticn refere-se a J~ eleitores dn 20" secção, que 
nfío se reuniu. c ahi votaram. sendo tomados os seus votos 
em separado; entretanto, conlrn o disposto no arl. 80, Jettrn 
c,· niío só não menci·ona os nomes dossj)s clciLot•cs, · com0 nãl) 
eh\ cm separado n apurnciio das respectivas ccdulas. cl)m in
divi.dun!.izaçüo dos eiclaclãos votados. 

Por Iodas essas falias, vicio.~ e il'I'Cgularidaclcs, que con
st.itucm infracções do preserip(;ücs cssencines da ki, consta-. 
Indo, como foi. que houve preterição de l'ormalidnrles lcgaes 
nn organizaçã·o das mesas deste munir.ipio, segundo o cri
lel'io adoptado, "' n Commissüo de parecer que não sejam 
tambem apuradas as eleições ahi · rcaliz_ndas. 

Antonina 

A junta foi constituída pelo 2' supp!ente do ,iuiz sub
stituto fed•ern!, como presidente. a.iudante do procurador dn 
Hopublicn, como· secretarj.o, cinco membros cffectivos c cinco 
.supplentcs da commissão do nlistnmruto. ForUJm apresen
tados dous officios, assi~ados por 25 eleitores da 3" o 4" se
cções, nomeando respectivamente um mosario· para cada 
uma. Procedeu-se t\ eleição pura a composição :integral dn 

.1" c ~· secções c parn..completar as da 3" o ''" secções. A acta, 
noriJm. não só não diz quantas cedulns foram mcehidns cm 
r:n~n cleioão, como não rlr.r:Jm·a quantos votos foJ•am apurados, 
nem inrlic:t por Ol'dcm dr votação ns nomes dns votados. · 

Nilo se sabe, pois, si foi rcspr.itndn n intcrpo!açã,o rln lei. 
na desi:;:nação dos mo~nrios r snpplcntes das J" c ::!' secções, 
~i houve empate 'entro os votados e, nesse caso; si pelo sor
teio sr decidiu sobre n rrspretiva rJ isl.ribuiçiio, ~ pOJ' essas 
duns cnl.cg-oJ'ins, como, qunnt.n :\s 3" r 4' sccr.õcs. não indic!l. 
.n m·dmn nnmrJ•a! dos votos par·a eomp!et.ar o "numcm de ·me
sarios f' supplcntsc. Hn a este respeito nbsolulo silencio n!l. 
act.n. que nr.m siqueJ', como rm out.ras .rm que cs~n omissão 
R•C YCl'ifirn. fr?. l'efeJ•encia :\ l!.?~nl!/(1 I! t)mnplcln O/JSNV1!11Cln 
(ln di.,)JO,,/r) un § 2' dn m·l. fifi~ rln lei. 

Tiimil.n-Ro npcnas a. dizer: «for·nm eleitos .. ,>, c men-
ciona ·OS nomes di)S mcsnrios c supplcntcs do cnda scccúo, , 

. / 
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Examinando-se as authenticas, nota-se ·na 'i' seeçüo, 
como observa o candid[tlo Xavier da Silva, por seu pt·ocuradoJ•, 
que houve ahi excessivo numr"·o dü Ji~cacs, eonsl.il.uidos J>OI.' 
grupos do 10 eleitores, e qtw não eort·uspondo ao JIUillf)J'O duti 
que pod.et·inm nomeai-os, deduzidos du Lul.al dos que votaram, 
os que serviram como mosar·ios, os fiscaes consliLuidos Jllli· 
procuruções dos candidatos, c os uleiLm·es quo volar·am na
quello candidato. Pela dcntonsl.mr.ão feita t•osull.a que. eorn 
essas deducçCH!s, ficam Ofl ulciloJ.·es que só poderiam eonsliLuir 
nove f.isencs, isto na bypollwse de' Lodos esses eleitores Lct•cm 
subsct'J[ll.o procurações. · 

.\ acta, entretanto, meneiona der. desses J'iseues, do onde 
deve concluir·, como bom pondera o mesmo eamlidalo, que ou 
houve muitas assignaLmas repetidas, o que ad-luslar (Jo que 
houve muitas nssignnturas J'raudulcnLas, ou cmfim que as
signnl'nm c,-,sns procurações oleitoJ~aes de ouLras· soc1;ücs, o 
que Lambem importa cn1 violaçiio do que [lrcscrcv,e o art. 78. 

Na 2" scer;iio votm·am 15i eleitores que assi;;nam n lista 
de presença. Destes l3ü ct·am alistados na sccçiio. 

ncstam, pois, 2'1 cslt•attllos a clla, por serem de outras seot;ões 
ou municipios. A nula menciona entro esses 21 elcit.oros cinco 
fiscacs nomeados pelos caJttlirlatos c 12 por grupos ele dez clei
iorcs, ou total ele 17 1'iscaes. nestam ainda quatro eleitores 
que ahi votaram, e que a acta não explica como e porque. 

Occort·c ainda que, deduzidos do numet•o Lotai de eleitores 
·que voLnr·am os ciitco mcsa!'ios, cineo J'iscacs' rJos candidatos c 
os doze l'iscnes cll'nsliluidos por· grupos de 10 eleitores, que 
não podiam J'il•mar proeut·a1;ües por serem nlistuelos cm oul!'as 
secções c municipios, c os ~;o cleil.oros que consLituiram esses 
i'isoacs o que igualmente não podiam l'irmat· outms procura<;ües, 
o total de r,z eleitores: 5 mais 5 mais 12 mais 30, igual 
a 52, restam 102 clcitot·cs. Dedu~indo ainda desse numero os 
qualr·o eleitores quo vólarnm a mais, o que não sendo da secoão, 
não podiam Lambem nomem· fiscaes, l'icnm os. · 

Quando mesmo todos esses c leitores livossom ussignudo 
procm·a~ücs, só podcr·inm nomcm· nove !'iscnos. A neta cnlre
t.anto, menciona dez desses i'iscnes, o que do todo é impos
sivel conse6"Uil' com Lnl numero rle cleilot•os. 

Nas 311 o ·Í 11 scccõcs,. o excessivo 1lUH1CJ'0 ele riscncs que 
'acompanharam os r•cspecLtvos Lrnbnlhos, H em cada uma, sug
gm'c o mesmo calculo. c lova iÍS ·1nosmns uonclu~ü·es, conven
cendo a Commissiio elo que nssn nlmudnncin de J'iscaes uns qua
ü•o seCI!ÕCs desle mun icipio visou apenas ocoullnr n fraude. 
pcrmittindo que ncllns vo~1ssem elciLor·cs ahi não nlistados, c 
que por outro modo não poderiam fn~cl-o. 

Ha a nolnt• nindu quanto a estas duas ultimas nuthcnticns, 
escriplus a machinu, que foram coHl'o!'idas e concet'lndas pO!' 
oscrivãos ad-hoc niio jummcntudos. 

Por todos esses niotivos que, impo!'lundo Clll l'ormaes vio
lações da lei domonslr•am a fraudo que presidiu a essas elei
~'úes, pensa t~ Commissão que nfio dnvcm ser apurados os rc
sttlLnrJos verificados nits qunlro sec1;ücs' deste municipio . 

.. 
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Jll01·1·etes 

A ,iuul.a foi constituidtt Jcgnlmontc sob a presidoncia do 
1" supplr.uLc do .imz substituto l'cdoml, e scto mcmlll'Os ofl'o
ctivo~ c supplcnl.cs ua commissão do alistamento, tendo como 
secrcl.m·io o ajudante do JH'ocurudor du Ilepu'blieu. Proceden
do-se ti eloicão, Jornm rceobiclas sete ccclulas com ·uous 
nomes cada uma. A actn, pot·ém, não menciona o numero de 
votos l'Ccobiuos pelos cidadãos escolhidos mesarios e sup[Jientos, 
nem diz qual o processo adoptado para a respectiva classifi
cac.üo ucssas duas cu Legadas. 

Aualysundo as aulhonljcns verifica-se:· 
Nu I" sct1;ão que não lcm esses documentos as condições 

legues de uutheuticidade, Jaltando-lhe a principal dellas, que 
é tt assig·nalura dos mesariós (urt. 81), occorrendo ainda a 
circumslnncia de ter sido postada no Correio no dia 3 de fe
vereiro. 

l\'a 2" secção. A nuthenticw omiltindo qualquer referencia 
ao cdiJ'ieio r.m que Juncciouou a sccr;ão, que está conferida 
por escrivão ad-hoc não juramentado, com violacão do dispo_sto 
no ur·t. !:!1, tom rasuras não resalvadas, em parte essencial, 
como é a que indictt o numero do cedulas recebidas c não está 
ussi;.;nuda pela mes11 (ar L. S.\ ) • . · 

. Na 3" soe()ão a authcntica que está conl'erid!l e concertada,. 
oi'J'oreec a originalidade do um concerto não subscripto pela: 
mesa cm que se J'izeram alloracões de parles essenciaes de seu 
contexto, 

Segundo o eriterio adoptado pela Cornmissão, concorrendo 
com as tmnsgrcssões dos pt•cceitos da lei, relativas á organi
zacão das mesas, mais esses vicias e irregularidades que inqui
nam do nullidade o processo eleitoral deste municipio, opina 
ella pela não apuracão das eleições ahi realizadas. 

Paranaauá 

A junta de organizaciio das mesas deste municipio consti
tui u-se sob a presidencia do i" supplente do ,juiz subslitut.o 
federal c oito membros da commissão de alistamento, effecti
''os o supplentes, sendo eleito secretario um eleitor do muni
cipio, nu ausencitt do pror:umdor da Ilepublica. 

A acta, porém, não menciona o numero de votos recebidos 
pelos cidadãos designados para mesarios e supplentes, nem o 
processo adoptado para a respectiva attribuicão por essas duns 
categorias. 

. O exame das nuLheniicas das oito seccões deste municipio 
niín sug-gere, entretanto, nenhuma observnoão o niio tendo sobre 
a J'C~'Illaridade do respectivo processo eleitoral J:eito nenhumll · 
pond-crnoão os cundldutos p!citennt.es, 6 a Commissão de pil'
rccor pelo criterio adoptado, que deve ser o ~eu resultado apu-
rado. ' 

. ' 
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ll'Uamtnba. 

Constituiu-se a ,junta legalmente sob a presidencia do pri
meiro supplenle do SLJ!Jsl.ituto 1'edeJ•nl, sois membros, cl'fccti
vos' c suppl-entcs da com missão do alistamento, sm·vindo do so
Cl'eturio o ajudante do p!·ocuL·ador dtt llopublica. 

Não hu, pot·rírn, na acta monção alguma dos votos dados 
nos mcsarios c supplcnl.cs, Jwm rcl'et·encia ao sorteio no easo 
de cmpal.c, nem n in tcrpolar;ão que a lei prescrevo para que 
seja l'eila a classificar;ão dos votados por essas duas cate
gorias.· 

A authontica da unica secr;ão que funccionou não foi impu
gnada pelos candidatos, e nada Lendo n Commissüo notado, 
examinando-a, que possa autorizar a sua invalidade, é de pa

' rccor que seja apurada. 

Guara/;essaba 

· · Neste municipio lambem constituida a ,junta. legalmente 
com o 1" snpplonte do subslitul.o federal, n,judrrnto do procura
dor da Jlcpublica e nove membros, cfl'ectivos c supplcntes' da 
commissãq de alistamento, nota-se na. respectiva acta omissão 
identicn ú do município unlcl'ior. ' 

Descendo no exame .elas uulhcnticas das duas secções 
cm que ollo cstú dividido, nada se clonara :\ Commis.são quo 
lhe desperte a sua atlcnçiio ou impo:·Lc infraeção da lei. Os 
candidal.os l.ambcm nada all•'~;nram .conlt•a aregularidade do 
processo eleitoral aili realizado. 

Pf'nsn, por iss0 a Commissão que elevem sor apuradas as 
rcspcclivns eleições. 

'Campina lfi'o:nde 

A ,junta constituiu-se legalmente sob a presidencia elo t• 
supplcnte do .iuiz substituto federal, cinco membros effectivos 
da commissão de alislamcnlo. tendo como secretario o a,ju
dunte elo procumdor da Jlepu.!Jlica. A respectiva acta registra, 
porrlm. a omissão que vem sendo notada quanto nos. outrus 
municípios. Não ha nella referencia ú votaçiil> recebidtt pelo> 
rncsnrios •J · surwicntes, nem ao pt·o.cesso adoptado ,para a re~ 
spr.ctiva dr.signacrto. 

Examinando-se as authenlicus. Y•1-8c que: 
A dn 1" sccçiio, pàstnrltt a 3, de fevereiro no Correio da 

villu, esL1í acompanhada do uma lista ele assignatura.s visivel
mente falsificada. Em turmas do tres e, quatro nomes;, altcr
nudnmcnlc, por poucos c~crcvcntes fol'nm ahi Jrinçaclus as as
sig-nnturns que nella se !cem. 

A da 2", !:unhem lcyndtt no Corroio n 3 de fevereiro, de3-
rerta n mesma cru.•m·n quanto t't lista de presença. numcrucla. 
110r um srí punho. 

A dn 3", ncompanhndn i!;ualmcuto de lisln do nssignnturn•, 
visivelmente l'alsificndn, o postada no Correio naquelln data, 
3 de fevereiro. 
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A 'da ~· cm igunlduclc de condirões quanto ú liMa e á 
dnla ,dq cnt~adn da nt!llwnlica no O~n·roio de expedição. 

lwiCiencJllnclo n s11nples m;pcceu,o desses documentos a 
Slll!IJ!:-wfin das nlci1:úcs alli roalir.nrfas, a Commissfio resolve 
dcstH't•zal-ns niTo eompulando us vCÍltw.ú~:s ncllas figuradas no 
rcsullndo geral elo pleito, · 

Dcodo1'0 

Com n pt·csidcncin do :1' supplenlc do juiz subslHut0 fe
deral. sendo secretario o n.iudnnlc do pr·ocurnclor dn llepunlicn, 
e srlc mcmbt·os ela comnüssito de nlislnmcnl.·o, constiluiu-so 
lr.gnlmcnl.·n n ,iunln orgnni~ndora dns mesas deste municipin. 
Ha, cnlrel.nnlo, nu t•cspecliva nela a mesma omissão já notada 
qunn t.o n ou l.t·.o,,, sobre o prniJesso adoptado para a escolha dos 
mesnrios ·c sur,rlenl·cs, vola~.ü0 de cada um o sorteio em caso 
de empi~l.l'. . 

A unnlyse das authcntwns não desperta, pm'ém. a attençilo 
da Contnli-ss.fio pam qualquer vicio ou irregularidade, que. 
purvet!lurn sr Lcn h a dado no respectivo processo eleitoral. 
c.onsidel'ado, ali:ís, bom p~los dous candidnt.os pleiteantes. 

Nc>l.ns condições, segundo o criterio adoptado, a Com
missã-o OJiinn pelu sua apuração . 

·Bocayuva 

Junl.a eonsliluida leg-almcnt.c eom 0 i' supplenle do' juiz 
sn!tsl.il.nl.o· fr.<lornl. a.iucluntc do procurador da Republica, seta 
mcmb!'o·s el'fectivos r, s·npplenl.es da ,eommissüo de alistamento. 
A neta, fJ0!'6m, onlittc as votações dos, mesnrios c supplente8 
eleitos, c o processo ndoplndo pura a sua classWcaçiLo pot· 
estas duas eat.egorins. 

Hn n notar quanto :ís n~tlwnticns: 
1.• soccií0 - Lisla de nss·i.gnntu.ras com a numeração 

omendacla, 'e riscado o nome do eiCli.to!' .Tonquim Aleixo Correia. 
2' scc••:1o - Nã.o "ons~1 da authentica que o original dn 

neta tenha· sido assignnd0 pelos mcsarios, c o concerto. sem 
daia, 6• feil.o poJ• csct'ivfio nd-lwc núo ,juramentado. 

LiMa de nssir;nalnras com viRivcis sir;nnes de simulacilo, 
sendo nol.nvcl a divcrsiclnttn de fir·mns do mesnrio .Toaquim 
Gonenlves Lanhoso, na lista e na authcn:t,ica. 

:l" secriio - Concertada n nulhcnlicll pelo cscriviío ad-hor. 
não jut·nnicn.lado, Arl.hm· Ferreira da Oostn; · apparece entre
tanto, es~.e escrivão no Lermo. rle cmerramell'lo, substituído 
;por Silvot'io Dias' de Almeida. 

A lisln do nssignnluras niio ostt\ numerada. 
Ir" soccrro - Scl'viu concel'lAtndo a nuthenticn um escrivão ' 

ad-Jwc nüo juramonl.ndQ e n Jisü1 de ]1{'Csonca é visivelmente 
falsa. Quasi todas ni' as~iq·nnlmns silo do 'mesmo punho. 
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A;;sig-nalnmlo .lotlo• r•;sr•s de.feitos no; 'doeumcnLo~ sub·· 
motLidos uo seu exame, não p(Jde n Commissão opinut• pcl~ ap-
fJJ'ovn~üo das eleir;Ge,; t·culizadus neste municinio. · 

Wo lll'anco 

A junl.a J'oi eon~liluida rcgulnrmenLo com o sup.plcnLe do 
;ubo•LH.ulo fcllcml, ujudanto do procumdor· c cinco mmnhros 
ol'fcclivos riu ~onmJis~fio de alislarucnlo. Não diz a aCla, porr~m. 
quanto~ vol.os i'Ot•tun upuratlos .para cndtl mesa rio e supplcute~. 
nem o Jli.'Ocosso adopLudu pum a respl!r!'tivn. t.lcsignur;üo. 

O exame das auLhcnLicus dcnuncitl.: 
a) que na 'l" suer;ü.o nün votou· ü mcsurio lsa!Lino anbouiti 

Jlodl'igucs, cu.io nome não consta da lista de preseuna. Ncsto. 
1Im ass-ignat.urus i!leg-ivei·s, n muitas escripLas· por ·um só 
]JUnho, sem ,n~rarco LI e lelLra; 

b) que ua 2" o co!lcerto f.oi i'cilio pDr esDrivã.o ·ad.hoc não 
,im·am·Nilado, vendo-se na lista de a•ss,igualut·us os mesmos de· 
J'eiü.Js apontados quanlo ús da 1" sc•cção; . 

c) que na 3" •• i'inalnwnt.e, acompanhada dos JTIQSJUO$ cvi
(iun·les si~;uac" d" i'alsificação das l'it·mas, nella lan~aclas, con·· 
ccrlou a ada ·lambem um escrivão ad-hoc não juramcrulado·, 

POL' l.acs motivos que S'eram a convicc.ão de que a c1e•içãci 
nhi foi fraudu,[ciTla., a Commissão aconselha não sejam as 
respectivas :voLaQüQs a;puradas. . . -,. •h-,.. · -

Colombo 

Sob n pt·cs•i'llcncia do 1" SU'lll1·lcnle do subslitnLo l'ci:le'ral, 
de~ .membros cffeelivos e su ppo!ct]f.cs. dtl com.missão de alis
tnmenLQ c 'Lendo: comu sccJ•etnrio o ajudante elo lll'Curador da 
lltJpulJ!Icn," consl.iLuiu-sc a .iuJLla que or;auizon as mesas deste 
rnunicipio. A acLa. porém, incot·rc ua mc~ma flcnsum das outras 
.tá exaniinad.n,. nã-o nwnci·onando 0 n!Jlnero de vol.os Tcccbif:]os 
0Je!os mcsm·ws o supplcnlcs. nem indrcando. o twocesso sCil'Utdo 
para a rcspecLiva desi.gnnl:.ão. . 

Dosr:·cndo à aua!yso das uLtthcr~Licns ·não é po>•sivel deixar, 
(!" Holar· que !ta nu~. listus de .pro;;ença. r.las Lros secções deste 
lJlunicipi·o raras J'ir·mns escriptus pelos eloilorr:s cujos uomos 
nel!as se i nset'tJ\'CUJ. ·A i'alsi!'icacüo, disl'm·cc e simulação 
llu,;sns a'siguaLLN'as são patentes. E indicalldo isso, a fraude da. 
L'l~icüo dessij munidpio, a Commissüo entende qlio clla não 
IJude ser upurudt\, 

Jtayopolis 

A ju·nln. consLil.uiu-sc l'cgulnrmcnl.c c.om o 2" SUJlplcnLe 
Llü suiJsl.iLulL1 l'cdorn.l, n.iudnnLo do procurador c do't.c nwm
hl·os cffeclivos 0 suppleu~cs dn commissüo ele alislumeuto. l~ 
aclu, cntl'C~lunlo, incorrp uu mcsmn. censura guo u dos anLc-

~.m 7 
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riot·cs lllllll!CIPIOS, nfio l'awnd0 t·el'ut'uuuin nos votos dados nos 
1111.!:-iut·iot-J 'l' .~upplnntcH, uem ·iW pt·ueo:i:-:111 ::iCHUid0 pura a ~m:.t 
tJislrih11ü;ií.n pnt• cstus dun!'l caLue:ut·jas . 

.:\~ aul.lwnl.ica~ dus duas suet~tjcti, put·únJ, 0JJJ q 11u t!,'ilú 
o.iivirHtlu o nJuninipiu, 11110 dunuJwiluJJ tJLUJ.ilJIWt' iL1rugulariuatli.1 
110 [H'ocesso da, ulciçãu que 'lihi tev.c lognt·, parecewJo [JOl' issiJ 
{t Gonuuissii 0 que cllu eleve sct• a[Jprovudn., 

il'io Nauro 

ll•!gulaJ'llWIIIC euu~Wuicla a .iunLa •sob a' rt·csitlunci:t [ln 
J" supplcnle d0 subsliLul.u l'elloral, einco membros da <JOIH
wissfio tio alisl.umenlo c o a,judmJI.e elo Jl•t·ucurador da, ll<JPII
lliiea. A a eLa, p<ll'<Ílll, não menciona u uumero rle vaLas da <.los 
aos m••stu•ios, uem l'u~ J:el'ct·cHcia t\s uunutis rm·malidudoH tln 
n.I'!,. liü, dn: lui pnt•n. a orgauiza.~ão dns rnosas, cspccii'lcaudo ... 
as. Li111iLn-se a dn,t• os !IOmcs do,; mesarios o ~upplcul,cs. 

,\ unalyso •<.lns tHILiwnLicas J•cvula as seguinlcs i'l'l'C!l'llla
ritladcH e vieios: 

,' P ~eu~ão - A lisLn. tle lH'csuu~a ilu:iut·uvu rm pt·hueil'a 
IHU'io IIJIJ elciLurc~ inclusive uovu l'iscaos que ul1i voLu,t·:un, '' 
depois do Lermo de cnccrt·amcnl.o, ulwc novu inset·ipçúo, cm 
IJUI\ Sll Icem mais ~lll assig'll'n Lurus dn o leitores riu. 3" sceç:io -
scgu ida de outro Lct·mo de mwot·t·nmenl.o. - Xa :mLhcntiea 
so f<·~ refeL'Ciwia a esses 30 etoiLorcs, cu,ios vóLos, nu:; Lermos 
du arL, 7!1, uu\'iam sot· tomados em separado, t•ot.idos os ti
lulu~, 0 qttu não ,ucouLelleu, sendo ellcs admiLLidos :.L valar, 
'l'ceolllundo us suus uudul'us á mesma urna llUe rccubct·a as 
dos elciLores da sec~,ão. , 

A npm·tu;ãu lambem foi l'cila el!l coujunclo, deixando 
Ltssitn tle ~ct· ohset·V'U<Ja a •d·isposiçüu, tio arL. 80, JoLLra c, não 
uunsigll'ando n. uulu, sermmdamonlc, 'llcm o ·numero das cc
dulas aptwmln~ em sopnrntlo, !10111 os nomes tios ~i(ludiios vu
fatlo~ uns mo~IIHl~ ~e•.lulus, nem J'inu,JrnouLo os nomes dos clci
l.ot·es lllW assim vol.m·am. 

Além .tosses de!'eilos ntt nula, nula-se que, Lt;ntlo \'OI.ado 
J IJ(l •eluiLores tla sce<;,ão, c a!l dtL :l", 'ou a,o tod<J 130 cloil.urc;;, 
o l'esull.ad0 da a,pura~ão englobada i'oi o seguinl.o: Ubnldiuo, 
!l!t; Xavim• da :,iilvu, ft.i; ou o lolul <.lo 138, !'nlLumlo nm \'OLLl 
tlt: que a ucla nüo dítnulicin. · , 

!l" seo<;ãu - A 'nuLhcnUcn, não csl(L us~ignmlu pela, mesa 
c u <:<HIC•CI'lo não lem tlala . 

. \" sec<;iio - O cuncerLu tl:1 auLiwuLica nü0 lefl1 daLa. 
G" seo~,iio - A aulhcnliea refere-se a, c.~c1•'i'i;iío dc.li(l!lll'r./IJ 

pat·a a l•t·nnscl'ip<;ão, entt•clnnlo o concct•l.o ó !'cito not• escrivàiJ 
IJ(/ lwc, niio ,jut•nnJenl.ndo. , . 

A lista tlv a~signulm·us deixa, ver que lm uella nlHUmas 
rit·nms simulwtlu~. ' 

7" sccci1u - A Lttültcnlica f()i eonrcricl:L e J!OJWUl'IIUdtL 
cumu li !ll'Cc•udenle 1101' csCl·iv1lo., (lll hoc, núu jut·umcnLado.· 

.. • 
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~ accõrdo eo1n o eritel'iu mlopl.udo, a Commissiio opina 
pela nfto apu1·u~ilu daH · eloi~ües de~lo umnie,ir>io, 9lll CUiltiC
'1 uuncüt duti v i c i O ti c• it·rel:;'uluridu:u:.cs unoniados •: 

Lu pu 

Ntotil." IIIUlli<Jipiu a ,iuul.a, sob a pt·e~idcuein, do 1• SU[JJJlcnlc 
du sub~l.il.ul.o J'edot·:LI, euusl.iLuiu-se com oil.o mc111hros cffe
cl.ivos o :;upr<lculcs da commissão de; a.lislamcnlo; lendo como 
scc.rcla,rin um eloitur do município, elcilo pelos dem&is mcm-
l.JJ•I):; da ,i uul.a, · 

uo.mu as auLCil'iorus, ·a acta, porém, utLO 1dú o numero do 
vulus tlislriimidos poios meswt·ios e supplcntos, Jiruilando-so, 
tiCin muis espceil'icu.cüo, a mencionar-lhes os nomes. 

Ex~tminumlo as uuLhenLiCas, vê-se: 
·P scecão - rrcndo· VoLudo· nesta scct;ão deitares dus 2•, 

ti' e 'i", que uuu se reuuirum, os seus votos uão foram avu
radus de aecúl'llu com o que prescreve a luLtra u, do ll't:L. 80. 
t.!:>. lei, não consLwndo da ucta: a respectiva apuração, quanto 
ao uuu1uru de ,eet)ulas l'ulu.Livus a cada secção, nomes dos 
voLatlos, num elos •eloilorus que assim votm·um. 

NoLn-sc, a,lém disso, que u concerto da auLhcnLiea não 
'lecn cJalu. 

Nu lista, de atisignaLu•l'titi vê-se tJU•u ·11s J'irmtis !los eleitores 
Ca1:los Uuuzu e Carlos l'arelwr são •do mesmo punho o mes
mo aeonl.cc()lldo'' uom as dos do ~IOmes Silverio Val~ncio ua 
Silvoit·a c Jos<í l'utlro da Silveira, Manuel Fraucisw do Al
meida, Caudiuo José Soares c Pedro José do Nascimento, 
allim do ouLrus. . 

:J 11 seccão - A ada ~rcfe,re-sc a sois fiscaes, um:; nomeia. 
oito. DosLcs só ucn assigna 'lL a.cla, nfto collsLando dclltL u 
mol.iv0 por que niio assignumm os outros. O conuerl.o é feilo 
por csc.~·ivúo ad /wc, não juramenLado, fazendo tL acta rcifo
L'cncia 'n. cscl·ivão rlcsignudo para a tritnseripçfio. 

'•', ii' e H• sec~ües - Coucc:ll'to por cscrivães url lwc, não· 
. ,iut'tllll'eulmlos, quando a acl.u se re.J'cro a, eserivães dcsigonados. 

~N"a nu soeuão ai'ILda se nol,n. que não consf;n. da. nnLhcnf.icu. 
que o !'<!spucLivo ot'il:;'iual tenha sido ussignado uo livro pro
pl'io, eomo igualmeul.e o moLivo por que •nuo a assiguaram 
os fiscnes. · ' · ' ·! 

.Hl" see~iio - A JisLu •d.o prcsenca esl{L com a numorat'iio' 
ali corada o emendada c 'I em assi~n:üm·as evidcntemeuf.o si
mnlndns. Coneerl.o po1· •eRcriviio a'd /toe, não· ,iuramcnt.ndo. 

11" sBoçfio - A .eôpia da n.cla foi escripl.a pcl<} mesmo 
p11nho qne fo't. a ,clu :J" sceçiío; concorf.ada Lnmbcm por cscri-
viiu ah hrw, 'iliío ,iuramenlndo. · 

12 11 seeufio - N(!s_La scccãot llir. a. nela~, volat·am de1. ·~lei
l.ol'rR eomo mcsnt·ins n fisenos ·n lisludos cm üutras seco~ os. 
O conoc>l'lo uüo. Lcm da La o foi i'eilo pi){' oscrivao ad hoc. 
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' 
Deuí visível é a .~imulncão llus J'irmus que se vc·cm lan-

"nllnti un lista t]uu ;womptmlm ü~Ln uulhtcnLiea,. 
• A' vislu td:o todos esses vicias o l'rauclcs que o exume du~ 
aut.henlicati deixa pnt.enle, pensa. a Commis~ÜO· que nfio dovciJl 
ser u[JUl'tHlas us dcicõcs deste. 'município.. · 

JUbeinio Clm·o 

A ,junl.;t tlesLc nwnit;ipio foi consliLuicln pelo I' supplenle 
do juir. subsl.iluto federal n sele meml.Jros td;a, commissão ue 
:t.litil.anwn~o tlc Hll:J, e levo como s•)Cl'clario 0 .ajudante do 
jJJ'OCUl'itdOl' da 1\C'[JUl.JJit!ll . 

. Tmpuguundo a .Jcgil.imillacl•l tlesla ,iunLn, alies-a o pro. 
cut·udor (]o eandit.lalu Dr. Xaviet• da Silva q.ue são sup.postos 
me)llbms dn. coH1ruissãlo do alisl.amcnlo t.le :1012 os cidadãos 
quo u. eonsl.ilucm, o que r]uando.isso niio fossu verdade, aindlt 
assim seria irrcgulnr a sua eonti~uiçüo, porque não tendo 
sido unuullado ·O u.listamento t.lo 1!113> ncs'lo munit.~itpio, :í 
rcspcrl.ivn. Commissfio é que caberia 11 i'un~oão que so arrogou 
a do ·LG'J~. ' 

Apcznt• de far.<JI' referencias n. documentos que acompu. 
nltarn a smt exposição, a Conunissão nH:o Levo tlellrJs couhcci
monlo, niio podendo por isso .inlgar de sua proceclcncia· •. 

A adn. cl;t .iu.nta ;wima. ·ilncorre na mcsmtt censura de ou. 
lras ;j:í t•xaminadas - por 11Üo consignar: o numero de votas 
dados nos mcsarios cltJilos, nem, csp·ccificadamenl.c, i'nz·or· re
fcreneins :is d~mais cxigcncias da lei, relativas ;tO Pl'Oec.sso 
<la clni·t:ão dos tnesnr.io8. •j ·• 

As authenlicas dus quatro secções cm quu cstú. dividido 
este município, estão, porém, regularmente organizadas o 
:não denunciam nenhum vicio ou irregularidade que no:;sa .m~ 
valida;r as respectivas o!oiu&es. 

· Assim tt Oommisslio opina pela ~uo: approvacão. 

Serro :1z·ttl 

Neste i\Iunicip,i:o tambem foi r.egularmonle constiLulda ~ 
.iunLa ·~ol.J tt presidencia do sog.undo :;u.pplenlo do substituto 
l'cdcral, novo .mcml.Jros da •commissão do alistamento, ser- · 
vindo rlc secretario, na. l'alta do ajudaubéi do procuradO!' d;t 
Hcpul.Jlicn, um uleilor do munieipi!o, olcito ;pelos membros da 
,iuula, un. l'ól·ma do,aviso do Minislcrio da .rustiQa, já uitado., 
Na ada, porém, d:í.:;o a mesma "omissão ttponLada quanto a 
outras auLoriormoul.u esL\IdaLias. , 

O processo 'oloiLoru~. cnlrof.m!Lo, ;cor!'Ott :expurgnllo do 
v.ieios o il'rcsularidadcs <JUO o inquinam· do uumdad~. du 
1not!o qno 'lle accürdo ·eont o ct•iLerio adopLmlo •[JO!tt Commissão, 
podem c dovum ~~C!' uptu•adus~a:; eleicõcs d~sLc muniC~!liO ,, 

E'lltl'a R-ios 

· i\ junta 1'oi m•gani2Jadtt sob a pr.asidonci!L {lo prim()h•o 
suppl'cnLo do subsLiLu.tQ fed.o!'Ul ~ cinco mombms eJ'l'ccLivos 
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da r.ommissuo de ali~l.nmr,nt.o, servindo <lc ,,ecrcl.nrio o aiu- · 
danlo do fil'Ormt•ador· ria Republir:a. Como ns nnteriol·es, 
a :wln. não munciona o numero ele voto;; dndos ao;; mcsnrios o 
SIIJlJllcnl,os, nem nllnrle ao pi'Or:osso pOi' meio do qual foi 
Jeil.n. n distJ•ihui,o,ão dos vol.ndos fiO!' esl.ns duas cn~ngorin~ •. 

Exnm inanrlo ns nuLhcnl.icns vil-Sil: 
a) <tuu a dll sogunrltt sncção csl(t acompnnhndit rir nmn 

Ji;;Ln do Jll'csonçn numeraria por urn s6 punho cont.rn. ·O rUs
posl.o no * 1,• do HI'L. 7·1, hom romo as nssignat.urns do;; clci
tm·cH, f!IIO tccm all.i os seus nomes, osl.ão visivelmrmto· sirnn
lnrlas, o o mspccUvo conc·nrt.o foi .rcil.o po1~ escrivão nll-hon. 
nfin ,iurnmentndo; 

11) rrtw n drt qnal'l.a Hccçfio r..>l.:t apenas assig-nn.dn por. 
IJIHltro me~:wio;;, nfio csl.rt conJ'cr.ilrln, nem eonccrt:nda, doíln 
TIÚO r.onsl.ando que o respectivo original tenha sido assigna. 
rln no livro prnpt•io. Al1lm disso, n list.n de presonçn é qnnsi 
toda r.seJ·ipta. do um só punho, pu.reeendo untos umn ,cópia, 
r!l) qn·2 n or·i'ginnl; 

c) a da quinln. '' ncompnnhndn. t.ambcm de umn li;;t.n do 
nss!gnnlt~ras, ·flUo nfio !.em_ lermo do ?hnrLurn, o cu,ins pri-
mmrns frrmas L!e 1 n 18 sao rir. nm su punho: · 

tl) fJIJe, .l'innlmonlt'. n cln pl'imoira ;;r.r,çüo tom nmn g-J•nn
dn rnzm·u, nãn l'f'Salvnrln. 1!111 pm·l.n ,.;;soncial, coinn t\ a ,.,.,ln
t.im ao munrwo rln rmlnlns rceohidns. 
. \: el'ifir·nrlos ~~seR vieios _nns tmlhenl.iens rlesf.n m unicinio, 
mrluztndo todns a prcsurnpcao dn fraude que alu se praticou, 
opina a Commissüo no snntido de não serem upurndas Lucs 
l!loicõcs. 

·T homa:inci 

A ,junta foi prosididn. pelo segundo ~upploritc do ~ubsl.i~ 
hüo federal, teve como srcretnl'io o n,iudnnto elo Pl'OClll'tHJor 
dll Hcpublica. c fmwcionou com onze membro;; c1'l'cctivos c 
supplont.ns da. cornmissfio rio nlisl.nmcnto. A rcspect.iva ncln 
tem n mesma omissão quo oul.rns ;jú indhmdns, qunnl.o :t 1'ul
l.a de mcn,r,1fio dos votos l'Orebldos pelos ·mcsnrios o supplrn
Les, c an pror.•osso seguido pm•n sua dislribni~üo JlM c,;;ns duns 
tnl.cgorim•. · 

O processo elcilmnl, pOl.'IÍill, nns cinro socciies ·.m1 qu.e 
nst.(r. di\'irlido o mnaici.pio eot•r•en rognlnrment.c, g,;m prote~
tos o roclnmncõcs de qualquer c.;;pecio, ·J as respectivas nn
t.honticus não dnnuncinm n cxistonr.ia dr nenhum l'icio ou 
ü•rcgulnridadc. 

Ncstns conrlicües, n Commissão opinn pela sua nppi'O-
vncíio. 

,la a 11m•iahuva 

Tambcm ncst.c município a ,iuul.fll .lo ol'gnnizou J'cgulnr
rncnto sob n prcsidcncia do J}rimciro supplentc do suhslit.ut.o 
;l'ecliJral, doze membros cffçcti~os e $UPP.lºntgs dl'l Co~mi~s.ão 

\ 
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ANNA ES DO SENADO 

rlo Alisl.nmcnf.o, l.r.ndo. como R<}r.r.otnrio, na nuscncin do n,Ju
dnntr. do Pl'OCl!l'lldO!' drt n·npub!ien, 11111 ofei,f.or rio llllllliCipio, 
r.lllilo dr. Ponl'ornddndil nom n aviso do Ministnrio riu .fl!sf.ie,a, 
.Já c i f.ndo. • 

A ada lrm n mesnw omissfio fll.lü as nnl.cJ'i.nprs: mas I!Xn
m innndn-su I" al!l.lirl!l.iPns rins sr. i,, S('C~iirs ''lll crno usl.ú di
vidido o nmni11ipio, 11ndn nrllns se dr.scoJm; C]llfJ denmi!Jie 
fn!f.u nn il'l't.•gu!oridnrle qtw vicio o proc·osso elfJil.üi'n/ ~~~~ 
ren I izado. · 

Assim stmdo, n r.ommis;ãn ,) rio pnrecor que se,inm apu
radas· ns respectivas ·tJielciit•s. 

Cnstrn 

Nesl.o mnnitlipio n ,jnnl.n Ol'goni,znrln snh a f1l"t'Ridcncin 
(lo lüf'l'r.iJ•n .~uppienl'~ dn snhslilnlo l'rc/"rnl l'une,r.ionon com 
Pin·e'n memh!'OS Pf'f'ed.ivoR ,, snpplrnlo'R !ln commissfio de 
alistnmrnlu, u h~Vü nnmn J-\flC'L'(•/nr·in n n,incln.nt.r! do p!'OI!Urn
rlor· da Re'/)Uhfina. A ada, p01·c'·m. /.r•y, •. a mesma 01nissão dns 
out.J•n::.; solH't.' n nnmr.J'O dr vnl.o~ dnr/n:-~ no:"; nw~:ll'I{)R c~ Sll'1-
p/en/."·' " fll'oe,nsso wlnp/.ndo pal'fl a rrspecl.iva. e/nssirienc;iío. 

Dn I'X/!.l'IIH rLns :lr!l.liun/ ie:óR', onl.i'él.nnl.o, ~tão re.snlr.n 01 
PXisl.t•Jwin dt! qnnlC(IJPI' vido nn "ir•.J•ogtllrn•idruh~ f[\llf! g-m·;~ n. 
Jil'rS!IIli[IÇiin eJ.r, fr·nncle! 011 simlli/OI)Ün nct pmce.ssn eleii.OJ'Ol, 
qrw nli:'~S não /'oi impnr;Jmrlo J10l' nrml111m rlns r.nndirlnt.o~ nlei
!Hant.os: dn modo qrw, estubnleeido o er·il.l'l'io dn. Commissüo, 
opina ella pela snn nppT·ovni;ii.o . 

Tnmnurlrmf · 

A jnntn const.if.uin-se soh n presirlenein rlo 1." snpplr.nt.c 
elo suhs/.il.uf.o .rlo .iu i1. fedm•a/, enm. rlo1.o mrmhros ria enm
mis>iío r/n nlislnmPnlo, >rl'l'inrln c!e• Rl'r'l'ol.aJ·io, nn fnll.n cln 
a.iurlnnl.l' rio pr·rt~•m·arlnJ• ria llnJ'iÚhlina. 11m eleitor· rlo muni
rdpin, rli•iln dn n.ent11·rin 1•nm n aviso dn Ministorin da .Tnsl.ir;n, 
,já cilnr.lo. A i·r.spoiJI.ivn rwfn, pm•elm, tem n mesmn omissiio 
que ns onl.t•ns .iá inrlii,arlns, nfin rnenrionnnrlo nr.m n nnmm·n 
rle votos l'nnnhidos pnln.l i!ir!nclfins vntarlns rm·n mr.sal'io• o 
snpplPnl.''·'· 1Wm rRpf'eil'i.llatHln ns rlrmnis :rm·mnlidnelns .logncs, 
rr•lnl.ivns n r.ssr ndn ini,dal r.ln J'H'f.lrJossn ela elr.oir;iio. 

nn r.xnrno rlas nn/.henf.icns r·esnll.a: 
11) q1W nn :I" Roeoiio lm r.nl.mlinhns não rnsalvnrlns r. nn 

liH/.a dr pJ·rscn~n ns nssignnl.urnR do.• eloil.m·rs ROb ns •. 3 n 7, 
:í:l n. GG clnnurwinm •qnr, :l'ewnm rser•ipl.ns pele~ nrrsmo punho: 

h) lfllf' nn dn 2' sec~iio, nfin só nfio consta que o orig-inal 
rln n!!ln te•nhn sicln nssignnrlo no liVI'n J1l'OPI'io, ·eomn prln diffo~ 
l't!ll~u das tintas t'om q1w l'ni "~'cripl.n 11 !•c'rpin rln neln c ns 
enm lfiH! l'm·nm lnn~ar.ln.< JJCssn l'úpi:t as assignalmns 1los mo
snrio.•. ineh11. rí r•J•onçn dr ·~nr' cs,ns nssi~lml.ums não foram 
ahi csrJJ'iplns nm srguirln 1'1 ·rxlmnoiio cln cópin, ~o terminar 
() nclo dns oloie:üos, mas cm outra oocnsliio.. · 
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'l'arnhnm na Ji.,l.a rle pJ·n~"ll\:a 11~11 ,1 tlil'l'ir,il rksrnlil'il' a 
snnwllumr;a "" (I'J.i.l'a dr• al~11111n.< ria,.; ns'i~llllilll'a~ :l'hi lan
t_:.arla . ..; u a ;-;iJIHiinl:n~~ do ·nuLm~ .. \ antllf•nlii'H nh'•ni di;-;~~~ t!:o~li't 
t~Oilt'l!l'l.ndn JlOI' 1':-il:I'Í\'nn mf-}HII' llflll ,illi'HIIWIIIHdo: 

t') IJIIP na :1 1' ~~·t'l~iío ~~· \'t:t•il'lt·a st'.'l'í!lll pnl'l'nilanH'III.t' 
Ígli:Lf':-i 110~ I'P:oi!)·í•t•!.i\·o;o; t'lll'lli'!L'I'(':-i n . ..: J'ÍI'nl:lS dn:;; P\PÍIOI'!.'S in
~et•ipln~ dt• n,..;, 10 a :!:1 I' di' ·'t:! a ·1~; 

d} 1q·tiB na da .'r• ...:t•f•dílt lia ~~uu·.rlinlJa~ ~~ euwndns niío 
1'(\~alvar,lai-; Plrt par·lt•,..; p,..;,..;t•llt'ÍiH~;o;. qual a indit·:H.:fin do nunwJ·o 
do:O; t•!IJJ\rJJ't•...: qllt' c~tnrqml'ttl'PI'illll, nutnntln-st~ larnlu··.m ·un li3la 
dt• Pl't.'~l'nt;n. inlllltnt•r·a;o; n;-;:O;ignalnr·u:-; Psel'iphls 1wln mesmo. 
pnnl1•;. n llii'SIIItl nl·il'iJ,antltHt.' nns qne neompunhum us uu-
tilenl.wns dn~ r1 1' I' rv• :-;p~~t.:tll'~. · 

Tmpot·lnnd•'t ludt't r•m iiHiil·io,.; \'tliii:Jilt'!ll.es dr• ;;imuln~ão da 
~~~~il:iín nps:-;aioi ~wt~t.:tll'i-i, a t;o.mmis~~u ~~ de pnr·ccor que rião se-
Jam r,llns apul·ada;, ••.... 

.r · CIIIILJln Lll•'an 

•:\ ,junla or~nnizatltti'U 'rins mr.<ns drslr mumr1pio r.onsl.i
lulll-R•• l't'~llilll'lllt'lllt• "'" a !ll'l'~id.,r~r.du rln I" suripl••nl.r~ dCI 
,iuiz <nhslilul11 I'••Ür.'l'rtl. lt!IHin eOJllll srr:~·t•lnl'io o n.iudunlr• rio 
pJ'tlt:lll'adoJ• da llt•ptt!llit~n. t~nlll ~r·i,..; llll'lllltl'O~ 1'1'-l't•L'.U\'os t:• sup .. 
ttlrnL•·'· tlu ""111111issiio rfp alislnmenl.n, · 

.. Ftll'am apl'l•:.;t.•nlndus ...:1•!1' nl'l'it·.in~ uomf•nndn um mr~m·in 
J13J'a ~·nda tHnn dn~ :-it•l.n pr·imrdt·as ,..;r.t~t.{Üf1 :-i. A nda. nfin dh~ 
.,i l'oi l'lllllpt·itla a rlispnsir;~n rio ~ I" do a1·l, lili, qunnlo _nn 
fll'llí't~;:;:-;n da t•lt•it,:.fto pat·a enmplrdnJ' n lllliiWJ'n do mP~n.t'JOR 
th~:'i~nl-i ~l't.'t.;iii'S, t•ouJo núdn l'et't•J'C! .qunnlo :'1 olhWI'Vfitlt~Hl do 
tlbpo~l.n no ~ :!" do ntt!.~Jno at.'l.igt> pn1·n n, onmniznt,;iio ílu n.1c~L 
ela Hll :o~t•e.t_;tin. Dn IIW:-\IItn nwdo uiin nwtwiuna n nunwJ·o dt~ 
vnlns l't!l!PJ'Jidn:; pt>!w.; ·t~idntlitnH \'lll.at\n:-l llfil'n. aqnnllas I! fHll'll. 
P~tn:-:,· nPHI si un di,..;I.J·i·huic-ão f]f•Jirs pal'n a H" ~Dt~l}fio, po\nR 
dll'aii ea\.t 1r;"fii.'Íil:-i, IIW511l'ÍO:o; 11 :-i\lpfJJI'Ill.l'Z.,, l'ni l'('SJ'If'il.nfln. :1 al-
1.f!l'lllll.i\'n dn Jc•i, t! si o -:.;oJ'I.oin dt~tddill c•nl.l'í' o~ f\t• i!.nml vo-

l.n•;iio. n (•xamr dns nul.lti•nLit~ns J•evrln ns Rn;.mJntr.s it'l'f'Ailinri-
cladt~s. Yit'ins l' illl'l'fw~_:i,r•s dn \ri: 

ti) l.t:.i"' n;; ntll.hr•nlit·nR rln;; nil.n ,r.,·r.:iirs rlo lll\llllf'liJIO 
t'twnm J't~gi;-;tJ'Illinz., no CnJ'I't>in no din :l d1! l'tWPl'rÍJ'O, pm·tant.o 
fÚI'll do ·pi'UZO.til'i.PI'IIIillntlU IIU :\1'1, 8.\ rJn Jri: 

/,f I'IIJ'lllll ·•~•HJr.t'l'lndnR pn1· r'''l'i\'iir;; ncl-h.nr: nfin ,inm-
111f'lllndns as da il'' o í 1

' :-lPI'I;Uc:-;; ~ 
·e; nn;; li;;l.n;; '"'' pt·~~··lll'fi rln :l", r.111 qur. hn o n. ·17 cm 

hl'nrwn, :wm n~:-;b.;nnl.ut·n: dti ·'I", qtw s6 rsl.l'1. nnmrl':llln alt! n 
n n. !!H; !J'', li", i 111' ~~ H11 ~~ vbiYf'i a rnJ:.;ifiiHH:ãn dn mui\n:4 ns::;i
g-nnlttPn:'l, dt•:-;lnt•muln-:<~' dn!lil'~' t•lln~ ~·t•npos· dt~ J'it•mus r.ont 
lellJ•us JWI1l't.!jlun·~t!lll.tl igwl't•s: . 

ti) na dn o·•, a n;;;;ignal.ut·n tln l'iot•nl L\fciclundc~ dn Roch~ 
.Forroil'il Cllti ~1'0SSOIL'nnÍ~)1tr, l~m0ll\IUciU, 
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Tmporlando nlgun;; dcss(•s vieios rm gJ'n·I'O:" iPre.s:nlnri
rladc~. •quu induzem :'1 suspeita de lm· sido simulada n cloic.fio 
nn,s sce~ões cm que IJIJas sr• wrifiearam, a Commissão, do 
:wr.,lrdo eom o criLorio adoptado nrJstn srn f.l'a!ml!lo, 1í do 
pnr~cm· ~uo nüo sr,iam apumdns as Plcir:ürJs nrsJ,B munioi11io 
J•rniJzndas. 

A ,i unta deste munir. i pio_ comlil.niu-sr .com seis mrmbJ'os 
dn commissiio dr nfislnmcnlo, dos qunes um foi eleito seu 
pt'esidcnle, na fnll.n dos supplenlos do Juiz subslilnlo J'cdernl, 
o por estar vngo o caJ•,go dn n.iuduntc do procura rim· da Hopn- · 
hlica sm·viu um elcilol' do municipio. 

Dn ada não con;;ta o JJumm·o tln votos recebidos pelos 
cidadãos escolhidos JJHJsarios 'l snpplr.nl.cs, nem ·~nnl o pro
ers;,o adoplndo pnrn disLr•.ibuil-os JlOI' l'ssns rltias categorias .. 

:Examinando as aut.~tcnl.i1:ns rlas dnns ·,;cr.r;ür.s 11ur Jnnl!
nionnrmn, nada s.o rlcpm;n :í Conlll".issão ~no ns Yillill 011 inquine 
de nullidudr, J10I' isso, (• a Commissão ainda, scr;undo o crileJ•io 
ndoplndo, de opiniiio que sr,inm ellas apuradas. 

GUO.J'O}J1laV{! 

Nr.slr muniripio não se reuniu n ,iunla nn 1lpona legal, 
de modo qtw alli Hão J'omm orgnni~ndns mesas, n~o sn tr.ndo 
nlli, porlanln, Jli'Orcdido :í :cleic~o. Os docnmcnl.os rnviados :t 
8ucrclaria do !Senado po1· mesas que so di~em comWuidns 
11as :1" o ü" srcçúf';; niio trem os cnrnelcrislicos Jegncs 11ara 
por.ICL'om soJ· dcvillanwn.lo considerndn,, 

I 
Estudadas assim milmciosnmentc, por mtmJCJ!llOS c sc

crões as clrif'ões J'cali~adas no Eslndo do Pnranú n 30 de .ia
nroim' ultimo. 'pum a l'flllOVacão do 'l.crco do Senado,. separadas 
ns eliJi<'iirs qur n Commissno considera nullus ou vieimlns, 'l 
:qltll'adÚ~ as qno .:lia ,julga l'~gulnr•.es, bons <J validos, o J'osul
tndo drJ pleito sorÍl: 

Pnl'n. Sr.nnllOL': 

Dr. FPancisco Xnvit:l' dn. Silvn ...... .r ................ . 
DI'. Ubnldino do Amoral l;'ontomn ........... • •• • 

Ncslns conuicücs. IJ fi Commissão do JlOI'CCCl': 

\\."o tos 

2.203 
2.083 

1 ", que ·se,inm npprovadas as rleicões rcnlizadns no Estado 
do .Pm,nnti, no uin .30 ele ,innciro ultimo, pum n rcnovnciío do 
tnrr:o do Senado, nn~ primeira. e 1micu scc~õos do Guarntuba, 
1' o 2' de Guarnkossuba, 1' e 2• de Ilayopolis, 1•, 2', 3', 
.'J", Ú11 ú on (]p .lur;um·jnhyvn: '1 1

\ 2". :1 11 , ·1-", !3", G~; 71r c ga de 
PnrnnngtJ(r; 1", 2', 3', "" p 5". do Thomuzinn; 1', 2' o ~· do 

. ' 

' ' 
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Deol'o'rlo; 1' r. ;,• ele TrnLy, unicas em que houve cleicüo nosso 
nlUllicipio; .\ 11

1 
;.!n.~ :l" P lt" Ü(\ ~et•l'O .Azul; 1n, :zn., .3" u lt• ele 

casLt•o; 1" 2" s• r; 1," rle nihcit·ito Clm'O; ::mnulladlls t.odus as 
demais, roaliz:Jdas na~ m\trns secções, .cm que .estão diVidido~ 
OH ll1tllliCi[)Í0~ do EsLado; 

2', que seja, em consequencia, reconhecido o proclamado 
Snnnrlor• da ltcpulllicn ]reio EsLarlo do Paraná o [lr,, l'ranci~cn 
Xi1Vltw da ~ilva. 

Saht da Commisslio de Poderes, 3 de· ,iunho de 1015,, .-; 
lJCl'ltal'do Montail'o, venci<lo. - .walfrcdo, 'J.,eal, Relator.· ._ 
Victor i no Mmtlail'o. - i\ lcncm· Gtt'i?na?·ií.eR •. - A:rt/nw 'Lemos., 
- RaymlL11!lo dq Miranda. - .Toüo, L:ui::: Alvc~, p~la. nullidad~ 
rias elciçõc5" 

CO!iTF.RTAÇ.in -~PnF.gF.!';'!'Ao.\ Pllwl) l'l'lOCUMOon DO C.\:NDIDATO 
llll, UOM.DINO DO AMARAL FON~'OURA . 

Esmos, Srs .. l'reRidcn\,r. ~:< mais Membros do. Commissão 
r] e PorJm•c$; _ Br111 longe estava do suppüt• que, depois de tet: 
:l'eilo borla·;; rJ,J l)t'aln eom a miuhn pmfissfio de· advogado, se 
me orrerrcCL'ia oppor·tunidadc d~ dr;fendcv o direi LI) •ei (\ verdurlQ 
wmull.c• um tribunal politic-o, uccessivel íts paixões,: :!l (Jnd~, 
pot· vezes, urn e outra toem sicll) snccificndos.· 

Bcmdigrr a eit·cumst.nncit\ ~uc m'a proporcionou c j)on~ 
sidero-me feliz pm· poclor, na desempenho do mandato que 
J•rr:cbi, prcstm• ,jus~1 homenagem a um brazileir.o, hon11a. de 
sua puLr•in, pelo. cultura. de suo. intelligencia Cl pela nobreza do 
~eu carnctei·, como é o integro Dr.; :Ullaldino do Amar,o.l )!'ou~ 
tour:~., '· 

O cxcc;;sivo rscrupulo qno o cn.rncLeri?.a motivou. ()oro-o 
nccOt•do e o npplnuso d1J seu illustre co!logn Dr.· Generoso 
Marques, a escolh:t de um advog-ado, :~l.hcio aos pnrtiaos, ~vi
fnndo assim que o fosso quem aG mesmo tempo set•io. ,iuiz., 

Não o vr!dn o R.1'gimen to, mns aindn assim preferiu ·e !lo 
Rn,ieilm·-Rn no.~ riscos rlo 11011\ r.str,)al cerlo do ctue n .. clnrczn 
rio seu dirr.il.n snppririn n·' i'altas do tmlmllio do seu ndvo-
gndo.· '1 ,.,., ... ,~ti 

Não se rnÇ!nnou r n minha mi~süo tornou-se fndlli1'1n.:'" 

A di~sidr.ncin. do Pat•l.ido Republicano Paranáense, 11110 
,qo donominou «Conccnlrnçiio ncplllllic:~na~. no manifesto em 
qnc rccommendon seus cm1didnLos. nsslgnndo cm primeiro lo
gm• pelo nr. Fl'nnciseo Xnvie1.• ela Silv:t, oS6 npr.·esentou dnrrs 
rromcs pnrn DopuLndoi', nfim de poder• nproveiint• o valo r.umu-
lnl.ivo. , 

Bssn. npresenLnciio ,: n eonfissi(o c o reconhecimento rl:i 
impossibililtndr do vencct• olln o plnil.o pnl'n Sonnrltw, rm rnia 
r!loioüo cndn r!lci[or rcpr·osr.nla um veLa; pois, si nssim niio 
l'o.~~r:, .. ,i q dis;id~ncin julgasse lg.z: clªmQ)ltas PnrLI a yictorlu 

• 
.•· . 

' , ... · 
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rlosso ploiLo, l.oPin npJ•osenLodo l.ros cnnclidnl.os :'t dcpuLncüci, 
Jllll'CJLIC, constiluindo o l•~slnclo rJo .Pnrnn(L um só districto, com 
qunl.ro Depul.nrlos, cnrl11 eleitor vol.nvn cm tJ.•c.s· nomes •. 

. g• IJUI! n verdnr.lo lmn muil.n :l'orçn, eomo n ii lustre Com
missão de J>nrlt!i'''" Wl'il'iem·:'t pelo exnmo rins ncl,ns dn eleição 
e dn npn J'flf!.fitJ. 

O Eslmll) do Pnr~ná co1ün 22r. sece.ücs elcitoracs, cm iO 
dns qunn~ rriío houve eleição. 

Cnd:t seer,iio s6 levo umn. mesa, pornnl.c a qunl foi feita 
a eloirJiio com nmn. sô nr:l.n, eomo se prova com as que pe,Jos 
meios lr•gnes foram remr.l.l.icln; :'t Scerel.nrin rio Senado, onde 
se nr.lmni; (lS seus rcsnll.ndos J'ornm ·pnhliendos pelos ,iornaes 
do Pnran:'1. FIJill IJOnLesl.noii.o, e pnr· ellcs o RcMrlor eleito é o 
Dr. Ulml1l i no do Amnrn I :Fon l.ouJ•a . 

.Foi na oer:n~iiio rln npurnciío c depois ;lo :~eiLa a das se
cçiics rJ!eil.nrnr:,; do Curilxhn, monos ns de n~. 12 c 19; de Pa
rnnngu:'t, nwnoH as lln n,;. G c 8; rio Enl.rcrios, rle .Tng-unriahyv:i 
e :\nl.on.inn, que n ,iunl.n, r>'r·ovor·.ndn pelo pror:crltmimLo do seu 
prr.sirlenl.~:, il'miío dn rn1H!irlnl.o n DepnLndo D1•. IJnTvalho CIJU
ws, que n. imprdin. riu nxorr:m· ns J'nnnr,õr.s que a lei lhe con-
1''~''''· $c:lnrlin-so, rlrsdohl'nndo-se cm rluns; umn eom o .Pl'IJSi
rlcnlo e nineo momlll'os, nul.rn com 1G membros. 

Stl nssim poderin o Dr . .Frnncisco Xavier da Silva npro
s.,rll.nr u)nn nct.n como diploma, pois S. Ex. não foi olciiAJ, 
r:on l'ol'me se reverifica dnssc proprio r!iplomn. Neli c se lll: 

«Em neto sunr:essivo foram aborLus todas ns authent.icas 
nxislonl.es, norJ·espondcnl.cs nos municipios de Araucnria, As
~unpny do Cima, Do~uyuvn, Ousl.ro, Cn!Jlpina Grande, Co-
lombo, Onmpo Lnr•go, Conchas, Clew:lnndm, Deodoro, Gunrn
k·eBsnvn, Gunrntuhn, Guurnpuavn, Jmbituhn, Ipirangn, It.nyo
!lOii~. Irn.l.y, .Tnbol,icnhul, .Tncnrrízinho, J,apn, Morrc~es.; Porto 
rln Oimn·, Ponl.n Grossa, ·l'almoirns, Pirnhy, Prudento
·pol is,. 'Pnlmyrn., J>.n.lmns, Rio Branco, Rio Negro, Ribeirão 
Cln1•o, Snnl.o Antonio ria PlnLinn, S. Mnl,heus, 'S. João do 
1'r·iumpho, S .• Tnsr! rios Pinhenes, S. .Tosé dn Boa Visto, 
S,. Pr.dJ•rr do Mnllet, Serro Azul, Tnmnndaré, Tibngy, 
" llnifio cJn.,YiciOI'in. Pol? 81·. Jll'csidentr. l!n .il!nt~ :l'oi rlesignn
dn nm dos membros ·dn .rnnl.n pn1m J1l'Ocerlor a lr.JI.ura dns nu
t.lwnl.ir:ns, o qrw '!'rito vcrifil'on-sr. o sr~gninlo rcsnllndo: PnPn. 
Rr;nndrll' - Dr. F1•nnrdseo. Xnvi.oJ• rln Si!vn·, ndvog-ndo, l'osi
rlt"!'" r•n1 C:h~tro. sel.e mil sr.iser.ntos o novo votos (7.!100), 
nl11 r:mnpnl.ndn n ~nmmn de votos OllUI'ndos nn. sr.ssiío nnl.r.
l'irll'. n,.. TThn Ir! i no do Amn l'n I Fnn Lnm·n. ndvngnclo, rnsirlrnl.e 
TIO nio de .TnnciJ•o. ~etc mil o nil~nln o sris vol.os (7.08G), nhi 
eompnlnrln n ROilnna de votos npnrndos nn sr.ssiío nnloriol'. 
Alllwl'tn Frr·i·nil'll rh• Alli'Cil, Pnp·nnhri1•n, I'PRidNII.n nn nin de 
.Tnnrirn. 11111 rolo (I)_ " einl'o r:nrlnlns rm lll'nnoo. Pam Drnu
t,ndo~ - Gr.nera.t Alberto Ferreira d~ Abreu, cnl)'cnh~iro, mi-
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Jil.m·. l'esir.Jrnl.u no llio rle .Tunniro, on?.c mil CfUni.J•or.cnl.oR o 
novr.nln r• sele ('li .1•07) voto~ r. nm ('I) em scpn.rndo; D1·. 
:\lilnnin ,\u~;n;:lo dr Cnl'vnlho Chnes, nrlvoJ;nrlo, r•;~iclr•nl" em 
~:tu·yl.ihn, nuw mil l.rr.sf>nl.os c rdnr.ornl.n ' oito (H.:1riR• vn· 
to~ " duus (2) rm scpnmdo; cOI'one! L11ir. Antonio Xnvir.J', 
Jil'illtt'i,"tnl'in, l'f'sirl,.nll· "111 r.tt•t'Ytiha, Si!l.rJ mil r llOYIJJÜn e r\ous. 
17 .ll!l~l vnl.n~ c mais tlow ('I~) ••nt Rflllnrnr.lo; r.or·oru>~!· Lu ir. 
Ylnl'lhnlomen df' Sr>mn r Silvn, .im·nnlistn, J.•esir!Bnlr no Jlio 
~~" :l•:uwit·o, ~el.e tnil.•• oil.enl.a IJ c.·itwo (i .ilSri) votos ·f! qnhtr.e 
(Iii': 1'111 sepnt·:tdo: nt· • .Tofin navirl Pernrol.la, cngr.nlu>it·o eivil, 
J't'sidrmt,, nrn Cm·~·lihn, sr:l.t• mil er.nl.o c l.r·inl.a (7 .:l~O) votos 
r dwe (!::!'1 ""' s~>pnmrln, tJ oul.r·os menos vol.nrlos, i!Rinnrlo nhi 
enmplllnr.ln~ as vnln<;<it!~ rnr.nrdon:u\ns nn. nei.n. nnl.rwinr·. Dei· 
Xfll'fHn dP ~PI' nptlr':Hlns as olni!;íiDH fios m11nicipios dn Clnnt·n
pnm·n. Conr:lrns, •,f,nhn!.irmllnl, C!evnlnwlin, Palrneir·u, Snn!.o 
Antonio do i'lnlinn, S. .Toiío do Tr·iump\w, S. Mntheus. 
S. :ros•í r!n Boa Visl.n.. S. Perll'n rln ~lailr.l.. Tihn~n~ e 
Assun~ll)' t!1• Cima, prwrpw uns i.l'i'H111S rln nr·L. Dli ria lei ~lei· 
tor·nl ofodns <'lins sfin t·nrlir:nlrncnt<' 11111ins pnr· vir:ins iosnmwei!, 
tnrs ,lnJno. nm ttmrt. h!~r.rn ::::ido n~ m(!S:lS qtH' pt·(!silliJ•:tm e~sns 
r·l•dl;ti<'B nl'~;a,nir.ndns pm· .illul.ns •·nnstiln irias rom vio1n~iio l]ns 
]•li't'S<~r·ipr:ií"~ ria !ri rlei!Mnl. pois l'iznr·arn pn!'l.n rle\\ns eidn
rlfios rostr·a.nhns tí eornmissão de nlislnnrcnl.o e ont.rus por te
l'f'lll sirlo simuladas ns r•lnieões, :l'ig-nl'nmr\o r.omo esl.nndo.cirln
diío.~ qno•, n r!lns 11ão r:ompnt·rr•m•nrn r! r·n.ins nssil'(nnl.nrns sfio 
J'nlsil'icn.rln. e r•m out.rns, l'innlmcnLn, pn1' l.ermn simnltnuen· 
monto J'ig-rwndo romo vot.nnrlo no mesmo tempo em c\ivcrsnr. 
sm:r;1ins do rnunirdpios rliveJ'sos, eorno demonstrou o risr.nl 
DT·, Menezo.~ I)opin. nn p1•orcsfo 1/P.'I'IJ(!l f]ne npreRBn'i.ou t\ :iun
tn, n qun.!,. j,endo ver•if'i~ndo n prner.rlcnr:in !lo rol'nrido prot.(•R· 
lo, ·oni.Pnrlr.n, cornn .i<í. di~sc. não nntlrn\-ns.» 

Do exame da neta dn npm·ncão realizada nn dia 1. de mn1'· 
r;o. o rln npliPnçiTo grrn\, eu.in e<lpin ,1 o rliplnrnn aprcsonlado 
pulo Dr•. Ft·nrwisr:o Xnvim· dn Silvn, da qual l'oi t.ennseripl.a 
n. par•l.o qun ncnho rln eil.al', Lendo orn visl.n ns nul.\wnl.icas 
n]lUII'lHlns r•nmo ns filiO dcixnrn.m de si'll-o, ]101' simples JH'o
l.rs!o \'l'l'hnl dr> nm fisr•nl, pm· rno!.ivos qne niTo :l'omrn pro-. 
vndns (o qnr o !'assem), r.. com expl'cssn violaQiío do rlispusl.o 
uo :u·i. na. rl,.1 lei rloilm•nJ, se vê. Cflle n. Junt.n que dipJnrnon n 
D:·. Vr·anPisr•o XnvirP rln Silva s<í np11ron as oleiçüc~ rios se
grri.ul.ns rnrmicipios: Grn·ylilm. (Til anos ns scc~úes :l2" e Hl")', 
Antou.inn,, Enl.:·e-llios .• Tn~unrinhyvn. Pnmn.ngu:í (menos ns sc
<;tir.R fi" e 8", ncl.u do '1 ele mm·co), Arnucnrin. Bnr.nynvn.. 
Campina . Gr·nncle, Campo Largo, cr,·sl.ro, Colombo, Dceor\oPo, 
num•nknssaln. Gnm•al.nhn, TmbiLuhn, TpY'I'nngn.; Trnly, Tf.ayopo· 
lis, ;[npm•r!sinlln, f,npn, ~lnf'l'rLog, Po:·lo dn Cima. Pnrrln Gr·nssn, 
Pil'nhr. Pl'licl<ml.opolis. Pa\mrr·n, Pnlrnns, nio Dr·nnrm, Jlio N<!· 
g·J•o, Tlihril'<io Clnro, R •• TnR<'• rlo.s l'inlluos, S1Wl'O A?-111, ~·umnn
cinl'<1· ~rhomnzinn o T.lni~o tia Yiclorin, (ncLn r.l:~ apuruçit0 ge. 
rnl) •• 
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!OS 7 ANNAllS no BllNAnD · 

.Po i~ hr.m: de cad[l. uma das sOCi)úos dessos mnnicipios 
só hn 1tn Sc~rotari:t d'o Senudo uma nela,. •l ]JURta lot• l.odns tl 
somrnu·11 n:; I'Otos QllfJ ollus eonsignnrn pura ~uc so. Wl'ifique 
o seguint.o J'r.snllnclo: 

VotM 

Dr, UhnlriÍno rln "\maml Fonlo111'n .............. ,.. •. :IO.~Gri 
Etn · sopurndo. . ....•........•••.•... •.• •... • •...••.••.• 170 

. Dr· .. F1·mwisco Xavier da S'ilva ... • _ .•....•••••. •.•-·-· 1. rírí'• 
J~nl sopni·ntlo . ••...... •.• ...• ·-·. ·-····· ~.- •.• .... ··-· •.•w• .. •.•: ri 

E' ·lllllll quosl.iío rlc simples ut•i.J,hm'ct.icn; cnl.ret.nnl.o, n 
n.ctn. gor•nJ nrll·r.sonl.ndn pelo DI'. Fr:woisco Xavi-er da Silva, 
lhe d:\: 7.ti0!1 votos c ao Dl'. Ubulr.lino do Amm·nl Font.onrn, 
7.08() votos! ! ! . 

illns como se chr.gou: n r.ssc rcsnHndG si us netas dns se· 
r.r.üos nrurnrlns diin no DI'. Ulln:Jdiuo dr' Amarn 1 Fontourn. · 
dÍ>spJ•r.xnrlos os votos om sopn.t•ndo. uma mniot·ia sobre o -smt 
•:ompnLidor de ii.7M votos, r'onJormc se v r, do quadro n. 1, c 
n mu~lr·p r.omm i>sfí.o pnr si o verific~.r{r lendo ns proprins 
ucLas ? ! · · 

Nfio ,; posi!ivcl m'niol' lonildnr.l~; nn nrgumcnt.nono. nem mnis 
eomplel.a con-fitm(::t na verrlndr. • 
·· Niiu l.ivesi!fJ ha.vidtl elr.iefio sinão nos municípios apnrn
rlo.> pcln ,junta que diplomou o Dt•. Frnncisco Xavier dn Silva, 
o ollns hnstnrinm put·:t detol'minnr o rr.conhccimento do Dr·· 
U!Jnlr.l i no do Amnml Fan.t.ourn •. 

Tnli, porém, niio sr, deu. 
Conform'J ns netas l'cmeLtidns (t Secretaria do Senndo, 

liouve lnmbeht eicioão nos ~o;:mintes municípios. vnlidn em 
fados, c rttW i!legn.lmontc a juntá presidida pelo juiz nnnnllon: 
Assnnguy r!f! Cimr1, Com:hns.r Clovclnndin, Jnboticnbnl. Pn.l
meir•n, Snnto Antonio dn PlnLinn, S •. Toão do •.rriumpho, Sfío 
l\faUwus. i> •• Tos{: dn Boa. Vi~la, S; Pedro do Mn·l·Jet c ~ribngy. 
· Com os vnlo~ dns soc(;ucs desses municípios o mais as 
rlns 1~" o l!l" rl•' Curyi,ihn o ô'- o s• dr Jlm•nnng.u;l. f(UO t.mn
!Jnm niio i'ornm apuradas. nas qunos ohl.cve o Dr. Ubnldino do 
Am[l.l'fli Fonlnllf'a- 1,.2;,2 votos- o o Dr. Ft·nncisoo Xnvinr 
da Silvo.- t7!l , (rrnndro n. 2.1, o rr.snltndo gr.rn'l' da cloicfio 
6 .n sep;tunln: ... · 

Dr. Ubnld i no do Amaral .Fonl.nura ................ . 
En1 sepnrnrlo. . . . ................................. . 
Dt·. lq•n.nc'i:o;co Xnvü:r dn Silvn ..... ..... , ..........• 
l~n1 sopo.rndo. : •... ,·, ............... ,., .. , •.·:.~·. ··•·.·~·:·····. 

Voloi\ 

1Ui07 
:170 

..,. • 72:1 
li 

Como qnol'. pai~, que se aprecie o 11ioilo. donnt1J das nct.ns 
tremeJ,f,idns r'L Sccrct.nrin do Senado o Dr. UM!rlino do Amn
J•nl l!'onl.out·n, cnndidtüo do Pm•l;i(b R.opublicnno Pnr:1.nncnso, 
eom o f(twl é snlirlnt•io. •l o Senndot· t:ileiLo, com grande maioria 
sobr,e o S!Jtl pompQLidor ., • . 

.. 



\ 

E aqui lcl·minnritt este trub~tlho si uúo ;iul,;os:;c UIH de· 
'\:tll'· pot· muar {t.lei, pedit• I!UU nfto ~ejum contado8 o::; votos de 
Uunrilpuava. c di1 711 s~c(;.rlo de~ Palmas .• 

E pot• mnot• :.í. lei porque " IJScltJSúo dessas secQües 'uflo 
all.ct·u o L'usulludo do pleito, ma,;:. 

• 1", em Guurupuavt\ !I~ mu:;as niio foram Ol.'gnnizuda~ nu. 
éPl)I!<L 'Ie~,;ul Jllll' haver SJdo annulla~o ]Jelo. Poder Judwtal'J.O 
o ali~Lamenlr> de HlU. c lerem ~UJ'gldo cluvJ das :;obre o modo 
do susllstiLtJit• os membros da commi:ssfio . de ~tlisltnncnto 
mnmllatlu. 

·Por esse lllOtivo. ·ra !ta de mesas. não fomm convocados 
o:; eleitores tml'tl a e'lckão llu :JO de junc.iro e opnosicio!lJ::;las 
Ol'gnnizm·um nw::;nH na ü" e 11" scc~õcs com um só mc~ario da 
legi:;laLum antc•J'iot·, ([lJU us completou arbitrm·iamenle, como 
cunsla lias actas, que não cslitO aulhcnLicadas c !nem foram 
:wompanhada; das lista::; de assig-naturas dos ~1\.dlores. o tacs 
valas não podem ~cr contados ti vista do rttw dispõem os 
arLo. 60 e scguint.cs, combirmdo~ com o arL. H6, 11,· 1, da lei 

. dcilol'al: 
~", na 7" SI!CIJÚO Lic Palma:i (Viccnl.onolis), 110r mio tct· 

sillo a aul.lwnlic•1· quu aliá8 nem concm•l.acla c::;ttí, acompanha· 
tltt dtt lisl.a du assigamtums dos clci'lore::;, eomo o ~xi;:,), <IIJ 
modo oxp!'esso, a segnuda parto do ~ /1", do arL.· 7 ''• da lei. 
liavemlo mai.~ a accentuar o que 1l substancial, c;;tm· grossoi
l'amenlc emendad:1. u vot:u)ão aUL'ibuida ao Dr. Ft·aucisco .xa-
.vicr tht Si'lva. · 

Cutnprinuo assim o ·lwuroso mm1dala que l'l)r.elJi',. nüil 
tlovo coueluit· sem cslormw a surprezo. que 1io Estado do J>:t· 
J•anti. tem cau~auo o esforc·o dest}nrvolvido pa.L'tt privai-o, tio 
Senador que. cllc escolltou cu1 um pleito livre, i'isca!izarlo, rcn
Jir.atlo SIJITI dti[Jlieulati e eujo~ resun.tados !'oram publicados, 
atú nos ,joruae~ ueult·os,, óelil coutr.sLllCiil'· que SIÍ a.ppwrccou 
quali([O SIJ reuu·iu :t .lunta Apurudoru,j o que JJUsla para evi-' 
llcneiar a illl]'il.'Oeedoncin th mesma .• 

E c:;s:~. sut'(H'cr.tt é lanlo muiot• quanto n canl.eolar·iio po· 
l':mlo o Senado é feita cm nome dG Dr •.• Francisca XaiVier drt 
.S:ilva, de cu,iu honorulJil idauc e cscrupu)o l.inha o E:; ta do o 
dirtJilo de. c~[JI'I'tll' 81! conformasse com u sua indiscuLivcl det·-
rol.a, · · 

Não o I!Olclldcu assim S, Ex., r> tí illuslt·c Commissão de 
l'olleJ•cs ca!JB agora decidir. • 
. O D1•, Uba!dinci do Amm•all"onlomn, UliCZat• lloJ se Lratn1~ 
~1'1. um eaiJo llOliLico. confiu .no seu dirBilo c na ,jusLi~tt de ~ous 
JUIZOS,· 

Rio, .2ll rlo abt•i•i de l015. - l'ot• Jll'OUUl'UI'·ÜO,· Daodatv C· 
:Villcla dos Saut.os. · • 

. Com. qt)aLt·o · ~xcmplares: dtr il l!CJ!II.blh·a·, 1 o s elo fevc· 
r.cn·o; D1ar10 d« 1'ai'll,e, 'do -l, o Comut.eCL'ÚJ. du. P.arawi. d.~ 2.· .: 
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HO ANNAES DO ~ENADO .. J' 

Q nwlru 11. I 

.. Quadt·o dn aput·w.:~u du ucctirtlu ~OJJI o diploma do !Dt . 
.l!'rauci~uu Xavier du Silva: 

JJt. Ulhruliuu · JJr. J!11"nHcir;co 
clu Allltti'itlll,outourn Xnvicr da Silv" 

Cul'Hyblt \llll!JJOs a:; :~Wcgõc~ ~t;~n 
. n Jo~) •...•.••.•.•••.••... 
Paranar;liiÍ. (uwnu:-: a~ sect~ões (_jll 

, S'') L t..: • • • , • • • • , • • • • • • • • • • • • 

J~u Lrc llios ....... o •••••••••• o 
.Jagum·iallyva ..•.•••.••.••••. 
AtJI.otiitla •• , •..•••. o ••• , •• ~ •• 
.:\t·aueuria .... o •••••••••••••• 

.13oeuYuva •.•.••.•.•• .' ••••••• 
Utunpiua GI.'IHHle •••••.•• , .••••. 
Uan1po Lat•guo •••••••• , •••. o •.• 
Castro ........... o ••••••••••• 

Go.lnuJI.HJ ••• , ••• , •••••••.• o ••• 

J)t!UI/IJJ.'U •• , , , •• , , , , , , , , , , , •• o 

Gua.J•alwssalu ••••.• o, •• o •••••• 

Gtllll'a/.tJlJa ••. · ••••••••.•• · ••••• 
lulldt11ha •••.••.•••.•.••.• , •• 
lllÍI'IIIl);a •••• , , • , • , , • , •.•., •• , ,, 
Jr·ul.y ••.••••• , •••• , •••••••••• 
] l.ayopol is ••. o •••••••••••••• o. 

;ravat·éziuho ••.•.•.•••.•.••.•• 
J.a pa •••• o· ••••••• o •••••••••• 

r.\lol'rutes ·• ••••• o •••• o •••••••• 

Porto de Cima. .. o ••••••••••••• 

Pon l.a a I.'OSStl •• o ••• o .......... . 

·l~it·alty ··••o•o•••o·•o••······ 
l'ruduulopuli.; ..... , , .....•... 
]1nli11Y1'U , , ••• o •••• , o, •••• o •• 

i'altnus ••.•••••••••••......•• 
llit) BJ'lllli!Oo •••• o ••••••• o. o o •• 
]tio Nngt·o. o •• : ••••• , o •••••• o. 

fliltf'it·ão Clal'o ••.•• o •••••••••• 

S .. ro~•í dos Pinhaus ..•........ 
~'-'''''') ·A~ul.o .••..••••••.•.... 
~Pallranrlal'Ú ........ , ••••••.•• 
':J.'}JO/Ili.lit.Ía , • , •,,,,.,,,,,, o, •• 

União ua Viduriu ......•..•.. 

::mG· 
2t:Jij 
338 
..1.-1~) 

342 
18ü 
:27i.i 
~li [i 
2\;!7 
·2·1(1 
2U·i 
J23 
!!ll 

!'.H~~ 
32!,_ 
I~ 
lH 

2H!J 
ri.2U ......J liJO 
r2~ü 

;'J!'j 
ilô2 
171 
.\ Oli 
7ri 

~~Hi 
~Ol 
~nu 
2:38 
702 
Nl7 
.~J')•J ... 
Hill 
l·i7- Hi 

·' 

25r.i 
12ú 
270 
21 :1. 

15 
~(i 

H:J 
170 
3~9 
1.2G 
112 
iJ!l 

:J-20 
.\0 

~~H) 

lG 
·'15 
jQ 

131. 
58 

l!Jit 
20 

1•18 
Gi 

113 
133 
137 

!18 
tl.illft .. 
;, IJ!J 

10. 

10.255-:170 ft.5i(l~-5 

Dt· •. Ulmldiu11 do .lmut·nl Fonlouru.,,,., •.•• ,. 10.255-170 
Dr . .Frn1wisco Xavier da ·Silveira .... •o••o•••o ~.~ •• 55:~-.!i 

Por JH'Otlll'u';üo, Deudalp O. Villalçt dos Santos,. 

'li 

I 
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SE.SSÃO it::-I i, Dll JUII'HO DE i 915 ' \ 
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Qua,di'U n. 2 

(111nrlt'n ri:'~< Plr!il.:•i''" ille~;aluwnl.e annullada~ vela ,iunla 
nuo diplonwu o .Llr. J.o't•uud~r:o Xavict· da Silva: 

lJJ•, Ulhatliuu ]Jr,1!'runcifico 
•lo ~\uuu·01l l!'ontoiU'I' :Xavier• d~ l::illv1~ 

:\·:'iSllllHLIY de Ui ma . .......... . 
Conchíls ..................... . 
Clevelandin. ........ , ........ . 
.TaiJoLiealtal . , ........... : ... . 
Pahneir·a ........ , , ......... . 
Santo r:\nl.oniu rla PlaLiua •...• 
i;, .lofio do '.l'rilunplw., .•...•• 
S. l\lnl.lwus ................. . 
t" •• lo:;ri da Boa Vi;la ........ . 
i'. Pcrli'O de MallcL. .••••.•••.• 
rl'i!Jagy ...............•...... 
Curil.yha (:wer;ües ··t~n c JH" uão 

apul'ilflas) ............... . 
IJ.~nl'anagu:í. (:-:eer;õcs G" c H~ não 

apur.·adas) ... · ........... . 

200 
r!Ui 
·I fi2 
30(i 
730 
~O li 
.'t8r.i 
2an 
lt..'L-2 
3~3 
Gl7 

J2il 

117 

·Í. 2ú2 

t!-7 
o 
() 

o 
7 
o 
2 
~ 
o 
o 

!,8 

nc~ultadu· tln quadro 11. ! ...... 10.::!55-110 ci·.5M-5 

'.J.'uLal •.•.. • ..••••. • 1ti.!J.07 -1.70 •Í. 723- r.; 

Por prueut·a~fío, Dçorl<lfo O. VU!ela llus Santos. 
''"'l' 

CO:"'J'I'\.1-CO:\'I'fo:H'I'.\I).~IJ .IL'II,SI~N'I'AIH PICI.O PllllCUIIAUOit JJU CAN
Illll.\'1'0 811. Pll. 1-'11.\NCISCO X,\VIIm IJA SILV.\ 

:-;,.,., IIH'IIJht•ns ria r.o1nndssão ll~ .Pollc'rcs do Scnutlu -
No rlt>80!111l"'''iln d~ um nol11'e dcv1~1.' eivicn. qne o de raLifil:ar, 
JlrJ·.nnln e:-:Ln, Pf!'l't!!:dn ,f.l !JOnJ•adn Cornmi.sHiio du .[lndorcs,· a pll
rr!za dn \'pJ•dadt! pJt!il.oJ·al, venho ú ·mesma Uill'CSCnLar provas 
il'l'rJTntavei> rio que drixo ul't'irmado .. 

P1•la :;i111plr.·~ inspelJI)fío perl'unctnl'ia r.los elementos tJUO 
off<•I'<JI:n an r•sl.ud'IJ ria illusi.l'e Connni.;são, na quulidr.ule <:ln 
PI'I.Will'aclot• rio .venCI'lll!Clo IJ innnaeJJiudo Dr: Prancisco X1tvict' 
da Si!l·a, dPduz-se J'neilmcnl.e qu" o invcslido do mamlulo 
Jropn!nl', pm·a ''"Jll'l'SI~I\I.t\1' n rirJo e fol'moso EsLndo do Paraná, 
Jll''l.u. all.a em·ptwa,:fio. polil.ien, oul.1·o niío é siniío aqucllo a 
q11r111 1111! r•uhl' a hom·n insi~·nc de roprcscnLnr neste mortiiJUI.o. 

'· Jlnl'a ini e i n rl·a :mn !ysc da pot•so n:tlidndc i twonl'unrl ive J, C III 
~1111. lr•l't'rt, dn g·,·ntulo compnLt•icio DI'. Xaviel' .da Silva, come
oal'ei por ual' i!Onhccimcnlo lÍ honruuo. Commissão do l'odcros 

'•.' 

, .. , 
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H2 . ANNAES DO SE:>,\ÜO • . . : 

do eoneeilo em flllt', pelo seu rn'Jinn11/n oppo,il.nt·· 1] [.ido aqucl~ 
1e cXI:c\so pnr·n.nacmso. Em t.mrtn. dir.igüln a um ~un nm igo. no 
l~sl.udo do Parnmí, em 5 tio IniU'fJO ·de 1807, ii guiza. de mnni
fo,J.o polilho, eom prt\via alli.DI.•i~a(;ão JlUI'a mostL'lll-tt a quem 
quiwsse• ·dizia o jjjusLrc Dt·. Ubnldino do Amaral: 

(;\'unca {wi tJand-idalo a cousa alanrna )JOJ: dclibCJ'llt:ti.o mi~ 
nha, c smnprc tcuho dito l)ltr. ha dous para'/lacu.~cs, além r./a 
outros. qu.c dul!t!lil. se1• lembrados antes de ·mim: Xcwic·r da 
S.ilca. r;o,:cruador, co·mo )JUIU:Os tem. tido a llc}mblit:a, c Quincu 
Lacerda, o b1·il!wnlr! dr.:{cn;;or ela Ülpa, cembos chofcs ·rcpublt~ 
canos.~ · 

' E mn is ndt•anLo llCCI'éSI!UUlava: ~uuaw-sr: 1) elejam. o xa. 
t"iÚ ela Silva ou. o Qninco, •• 

(Nwwrr {ni tlc mani{ustus. 'IIWS ~i lhe parccc1: util mosti'W! 
esta curta a alun111. auâuo, )Jódr: {a:cl-O.» · . . . . 

Ora, ~i o propJ•io 13t·.DJ•. U!Jaklino d0 Amal'al proclullwl'a lm 
mais. de 11:1 a1mos, quundo Xaviet• da Silva .deixav:L o ;;ovcrno 

·do .i'aJ•an:í. fJUe nin~l!Cm mni~ do flUO ellc tinha o. direito du 
rcpL·r.senf.iH' o ::;pu I~stado nusLa ·Casn, chH'O ·CsLtí. que cssu d
dndfJO, que, ninrln, por mais duns vezes. dirigiu o~ desl.inos da 
enmmunhfio pnranncusr•, •) ltojr.. mais di) que nunca, o. :tpon~ 
ta:rJo peln opinião llSClar.•ccida de sua terra Jlill'n. ser dcllu r)m
baixnrlo!• nr.sl.c ai to ramo elo Congresso Nacio.nul. 

]~ Ill!l!essnrio sn 'fnz J'rizm• CJtW, flc cndn vez que elle ~nld:t 
de> -pnla"in da J,ibcet!:u.I~. Ji1ni.s• (JUerido do vovo ~c f,OJ'JHL\'a c 
mai::; prcsLigimlo entre os seus eorwi(ladãos se :i'a~ia. ]~ a prova. 
it·r·r!l'utavcl llcsl.n. assm·e.fio nol-a diio o respeito, o t:l\L'irlho. a 
••sl.imn. e a eou.sidcrttr;.iio cm C]\1~ cllc c lido pela uannimidado 
dos piu'mJuonsc.s,: 

O goVI't'no tln Es!.ndo, d·esviadn ria~ sã• e bons nm•ntas ro
·11ublicnnas, divo:reiado do HenLimenl.o popular, CJ"igiudo a per
se:;u.iafio ao~ que lhe ol'l'crcc:ct•am!Jomhros para n asccot:ão como 
pm·lu intcgt•ai'ttc do ,;.eu pro.gl'amma politi<10· tcv•r. 11 uobr!l ro- · 
J!Ui~a dr Lodos o~ r~pil·il.os indcpcuclente~ daquell:t unidade da 
Jieór.•mc5o, e essa rcnc:t;fio - aliüs Híü r.Io. l'citio da almn pa. 
t•a LHWIIStJ - .,o J'e~ sob a cl!cl'ia, conselhos o sabeüol'ia elo Dr, 
XaVJ(•l' tin Si!l·:t. I . 

F! lt>sim en/'t.•uqur;l\ido o v:wiJinnl.c, sont.indo das mãos ti'O· 
nilllll~ ~St1l\paJ'·IIte a SOIIIIllt\ d•J pro:,;l;igio nwrnl, indispensavcl 
a•·s r.lcl.nnlores do vodor publico. o J>r,Jsillcnto do Jlsl.nc]o, Iliio 
f!IS[!Ondo rio mn homem, r.Jenlt•o dos J'rontcims regicuues do 
l'Ulilllt't. l~iipnt r]r; !'!e.J• Ql_:po.~to a Xtb':fjL' da Sil\'a, u tnnis que .. 
rido dos da•J(IS •! '·' pnrnuheJI3U de mnior ncerv•J do servi~<::, á 
il!rr:;. na la!, ht.ls~NI· fúrn dt!~sn.• JJ·onl.oims, ·um lltJrnf! q1111 ,J. 
;;nil'iensst.' a!gunw. eOLltiu. pernnto a pal.ria repub!icnnn, e cn· 
coutl'OU o do eminente Dr. Ubaldino do Amurai, nunca nnLo
riol'mcnl.ti oh,iecto do cogitações de seu espirita ambicioso c 
da sua vonl.ndrJ prepotente.. · . . . .. . , .,,, 
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SESS,\0 K\[ 4 DB .TU!'iJ-!0 Dll l!Ji[j H3 

Eis a gonnsr; da eanrlklaLnm Ubnldilta. O nome do nusLoro 
repuhlienno 1'1'~-se, entno. nfin handoim de eombatc do um par-
Lido oerr;in sym!Jolo de 1'aer:ãn impeniLonLe. · 

'Cttmtt a de Xnt·xr~s. a leg·ião ol'gaui~uda poJo Presidente do 
J.:sl.nclo l.u1·e 11111a scmr•llmr1r:a absoluta: a da hoetcrogeneidade 
mel'ennuria. J~, nl!.'~m ,dt!.'i!'ii1· lllnis a ·.::ua expressão caracteris
l.ieu de eOillln"t•ssfio e üe whtJJ'liO, "• pois, do ni'J'ronta á liber
dade, do ultrag·u ú .llopulllica . 

. m todo. usso l'ormid:JVel tt·auallto de corrupção politica -
cxtmorrJinal'io c ,malsinndo desset·vico ;í pureza da regimen -
s6 Linha um inluil.o, sô visava um J'im, sd collima\a •un1 es
uo.po: a tlert·oLa dn Xavier· da Rill'a. como Si o enfeixe occa
siorml da nul.or:id·adt~ pudes~e malar• Jtn alma do um povo ge
neroso e I!OIH!sto, eomn o pw·an:.wnsc. o nfl'ec!·o, o respeito, 
o reconheeimonl.o t\quelle ao qual se não fa~ favor em tributar 
Lne". llomenagens. 

A resposta ao tmnur.·m·io dc~afio. t.lt:u-a •)nbnl, completa, 
sol crn no, o e !e i lomdo daqu c li a J'ot·musn l.cri·a, fazendo surgir 
da.s umns, aw·oolaclo Jlelo. Jll'esUgio da viutoriu, o nome aben-
condn dn ma iot· dos pnrnnncnse:-; vivos. . 

E, si assim não :!'tira, mentiria o Paraná ás suas gloriosas 
tradições do civismo, de independencia e de altivez. 

Que 'o eleito do povo pamna•ense é o óo Dr. Xaviet· da 
Silva, affirmam-no as actas do lodas as secções eleitoraes do 
Estado, em que o pleito se revcsliu de seriedade e foram obsor
vndas todas as prescripcões legues. 

E' que Srs. Membros da Commissão do Poder·es, o Paraná 
sabe fazer 'justiça aos filhos que lho votam o melhor de suas 
encl'gias e .do seus talentos. Em verdade, homem publico do 
qual se não aponta uma fraqueza, uma tergiversação, um des
lisc; politico que, .vencedor ou vencido, jamais enrolou o seu 
estandarte nem renegou de suas crenças, nem apostatou dos 
seus ideac's; o DI'. Xavier da Silva, pela austeridade de sua 
compostura moral, torna-se uma dessas raríssimas creaturas 
junto das quaes se sente um nobre orgulho de ser homem, 
' A despeito da prata que lhe emoldura o rosto sereno, o Dr. 
Xavier da Silva, constitUiu-se a esperança de Lodos os espíritos 
que, cm nossa tet•t·a, se inspiram nos e.levados ideaes que hon
ram c glorificam a espeoic humana. Ao envez disso, 
o P!'esidr.ntc actual do Pnmntí tornou-se n expressão 
amarga, dolorida, melancolica à a saudade de. todas ·ns espe
.rancas quo despertara. E que desper·tnra pela pompa e pela 
oxubornncin. do seu pt·ogramma inaugural de governo- pompa 
e cxuborancia que ganha.ram o fulgor· sombrio de um funeral, 
pela grandeza dn cnt.nstrophc que ncnrretn pura a generosa 
terra, -tão subropliciamonte il!udidn pelas seduccões de suas 
douradas o fulgurantes ir·rcveroncins 1\ verdade. 

Finnnceil'nmcnte o quadro desolador que o Pnrnnt\ ol'ferece 
t\ o seguinte: 

!1tJCr'ila IJU!' r•r·n. nt.y 10.1~. cmmr'din, de G.50t!:OOO$. J'eclu
?.idn poln. Jll't'ntdmcw admtmsl.t·~ll\·n a 110uco nmts da 11unntw 
de :í. 500:000$000. 

Vai. lll s 

. •,1· ' •,.,,, 
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. Despcza permanente que nt.l.ingia naque\la época ao ma
xuno de 5. 000 co:~tos nnnuncs, acct·escida nestes tres u!Limos 
:nmos de admiuistruciio do actual presidente, do 2.100 contos 
annuaes. · 

Dividn externa, que era então de SOO mil libras, elevada a 
3.200.000. 
· Divida l'luctuunte que naqucllc tempo niio existia, estando 

todos os pagamentos do Estado em din, c existindo saldos nG 
'rJwsouro c bancos no valor approximado do 1.300 contos ele
vada a sete mil contos, mais ou menos, ao mesmo tempo que o 
Est~dq se vê a praças com difficuldades de todo o genct•o para 
pagai' 9. seu fuuccionulismo cm atrazo do oito mezes de venci" 
:w~nlos. c satisl'azor outros serviços, como os da nmortizaçãc• 
e' juro's dtL propria divida externa. · · 

... Admiuistrativumento a cnrnctet·istica governamental é a 
çla anarchia, da desordem, do cnhos. da megalomania; do delirio 
da~. f?IUndezqs -. · cs~~deada sobre a derrocada trem~nda das 
ihtüs santas aspu·nçues ptunnacnses. Bm contraste !lagrante 
cQm essa berrante fita de espectaculosidade ridicula - ahi 
estão os pcriodos de govci·no. de Xavier da Silva - e tres siio 
e.lle.~_- cn;t .que ~lrodoiiiinam n lealdade, a prÇJ~idade, .a dis
decao. P<it·wdos de 'um governo austero, pacifiCO; utll, fe
cundo, elles se assi~. nnl~in pela escrupulosa aPJ?\\cacão dos. di
nheirós' p'ub,llç.q~ •. pel[r~ vi4!\ Jlf1-r'ríionicb, em ~O.d,OS 9S (lepaj'ta
menios da a~mmistra.~,~ao, · e. a,m.~.a pe\a magmfica · disSe1Un;tnc~o 
de escolas por tbd6 o terrJLoriO"J.J,ar~naenso: es,colas que sao 
temJ?!Os. de uma reliHifio . sem iUfieis e que imp\icam,. piÚ'a "o 
n'omc· do bencmerito'Dr. Fi•i!\ciscq 4\\vier:'~a ~il;v'à, na, ai:J.teci~ 
pacão 1da~ ~~J,lc~o.s elas ~~1'tWõ,9s' :f~~q~~· ~. ~· perl;)etl,\\~nc\r ·'''de 
uma ·g or1a .ummosa e serena. · 
" · '· Po~ijiênméhte, 'o goyerno ·actual ó o expoente vivo d,a de~
IealdàdiJ.' é·M.''t!~~'nicã.9 para CÇU1 os ni'olhores' eremento's qJ:!e"se 
cbn;jugar~~n~ara' ~nzcl-o \'çnl,td(\1;\e e· \\le ei1)J?8e~ta.r.\1m: \1. f\J.1'ça 
cofn quQ.' ·~11l;1Iu; 'sQtl ~ Ufllpa~·o i:)a SYn:tPathia P,ubh~a:. ref!ç.xo 
c11~·.~res.t1 ~gto' qo~ ~.!:\ ... *~· ~UC se.· ewpenl;tQ.'r~ln·\la wcrU~li\ta JUSta. 
c CI,ora . · · · 
,., 'J!:':~ dcSC!Ubar~ço_em toÇ\os os pr9.ces,so~.de, co,rr1.1P,Cão C de 
t~1·annu\, em O{lJ,l.ostcao n esse ou~ro: respetLado,r' dá vontade 
].lopiilar'e ~~rantido!· da surv 'livre r;n~nif. cstac~o. qil.e ·n~· eleição 
p~~sid,encial· de ~ de marc_ç, de ;\9,10, q1.1ando a to~wenta .das 
p'a1,x. ües. · S~· çlcscncadenyn, dand. o ti luta umli · exl_l,re~sao de v~gor 
sem preced. e. j!tcs na tils\brfa p·o. litici:t"da. Repub1tca, il.eb:t~va q1.1e 
6.'1\~!!lO);Io~io~o 'd'e 'R,I.\y J;l,a~boso · a1,11'~isse ct,a· seio. ~~.s u.rnns Pa,~ 
i·a.Me,J?-se.s colpo· o só!' ~a~ 'a\vora .. l;\~. 1!. hJ,mW!Id. \). e r~.d,tD;t;~,te, IW 
~ulgO!'. do U~\1 v_otu~\J.o:~uo J;i'anqe; que m~smo (lOs mui~. OPtl
I)1,ilstas omquQsl9,e.~· ~~ hb,crc~~dç'de vqio, en~ljt,eu 'd~. a.diP:wacuo 
c c c nssomllro. · · 

E' foi c ó )?Ol'. esse mo.rlo, por essa fórma, por essa IJ;lnneira 
que revela 'toloranciu. o ·culttu•a, que' Xàvfer da Süyn, 'serve o 
llonr~ ao t·c,s-imen ~cpubl~cu,no em ~o~sa b.em ~m.n~n :('nti'iu 

· Brmu1Cil'a. · ·· 1 
• • · • 

· · Seu nome c sua l'ir;urn, que ,i:\ oram grandes, tomnram maior 
~·rJlevo c, tmnsponclo ns fronteiras do Estudo,· fizeram dcllc um 
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âesses vultps deanle dos quaes as gerações que passam se cur
vam respe!Losas c reverentes. 

O Paraná logo depois o indicava para um dos seus em
baix(\dorcs no Senad.~ da. Hepublica, por uma eleição em que a 
Ul\anmudadc dos sullragws, correspondentes a quasi dous ter
ços do eleitorado activo do .Estado, affirmava o apreço em que 
linha 'O seu di! e c to f'ilho, e o cuidado e o carinho com que guar
dava o acervo de seus inolvidaveis serviços á terra querida. 

Terminado o mandato, ninguem lhe disputava a honra de 
vir succedel-o no Jogar em que tão respeitado tornára o nome 
paranaense. · · 

Por unanime . consenso da opinião esclarecida. daquella 
terra, a elle, a mars ninguem, cabia o direito incontrastavel de 
occupar uma cadeira no seio da Camara Alta da Republica,. 
como o mais legitimo dos representantes dessa unidade da Fe
deração Brazileira. 

Em um pleito !ivr·e, como o fôra o anterior, em que a es
pontaneidade do voto do eleitorado não fosse compromettida 
pela norrupção, pelo suborno, pela violencia, pela ·compressã~.o, 
pela l'r·aude, o seu nome sahiria das urnàs acompt~nhado das 
acclamacões unanimcs daquello povo. Mas Xavier da Silva. na 
modestia do seu retrahimento, na esquivança da sua actividade 
politica, no amor, sem exagero; que vota. á sua terra; no in
teresse, sem ostentação, com q\le se dedica á sua grandeza 
J'utm·a; sentindo o seu cm·ní•ão amargurado com os desmandos, 
erros o desvios de uma :~dministrncão, que nasceu sob eis me
JhoL·es auspicies, mas que bem depressa, transformand~-se na 
peior ele' todas as que o Estado tem tido, conduziu o seu torrão 
nata.! 1í situar;ão de qua.si fallenyia, de ~nsolvabilidade ·em_ Q!l~ se 
encontra e que nelle mtroduzm pratrcas e processos polltrcos 
que amesquinham e vilipendiam o caracter e o civismo para:
naonse- teve ·a'nobre e altiva resolução de acceitar a direcção 
do movimento de rénccão que i;e iniciava ·na capital contra esse 
os Lado de cousas. . 

· A veneração que inspira a nobilitante figura do STande 
chefe' republicmio, determinou desde logo um franco 
,~ dceidido. pr9n.úncinn2ent•\) dt~ opinião,· ~u~,. por todos os seus 
9rgãos dç rnhn.rfoskwa'!· m;~prensa e COI'l\IC!OS populares, ap
plaúdiu sua d1gna at!Jtude. De t.odos os pontos do Estado 
eram' incqqivoca~· •as provas de adhesão que recebia, e sen .. 
ti'a~sc bem que, em um reg'imcn de liber·dade, como o em que 
yive~·n o Paran.á, sob outras ad!Tlinistracões. não seria possível 
a
1
p aç

1
tu.al ll'overn.o vencer a tovL:'C(Lta que desnbmva ameacandc> 

ra(1a -o. . . . . 
' NiJ'ISU.elll mal~· do que o ~ .. tua! PresJclente, qu1e durante 

alguni 'tempo, rpnra o successo de sun vida politica, viveu a 
fn''Ô'(Içm: ~- co_nfio.ncq pu.blicn, 8~P\orando. por vqrios proces~os 
de· mvsLrfwaçuo cm que ó cmer1to autor, o sentimento patrJO
tico dnquolle povo. se n(lerccbau do esLndo dos espirita:•, e 
i\Ç>. • ns'à·~nlh.0, qll!e. )l~lles t.i~hn ~ ~nmpanh~ de res\n~r~Qão das 
ho_qs 1'\9l'mUS pOIIÜC~~ C UC\mllljSL\'U~ivns, qli•C se !UICIUVU,. á 
vo7, tio. gr'andl) chefe ~ sob as ·mspl'racõe~ do ~:·nn snbcdorJn, 
fn;ud<:>ncia 'ú clcvtido patriotismo . 

. . 

- ,, 
.. 
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Revo!Lou-se o Presidente contra esto. tendencia reS'ene
rndorn. o a sua vaid!llde, o seu capricho, o seu nrbiLrio. a sua 
prepotencia, o ~eu desmcd•ido or·gulho, fundamente· ferido, 
poJo abandono em que o deixavrt a opiniã(), pel() isolamento 
l1In que ·O collncúra esse movimento de condernnncão aos !•eus 
processos de governo, tivomm logi(la c.xprtnsão nos actos que 
dcsd!l !Ob"' comccou• a praticar para de~vim· ou deter a mar
cha dos acontecimen Los. 
· A épo1:a era propicia. Approximava-se o •Ploilo de 30 
de janeiro p•a•ra a renov•açiío do terço do Senado e compo!•icão 
da Camara dos Deputados na nova legislatura, e Xavier da 
Silva, cuja candidatura ú senatoria a propria direcção do 
parhdo S·Ovemista havia indicado unanimemente aos suffra
gios do eleit(lrado, era o chefe dess·e movimento. Dispoz-se 
l1ntão o Pt<esidente a vencei-o e a del'l'oual-o. comecando por 
mandar apresentar, na falta de outro parnnaen!•e, que se veser
vasse o direito de enfrentar nas urnas ·o excelso patricia, o 
illnstre Sr. Dt·. Ubaldino do Amaral, transformado em can-
didato olficial. · 

Não era., porém, facil a. em.preza a que se propunha com 
tão decidido empenho. Hepublicano de boa tempera, velho 
propagandista, com largo passado de honrosas tradições, 
austero ·na su•a vida, r·espeitado c estimado no paiz, não ti
I\hu, todavia, o Dr, Ubaldino do Amaral J•ai~es poliLicas no 
Estado e não podia cm pleito J'i?.!l:tl lar, ;;arnntida a livre ex
p~essão da:. urnas, vencer o seu competidor, cu,jo prestigio e. 
a~eencloncia sobre o espiri Lo dos parannenses o Lornaoram o 
mo.is querido, venerando e vcnm·avcl de todos os seus chefes 
]!O lítico~. 

Dabi n neco:·sidade, que se tornou ilp.pcriosa, de dominar 
o eleitorado pela compressão, coacçflo1 corrupção, seducção e 
suborno, não despre~ados todos <lS ailunda.ntes recurso,., de 
qu.c costumam disp(\r os governos desabusados. 

De!de a. ameaca até lt maior· arhitrar;iedade e violencia, 
todos os meios tiveram do ser empr·egndos. Nada respeitando, 
nem tradições nem servi~os relevantes; .sem apurwr respon
sabilidades nem olhar para as consoquenci~.s das injustiças a 
pra:ticar, illornm perseguidos todos quantos qualquer depen
dencia tinham do S'OVCrno, ·I·emov·idO!• e demittidos funcciona. 
rios de todas as catcgoi•i,as. 

Agentes officines aqui e nlli, na capital e no interior. em 
toda a parto. incumbidos de conquisúrur· eleitores por meio de 
ameaças de todo o gcncro. da soduccão o do· ~uhorno, q.u~rndo 
desconfiavam de um funccionnrio, qu.c podia fugir ao capri
cho do engodo e tí disciplina do bala10 eloiloral, apontavam-no 
lo:::o corno um c!·pião ou um .adopto da rcnccão chefindn por 
Xavi·er da Silva. · 

A penn não se filZia esperm·. Quanl(ls tiveram a desven
tut•tt de cahir no de&nlj'rnclo ou :.cb a suspeita do governo, 
sol'frorani as eonscquencias do sn-a reheldin. Professores pn
hlicos, collectores. promotot·es da .iusl.icn, officiaes do regi
mento ·ele ~·egumnca, dele~ados de policia e att! mesmo em~ 
prolj'aclos de classes inferwres, ou andm•am .cm contradança 

• 
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'àe urri para otMo lado, ou l'oram rlornilLidus. A senha ofi'icial 
tinlm .sido clada c n nenhum r!ellcs cr·a reservado o dir·eilo 
de "ola.r livremente. 

A impr.cnsa elo EsLado, nomenclamentc as folhas indepen
denLe~. A T1•ib1tno c O Diorio ela Manliti, ·regi8traram em St11as 
columnns lodos· esses actos, pr·oJ'Jigando a atLitude criminosa 
do governo c n eompressr1o que e lle cxor·~ia (documon\os 
ns. 11a 7). 

Seria ortl'nd'onho cnumel'Ur aqui n série dessee. actos que 
com aquello oroposito precederam e prepararam a eleição de 
30 de .ianoiro. Basta significar em iinhas ger.o:es., que em to
dos os municípios do Estado. desde a capital até o mais re
moto dellOE•, a nccão do- governo, r,ompressora c violenta. se 
fez notar, 1'orcando, •adulterando, rnodi!'ieando a manif,estacão 
espontanen. do eleitorado. 

O arbi'ltriil, ooróm, as amea~ns ele lodo o gcnero conver•li
das em realidade depois elo pleito, a violenLn coaccão· cxemicta 
conLr.a todos que res·istiam :1 intimação offioinl parn V<ltnr na 
chapa do Go·vern,a, não impediram que a .eleição, feita sob 
um tal regirr.en, esLudada corno deve ser, com ospirit.o sereno, 
c o desejo de n.pumr a verd11do nCE·Le ·conglorr1m•aclo de .vicios, 
ir!'eg:u,laridades o. fraudes, em que se resumrm os papeis' or.a 
sujoHos ao e·xame da Commissüo, traclu!(a de modo s1gnifi~a· 
tiy.o e brilhante o verdndr.iro pronunciamento do eleitorado 
livro e independente. 

Apezar de montada em todo v Estado a machina elei
toral; de clisptn· da extraordinaria vanLagem de contar com 
os voto,, de todo o funccionalismo publico. su.ieito a todas 
as ameaças e perseguoicões em caso do rebeld'ia; de amparar-se 
na infindavol legião dos que, não sendo empregados publicos, 
esperam alcancar um dia uma ·collocacão em qualquer repar
tição; do apoio que lhe era dado por grande numero de ohe
fetes politicas que adoptam como norma sempre com o uoverno 
qualmter que ellc sda, e do ter a adhesüo dos que, por igno
rancia ou cobardia, se deixam sempre fascinar pela imagem 
do podet•; e. por fim, do poder partilhai', som oscrupulos nem 
vncillacõos, favoreR e gt•aças of'riciaes, fazendo· ao mesmo 
.tempo a derrama dos dinheiros publicas, sob qualquer pre~ 
texto. pam satisfação das mais .cxi.J•avagantes exigencias de 
vacillnci:ie' o inesolutos adeptos do officialismo, pôde o go
verno apparentar lisura <1 seriedade no pr·ocesso que escolheu 
para fazer l.l'iumphar o seu candidato. 

A fmudc campcou infr·cne c cscandalo.~a cm todos os mu
nicipios do Estado, onde chegou ou "e fez sentir o proposito 
doliborndo 110lo govcr·no. de dcrrotni' o venerando chefe dos 
republicanos parannonses, · que tivom a surwema audacia do 
acceital' a clil'ccção do movimento que, iniciado na capital, 
repercutira com vigor em todos os cantos do Estado, contra 
os desmandos de uma administracão corruptora, e a indebita 
intervenção do •Presidente no pleito que se ia travar. 

Formulas essonciacs que .a lei proscrevo para a vaidade 
do processo da eloicrLO, foram inteiramente desprezadas e na 
factura ·das actas e na organizaciio das listas de presença, 

'· 
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't?dos os cscrupulos foram postos de lacto, operando os :falsi
lt'Jcadores do voto com o maior desembãraco e a mais affron-
,tosa audacia. . 

Sem respeito se guardou ú dignidade dn Cilmarà e d() 
Senado; que t.lnhaili de conhecer desses papeis, exain!ndl-os e 
.iulgal-os. For,gicaram-so actas o listas do assignaturas, sem o 
cuidádo comesihho siquilr do océuitar a simulação e a fraude, 
como si fosse passivei acreditar que as Commissões de Po~ 
deres dàs duas Casas do Congresso, no desempenho dii ~ua 
elevadli ftihccão, p~ctuassem com torpezas cicitbraes e as san'c~ 
cionássem com o séu silencio, no .menos .. 

lN a capital dei Estado,. nucleo da elite de. sua populaéã<i, ê 
da maior cultura de seus habitanfcs, onde seria jlossivol acre~ 
ditar que houvesse mais escrupulos e cuidados no êrriprego 
das diversas modalidades da fraude, ahi mesmo, o exaino 
desses papeis demonst.ra ·Que não. se deteve O Governo nos . 
aetis propos.itos de simular u victoria de seus .candidatos. ~ 
listas do assignáturas foram preparadas, ·Como as da 9'; 13', 
19• secções, em que firmas muito ·conhecidas em .todo 6 Estado, 
éomo a do velho solicitador Joaquim José Pedr,osa, figuram 
lançadas com assombroso desembaraço como si fossem do pro
prio punho dos collectores ahi nomeados, sem no menos o m;~ 
remedo ou a imitação da respectiva calligrnphia . 

. Mas deixando por omquanto simplesmente esboçado ná li~ 
geira indicação,. que ahi l'i cn, esse traço carecteristico dd 
ft·audo com que o governo, para venéer, substituiu 6 óleitot· 
ausente pelo escriba que lhe .falsifi.cou a :firma, apontemos às 
formulas essenciaes do processo eleitoral, que foram preteridas 
e cuja inobservancin determina, ipso iw·c, a nullidade do .pleito, 
o;nde e !la se verifique. ·. 

Entre outras, sobrelevam em importancia pelo seu cará
cter fi.mdàinental às que dizem respeite> {L or,ganizacüo d:is 
mesas; que devem presidir a eleição. . . . 
. No tocante a ·isso são insophismaveis, expressas o taxn
ti'viis as tlisj:lOsicões da lei n, 1.2,69, de 15 .de novembro do 
1901. . . 

As mesas serão organizadas, diz o art. 01, por uma junta 
composta do i' sujlplente do substituto dó juiz seccional, comó 
presidente, sem voto, dd a.iudante do procurador da •Republicá; 
triinbem sem voto, dos membros effectivos da commissão de 
alistamento e dos seus respectivos supplentes. 

Na falta do i • supplente o de seus. substitutos legues (§ 2' 
dei art. Oi; a presidencià d:t Junta cabe ao membro effectivd 
da oommissão, eleito á pluralidade de votos. . 
. A junto (nrt. 02, § 3')', reunir-se-ha no. dia, Jogar e hora 

d:esigitados com os membros que comparecerem, não sendo. per
m'ittida a su.bstütl'ição dos que faltarem, tiverem fallccido ·ou 

' rrl.iúliuln de rcsidcncia: . . . 
São, pois insullstilutivcis os membros da Junta. Faltando 

o n,iütlnnto dn procurndm· da Republieri que é o respeet.ivo se
cretario (§ 3" do art. üi), u sua subsLHuicão só pódc ser feita 

. ..... ·. 
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por. um membro. da .i unta,· designado pelo presidente, ou eleito 
pelo.~ outros membros, afim de se lhe não alterar a comno-
siêãOl . , I •. , • • • . , .. 

.. As mesas. comporcse-hüo de cinco mesarios. c cinco sup
r>l.cntes ,cscolludos (arls. GIL, c ü5 da lei n. 1, 269 combinados 
eom o art. 9" da lei n. 2.•419, de 11 de ,julho de 1011): 

a) por· grupo de 25 eleitores assignados Qm um só oficio; 
. b) por.-clciçüo, pela .iunta, depois de duas horas da tarde, 

dos que faltarem para completar o numero legal, no caso de 
aprescntar.ão de ol'l'ieios cm numero insufficicnte · 

c) por eleição, pclà .i unta, de toda a mesa, 'mcsarios e 
supplcntcs) .si_ nenhum orricio for apresentado, e nesta hY!lO
thesc, cm ·quo cada membro ela ,iunta votará em ccdulas con
tendo rlous nomes; consiclcrar~sc-húo mcmhros cffcctivos os 
1°, :?n, ii", .7 11 e on mais votados c sup'plentes os 2«, /1°, 0", ;sn 
c J0", decidindo a sorte si •houver empate entre os votados, 

Como comp!crncntrires a estas !lisposiçõcs, exige ainda a. 
lei que: 

a) as assignaturas dos eleitores nos officios de apresen
tar,.iío dos mesarios, se.iam do JWOprio punho, c uma a uma, 
reconhecidas pelo tabellião do Jogar cm que residirem: . 

b)cada ofricio rle apresentac.ão não contenha mais de um. 
nome para mcsario; . 

c) ds eleit.bres que assignárcm as list:is provem o: sua 
,qualidade de eleitor da sccciío c a sua residencia no município; 

rl) qu.e . nenhurit eleitor poderá àssigriar mais• de um or
ficio. c. si b ~izer, o seu übme não será •r>Ôlit!ido para: faze'f 
numero, para _os .erfqi.to,~ Jegaes. O)TI nenh11m cl.os officio~; .. 

c) fmnlmenf.e, quando tenham· lle ser e1C!tos pela JUnta; 
na. frilta do. officios de np'rosenta~ão. os• mesi1.1:>ios. só poder1i111 

ser escolhii:los i:limtre os eleitores da sec~ão. 
\ ' • ,•' .. '• . • •• •• ' . o • • ' 

. . . Tcem tal Jmport.anCJa no processo eleitoral as dJ!Ij}OSICÕes 
lcf!ncs que ar!ima ficn)Il resumidas, 0 seu caracter é tüo fun-; 
dm:nent.nl. que a p.roprla lei em seu rurt. 11.6, n. 1, fu,lmina cor:n 
~. pena de nullidndc as eleicões real'i,za·ctas perante mesas 
c.onst.ituidas· por .modo diverso do nella estnbele~ido. 

Ha, pois. necessidade,' antes de tuclo, de verificar. como 
n.litís a ,iurisprudencin parlnmcntnr, dn Cnmarn .. e. do Senadq; 
cm numerosos pnreciY!'es, tdemo . assentado linYariavel.mente,. 
r.o exame do qualquer eleicüo, si as respectivas mesas f:oram 
Jcr;almentn. organizadas, ·para: se poder saber .si. as eleições 
iPCrant.e .eJlos ·realizndns niio incorreram na sanccão d0 ci-
tado .nrt.. Hü, n. 1. . 

. Umn nd.a de ors'nnizaci(b de ,mosas em qu~ se não declara 
o~·pressnmcnf.e., pQrmenorir.nclamente, o numero de· votos re" 
cobidns polaR cidadão~ votados pnrn mesarios. por ordem de 
'otnt,fio, o cm que se niío fncn rct'crencin t\ observnncia. corn 
CX]Wcssn cspocil'icnc.ão, do processo determinado no § 2,' do 
al't. üG rla citada lei, pura a escolha (];()Nni•tiva dos mesnrJOs o 
supplcnt.es. não preenche, oviclrmtemonte, as condicõ.es legaes, 

• 
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:tll,i csl.uhe!ccridns como indispcnsavcis purn sullsfnção do in
illlto do legislador, <Crunndo, ndop.lmldo ln! providencia. leve 
iPOr f,im gm•nnlil' rm J:ormn~üo das mesn·s a I"ept•cseritur•üo da 
nünorin, impedindo que ros;cm considerados mosm·ios os mais 
vot.ados na Ol'dum da numet•nr.•iio, .e supplontos os men()s V()ta
dos. A nllcl'nal.ivn csl.abelecirla pura essa discr·iminacão entre 
O&. votados 6 essencial, e sem que c !ln ~e,in ·observada não 
rpoclor·ia .i uma is ser respeitado o pensamento que ditou aquella 
<lisoosição. 

Para saber, porém, se foi respeitndn, so fori cumprida e 
obser·vacla n prescripcão da lei. necessn.rio se torna conhecer 
a designação expressa elas votnr;ries npurncla.&. Sem isso· não 
se.~• ia mesm-o possível dciOI'JU innr quu I das duns fórmns indi
cadas no citado dispositivo le:;al, a. interpolação ou a. soete, no 
caso de empal.cr, J'or a que prevaleceu pn.r·n. a escolha dos ma-
snrios o supplcn:t.cs. · • 

A sancciTo do nr·t. ·HG, n. J, fulminando com a pena de. 
nullidacle as e!cir·üo~ realizadas poeranle. mesas oonst.ituidns 
por modo di\;crso elo cstnt.uido no art. GG, dó n certeta 
da importancia fundamental dessa providencia. 

o· eminente Sr. Ruy Barbosa, estudando a hypol.hesc, 
na sua nGluvel memoria sobre a eleioiio presidencinl d() 
Sr. marechal Hermes da Fonseca, escreveu o seguinte com
menlurio sohre o citado art. H!i, pum o qual éhamamos a 
attencão da illustre Commissão: 

. «No primei.ro desses clous textos estabelece o dispositivo 
dous generos de nullidadc, essencialmente diversos. 

Uma ost:\ subordinada :í acção das suas consoquoncins no 
desenlace elo pleito oloit.orul. A nullidnde averbada nesta ca
t.ogoria, não tnm offoito sinão 110 IJUso cm que altero o re
sultado da clcicão. E' a. .nullidnde prevista no art. 116, sob o 
n. 2, quando hn,ia Pl'ova do frat!'l:le: A conclur!cnein da prova· 
tem por ob,iccto certifica.r n exis'onciu da fraudo. Mas, a cxis
tencia da !'mude, bem que averiguada, não annulla as eleições. 
em não se verificando que lhes altera o resultado. De modo 
que, no tocante a esta .especie do nulliclades, o exame das Cn
maras apuradoras tem rlc ser duplo; syridicnr, pr•imeirnment.o, 
dn oxistencin da fraude, r, oxistindo, esta, inquerir si in1'1ue no 
rnsult.aclo eleitornl. . 

·Só então, resolvendo-se poJa nfrirmat,ivn os clous quesitos, 
se eliminarão do computo, pm· nullns, as eleições controversas. 
Na outm hypof.hoso, apczar do frnudulenf.as não lhos em·nrú da 
nu I !idade. · 

Nns .qu.nl:i•o r/amais rmc11t!l.nUd.arles, .porr!m., do n.r•t U6, os 
que rw cnnm.craçt1o occu,pam o prim.C'iro (rrunndo fcil.as perante 
mesa~ eonsl.ituidas por morlo clivoi'SO do TII'Cscript.o cm lei
citado art. 116, n. 11), c o ,çcnu.ndo, o qrwr·to e o qninto, ru1n 
ha irutaaa.r do ef(eito, da nnll'irladr! .Mine o calculo elC'itornl, 
Uma vc: incu.r·sas as cleiçúes am qnalqu.er dos dc(c'itos nlli 
dcsianrulos, cumpr•c nccessm•inm.cntc ao poder veri('icadnr h.a. 
vel-a,ç 110r nnllas. 
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:A sua funução em taes, ca•os 110i;·, se 1•edu: a co!ltC1' a 1H'O'I:a 
da ú•rca·ulw•idULLc, l'euonkeccr-lhc a certeza. Apu1•adu esta 
scrttw-su {ataluwntu 11. dcularaçiio !la nullidade . 
• o • o • o • o o • o •••• o • o •• o •• o •••••••••• o ••••••••••• o • o •• o ••••• 

E, mais adeanLe, accrescenLa: 
«Mas, nas faculdades eommottidas ao Grabal110 de apu

racão, quanto aos ouLro8 'itens tlo arL. HG, 1•econhecido o {acto 
da 'VÍOla?iiO leaal, sob1•c eUa baixa a sancção da nullidadc. ~ 
o • o •••••••••••••• o •••••••••••••••• o ••• o •••••••• o •••••••• o 

«Recusaram-se mesarios ou fiscaes? Não se celebrou a 
eleicilo no dia Jegalmonlc designado? Não sr: constituimm as 
suas mesas pelo ·rn·odo que· a lC'i reaula? São factos de ordem 
material, materialmente vcrificavois, mediante a pr·ova a mais 
simples. Sob1·c as condições de luaa!idadc 1Jara a oraanização 
das mesas pa1'a a data da eleição, pa1·a a nomeação de {iscaes, 
tudo é p!'cciso, taxativa, ind<tbita·vel, na leaislação ele·itoral. 
Arffu·ida, JlOis, qnalqum· destas faltas, si os documentos cxh'i
bidos compravam-na, a nullidade t! ·i:ne'V'itavet. A Cantam, o 
Senado ou o Con{l!'esso Nac·ional não tecm s·inão que a decla·rar. 
Não podem recusat-a:~ 

A segurança com que ,; feito este commentnrio; dispen
sa-nos de qualquer outra consideração. para demonstrar o al
cance de üisposição que analysamos. E é tão lucida e precisa 
a argumcntaciio que elle encerra, que desnecessario é insistir 
no valor dessa prescrip~ão legal. · 

Nullas silo, ·ipso jure, as eleições procedidas perante mesas 
cuja or·ganizaçilo não obedeceu aos precisos termos do art. 66 
da lei. 

Nestas condir;ões estão as de grande numet·G dos muni
cipios do Estudo cujo processo oloiloml ora examinamos. 

No da capital, cuja acta se encontra na Secrot:>t•iu do Se
nado, vê-se, por exemplo, o seguinte: 

Corrido o cscrutinio pm•a a eleição dos mesarios, e sup
plentcs da p?·lmei!•a secção, c succcss·ivarncntc pa1•a a de todas 
as out·ras ·vinte u ·rww, {01•am cm cada um esc·rutinio,' recebidas 
dez uedulas, as quaes ap·u·radas com exacta e completa obser
•vancia do d·isposto no param·apho seaundo do citado artiuo 
sessenta 11 seis da lei nume1·o mit duzentos e sessenta e nove, 
de?•am. o seou:inte ·resultado: 

Ora, evidentemente, a simples referencia que nesse do
cumento se faz á exacta e completa obse1"vancia do d·isposto 
no C"itallo JJUI'It(J?'apho, vaga o indetct·minadn, como ,; não basta 
para dar n segurança de que ot'!'ocLivamento foi comprida e 
observada Lal disposição, e muito menos a exigencia nello 
estatuida, como indispensavcl pal'a a pet•feita t•eguluridallo do 
Jll'Ocesso ·respectivo. 

Si compnr•occrom '10 mombt•os tia .iuntu como o nffirmn 
a nctn. cujo lopico vuo acima transcriplo, e si foram ro·cebidus 
~O ceclulas, cont.enclo r.udu. uma rlous nomes, vinte votos tendo 
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de ser disl·ribuidos POl' cinco mesnrios o cinco supplentes im
passivo! seria dividil-os entre olles desigualmente em votação, 
<ieoresccntc, para que se .pudesse observar o precéito do § 2' 
<lo citado nrti~o. nu designação desses mesarios e supplentes, 
com a allcPnaLiva da lei. Fatalmente ter~se-hia dado o empate 
entre os votados, e nesse caso, a sorte ó qúe teria de disLri
J:mil-os, JlOr essas duas .categorias. 

A acta porém, nada diz a. respoito, o que vale no jjroprio 
dizer, de Ruy Barbosa, na. ccrte;a rnatlwuiática de i)íü: não rwwva 
e tdl votai;ão meilciti?iadd cm âcta. Escripta de i1ttâ1iiliação, a 
acta, nesse c cm outros casos analoaos, constitua documento âe 
suá jll·opria bu)•la. Temos a acta. Mas, clla }JrOJll'iit 1itost1·a quu 
!não houve eleição. . .. 
. Este é positivamente o caso da ot•ganizacüo das mesas do 

:mÜilicipio de, CuJ•Jjtiba. A olcicüo perante e lias ·reàlizada ó coffi.. 
])llltamentc nulla; nos termos expressos do àrt. ii6; ti. :L, citado. 

Nas mesmas condições estão. as do município do Pal-
. meira Óhde além .desse vicio; !'Ündánient:il, sil. registra rtiàis 
o 'de Ler siélô a riJspciclivo. ,i tinto. presidida, pelo . cidadão Mâ~ 
noel Claudino de Andrade e Silva, na qualidâ.dil de i • sup~ 
plente do juiz substituto federal, cargo que já havia ,Perdido, 
desde fevereiro de 1913, por Lcrminacüo de tempo d~ siJrvioo 
.e:c-vi do disposto .no .m•t. 3', §§ 2' .c a',. da lei. n; 221, de ao 
dil Mvembro. de 1894, conforme certidão pilssadd pe\b ,esili'i-; 
vi1o do Juizo Federa!, juD!la ú., .ei:r,iosJ.cüo .;feita .A ... C?riiiriiss~o 
de Poderes. do. Càmarn dos Depu,lados. pelo cnndrdató Dr. 
Carvo.l)lo Chaves, c que; si requer .. a illu.stma~ .. çomrnissf!;o, 
requisrte da Secretaria da outra Gamara: de Ja~otwabal1 Sao 
José da Boa Vista. Tibaay, Clcvelatulia, . C.onchas, Bocàtiii·vti, 
Campina GJ•ande, Urriúo da Wctm·ia, Lapa, Palniii~ii, I·rr.~
b'itwiJa, Rio Nerrro, :Clio Bm.nco.. Golornllo, Assunauu de G-iriia; 
Plrahu, Cam.po Lch·ao, Ponta .G1:ossd; S. Jose . dos Pi1vhaes. 
Pru.r.l.eutoJwlis, Marretes, Santo AJ1touio da Platina, Jâeari!sl~ 
n h o; Porto lle Cima o Palmas. 

No municipio de Arattcaria; consta da acta respectivru: 
. «Não tendo sido npl'esentado ató estas hliràs algiim ()ffi~ 

cio, pussou a )unta .n eleg-er os mesnrios. e s,upplen~es P.~.I~ 
fórma determmadn no ~ 2'. âo nrt. G6 da. e~ tala le1. Para 
mosnrins dn primeira secção foram recebidas sete. ce4ukl~, 
contendo cada uma d.ous nomes de eleitores dtL mesma secção, 
ris quncs, npurnclus, dérnril o seguinte resi:lltàdb :. Paulind José 
da Motta, sete. votos; Evm•isto Pedroso, sete 'Votos; Odorico 
GonralJJes. Ferre·irn, sete Jwtos; .·in.tonio ]>i;:a~o, sete . votos; 
Antonio Alve.~ Pinto, sete votos. O presidente declarou me
srii'iiis ân pt·iirieirn sccbfiii: Pau.lino .TosiJ da Motta, Evctristo Pe~ 
proso, ilritnnio Pif::zato, Mitónio Alves Pinto. e Odor.ico Gonçal~ 
v~s Fer1•eira, ·1", :;•, 5•, 7' c 9" volnclos e supplentes :Arthu.r San~ 
tos. Sc~a(frn Lu; d~ Andrarlc, Sezh1o Pcrctra ele Souza:, Aleixo 
F:ransahms/w d Tlnmotco Franco tia Paz 2' 4• 6' 8• e 1 O• 
véilndos, nn Ol'rlCm cm que fieam os seus nÔnics. Pàra li se
gunda soccüo, ns mesmas seLo ceduta~ dera~ sete Y9tO?• a ead~ 

. ., ·. 

sw 
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um dbs Cinctl rrieso.rios, que foram declarados pelo presidente; 
os ·supp!lii:itcs far":irn ilidica.d()s sem a designação de votos . e 
nas .mesmas condições. que as da primeira secção. Assim; 
quanto d tlíréiiib ê qtilii:'ta secções.~ . 

. Níío ó preciso comm~ntar; sete cedulas,. contendo cada 
umá dous nomes; .ntio, r,iódiain dar míiis de 11; votos em. dis
'Lribuir.ão por dez cidadãos, cinco ffi'C~ários e cincosupplentes; 
Entre(anto;. a actli distriliiuú 35 votós pelos.dnco mésariós .e 
nenhum pelos Sl,Jpplerites,, .. E ~ouso. .riot;lVell Têndo, ass,iii\ .inrili 
tiplicado qs . .votos,, de que dispunham os seus, membro,s, ,i! 
iunta; com ,o cuidado do observa~ a alternativo. da lei ná 
desib'Í\alião , d~s. i:riesarias c .síijjplérites, .. ~sque.~eu-s~ .. ,dê, ~e * 
fazendo cm Igualdade. do numero, quanto aos prlm~lros, .~ 
cxJl)uinc!p. d[! ,yota.ci\9 ós g~guh~los,, deixóíi, d.e}ira,_r, a sorte pa~il 
fazer a desempate, c que se; tornava necess.àrJô para; esàtl desi
gnação! 

Êm S. P'iltlro i:!~ Mallet, o ha~o é mais iriterãssante., 
•\• o' '' I 

Reza a acta: 
. ~O.tlrlttieiro sllpplente Josó Pothpeil e riià.ls alga~ mem

bros cffectiv.cis c supplentes da"commissiio de alistamento elei
tbi'íil; [\tlb servltt nn ultima revisfió procedida neste município; 
C:itladito Jrttt,ibr !onqulm Estilvão, tenente André Zainodzkl; 
cdpitüo Rtimualdo Knnen~ki, alfQres João 1\tnyra, alféres Ale• 
xandre Seherwene.ttln, tenente-coronel Moysés Gonçalves Ma" 
cliado, Antonio bzliicmc~. o tenente-c.oronel José Pompeu, pre
sidida Jie!o CidadtTo. rnajo.1· Joaq1tim Estevam, presidente dd 
C~mnra, il l:lo conformidade com o que preceituam os artigos 
Mimá referidas e constantes em sua citad!l. lei; a numer<1; 
data iJ ili1IiO, sdb a npprovdC{io de todos ·OS pre.sentes, membróà 
cbrllpbnente~ dll ,iuntn· organizadora, ficaram :issim comjiostãs . 
peln. me·sma ns respectivas mesas eleitórO:es deste mrinicipidl 
divididas .Cm 1.t•rJS secções, corôo se,inm: a 5•. de Riii Claro, 
·flinDclr.mnrá nil sllJ!rt da escola publica daquelle districtO ,lu.:: 
diciario, c ande .iá tem servidd pnrit anteriores eleições e ficit 
cornpo.stn i:los seguintes mesnrios ........ ;......... e sup-
pleritcs; ...... ; . ; ............. •A sexta secção, ha séde deste 
muliicipio, fúnccibrtnrú; cth.; cté; .... , .... ;.; .. Esta é com;; 
posta peJos Jrtllsnt'!bs ...... ; .. , .. ; . .. .. .. .. . • . e pelas sup
pletlteS • .. ~ ó ; ; • ~ •• ~ ••••••• 

, . A, seHm~ ,seci;ií( úcnc!n. n 9 cio fev>ereirà de 1914, peià. 
comrn.tss~o 1 revisora do illtinio :iiisbmentó déste múnieipio 
f~ncolonrlrn.; ................... e será cóihposta dos niesn-
1'10$ ..•...• ,. ••.••.••••.••• o supplentes ..... ; ....... ;~ ...... : 
, E por nndf\ mnis haver a trntnr ............ ~ ..•.... Eu; 

cserivfio ad-hoc do ,iui?. districtnl Joaquim Estavam Junior,), 
Etc. , , 

. J~ntcndru n Coinmissüo? Quem presidiu n. junta, o pri
·mell'O supplonte do ,iuiz oubstituto federal ou o presidente 
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da Camnra? Quem serviu do secretario? Foram: eleitos os mê-< 
sarios? Que numero de cedulns foi recebido? Quantos votos 
apurados? Houve empate nu votação? Decidiu á sorte? Respei
tou-se a alternativa da lei na designação dos mesarios e sup
plentes? 

Nada se sabe. A acta não tem fórma nem grummatica. 
E é interessante saber, como elemento elucidativo do pro

cesso da eleicão, que para este municipio foi destacado pelo 
presidente do Estado, afim de dirigir o pleito e preparar os 
papeis que ora estão su.i e i tos ao exame da, CommiS:Ssão, o se
cretario de Finanças,· Dr. Artbur Martins Franco, que alli 
foi fisc.alizar a eleição na ü• secção, segundo a numerncã<> 
official, dando no candidato do governo a ununimidllde dos 
suffragios dos 212 eleitores, cu.ios nomes •estão lançados por 
dous ou tres falsificadores de firmas na, lista de as•signaturas 
que oU•COllÍpanha a respectiva authentica! . ' 

Em S. Mathens foi mais simples ainda o trabalho da or
ganização das mesas. Reunida a ,i unta ao meio dia, ·sob a pre
sidencia do primeiro ~~upplente do juiz substituto federal, e 
como até aqu.ella hora, diz a acta, não hout•e apresentat;ão de 
officios nomeandd mesarios, procedeu-se por escrutínio se
creto á eleiç1iO, sendo el.eitos para a primeira secção, que tun
ccionar4 no edifício da . C amara Municipal em prime.i'.•o lo-
gar. . . . . . . . . . ern s~rrundo . .. ; . . . . . . e·m terce1:ro . ........ . 
em quarto . ......... . em qu.into . ......... e a.1sim por deo:nte. 
até o decimn. . . . . . . . . . . . declarando, por fim a acta, sendo 
mesarios os cinco prim.eiro.! e sltpplentes os demais, em ctUia 
secção. · .· 

Em Porto de Cima, cqmparecendo o primeiro supplente do 
juiz substituto, o aJudante do procurador, cinco membros ef
fectivos da commissiío de .alistamento e cinco supplentes, fo
ram recebidas 20 ccdu.las, contendo cada uma dous nomes:. 
40 voto,s, portanto, para serem distribuidos. A acta, portlm. 
não faz a ospecificnr,ão dos votos dndos nos cidadãos votados, 
limitnndo-·se a usar da mesma fórmula adoptada pela ,innt.a 
de Curitybn: Corrido o escru.tinio .. ....... ; .recebidas t•intc 

. cedula.!, as quaes apuradas com e:r:acta c completa obseruancia 
do .disposto no § 2• do nitado art. 66, etc . 

Em Ribeirao Claro, n Junta foi constituida sob a presi
dencia do primeiro supplente r!o ,iuiz substituto federal Joa
quim Teixeira de Oliveira o pelos cidadãos .Toiio Leonel de Car
va,lbo, Aurelio Alve-s de Castro, Elias Nicoláo, Guilherme Ro
sas, .Tonquim Bernardo de Faria Uoirns, David Aleixo de Oli
veir•a e .José Botelho, suppostos membros da· commissão de . 
alistamento, qne serviu no anno de 1912, tendo como secretario 

· o njudnntr. do procurador dn Republica. (Documento n .... ) 
· A c~rtidito, poPém, que so .iuntn sob n. p1•ovn que 
esses cidadãos nno ornm os membros r,lcssa commissi'io. attes
tnndo guc; della fi1.0rnm pnrte como mombros · effcctivos o 
Dr. .Touo PiPes Rnymundo Filho, .Tonquim Procopio de Souza 
Castro, Benedicto Baptista Cepellos, Francisco • Antonio de . . 
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Cnmargo, Amelio Alves de Castro, Marcelino Alves da Rosa e 
.José da Silva Rosa ·c supplcntcs Franklin de Souza Ramos, 
Franciseo Virgilio Villela, Vicenl,e 1\usso, Jorge A. da Costa 
Neves, Leúncio de Mello Franco, .Joaquim Medeiros Coimbra 
c .Joaquim Bernardo de Faria Ueiras. 

Além de se notar na respectiva acta a falta de especi
ficação ·das votações dos mesarios o supplentes e a omissão 
das demais formulas .essonciaes que a lei estabelece para o 
proce~so da organização das mesas, ha neste município mais 
essa circumstancia para invalidar, nos termos do art. 116, 
n. 1, as deições ahr procedidas, por ter sido a junta consti
tuída pOJ' pessoal que de modo algum poderia fazer della 
parte, provndo. como Hca, não terem esses cidadãos sido 
membros da commissão de alistamento de 1912. . 

Occorreu .ainda mais outra circumst.ancia: é que o fun
damento invocado na acta para justificar n organização da 
Junta com os membros da comrnissão de alistamento de 1912 
não é verdadeiro. O alistamento procedido em 1913 não foi 
declarado nullo, e á commissão r.espectiva é que cabia, na 
falta da de 19'14, que por decisão do Supremo 'fribunal tev!l 
os seus trabalhos annullados, a funcção de organizar as mesas 
pm·a as eleições do ncctual tricnnio federal, o que se comprova. 
com a certidão sob n ..... 

Em Ypiranaa, a presidencia da junta coube ao cidadão 
Hildebrando Cesar de Souza Araujo, que serviu na qualidade 
de procurador da Republica. quando é certe, c se prova com 
certidão do Juizo Federal do Paraná, ,iunta á já citada ex
posição do candidato. a Deputado Dr. Carvalho Chaves, e se 
requer seja requisitada da outra Casa do Congresso, o cidadão 
que exerce essas funcções chama-se Hildebrando de Araujo 
Rochester. ' 

A esta circumstancia que por si só invalida os actos da. 
,junta, tornando insubsistentes as eleições feitas perante as 
mesas por clla organizadas, tem-se a accrescentar mais as 
que I'esultam elas omissões apontadas em relação á de Cucy-
tiba e outras em identicas condições. · 

Em S. JOão do Triumpho, finalmente, além das infra
cções da lei apontadas quanto aos demais municípios. na or
ganização das respectivas mesas; hu ainda a notar que contra 
o disposto no art. 132, § 3' foi eleito secretario da ,junta o 
cidadão ·eleitor Marciano Bittencour~ em substituição ao 
membro effectivo, a.iudante do procurador da Republica., 
facto este que se verifica lambem no Pi1•ahy, e que rmporta 
em flagrnntt' infrncr;ão daquelle parnsrapho, que declara 
insubstituíveis os membros da junta. 

. Bastariam. no8 termos c:-.-pr.essos o taxativos do artigo 
116, n. -l, as infracções quo ficam apontadas nn, orsanizacão 
das mesas dos municípios ncinm referidos, para que a illus
trada Commissão não .pudesse computar, no resultado geral 
dn. eleição, as votações pat·ciaes alcançadas pelos candidatos 
nas respectivas· secções. ]JJSO ,it~re a sua null idade deve ser 
declarada . 

. Mas ha. entretanto. outras violações da lei a registrar, 
que, sendo verdadeiras manifestações da fraude que em larS'~ 
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escala o sob modnlidadc.s diversas se assignala em todo o 
·processo eleitoral do 30 de ,janeiro, 110 Estado do Paraná, in
qidom na sancr.i\o 'do n. 3 do citado at't: H6,. determinnncfo 
t1. nullidadc das votar;ües apuradas nas secções cn~ que se vc~ 
fFI'qn, ."! !., 

Ourutiba 

Nesta mun!Clplo, mais directamente exposto 4 acc~o çjo 
G,overno, fói declstva a sua il)t2rvcncão no pleito. pesde · I) 
cuidado que houv.e na compos1cao das mesas. collocando cm 
oa'dh s'ecção dous mesarios, pelo menos, sujeitos á' depéJl
dencia ofi'icinl, tirados ~o quadro. do "funccionalismo ·publico, 

· ató o preparo dos pap01s que dev1am attest~r o resultado da 
oleição; ·tudo ahi denuncia bem claramente quanto foi COll:\-
primidn a livr.c mnnifcstucão das urnas. · 

.. ·Cabos eleiloracs •collocados· em- cada seccão, com maior 
ou menor somma de autoridade politica. cm todas ellas, 4 
~o.qca da m·na, fnllando ·CII! nome do. Çloverrio, ijitimavrim ~s. 
clettoros .n votar nos candrdatos off1cmes, amedrontavam os 
tilnidós, affastando-os das urnas ou subslituit\do-lhes as ce
dulas .o por meio d~ toda .n sorte de ameaças iám v~nc0ndo 
as m:uores rcsistcnc1as. 

Dentro dos recintos reservados ;\s !l1esas. e com forJ11al 
vicilar;ão do disposto no art. H, § 2", altas :1\ltotidadcs. como 
o' Vice-Pre.sidente do Estudo, Dr. Af.fonso de Cámargo, ria 
6~ seccão e o corou~! Brazilino Moura, administradov dos 
Correios, na quarta, para somente citar as ele ·maior· impor
tancia~ distribuiam cedulas, e intervinham indebitam\mtc riá 
eleicão, exercendo· a mais forte pressão no eleitorado. · · 

A par disso, que só por si bastava para modificar a ver
dadeira expressão 'das urnas. fraudes di\'ers(ls foram pra
ticadas na factura das listas de assisnaturas nas seccões lJIU:ls 
affastadas, sendo os eleitores qusentcs su11stituidos par. outros 
quo lhes assigrtava111 os nomes, se111 m.eSlJIO a preoccupacão 
de imitar-lhes as flrmas, como acconteceu na a•, 13' e 19' 
secções, ·que à. Cornmissão verificará examinando os' respe
ctivos documentos, •existente.s na Secretaria do. Sen~do. 

· Ilor outro 'lado, com evidente transgressão do 'àrt. Si da 
lei, nas 2',' 3\ 9:, 12'' e 19.~ se~ções, cscrivães ad-hoc; não ju
ramentados, foram incumbido! do. concerto e transcripcãq das 
actas. ... · · · · · ·· · · 

Na segunda, foi admi ttielo a votar um sub_di to i tqliano; 
na 12~. vbtaráll' o's eleitores João de Azevedo; com t(~\\111 Qí\ 
quarta que funccionou e Feliciano David Bqptistl!,, cu.ío 
nonie não constava. da. lista. de cilamada, coro d~sre~p~ito ai> 
disposto no art. 7 4, § i~. · · · · · 

-- Na 13', dépois ·de terminada a apuracão, a mesa veri
f.icou (diz a acta)' ter. ~m eleitor votado somente cóni chaPI1-
parà· Senador; ont11etanto, boletins de comparecime11to híl,

. viam sido" dados c- a propria neta: registrava que ·o num~
ro de _ 1cedulas recebidas coincidia .nas duas eleicõ.es para 
Deputados o Senador. ~com o dos ele1torcs que compareceram 
e votaram. A lista de assignaturas desta seccão, · ascripta • 
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quasi toda por um só punho, denuncia bem como corrreu ahi 
a elciç1io. A callig-raphiu das firmas nelln lançadas não deixa 
duvidas sobi·e a !'mude que impcJ•ou. · · . 
' · · · Na 17" socçtLO, .consta do prol.~sto lnnr;atlo em acta, vo
taram "eleiLO!'es cu,io~ Li lu los linlinm nomes diversos dos que 
:foram lançados no livro do presew;a, ou com titulas viciados, 
raspados os nomes. pt·imitivos o substituídos por oulros. 

· ·Na 18', votaram eleitores de oulras secções que funccio
naram, com violar;ão do § 3' do art. 7 '• da lei, e admitlir.am
se procuracües do fiscaes constituídos por STupos de eleitores 
de outras secções, contra n disposir;ão do artigo 78, § 1'. 
· Na 10", alt\m da ir.regularidude do concerto por rJscJ•ivüo 
nd hoc rião juramenl.acto; a lisl.t\ do assignal.u.ra~ é cvidente
iri'enLc· falsa, àest.acando·se den~ro as firmas imitadas n. do 
~e,n:11o solicitador Joaquim José Pedr•osn, muito conhecido em 
iodo o Estado. Accresce ainda que a authentica não está ns-
sii;nuda pela' mesa. · · · : · · 
· Na 22.', ·nnalmeqte. assignada a acta apcnn~ por quatro 
mesariós, votaram eleitores de OUtl'US secções que funcciona· 
rum, entro os quaos o do nome Dr. Candiclo de M~llo c Si lva1 
que, depois de haver-se ·retirado do aditício em que funccio
nou a sceção, passou a ser considerado ·fisca.\, consti tu ido por 
um grupo do dez eleitores, por procuração assignnda, quaudo 
já ausente se -achava esse eleitor. · 

· Todos es.;;es factos constam de protestos quo as respecti
vas nc tas registram. 

E foi assim, sob esta série de vícios, irregularidades e 
f-raudes. além da nu!Jidade insanàvel, apontada nas noasas 
cansiderncões preliminares, que correu a eleição na c~apjtal 
do ~stado. 

:A:ntonina 

Neste município não correu com. mais ro~Iaridade o 
pleito. 
· · Para elle affluiram eleitores de outr·os municipios dis• 
\antes, como S. João do Triumpho, Carnpo Largo, Campina 
O;~.anclc o outros, que ~o;ram ~eforçar as hostes governamen- · 
tàes par· a facilidade da victq11ia. 

.. Na {" e 2• scccão a fraude não tevr escrupulos. e foi tão 
patente que as proprias •authenticas a deixam a de&eoberto., 

Na 1~ seccíio compareceram, como resri a acta,. :l49 elei
f,ores, ciu,ios ·riamos cons~am ·da lista de prescnca, sendo destes 
15 resi~r>l\tçs fóra do munjcipio. A votação apurada attestlll,. 
e.r;t~rctanto. a s.eguinte votncão: X~viçr, 51; 1Jbal~il).O, 119 v o· 
tos, ou o total do 170 votos. ·. ' 

· Votaram,: pois, !lla.is 21 pc.ssons, sr.odo dous fiscaes dll 
Opposioão', 'eleitores de ·outras seeções, 11!' l'isca.e~· governistas, 
sendo as mesas· constituídas por partidnrios 'do governo, e 
cinco eleitores, c.u,ios nomes não constavam da listn da cha
mncln. o cu,ios titulas não foram retidos, nem tomados cm Re
pamdo os seus votos, como preceitúa a lei. 
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Mas, tendo o candidato govcrnistu 119 votos, deduzindo 
deste numei·o os H fiscaes (que nfio podiam formar grupo 
do JO eleitores ela sec1;ão, por serem a cl.lu alheios), os cinco 
mcsarios, JIOI'que igualmente não podiam nomear i'iscacs pura 
U si prOpl'iOS fiscaJizat·em, O dOUS eleitores que VOtaram CO!ll 
oxhibição de litulos da secl)ão, mas cujos .nomes não consta
vam da lista de chamada, J•cstam ns eleitores para constituir 
dez grupos de dez eleitores, quando só podiam 'l'ormar novs 

·grupos, isto na hypothese difficil de occorrer, do torem to
dos esses eleitores firmado as chamadas procurações. 

A não exigcncia da lei do reco.nhecimento das firmas dos 
oleitore:; que r.omeam fisca.es. pwrece indicar, como logica 
conclusfio do estudo dos seus dispositivos, que só podem no
mear :!'iseaes os eleitores que comparecem e exercitam o di
reito do voto. 'Entretanto, como j{L disse, ha pJ•ocuraoões fir
madas pot• ele i tores que não compal'Cfl~.ram. E' claro que 
esses que não cxereeram o direito primordial do voto, não 
podem delegar poderes para alguem _fiscaliúu· a apuraciio dos 
votos que niio deram. 

· :Exe;luidos, pois. das listas os JJ·Omes uos abstinentcs c os 
uos eloilores que J'immm duas ou mais prouUl'ações, e que 
ad-iustwr do disposto no a1·L. 04, § 2", ufio poderiam fazei-o 
em mais de uma lista, vê1·-se-ha que os governistas não 
podiam I'Ol'lllUr siquer sete gt·upos do de~ eleito!'cs no ontrotan
to que constituir·um dez grupos. 'l'al J'11;clo patenteia que 
hOuve nessas procurações ou muitas assignaLurus repetidas 
ou muitas assignaturas fraudulentas. 

De qualquer modo, porém, o numero de eleitores que 
comparecet·am confro.n.tado com o dos votos apumdos, deixa 
evidente a !'mude ahi pratiendn. 

Na ~" seccfio, niio l'oi mais regular o processo da eleição. 
O r·esu !lado do pl~Jito l'o i: Xa.vieJ• 57 e Ubaldino . '100 

votos. · 
· Compar·eceram 136 eleito!'es da sec1;ão. Votaram 21 el<•ito

res do outms 'secr;õcs; qual.r-o não constavam da lista do cha
mada c 17 J'iscaes. Destes. t.res foram .da opposici'lo, 14 dos 
I'Overnistas. Deduzindo dos fiscaes governistas quatro que 
foram nomeados poJo candidatos. ficam ele?. escolhidos por 
grupos de '10 eleitores. 

Em resumo, nssignnrnm procm·ncões 130 eleitores. 
Ona, o candidato governista só teve JOO \•otos; deduzindo 

desl!J numcr·o um olcilor ~110 nfio l'igurou na lista do cha
mada, l!t fiscaes c .cinco mcsnrios, ficnm 80 eleitores consti-· 
tuinclo. l!omtudo, dez g'l'upos ele de?. eleitores I 1 ' 

'' i'J'lllH:Ir., pois, cst(L pnl.r.ntc, porquanto. votnr·nm nn· se
. e(;üo inflividnos que niío podinnr yoJ.nr !egalmontc, estn.ndo. 

JlOrlnnln, nnlln u elci~fio, do nw)rdo com o n. 3, do art. HG, 
da lei. · 
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· Mon·etes 

.l~.lúm dus infraeçúes da lei quanto ü. organiza~;:io da~!! n.lt!· 
~a~ de~t.rJ rmmi~ipio. o que importa ua nulliliade elo rcspecttvo 
pru~rJs~o cleilol'nl, lm u L'cgist.rnl' uqui nmis os seguinte~ vi
l}fos: 

J.' srJcr;fio - A u.ul!Jen,tica .n:io esLtt ·revestid:t da; ~ondi
'.)dcs legues; J'altu.-lhe ·:t Pl'Íllf}ipnl deltas, que ti ~· ussignatur.a 
do; rnesarios (al'l .. iG, § il"), o que vale pela nulhdade da cl'oJ
'!UCf nelln realizada. 

:i" se~o:in - Da authcntica uüu. eonstti a ussignutura dos 
111esnrios. H a rasur·u~ não rosnlvadas em parLe essencial, como 
a do numero de cedulas recebidas. . 

S~t·viu no concer.f..o c conferencia o osciiivão ud !toe, Luiz 
.UJ•tunlJihlu, quu n5o. foi juramentado. 

Aranuar'ia · 

Nulla em!JoJ•a, cun10 ,iü ficou demonsl.rndo, :J, eleição ren• 
I iwr!a nesl.e munici]úo flor· dcJ'oil.o do organizacüo das respc
e.tivus ll!lesas,, 11üo rj denia.is upont.ar outros vieios que os pa

·pois su,ieJiLos ao estudo dtL Commissão dolxam evidentes. 
1.' secção - A cópia da nela não lem nenhuma das cou

rlicües do nul.henLioidade que a lei exige para documentos 
tlosla natmezu; uão está cpnferida, nem concertada. 

2n, 3" e V soec.üos - Idem, idQlll. l'mo ol1sLanLo a prova 
qu, resulta do simples exame desses papeis, doeumentos jun
tos ú ,iü citada uxposiçüo do candidalo Carvalho Chaves, pre
sente ti Sexta Connnissão de Poderes da Gamara dos Depu
l.ndos, e <lllll a illusLrada Commissão poderá rcquisHur, si o 
a.olHll' rnecessario,. demonstram que as actas não foram tran-
8~riptas (urt. SJ. da lei n. 1.269). 

S. Jos~ dos Pinlwes 

Nas rl~r. ~e~r;ões tlestc munir:ipio, nulla;; [lO!' offcil.o d;t 
l.J.·ansgressão dn lei nn orgnnizaçüo das respectivas mesas, ha 
aiudn. n notar: . 
. I' secção .:... Não r~onsta da authcnt.ioa rrue o original 
da acta tenha sido nssignud_o no livro proprio. 
· 2' secção - Lista de. assigmlt.ui•.as limpa e nitidu, embora 
so note a semelhuncn rle callig!'llphia de muitas firmns, o que 
pm·oce indim11• que fomm esJH'ipt.us pelo mesmo punho. como 
ns de ns. lO e 11, 17 a 18, 19 o 20; 28 e 20; 35; 36 c 37; 47; 
48clt9;GO.eGl;614c65. , 

No t~rmo de encerramento ,,,ssi,;rm n J'iscnl Antonio Au
gusto de Sampaio Santos .Junior, que uüo ~6 niio J'igum rmtru 

Vol, lU u 
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os fiscncs nomeados na acta, como nüo nssignri, ncrri f.cm 6 
seu nome cntre os dos eleitores que figuram na lista de prc
scnca. 

'•' secção ·- O concerto da nutbentica limila-sc ;\ seguinte 
declaracão sem data: Vista c concertada por whn escrivão 'in
terino Gastao Lcprevost. . · 

Na lista de assigrutluras nota-se Ú.· primeira vista a pm·
feita semelhanca das assignaturas de todos os eleilorcs, cu,io 
no mo de baptismo é Prmw{seo; igunlmento as de todos que eo
mccnm por Jo<io ou Jaoqmm. 

5' secção - A authcntica foi conferida e concertada pelo 
escrivão Patl'icio Fontoura, que Joi um dos fiscacs indicado~ no 
corpo da nela .. 

Nilo consta que o ol'iginal dtt acttt tenha sido assignado 
pelos. mes:u·ios e l'iscacs. 

Na lista de assignaLut·as vti-se bem que as 32 primeiras 
que nclla estão lan()ndas J'omm escrip~~s por um ou douti pu
nhos, com Jett.rn ligeirumenlo disfarçada, o que é com:Jrovado 
pelo documento n .... 

Nesta. secção, segundo declarucão authentica que se junta 
sob o n ... o fiscal do •!undidato generul Alberto Ferreira de. 
Abreu (documento n ... ) foi coagido pela mesa a não exercer 
o seu direito de fiscalização. . 

A mesa, além disso, reuniu-se nntus du hora legal (do
cumento n .... ) 

6' secção -Votaram ahi eleitores sem que !!te fosse exi
gido, como determina .a lei, a apresenlaciio de seus titulas, 
sendo nesse sentido consignado um protesto na acta. 

A lista de assir;naturas ú visivelmente falsa. 
O fiscal Francisco de Paula Killian, prefeito de S. José rJo;; 

Pinhues, que a.hi dirigiu o pleito, assigna a authcnlica em pri
meiro Jogar, antes da mesa. 

7" secção - Não consta da au thcnLica que Lenha sido us
signudo, no livro proprio, pela mesa o respectivo original~ 

A falsificação das firmas da lista -dopi'escnça ó evidente. 
O mesmo traço de lcttra cm todas. 

8' secção - A authenlica cstll conferida por escrivão cül-
hoc, não ,juramentado, c o concerto não tem data. · · 

São evidentemente falsas as assignaturas dos oleitoJ•cs 
inscriptos sob ns. 2, 3, ·11, '13; 10; 18; 21,; 20; 32; 38; 39; 54; 
56; 01; 02; 03 e 04. 

9' secção - A authcntica csttí concerLada por escrivão 
all-lwc não juramentado. 

Listn de assignaturas clnrnmcntc imitndns ou disfarcatlns. 
Vide ns. 12, IG, 18, 20; 2'•; 26; 32; 38; 39; 54; 01; 02; 63 e li4. 

·10' set:(;üo - Lisla de ·assignalurns visivelmente falsas. 
Um unico individuo, com pequeno diRfarcc. lançou nhi os no
mes dos eleitores 20, ~G; 31; 33; 38; 39; 40; H: r.·t; 02:70,74, 
80, 83, 84 e 85, altlm de outr.as. 
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COlombo 

Nullas tan!bem vor defeito de ot•f(nni~a\;ão t.las mesas as 
;respucLtvas c!C'H.!<ics nesLe municipio, convem. assi1-nmlar alada 
qne nas_ lisLns de. suas Lres secções não é passive! occull.ar a 
~unuln(•ao de rnmlas da.s i'i[·mns ahi lancadus tw semelhante 
é a r;raphia da todas. · , • ' 

Po·rto de Cima 

Bastante embora para annullar a eleicão deste munieipio 
na t.micn secção que funccionou, a transgressãi:l ;~pont.ada 
quanto ú organização das mesas, convem chamar a attençãu 
da illustrnda Commissão para a lista de assignaturas, com ty. 
110 de !ettras ligeiramente ·disfarçado. 

Can!P,ina Grande 

. Neste municipio lambem, além da nullidade resn!tanl.u 
(]C .defeito .fle organ.iwção das .respectivas mesas, não sorá de 
mais oxammar as !1stas de assignaturas dos eleilores que vo. 
taram ~m suas qu,atro ~ecções, para verificar especialmente 
quanto ú segunda secção que ahi pu!lulam firmas tão seme
llmntes, tão pamcidas, que diffici! será concluir que· foram 
lanc.adas por escribas diversas. . 

Esta 6 uma das modalidades ria fraudo que maior mani
f·~staçfio tem em ·todo o processo eleitoral do Estado. 

Assunau·y de .Cima 

Igualmente nulla a eleil)ão deste municipio por torem 
a~ t•cspr.ctivas meslls sido organizadas com preterição de for
malidades essencinos, estabelecidas' no art. GG da lei; h a a 
notar aiDda os seguintes vicias, que contribuem P\lra despre
sal-as, não computando no resultado geral da eleição. us vo. 
tacões parciaes ahi' apuradas. . 

, 1" secção - A aut.hentica não est!\ conferida, nem con. 
certada, e foi postada no Correio da Villa a 6 de fovoreit•o, 
conforme se verifica· do rspectivo carimbo. quando só o 
poderia ser dentro dos tres primeiros dias da elciçiio, na f6r
ma do art. 8~ da lei . 

. 2' seccão - A. e!eiciío que a anthentica diz ter sido 
roaliznd(l é cvidentemenlo falsn, o o proprio ·documento quo 
orn cxnminnmos deixa, isso patente. Nelle se decüarn que 
om um total· (i e 153 eleitores ulislndos n(l seccão, compare
ceram p Yotnrnm Hô, que suffrngaram unanimemente o cm;
didato governista. Sete, apenas, deixn,rnm de fazeJ.o .. Támms 

· houve no Pnrnmí tão grande concurroncia de elitores em uma 
secc!io eleitoral com tal numei'O de alistados. 
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Admil·nvcl z~lo pelo cum~L·imento .do devei' flivico 

do votai· 
{.:Omo u da primeira sec~ão, a. authent.icn i'oi levada uo 

Curreio do dia 6 de fevereiro. 

Campo La1·yu 

l\•;;ste wuni~ipio ttlfubem :mllas ús elei~iles por VJcJO de 
organiza~ão dns mesas; occo!'l'eram igunhnente outras irJ:o
.sula.ridndes no proc~sso da elei·.ção, que, concommitantemenl.<! 
.com as circumstanmas ger·aes que preeecteram ·e acompanllfi
ra.m todo o pleito, oont.ribuem para que não se posso. · t·a
z.oavelmentc computar no resultado geral da cleir;ão as vo
ta~ões parciaes dadas aos candidatos nas diver.sas secções em 
que o município ·está dividido. 

O facto que parece de somenos importa.neia, mas que 
na realidade indica bem o proposito dos encnrJ•egados du 
eleição, qual o de ficarem alojados em dou~ edifícios a!)iJ!WS 
as oito :;eccões em que se divide o município (documcn!.o 
n .... ) , e ·Que set·viu até de fundamento do protesLo conslan!.e 
do ·doeumento sob n .... , é bastante eloquente para. qur. tic 
\'eja bem o alcmme cr.ue tinha para os amigos do. governo a 
accumulaçüo dus &eccües em dous edifícios, interessados· como 
estavam, o que as actas •confirmar·am .Posteriormente, ;;m ter 
sob suas vistas os eleitores, para impedirem ·que tivessem 
a veleidade de votar livremente. 

A fiscalização elos esbirros eleitoraes do govet·uo 
soLr·r! os t)]eif.orrls rr.calc'itrantes ou rebeldes :'is intimações o!
ficia~'· desse modo poderia ser mais facilmente exercida. 

l'ílio consignrt a lrJi, é certo, en!.re a;; causas dlc nullidadc· 
t!ôort t'fl.ll! apresentamo,;; reveladora, porém, como ellu. ó de uma 
fraudn premeditada, como a de modificar a livre expressão 
rJus Lu·nus, pela ac~úo COlUJireosOl'a dos agen~es do gov~rno• 
rnuilo não •' que no conjunto das causas que concorrem para 
inva I idm· o processo du eleir.ão em mui lo~ dos muni!i'ipios do 
:E:slado essa contribúa Lambem para esse resultmJo, visto en
quadJ·ar-se perfeitamente uos limites expressos do texto do 
art .. 116 n. a, da lei eleitoral. 

Lap11 

A' circumstuncia de sel'em tum1J0rn uulla>, :is eleicões des
tt• muuicip·io por turem sido. a~ t•esprJtJI.ivas mesas cons!.itui
das por rorma c processo diver·so do cstabeleeido n() art. 66 
da lei, ha a rcunil· vícios que o r)xame das l'llspcr:tivas authen
íicas ·r·ogistru. 

i • seccão. A lista de Jll'esencn. comprchendcndo eleitores da 
2', ü' e.7" HCCI)ões que não i'unccionram e que ahi votaram 
denuncia ljUo J'ot•am escriptas pelo mesmo punho us assignatu" 
l!liS dos cleilot·es inscriptos sob ns. 53 e 54, Garlos (:lal!Ze.r c 
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Carlos Parelwn. iíC. o ::ii, Silvor·in Yalcncio. du. Silveira IJ Josll 
~Pedro da Silveira, 83, 89 e \lO, !V~anoel Francisco· de Oliveira 
Claudio José Sonr·es e Pedro ,TIJsó do Nascimento. 103 e 104 Ni~ 
col:ío I~erreira ds Santos e i'l!oysés Lourenço Vieira, ;tlé~ do 
outros, como os de m. 118 e HO, 1~2. 143, 141,, 145, !liO 150 
Hi1, 152, ate. ' , 

Dos fiscaes ent numero de nove que serviram nn secr.iLO 
sômentc n.,signarnm a neta os de nomes João da. Silva SnÍn
'JlD ia. i\lnnoel Victor de Pinho Ilibas e Jo!ío Cardoso Moreira, 
;não eonstando o motivo por que os outros deixaram de asai-
gnnal-it l.nmbcm. . 

Om, a J'altn de declaracão r1esso sentido na actn é a con
h•fl.rio W1su do que dispõe o nrt. 88 .da lei eleit.oral, no di1.e1· 
tio illustm SenadOl' Generoso i\!arques (parecer sobre rt olet
l'iio .prosidencin I de Hll o. em PernHmbucn, vol. 1 dos annaes 
•lo Conr;t·s~o Nncionnl, npuracão da eleição, de Pr~idento da 
llüpuhlira. pa~. 3!ll ), nullidnde substancial que invnlidn 11 
nleiGfio. · 

~" secr,fto. A neta J>el'ero-se n seis fiscaes, ma~ nomeia o,jt.n . 
• ~ lista 1]e nssignn l.nrus •' Yi·•·ivelmcnto preprn·ncln po1· dou~ 

óll tres punhos. prineipnlmenl.n do n. 1 ~ em dennJ.r, trio SIJlniJ
lll:tlliP r n rnllir;rnphia de todos. 
· Cnnem•t.nda o co.nfm•idn, sem rlnt.n. pelo eserivão ad /i.Of:, 
Anl'rlio llamos, nfio .illl'nmentnrlo. No eorpo rln uet.n. •mLretnnto. 
se diz: .IC?'á tran.1c1·ipta ·no Um•o de nctag do n.lcr·i?Hin tl!!.li(irwâo 
1'(11'1! a transcri)Jção. 

Dos Jiscncs s6 está ussignndo o de nome Mnnoel Vieirn 
'rios Santos, não se nlludindo ao motivo por f!\lO drixnr·am 1lc 
fazei-o os demais. 

,,. seccão. Na acta se diz que será e lia t.rnnscriptll no livro 
'de nol.ns do tabellião designado; entretanto a transcripcão foi 
feil.n, pelo escrivão arl hoc, Ben•,dicto Saddock de Sá; nno no
mondo, nem .iuramentndo pela mesa. 
. 5' seccão. A t.ranscripciío feita pelo eserivão arl hnc Miguel 
rlo Paula Cunha, não juramentado. . 

Não consta que n mesa tenha ussignado o original da acl.n 
no livro. proprio, como igualmente o motivo por ((llfl deixaram 
rlo fazei-os os fiscaes. · 

s• seccão. Transcripoiio feita pelo escrivão ad hnc nii.o ;iu
•J·n.mentndo. Lysnnero dos Santos Lima, 

0' secciío. Idem pelo escrivão ad. hoc Juramentado, Fran
oisco Teixeira cln. Cunha, que a. essa condicão humilde rmme n 
de presidente do clireotorio publico local e a de mrmhro effP
~1 h·o do Directo rio C~nl,rn l do Partido Governista. 

I o• socciio- Lista de prcsencu, com a numeração omen
'rlndn, n evidcnl.rnwnle escriptn, com disfn-rce de let.t.rn. por dun~ 
on ll'ilS pessoas; o exame das nssignnturus sob ns. J.'., :LG, 28, 
ZO, 32, n 3i c 1,3 11 ú6 isso comprova. 

\ 
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'J'ambcm Rer·vin ncst.n sec\'i'lo para o concerto c t.ranscripção 
da acta um escrivão ad h.oc, não juramentado: Julio Meira 
Neves. 

H' sct:cão- A cópia da acta foi extrahida pelo mesmo 
individuo que J'er. a da 3• secção. Concertada e conferida lambem 
por esct•ivão ad hor:, não ,im•amentado. 

12" secção- Evidentemente falsas as assignaturas da lista 
de presenca sob ns. 12, 14, 15, 23, 24, 64, 65, 51, 52, 55 c GG; 
além tle outras. · 

Nesta sccoão diz a acta. votaram 10 eleitores como mesa~ 
J•ios c l'iscaes alistados cm outras seccões. 

O concerto não tem data e foi feito por escrivão ad hoc, 
não juramentado. 

Rio Nearo 

Altím da.s infracções havidas no processo da organizaciio 
das mesas, que invalidam pa.ra todos os effcil.os as eleições 
·realizadas neste município, registra o examQ das authenticas 
as seguint.es irregularirtades c vícios: 

2' secção -A aul.hentica não está assignada pela mesa., 
O concerto e conferencia não teem data. 
,[' secção- O concerto da acta nüo tem data. 
6' secção- Concertada pela escrivão ad /wc, não .iuramcn~ 

tndo, Nicoláu Carvalho Cesar. 

I~bituva 

Para completar a nullidade das eleições deste município, 
rr~nllnnl c elos defeitos de organização das respectivas mesas, 
h a ainda n regist.l'ni' ,com o exame das authenticas os seguintes 
\'ieios c il'rcgularidades. 

2' secção -:Authcntica conferida e .concertada pelo cs~ 
cl'ivilo .TonDuim da Costa. Lima, não juramentado. 

Lista de assignat.uras evidentemente falsificada; alg-umas 
illcgiveis. Veja-se ns de ns. 12, 13, 23, 21,, 25, 26, 29 e 30; 
r.nt.re out.ras. · 

:!' secção~ A assignatura do mesario, Henrique Shrod~r, 
na lisl.n de asstgnaluras e no termo de encorrnmento, mulf.o 

· differentc da que consta da authenLica; parecem tres assignn, 
tums, de .trcs individuas diversos. · 

Na lista de prescn('n são visivehmnl.e, escriplas pelo mesmo· 
punho ns nssignaLtJ·ras· dos eleitores ns. 6, 7, 15, 16, 23, 24, 25, 
2ü, GO, 5i, 52 e 5.í. . 

·1" sccr.ão- O concerto da nuLhenticn, ú feito por escrivão 
ad hoc, não .iurnmentnrlo, David Pupo Ferreira.. 

Pm·ncern imil.ndns ag nssi~nuturas dos eleitores inscriplos, 
·sob us. n, 10, 11, 12, ts, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 40 c 40 dn lista 
r! c presencn, 
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. 5' seccilo-:- SubsliLuiu o ~esario Clementina Fat•aga, que 
fwou doente, dtz a acta, o eleilor .Tosé l~ernandes de Lima o 
ijual cm hypothesc alguma poderia tet• funccionado como me
sario, por não. haver sido, eleito para essa funcçüo. 

A lista de assignaturns 6 evidentemente falsa. 

Ponta G·rossa 

. Neste município Lambem, além de ml.llas as eleic;ões por 
vicio nu organização das mesas, occorret•am mais as seguintes 
irregularidades, que contribuem para que lenham inteira uppli
cação as disposi~.ões do a,rL. Hü, ns. 1 e 3 da lei eleitoral. 

3' seccão- A authentica está conferida e concertada pelo 
escrivão ad hoc, Adolpho José Bauer, não jui·amrm!ado. 

N:i lista de. presença desta como nas das 1• e 2• scccõ,,s, 
IÍ bom vct·ificar confl·ontando-as, a sernclhanca da calligraph ia 
dos eleitores que ~c diz lerem assignado em todas ellas os seus 
nomes. l\luüas assignntUL·ao illegivcis, outras perfeitamente 
i;;uaes l!U t.ypo ue lettra, out.ras finalmente, disl'arl;adtts. 

G' sec('ilo -A aulhcntica eslá conferida c concertada pelo 
~s"rh·ão ad lwc NiMláo de Castro, não ,imament.ado. 

As assignaluras dos mesarios Alfredo Jledt'O Ribas, Agos
tinho Pinto Rosa e João de Almeida Martins, na lista do pre
sença, confrontadas com as da autllenticas, autorizam a pen
sar-se que fGram lançadas ncRses clocumcnt.oô pot.· pessoas di
versas. 

Falsas Lambem parecem as demais assignal.urns da lista da 
prosenr,a. 

7'. seccüo -iFigura como concertando n. rntlhentica desta 
secção Manocl Joaquim Pereira, escrivfip ad-Jwc não ,juramen
tado. 

Na lista de assignaturas são evidentemente imitadas as de 
ns. 9, 10, 17, 21, 24, 30, 31, 57,. 58 e 59 alilm de outras. Nilo 
cstú o envelloppe que capeou n nnthentica carimbado pelo cor
reio do cxpcdicão. 

8" secção- Esta aulhonticn osu\ Lambem conferida por es
crivão ad-hoc não juramentado. 

A cópia é oscripta a maehina e lem rnzuras c entrelinhas 
a tinta nãCl resalvndas, 

A lista de pre~ençn não occulta a simulação das assignn-
turns ahi lançadas. . 

· o• secofio- As firmas dos mesurios Felisberto Correia da 
Luz c João BnptiRt.n Rupozo, nu authenticil siio rlissmnolhantos 
das ~ue eonstnm da-lista de presença, o qttc se t.orna cvidenl.c 
feito o respectivo confronto. 
. A· nut.hent.Icn teve entrada no cor.rcio de cxredi(•iio n G de 
f evet•ei~o. 

'I" • 
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HT• seocão- A acta este. conferida por Annoleto Pereira 
Bueno, escrivão ad-hoc não juramentado. 

A lista de presença ó visivelmente falsa; como a dn an
l()rior secciío. n a acta foi post.nda. no Correio a 6 de fevereiro. 

Palmei1•a 

·I" Reccão- Nn lista de assignnturas, escripta com tintas 
rle divm•sns col'c~. vnri'fica-se tí. simples inspecção, que as firmas 
doR clcil.nrnR inseriMos sob ns. 'l7, JS, 20, 31, 39, 4(), ltS, G1, 
m, 58, ()!l, 70, H, 88, 89 c !lO estão imitadas, parecendo ahi 
lançadas pot• rlous ou t.res pmihos, tito semelhante ó a graphia 
de t.odas. 

Do envclloppr que capeou a nul.hcnt.ica niio consta o ·cn
J•imho rlo rJnrrcio de procedcncia. 

2" secoãn- O l!nneel'lo não lmn rlata nem a assignat.urn do 
csr,rivão I"Jlle o :l'cr.. 

3" secção- O mnsario Hilnrio Gordci·ro Costa 11ão assigna 
o ~nu nome ·na liRI.n de presrnoa. 

Gonccrtnda n auLhontica pelo csnrivão nd-/t.oc, Sebast.ião de 
S:í Rihns, nfio .iurnmenLado . 

.Pm·cncm r.lis'l':\rl)ullas as firmas dos eleitores insr..riptos na 
lista dr. pt·esença soh ns. 8, O, :t:2, 15, 23, 25, 2G, 3.\, 35, .\fi, t,G, 
nr.. Oii, ii7. 7R r 70, tfio Bemelhantns slio l.odns r.nt.rc si. 

r.• so~ção- VoCa1•am nesta sccçlio, conformo rcsn a acta, 
!Iii eleitores, nclln nliRtnrlos, e Tl'h>tis 15 i'iscaes, cu,ios nomes s6 
.~ão rloclarados 110 J'im dn acta, com a ckcumsl.ancia de serem 
dous desseR fiscnes do candidato a Deputado Dr. .Toiio Dnvid 
.Pcrnettn. 

Concertada a authentica pelo escrivão ad-/i.oc, João Xavier 
Novos, que é ao mnsmo tempo fiscal daquclle candidato, e como 
lal assigna a actn ! · 

A lista de nssignnl.uras tem os mesmos vícios que as das 
anteriores ~eccões. !>- su:1 simples inspecção denuncia. a imi
tação das firmas ah1 lnncndns. 

6' seccão- Votaram 80 oJ!eilores, inclusive 12 de outras 
.qcr,çõr.s c munioipios. cujos votos foram recebidos em sepa
rado, nl•ím de seis fiscacs, cujos nomes n acta. não menciona, 
HCndo que, ~egnndn rer.a eRS!J rlocumenl;o esl.es ultimas niío 11 
assignnrmn JlOI.' se l.erem •l'etlrnclo. Entrel,>tnto, o termo do en
fJOrt•nmento trn.r. a nssignaturn de seis ciclndãos, presumida
meu te fi scaes ! 

A lista de presenoa foi visivelmente arrancada por dous ou 
l,res, que disfarçaram ou imitarnm as nssignaf,u.ras dos eleitores 
sob ns. H, 12, 13, 19, 23, 27, ~4·, ~7, 51, 55, 56, 58, 71 e 
72; olem de outras. . 

7" sccciio- A authent.icn roft:~re-so a sete :fiscno.s, m(ls so 
npon.tn os n.omes de dous. : R. odr.ig. o. Teixeira Pinto e Fráncisco 
Ch.ayes ... S.i,lenc!a sob~~ ps ~os outr.o~ ... 
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· ConJ:erida pelo escrivão ad-hoc, Generoso Bueno da Rocha, 
não ,juramentado. 

A list.a de assignaluras 6 visivelmente falso., serJdo imil.utlns 
as ürmas dos eleitores solJ ns. to, H, 20, 2'1, 22, 23, 32, 3:1, 
31,, 40, 59, GO e. G1. 

Bocayuva 

Nu!las embora as eleições deste !YIUUlCJ!llO, como as dos 
ant.eriores, por rlefeil.os na ol'gnniznriío dns meRas, nfto ·sor:í 
demais rogist.ra.r aim!a. as seguintes 'irrogulnriclndr~. Jnanil'es
t.açõcs evidentes da fraude que alli imperou. 

As listas de assignaturas das quat.ro secções (Jffi que esLá 
dividido o municipio, não dissimulnm a l'n\sil'iuaciio de muitas. 
das firmas nellas lançadas. 

Na 1' secção, por e.'\:emplo, o confronto das assignuturas 
dos mesarios Brazi!io Moura Leite, Gustavo Alves Pires, i\!unoel 
nibeiro de Andrade o Jeronymo Lazzaroto, lnnr;adas na nuthen
l.ioa, com as que se veem na lista de presença, assigna\a desde 
logo n di.isemelhancn existente entre cllas, parecendo nsr.ripl.aH 
por punhos diversos. · · 

Na 2" secciio a authenl.ica l'oi concertada pelo cseriviin 
arl-hoc E\euterio Medeiros dos Santos, não ,juramentado. 

Nn 3", conrJcrtadrt tambom por escrivão arl-hor:, não ,iu
J•amentado, ,l,rthur Costa, apparer-e. enl.retan to, no termo de ou
eerrument.o, esse oscrivão subsl;ituido por Silverio Dia~ de Al
meida. 

Nn 4" ninrlu o concerto foi feito por escrivão ad-/wc nãn 
,juramentado, Gordiano Dias de Almeidrt. 

Não convém dcsp·rczar lnmlwm o examo dns quall'o lisln~ 
do presenca dessas secções.' 

Hn vel'f\ad~irn simulação c rlisf:n"e m1s assignaLmas ne\Jas 
lnnçadas. 

União da 1"ict01'1:a 

Além do vtc1o resultrmte da organização dns respectivas 
mesas, conslnl.ndo 11nlo examü dp. respect.iva acta, o que im
porta r.rn con~irlcmr nu!Jas pam todos 05 effcitos as eleiçõeo 
J'ülllizalias ne,;Re municipio. occoJ•rc a e.irtJums\.ancia de :;rnndo 
J•r,Jevo que 'lião t1úde passar rlespereehida o desconsiderada pelo. 
illuslrnda Conunissão, que ·nessa cidade, oocupadn militarmente 
pelas fOJ'C·IlS fcrlemcs, ~oh n CCIIHJnando do ln•avo general Se
l.l!lnbl'ino dr Cm•vnlho, oncnrregarlo de comhalet' c desbaratar 
a borda. de llnndidos que infesta a J•cg-irro do COl1lcstarlo, lic 
~U(J (. centro esse importantr. nuclco rlc população, nenhum 
JH'OWRRO J•cgu\ar de cleiciio ahi poderia t.er Jogar. por maior 
que fo.~se o deRc,io de seus hahit.nnt.es de intervir no pleito 
r\e ~o de ,ianeiro. , 

Quando niío hns/.assc nque!ln considorac1io de onraclct· .fun
r\an\ClJI.uJ [1nt'a annullat· ns eleições qnc se dir. ahi realizarias, 
serin bnstnulc o.ssn circumstancia parn nos levar a est.u con-
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Assignalarcmos, porém, quanto á 1' secção, que acompanha 
a authenticn uma lista de assignalul'as em que as proprias 
firmas dos mesarios Eusebio Corrêa c Chrispim Ferreira Ramos, 
em confronto com as da authenlicn, nutorizam a suspeitar do 
que uma dellas cslá falsificada. 

Na 2•, nota-se a declaração da respectiva authentica de 
que ahi vot1ram 22 eleitores da 1' secção, que se não reuniu 
pelo motivo revolucionaria dos fanaticos. . 

Na 3• finalmente verifica-se que o rncsario Sylvio Car
neiro assigna a acta com esse nome. ao passo que na lista do 
assignaturns o faz com o de Silvio da Cunhu Carneiro. 

Tibaav 

O exame das authenticas deste município e das listas do 
assignaturas que as acompanham, denuncia a existencia de 
vicies, irregularidades e fraudr.s que, ligadas ás rosu!Lantes 
da violação dos preceitos legues reln!,ivos á organização das 

·mesas, autorizam a snnccão do art. il6, n, 1, da lei, para de
clarar nullas as eleições ahi realizadas. 

Nns 1', 2• e 3• seccões, as list.ns de assignaturas não oc
cultam a sua falsificação. E' igual a callig-rnphitt dn maioria 
das ·firmas cm ~ada uma destas listas. Nem cuidado houve 
na simulacão. Hn mesmo verdadeira disparidade entre as firmas 
dos mcsarios ela 1' secção AlfrerJI) ele Cast.r·o Ribas, lançada na 
authcntica c na lista de presença. · 

'•" scccão- A exccssiv11 concml'cncia de eleitores a esttt 
scccão, considerada cm face da. lista ele ássignaturas, quasi 
toda escripta por um s6. punho, tão igual ou semelhante é o 
t.rat•o da lcttra ele todas, deixn evidente que ahi a fraude suppriu 
por esta fórmn a nuscncia do eleitorado. Bom é examinar a 
lista. 

5• secção- Na lista de assi~naturas, evidentemente arran
,inda pelos cncnrre~ados dos trabalhos cleitnraes desta sccr;ão, 
nsl:\ grosseiramente raspada no n. 138 uma assigaatura, que 
ahi anteriormente fOra lançada, deixando bem visíveis os traces 
da primeira. A neta foi conferida c concertada pelo escrivão 
arl-hoc, .Feliciano Fl'aneisquiny, não juramentado. 

G' ser•oão -Na lista r!c presença as firmas sob ns. 1.3, iü, 
14, 20, 27, 28,· 30, 31. 32, <lü, lt2. 47, 53, 51. 02, 63, 87 e 88 estão 
simplesmente imil.ndn~. Não são nem podem ser escriptas por 
punhos divcrsqs. A calligrapilia de todas quusi que ó a mesmn .. 

A autheníicn, segundo se v~. do carimilo do Correio de 
S .. Teronymo, foi ahi postndn cm 11 de fevereiro, quer dizor 
12 dins np6s a eleição, quando a lei (art .. 61t1 quer que isso 
se faça dentro de tres dias. · · 

Jaboticabal 

A' nullidndc du elniciio deste municipio, rcsultnnto dos rle~ 
feil.os dn organização das respectivas mesa~. ha a accrcscentnr 
mnis os seguintes vícios e irregularidades •. 
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1• scéciio- Conferida e concertada a authcntica nfio estú. 
entretanto, assignada !*la mesa. 

A lisLa de assignatmas é visivelmente falsa, sendo 'do 
mesmo punho as de ns. 3, '•· 1.Q, ~1, ~2. 31., GO, Gi. As demais 
o foram por dous ou tres individuas. 

Em um total de iS!l eleitores dcix~rarn· apenas de votar 
nesta seccão 27 eleitores I 

A authentica foi postada no Correio do Fartura no Estndo 
de S. Paulo, a i 7 de fevereiro I 

2' seccão- Concertada c conferida pelo escrivão ad-hoc, 
não Juramentado, Josó Gonçalves Mendes. 

Lista de assignaturas organizada do mesmo modo que n 
anterior. Dous ou ires individuas escreveram, ahi os nomes 
dos 1M eleitores, que em um total de 191 votaram nesta secr,ão .. 

A nul.hentica, como a da 1' scccito, foi levada ao Cort•eio 
da Fartura, em S. Paulo, a 17 ·de fevereiro I 

S. Jos6·da Boa Vista 

Para comple[ar a nullidade das eleições deste munJclpw, 
cm consequencia da •transgressão da lei quanto :1 organização 
das mesas, lm a t·egistrar .mais os seguintes vicias: 

Na 1• secção foi concertada a authentica por escrivão ad-hoc 
não Juramentado. 

Núo consta do. authentica que o original da acta tenha. 
siclo assignado pelos mesarios, o mesmo occorrcndo quanto á 
3' seccüo. · 

Na 4' seccão n,:. assigrmturas dos m~snrios .Toiio Mnnool 
Mnl'quos e .João José Henriques, nn lista de prrsenc;a, par·c· 
rem escript.as pelo mesmo punho. como igualmente se vcril'icn 
:i simples inspeccito quanto :Is do::. eleitores dons. trcs, IS c 
·J 0 ela referida lista. 

5' secção -· A authenticn, que está acompanhada do nmn 
listn de nRSi!tllaiJI.was evidentemente fnlsn, foi poslncln no Cor
I'eio ele Currtiba a 9 do fevereiro 1 

G' ::ccção - A nutbenticn est:'L concerlnúa por escrivão 
ml·hoc nilo ,iurament.ado e foi como n da anterior secr;ão lc
''IH!n no Correio de Curytiba n !l de fevereiro ! 

Ha ainda n registrar: a assip;natu.rn do mesario .Tos(, Roa
l'0S c!os Santos, na authentica. não C<lmllina com a firma que 
se vê sob o n. 23 da lista de presença. 

Concerla!ln por e::erivão ad·hoc nfio juramentado. 

S. Ped:ro de Mall 

Nnllns lambem as eleições deste munJCJPIO por dofeiLo 
un or1~nni7.açiio dos respectivos mcsns. hn nindn a nssignnlm'. 
qunnto :ís duns seccõe!' em que cllo está diviclir!o, o sn:l'll·inl.e: 

:l' Rer.~Jin - Figuram nhi comn fisr.nos os. eleitMes Oli
yiol' do. Costa. Lima o Seb.nsLiüo AugusL() do Quadros; núo sei 
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snhc, porém, ;-.i nomeados Pelos candidatos <Jn, pot• grupos rl~e 
dez e lei \Dres. A nctn nacl:t diz n 1.•espeito. 

· A l1sta de ussJS'mlLm·ns·, escJ'tPLn t;om l.inl.ns dt• diversas 
t"i1·os, •! \'·is i v~ !mente !'nlsn. · 

2" secc.üo - Nesl!L secção. oomo jtí se disse acima. !'iscn
lizou n elci(;ão o Secrel~trio de J1inuitças elo l~stado, Dr. Ar
l.hm• Mnrtin~ Franco, ü esta circumstancia. nnl.uralm!!ntr ex
plica o moLiv.o por que nhi tlomparcceram e vol.nrnm 212 elei
/.or·cs. Rufl'rng:mdo nnanimcmcntc o candidato do gove1•rw. 

Nilo ohstnnte, o exame da. I isl.a de prcsenr;u. aLt.estando 
':'t simplr.~ im~pccr~ão ·oeulm· n ~·Ua f':ilm.llac;fio, d'eixn p:.t!,ent.e l~ 
l'l'andc da ,,],il:flo nlli proccrli(]R.. · 

S . .loãn rio T1•iumphn 

Hn a. reg-istr·nr rrns eleições deste município. nlém r\n 
nulli.dacle HPI!ntru.l'a. qun_ntn !Í orgnnizat;;ii.n d:~s mü~tU:·1 mais os 
~r·g-n1nl.t~S v1e1os n lJ.'l'f~gulurtdaUcs: 

I" '"'e~lio - :\'c:>tn sr.cr;iln IJinco eleitores, eu,ios nome.; 
não constavam d:t lista de cbnmadn mns ·que exhihirnm t.i
tnloR. fm·nm nrlmitJ.idoR :t volnr, sein !fUC. enl.~ctnnto, fosse 
<1bsorvadn u t.l isposi~iio do nr•L. 7'•. § 3" rln lo i, l.omnndo-sc em 
~r.·pnradn r,~· J'f"JlPeUvos volos. r·el.idos os l'espccl.ivos l.il.ulos. 

2" sCC(,,iio - Nilo consta dn nuLhenl.icn que o úl'ig-inal da 
nt•ln tivesse sido nssignndo pelos mesnrios. 

O J,N1no do encerramento na lista rlr• cleitoros •cst.:'~ 
:1J1•'nns nssignndo por quntr6 mesurios. 

R' secção - A aut.henticu, cujo envolucro 11110 estt\ carim
bado J?elo opneio !IR P-XpNlir,.flo, chega a esta ca.pit.nl no dia 
~ tlr1 ·1eve110Jro! 

"' secçã(J - A MLa foi corrrerida e concertada pelt) es
rJt'ivão arl-hoc, Leoncín Fagundes Ghapenski, não ,iurnmen-
tndo. . 

Silo evidentemente de um mesmo punho as assiguaturas • 
que figtn•am na lista de preRent;a so]J ns. 1.1, 15, 23, 24, 30, 
:12, 39 e ltO, além de outras. 

Como a rla sec(!fi-o anler·ior a aul.hentica não transitou 
J>eln Correio de RebotH:-~s. rnns foi recebida. no destlt Cap-ital n 
:1 tio fcvel'eiro ! -

5" e o• secções - As assignntnras na lista de ]ll'esençn 
são visivelmente falsas. Dous ou tres escreventes mnl disfnr
<.:m:am as proprins lettms. 

S. ;lt,athe!ts 

Neste munlcipio, além dos vtctos resultantes da 
!.ransgressiio dn lei quanto ft organização· daR mesas, hn a 

' apontar mnis os seguintes·: · 
Nn l" secclio. notn-so que n lista de presenon foi escriptn 

com tintus dt! P,iversns co~~s por do)ls ou tr~s lnd_iyidiloe, 



que, com disfarce de lettra·. lum;aram ent.re outros os nome.-, 
dos eleitores Jorge Ferreira do:; Santos, sob n. 28, Emilio 
Cardoso dos Santos, sob n. 27, Adolpho Leal Ferreira, 'oh 
n. 20, .Toaquim Pat!'icio Feneiro, soh n. 3-J rJ Ernesto Manoel 
Ferreira, sob n. 34. 

Na terceira serviu •como escrivilo ad-hoc não juramen
t.ado o cidadão Antonio de. Souza Valente, e a lista de as
si!l'l1aturn.s, •escripta como a prec.edente com tintas diversa~. 
não encobre a simulação dus firmas nella Juncadas. 

Nn. quarta u assignnturn do meslirio ,João Erlum·do Tei
xeirJ vario. ele gt•apbia nu' actas d.e installa~ão e eleir,ão o 
no livro de encerramento. 

A lista de assignaturas denun~ia tambem a falsil'icnviío 
das 1'irmas inscriptas EOb ns. 5, ·6, 21, 25, 33 e 38, além d•J 
outras. 

Olevelo.ruliiJ. 

Não obstunl.~ incluído este municipio <mtl'e os que po1· 
def<lilo de ot·gunizar;iio das respectivas mesas teem as elei
,.,õcs nellas rcalimdas incursas nu sancr.ão do art. li ü, n. I, 
convem ·as,ilmnlnr mais os seg·uintes viéios que se encontram 
nos papeis sujeitos ao estudo da Commissüo. 

1' secção - Não consl.a da authentica Qne o orig-inal da 
actn. tenha sido assignado 110 livt•o proprio pelos mesurios. 

A lista de assignaturas é visivclrneute falsa. São do rnes
mo punho, lettm disfar~.ada, as assignaturas dos eleitores soiJ 
ns. ·13, 14., HJ, 23, 20, 30, 34, -18, !d, 57, 58, Gn e 70. 

2' seccão - As assignaturns dos mesarios Pedro Ayt·cs 
J\1'l'uda e Epiphanio Pacheco; nn acta. não conbinam com a~ 
elas listas de assig·uaturas e tm•mo de encerramento. 

Jacm•ásinho 

Tambem nullas por infringentcs das disposições da lei 
qumto (1. org-anizar,ão das mesas, no processo du. eleir.iln dest.r; 
município dermn-~o mui~ as seguinte~ ü•r.egulnt:idades o 
fraudes: 

i" secciio - Não consta da auLhentica que o original du 
actu tenha sido ussignado pelos mesarios no li'lro P\'OUrio .. 

2' secciío - A mesma observação que na prccedent.o 
quanto ú assignntura do original da nela. 

Nn lista de assignnturas ha a notar fJUC as firmas dos 
eleitores Francisco Branco de Oliveira, Francisco Rodrigu<!S 
de Oliveira, Fernando Bicudo do Carnpos e Francisco Fidelis 
Flaur.ino parecem todas do mesmo punho. 

3" secção - A eleição nesta secção foi pt·otestnda nm· 
terem sido ndmit.Lirlos u votm• o cidadiio .Tofio GaspaJ•ino. que 
não é eleitor da sefli;.üo, e com o nome do eleitor .José An
tonio <!e Oliveirn, qu·e não é o proprio, o r:idudüo .José An
tunes do Olivoira. . 
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. lia ainda a notar que na lista de presenoa .ToRé Bncno 
Bt~rbosa, Jors-c. Boberg, Josó Lino de Oliveku e ·'""'· JJa
TJttsLa, de OL1vcn·a a~signam com o mesmo talho de lettra. 
: . " secça? - A llsL11 de presença, que não ·cstú numerada, 
llldJCa qu~ !oram lançadas p;;lo mesmo punho as assignatu. 
ras. qe Joao .Fc~reu·a de Souza, João l"erreira Pinto e João 
FolJCJO de Oliveira. 

· A eleição roi protestada por terem sido admittidos a 
votar eleitores que niib exhibiram os seus titulas. 

5' secção - Na listo. de presenca são muito semelhantes 
as assignatul'Us dos eleitores nomualdo Dommgos Mnnocl 
Tlodrigues .de Lima, João Candido Fortes de Alcantara além 
de outras. ' 

Protestadtt por terem sido admiLtidos · a votar os cida
dãos Sebastião Mo.rcellino de Oliveira e Tertuliano José 
de Souza sem exhibirem os seus tit.ulos, tendo-se, além dis
to, feito a apuração sem a abertura dos enveloppes que en. 

· cerravam as codulas. • 
A mesa desta, como a da anterior secção, recusou re

ceber os protestos, que, entretanto, foram lançados no livro 
do tabellião do notas da cidade, como se prova com certidão 
que se acha junta á jti citada exposição do candidato Carvalho 
Chaves, apresentada tl respcdiva Commissão da C amara dos 
Deputados. 

Santo Antonio da Platina 

Além <la nu.Jlidade já apontada, resultante da organizacão 
cas mesas, os documentos relativos á eleição deste município 
registram mais as seguintes il•regularidadcs, vicias e fraudes·; 

i • secçii.o ~ Da authenLica não consta que o original da 
acta tenha sido assignado1 pelos mesarios no livro pronrio. 

A liota de presença, num·erada por um só punho, contra 
o disposto no * ,,, do art. 71 da lei, é visi~elmente falsa. E' 
igual cm todas as assignaturas o trace da lettra. Basta ·exa
mina l-n~ i.ndistinctamente. 

2' seccü.o - A authentica está confei·ida e concertada 
pelo tabcllião ad.hoc, Alípio d-e Assis Veiga, não juramentado. 
Como· a precedente; a lista de assignaturas é positivamente 
falsa .. 

Rio B1·anco 

Nullas embora as eleições deste deste município por de
feito da orgnnizacão das mesas, Mnvem ainda. a~signnlar . qno 
nos llocumo<ntos su,ieitos no exame da Commissao h.a amda 
as ~c~nint.es irregularidades: na 2' e 3' secc.ões .sei'VIram de 
~scJ•ivli<cs ad./I.Oc, não ,juramentados, ,rcspectwamente, P.e~ro 
Francisco Maximiano o Ca~·los Pnoll, q que ha mqlcJos, 
nas listas de presonca, do stmuln(:,ão e disfarce das f1rmns 
nellas lanca!lns, tão semelh~~;ntes são, confrontadas umas com 
as outras muitas dessas ass1gnaturas . . 
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Allúm da nullidade da eleição, resullante d:1 organiza~üo 
das metias <.lesto municipio. pclu preterição <.las formulas cs
scnciacs, nas duas secções em que está elle dividido, vol'il'i<':.
su que não estão nssiguadas, pelos mesario~, as autl1eutiuas 
rusóecti v as c a da ~· secção foi concertada. pelo escrivão 
ad hoc; Bvaldo Sampaio Cordeiro. não juramentado •. 

Pil•alvu 

:'loste munJcJpJO, não obsta,nte nullas tambcm as eleicões 
por transgressão da lei, na formação das respectivas mesas, 
convém registrar· qué as listas de presença, que acompanham 
as authentieas das quat~o seccües em que está elle dividido, 
ha indicias de falsil'i<:acj[O das a:;signalums uellc lançadas, 
e na 1" e 3" secções, que os mesarios Ovidio Men.des Campo
tim e SoUJ·ates Cae.tnno da Silva, uaquella, e .Joanino illiléo, 
Nicoláo Cioffi, Alipio Domingos e Antonio Veiga, nesta, as
signam os .seus uomes nuquellns l.istas com talhos de leltras 
divers~s dos .que Lrucaram as suas assignaturas nas authen
ticas. 

Na 3', aindu, não assigna a. lista de pr·esenca o mesario 
José Elias Avais e na 4", o de nome ll'!anoel Antonio do Ama
ral,. assigna a lista. Ma.nool Antonio de Almeida. 

Conchas 

Além da nullidadc resultante da organizacão das mesas 
deste município, por· infloingencia das disposicões le3aes que 
regulam o pr·o~csso de sua !'or•macão. o e.:'(ame das authenli
cas denuncia que a fraude ahi teve assignalada ·e franca. ma
nii'ostacão na factura das listas de prcsencu dos eleitores que 
se diz, terem votado nas duas secções em que elle está di-
vidido. · 

() confr·onto dessas duns listus deixa patente que ellas 
foram cscriptas pelo mesmo individuo. Não houve, si quer, o 
<:uidado de disi'arcar a lettra. Os .mesmos car·acteres. o mes
mo talho, a mesma callib'Taphia. 

Houve, alóm disso, na 1' se~c:ão, recusa do fiscal do can
didato Dr. Xavier da. Silva, como se verifica do protesto, 
lnucnclo em notns do tnbelliüo Joaquim Camargo, de Ponta 
Grossa, que se junln ,como documento sob n. . .. 

I pura no a 

Neste mutlicipio tambrm, alóm das violações dn ler já 
apontadas quanto à OJ•g-anizaciio das respectivas mesns, ha a 
r~gistrar as seguintes importantes circumstancins· que inqui
nam de nullidado todo o processo eleitoral deste município. 

' ' 
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?l'tl: :! n s'êc(;ãci as assignuturas dos eleitoi'iis que. RC í:liz te· 
l'Hill eumpn.t·ecido c votado nrw foram lanr;udn:; na respecliva 
!is La pelos proprios portadores dos nomes quu ahi fil!'lll't\ln. 
Essas ussi!;ntL!uras são escundalosumenle simuladas. 

Acet'OHee que nessa sescão, cu.itL aulhentiea l'oi aliús [ll'C· 
prtJ.•ndu. com o euidndo de occullar· n. frttullc, omittinclo·~rJ 

. occun·oneins qne r.[clla deviam constar, l'Ol'lllll admittidos tL 
votar, eleitores <JUC não exlribh·am os seus tilulos, o que deu 
lug·m· a fll'Oie,l.o qu~ a mesa nflo admiUiu. mas que J'oi hw
\iado nus iwla., do tnbe!lião Nabor Lobo, eomo o aLLesln a COl'· 

· t idão junta ;'t m:posioão do candidnto Carvalho Chaves, ,iü 
e iluda. 

:! 11 set!t.;fio - NeRI.a J•oproduzju .. se o .mesmo facto da pee
eerlent.e, vnl.and,.,. !llciLoros que não exhibiram os seus l.üulos, 
dnnclq, loo·nr· tnmllcm . u Ill'Otesto, recusado igualmente pela 
mc:sn. mus lanr;ndo nus notas daquelle tabellião. 

Lisl.a de u.ssignalurus do mesmo modo falsil'icadn. 
3' ;.~;cciio - Não eonsta dri. auLlrcul.ien que a rwla Lctlha 

·sido assignadn pelos mesarios. 
~ão falsas tamhem ns assjgrwturns do:; elcitore:-;, eu,ius no

Ines :fignr·am Iut respectiva lista, sob ns. 29, 3.1, :J2, ~o. ·\',, 
G\; HJ, oli, ü7, so, s;~, 02, 111, 112, 120,128 c ot:J2. 

Ha. n. notar igualmente o exl.raot·clüun·io uumer·o r!~ ~lei
tores que i<fl diz terem ri h i compar•ecido e votado: 15ti I ! 

.\" secçãc. - Nilo consta da authenl.icn que o origiunl da 
ucl.n torrha sido. assignado no livt·o proprio. 

Foi prolcstadu a. eleição, entre outros,. pelos seguintes mo· 
1.ivos: eonfirmados por dcdarucõcs authenticadus de eleiloJ•us 
da seccão e r]ue se ·acham juntas à exposioüo do candidato Car
valho Ch1wes, ,já referida: 

u) ter sido a chamada feita por lista clandestina, gull não 
ctiml.linavu com a cópia do alistamento relativo á seccao. · 

b) terem sido recusados, com yiol!tcilo do preceito do · 
ILI't. 7 4 ~ :J" da lei eleitoral, os votos de diversos eleitores ctu 
secção, que exhibiram os seus titulas; 

c) Lerem sido admit1.idos n. votar nmis do trinta iullivi
duos, em sua maioria polacos, com titulas falsos c sem us pre
cisas indicacões sobre idade, profissão e filiafJÜO. 

Na acta faz-se referencio a esse protesto. 

lli úe·irúo C !aro 

· Tamlrem nullus por eJ'J'eHo de preteri~ão úe formulas eR
~onciaes na m·ganizucüo das respectivas mesas, as eleioões deste 
mnnicipio, ~i. polos documentos sujeitos ao estudo da Commis
süo, JJrotHtrados com cuidado paru, occultar n fraudo, app.u-
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~entam c.erta lisura, Lodayiu; foram procedidas com vicias e 
JrresularJdades, que con!.t·tbucm pura que ellas não possam ser 
contempladas no quadro :;era! da. apm·ação. 

' "' --., . ,. 

. Assim é que ~a 1" secção, o que aliás não consta da respe- •· 
cttva. acta, o presidente da mesa nclla votou não obstante não 
constar o seu nome da lista de chamada pois que era alistado 
na 2" secção. · ' 

Além disso, as listas do chamada não correspondiam tum
be!T! :l ordem de inscripção do alistamento, por terem sido pro
posJI.nlmentc adultcmdas, pelos encarregados de dirigir o pleito, 
cm nome do Governo, de modo que os elcitoNs, muitos munidos 
de til.ulos provisot'ios, votavam ini:listinctamonto nas soccõos a 
que se npl'esentavam, · 

Neste parliculnr houve vel'dadeiro J.umulto eleitora.! neste 
município. 

Pa!mru 

~rnmbem nullns por effeito do violação das pt·esct•ipr;ões 
legues relativas :í Ol'ganizaçiio das mesas, as cleicões deste mu
nicípio rescntcm-sc do outros vicias o d!>l'eitos, que consti
tuindo infraccõcs de preceitos essenciacs da lei, as afastam do 
computo geral cln eleição. 

Entro esses vieios e defeitos estão os seguintes: 
1' sec<;ão- A n.uthenticn está assignada apenas por quatro 

mesarios, faltando a do de nome José Pedro da Rocha. 
Não consta Lambem rlr.lla que o original da acta tenha sido 

assignado pela mesa no livro proprio, 
Na lista de assignat.uras que é escripta com tintas de di

versas ci\res a assignntura do eleitor Eduardo Erchcmbach está 
emendada, escripto o primeiro nome sobro um outro- que foi 
raspado. 

2" secção - O termo do encerramento na lista de presença 
não lem fórma; comeca do n, 32 da lista, que foi nume~adn por 
um só punho. 

ll' secção - Não consta da uulhentica. que o original da· 
acta no livro proprio tenha sido assignada. pelos mesarios. 

Conferida e concertada pelo escrivão districtal Bernardo 
de Oliveira Lima, quo é no msemo tempo mesario. 

7' seccüo - A authcntica est:í visivelmente emeridndn, 
em parte essencial. cQmo se,ia a votacüo dos candida.tos, e 
nüo tem concerto. 

A lista de assignaturas não (• a original. 
s• secciio - Esta secção i'unccinoou em meio da zona 

conflagrada pelos bandidos do Contestado, no rio do Peixe. 
Basta esta eonsidornoiio parn suspeit1ar-se da validnde do 
processo eleitoral nhi •onlizado. procedrnrlo •·.onserJ!H'lll.(•
me.nte, P.m relaçfi-t< a esta ;~·c•;ão. :w con~idcracõe:; fcitRs fOhl'~ 
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n clcioüo no município de União dt\ Vicwria. quando dcllo 
nos oc"cupúmos. . . . . . . 

Hn ninda t\ considerar rjuc n rc;pccttva auLhentt!m .lot 
coriforida e eoncortada pelo tnbc\liúo ~C!'n,jano de Oltvc·ll'll, 
em Palmas, no dia seguinte ao da p\oição; mas. que só !'ln 
posta no Correio dessa cidade no dill 10 de fevereiro. 

Reunindo a Lodas essas circumslancia·s, que são de 
gmnde relevo na apreciação de' um processo ole.ilora\, como 
este, a do cslar evidentemente simulada n lista d.c assi~;na
turas, te1·-se-ha a certeza do que ahi ·cffcct.ivamcnte IltLO 
]louvo eleição. 

Prudentopol'is 

Como as demais, dos municípios anlcriormonte osLu
dados, nullas por efl'ciLo da violaç.üo elos preceitos da lei, 
quanto t\ or:;anizarJúo das mesas, as e\oir;õos nhi realizadas 
resentem-sc aindl\ de defeitos que os documentos sujeitos ao 
estudo da Commissüo deixam perceber. 

1• secoão - A Jis·ta de assignaturns não ocnultn o dis
far·ce quo houve üo escrever os nomes dos cleitõr.es, que se 
diz terem comparecido e votado. 

Ha firmas que se confundem pelo talho da lettru, pare
cendo escr.iptas pelo mesmo punho. 

.(\.ccresce ainda qu.'3 a authentica foi posto.da no Correio 
da vtlla a 13 de fevereiro! 

2" secção --" A mesma ·observação, quan:to {L listn de ns
signatll!'as c n expedição da authenticn, 13 dias após a eloi-
oão. . 

Estudada assim a elcir;üo em lodos os seus dola\hos, <.'Dm 
a minuciosidade que a importancia do pleito t•celamo.va, o 
despertava o interesse dos candidtltos nelle empenhados; 
desprezadas as authenticns de toc\os os mlmiiJipios .acima in
dicados,. não só por serem nul\as. c:t-?Ji, !coe, n·s eleições 
realizadas perante mesas constituídas por fórma diversa do 
Dstnbe\ecido em lei, como ainda pelos vic.ios, irregularidades 
e :rraudos que· ellas encerram e que, cumpridnmente, i'ornm 
apontados; c mais as da 1" e 2" secções de Anl.oninn, pelos 
defeitos atrás indicados; a ''" e 5' do Entre-RI·OS, cu.ias nu
thenticas, sem concerto e confcreneia, não teem a . .; eondições 
csscnein.es de nuthcnticidade e cstiio acompanhadas de listas 
de assignntul'ns cm que é visivcl a falsificacilo das firmas nhi 
Jançndas. por um mesmo punho, deixnndo evidente que nã!l 
bouvc e\etcfio nestas secções; a 3', ''" e 5' de Tnmnndnré, 
as eleições realizadas nas 3" e 4" secções de Antonina; i' c 
cm que, .diverso das do anterior município n;1o foi o pro
ces.so e\c·ttoral; e apuradas, como boas. reg-ulares c le,;.it.imns 
l!Ulrla d~ ·.Guaratuba; 1' e 2' cte· GuuJJakessnba; 1" o 2' d1' 
ltayüpohs; 1", 2", a·. ,,., 5' e 6' de Jaguurnyahyvn.; 'i', 2'. "l', 
4~, ~~~, H". 7r1 e 8" de Paranagut'i; '1 11, 2", 311

, (1~, o 5" de Tho
mazwa; 'i" c ;,• de !raty, uniêas cm que hüuv.c clcicüo, 1'. ;::• 
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e 3' de Entre-Rios;· 1', 2" e 6' de TUlllandaré; 1', 2• e 3' de 
Deodoro; 1 ', 2", 3" e 1,• de Serro Azul, e 1', 2', 3' e '•' de Cas
tro, constantes do mappa junto, o resultado effectivo, rea.l e 
verdadeiro da cleiçü.o realizada no Estado do Paraná em 30. 
de ,janeiro ultimo, é o seguinte: 

Para Senador: 

Dr, Francisco Xavier da Silva •.•••••...• , ••.•...•••• 
Dr. Ubaldino do .Amaral Fontoura .......... ,., ...... . 

Votos 

2.396 
2 .. 29{ 

A accre.scentar a.o resultado assim apurado, para o Dr. Xa
vier da Silva, poder-sc-hia computar as declaracões de voto, 
pois a tanto valem 09, documentos existentes na Secretaria do 
Senado, feitas por cle1'tores do municipio da Guarapuava, que; 
impedidos de votar pelos agentes do governo, que obstaram 
a reunião das mesa;s eleitoraes, documentos ns ........ , em 
numero de 21.1, na cidade, e de 93 no districto de Condoy, do 
mesmo município, afflrmaram que os seus votos, no total de 
307, suffragariam o nome. aureolado desse illustre chefe re
publicano .• 

Si á illustrada Commissüo parecer acertado, examinando 
osses documentos, ratificar os votos desses eleitores, a vota
Ção do digno cidadão ficárt\ elevada a 2. 703 votos. 

O que é certo, porém, é. que com .esses ·OU sem esses votos, 
escoimada a eleição de todos os seus vicias, irregularidade<~ e 
fraudes, e sómcnte apuradas as seccõt;• eleitoraes em que o 
respectivo processo foi regular e li v• d a manifestação das 
urnas. o resultado a que chegamos, nffirma de modo insopbis
mavel e eloquente a victorin do eminente republicano sobre o 
seu i!lustre competidor. 

Eis, Srs. ~fembros .da Commissão de Poderes, toda a ex
pressão da verdade crystallina e pura. Entregando-vos, pois, 
o resultado exacto e honesto dn eleicão senatorial procedida 
no Estado do Paraná, a 30 de janeiro proxim passado, faze-' 
mo 1-o com a serenidade e a fó dos verdadeiros crentes, que 
não desesperaram ainda e .antes confiam, na moralidade do 
regimen em nossa p[!,tria. · 

O reconhecimento do excc I ~o e immaculado Dr. Xavier 
da Silva se impõe á vossa comdencia escrupulosa e honrada. 
como umn raLificncüo da vontade pnranaense, como uma bo
molog-ac.iío :'t verdade eleitoral, e mais ainda, e sobretudo, p<n' 
decoro desta alta e respeitavel corporacão politica, e digni
dade da Republica. 

Rio de .laneiro, 26 de abril de 1915. - Leoncio Correia., 
Acompanhada de um mappa o 16 docum001toa. 
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MAPPA DA RELAÇÃO PAM SENADOR NO ESTADO DO PAMN~ 

Municipios SccQIScs 

Mtonina. ... o •••• o ••••••• o • o o ••• 

Antonina o • o o •••••••• o ••••••••••• 

Guara tuba o •••• o •••••••••••• ." • .'., 

Guarakessaba .... o o •••••• o •• o ••• 

G'Uarakessaba ... o o o •••••••• o ••• 

Itayopolis .............. ."o •• o ••• 
Itayopolis . o •• o .............. o ••• 

Jaguarayahyva ...........•..•... 
Jaguarayahyva .... o •••• o •••• o ••• 

Jaguarayahyvn .......... o ••••• o •• 

3' 
4' 
i' 
i' 
2' 
1' 
2' 
1' 
2' 
3' 
4' 

Dr. Dr. 
X.uvior Ubaldlno 

60 
43 
39 
66 
73 
25 
15 
50 
38 
33 
31 Jaguarayahyva ............... o •• 

Jaguarayahyva o• • o •••• o • o • · ••••• o 

Jaguarayabyva o •• o •••• o o •••• o ••• 

·Paranaguá o. o •• ·o ••• o •••• o o • o • o ••• 

ParanB.guá .. o •••• o • o ••• o • o o • o • o • 

5' ~· 1,6 

94 
97, 
2:1) 
72 
54 
30 
34 
61 
49 
/1/i 
49 
ao 
;66 
59 
60 
75 · Paranaguú. o. o •••••• o •• o • o • o •• o • o 

·Paranaguá. . o •• o •••••• o ••• o ••••• o 

Paranagttá . o ••••••• o o •••••••• o •• 

Paranaguá. .•..•.•.. o ••• o • o o •• o • 

Paranaguá ... o ••••••••••••• o • ,. • o 

Paranaguá .. · .. o •••••••• o • o o •• o •• 

Entre-Rios o o o ••• o o •••••• o ."o • o •• 

Entre-Rios . o •• o ••••••••• o o •••••• 

Entre-Rios • o o ••• · •• o ••• o •••••••• o· 

· Thomazina • o • o •• o • o ••. o ••••••• o o 

Thomazina o •••• o ••••••• o •• o ••• o 

rr'homazina . o o o •••••••••••••••• o 

Thomazina ...... o ••• o ••• o •••••• 

Thomazina ...... o •••••••••••• o • 

Deodoro .. o o •••••• o ••••••••••• o • 

Deodoro .... o ••••••••••• ." ••••• o o 

Dcodoro ....................... o 

Iraty o• o ••• o. o ••• o .......... •'o •• o. 

Iraty ... o ••• o ••• o •••• o ••••.•••• o •• 

Serro Azul. o ~ •••••••• o ••• o o ••• o • 

Serro Azul .............. o ••••••• 

Serro .. \zul ..................... ·o 

Serro Azul. .. o ••••••••••••••••••• 

6' 
i' 
2' 
3' ,,. 
5' 
6' 
7' 
8' 
i' 
Q• 
~ 

3' 
1' 
2• 
3' 
4' 
'5' 
i' 
2' 
3' 
1' 
Qa 
~ 

i' 
·2· 
3" 
4 .. 
1' Tamanda.ré .................... o 

Tamandaré .. o •••••• o ••••••••• o • 2 .. 
Tamnndaré .... o •••• o •••••••• o • • 6 .. 
Castr.o . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . i • . 
Castro . o o • o o ••• o •••• o ••••• o ••• o 2 .. 
Castro ......... o •• o o •• o •• o • ,' I • • • • a• 
Castro . . . . ... . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 4' 

Total .. o ••••••• o •• 

72 
38 
52' 
39' 

"'' 45-43 
28 
39 
19 
'56 
35 
32 

111 
80 
45 
5I> 
77 
43 
5I> 
15 

153 
167 
42 
19· 
H 
26 
27 
42 
3i 
99 
88 
65 
88 

71 
63 
62 
67 
55 
64-'66 
;.o 
41 
15 
8 

16 
64 
56 
76 
64 
64 
8 
2 

39 
55 
52 
a 
/o7 
25 
4i 
67 
50 
53 
57 

2.396 2.294 

Rio de Janeiro, 26 do abril de IDI5.-Lconcio Corréa. 
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SESSÃO EM /1 DE JUNHO DE i(J15 

Refutação apresentada pelo procurador do candidatL' Dr. Ubal
dino do Amaral Fontoura á contestação do procurador do 
candidato Dr. Francisco Xavier da Silva 

Exmos S~s. "Presidente e mais membros da Commissão de 
Poderes do Senado- A longa exposição, lida no dia 18 pelo 
distincto representante do candidato Sr. Dr. •Francisco Xavier 
da Silva, é uma llella peça litleraria e do talento imaginoso do 
seu autor, outra cousa não ora dado esperar. 

Mas as questões relativas a eleições são, por sua natureza, 
-aridas: vicios de organizações de mesas, falsidade de actas, ex
cesso de votos, falta do formalidades legaes e outras que podem 
motivar nullidades, não se transformam e mverdades simples
mente porque são allegadas em empoladas phrases. 

E' preciso provai-as; por esse motivo e porque sou obri
gado a api•ecül:l· todas as arguições feitas por S. Ex., esfor
çar-me-hei por ser conciso, só dizendo o que fôr necessario 
a cada uma. 

Tres são ns partes distinctas da exposição. 
· A primeira é a apotheose do seu illustre constituinte, que 

S. Ex. considera o maior dos apranaenses vivos, pela autoridade 
do seu caracter e pelos .relevantes serviços prestados ao seu 
Estado. 

Não contesta o Dr. Ubaldino do Amaral a integridade do 
seu contendor, nem que 6. terra de ambos tenha sido um nas 
posições em que ella o ·ha elevado, e só venia tem a pedir por 
haver acceitndo a indicação que o Partido Paranaense fez do 
seu nome pat•a o cargo de Senador, em competição com tão 
illustre cidadão. 

Paranaense como S. Ex., representante no Senado do seu 
Estado desde a Constituinte até 1891, quando renunciou esse 
elevado posto, para o qual foi reeleito; presidente da Commissão 
de 21 membros encarregada de estudar o projecto da Consti
tuição Federal; Vice-Presidente do Senado em 189/o, tendo-lhe 
cabido a honra de empossar no cargo de Presidente da Republica 
o illustre brasileiro, de saudosa memoria, Dr. Prudente de 
Moraes; advogado do Estado na questão de limites com Santa 
Catharina h a annos; tendo prestado ao paiz todos os serviços 
que lhe foram exigidos em diversas funocões que exerceu, não 
se julgou com direito a uma ·recusa a mais· esse serviço que 
lhe foi pedido, só porque o Dr. Xavier da Silva se tinha mani
festado em divergencul ·com a situação politica que apoia o 
Presidente do Estado, que ató então S. Ex. tambem apoiava, 
merecendo todos os actos desta approvac.ão plena, sua e de seus 
-amigos. 

'Já aqui residia quando das outras vezes foi eleito Senador, 
com os votos do seu illustre contendor e dos seus amigos c 
nunca essa razão foi nllegada contra a sua investidura. 

Por que fazei-o agora? Servir!\ isso para provar que o eleito 
foi o seu contendor e não elle? 

Evidentemente não. 
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Não tl com o estudo comparativo íle personalidades que se 
provam eleições; estas fazem-se com votos c os que ·rcunem, nos 
pleitos, sua maioria, é que são os vencedores. 

Essa parte, pois, da oxposicuo não sui'fraga n pretencão do 
Dr. Francisco Xavier da Silva, que não foi eleito Senador. 

A segunda é uma sél''ie de invectivas contra o actual go
verno do Paraná, accusado de ter posto em pratica. para vencer 
o pleiLo eleitoral de 30 de jrweiro, a compressão, u violcncia, a 
fraude e o suborno. .. 

Os que conhecem o illustre Sr. Dr. Carlos Cavnlcanü, que 
te!D sido no Estado do Paraná um administrador digno de todos 
os respeitos, bem comprehendem a razão de Laca invectivas. 

Elevado no posto que occupn com ii assentimento c o apoio 
do Dr. Francisco Xavier da Silva, dos seus amigos c de Lodo 
Estado, o Dr. Car·los Cnvnleanti o t.em exercido com inLelli
gencia, .iustlca, honestidade e tolerancia, merecendo por isso Q 
respeito e consideração de todos os paranaenses. 

Não interveio no pleito eleitoral, que corr·cu por conta do 
p!iirtido politico, ·que o apoia, tem grnndc maioria no Est.ndQ 
e não precisava que acto algum de violencia fosse praticndQ 
para vencei-o. · 

O proprio Dr. Xavier da Silva. e os sous amigos sabem que 
essa é a verdade, reconhecida no Estado até pela imprensa 
neutra. 

O Comme1•aio do Paraná de 3-l de .i aneiro publicou sob o ti
tulo O Pleito, um editorial, no qual se lê o seguinte: 

«'Ao que sabemos salvo n acto de fraque?. a rios partida rios 
da sit.uncão em Guarapuava não organizando as mesas em todas 
:todas as secr,ões, isso porllUC, segundo affirma a opposicão, os 
seus candidatos alli não alcançariam maioria, pcn• toda a parte 
o pleit.o correu regular, em plena ordem sendl) garantidos os 
•lleit.oms opposicionist!ls. 

Felicitamos o governo ~o Estado que pelos seus preparos 
. se manteve em 1.11)111 altitude dignissima » (doe. n. f). 

As netas das· quaes consta ter sido n eleir,ão' fiscalizada, na 
qunsi unrmimirlaqe das secções, pela dissidcncia, confirmam essa 
assero~o. que simples palavras· nii() podem clestrujr, não sencto 
por demais. salientar que só agora so ciln eom censura a pre
sença do administrador dos Correios e do -1' vice-prcsidonte QO 
Estado, 'Dr. Affonso Camar~o. nas seccões 4' o 6' qc Curityqa, 
fiscalizadas n 1" pelo Dr. Menezes Daria e a 2• pelo genernl 
Thcodorico Guimarães. da ílissiclencia, que· nenhum protesto 
fizcrnin a respeito, confirmando assim a corrcccão e· a liberqaqe 
do pleito. 

A' n• secção tambem esteve presento, assistindo· n todo o 
processo o illustre Senndór Alencar Guimnrães, cujo ,juir.o a· rc
peito do Dr. Carlos Cnvnlonnti Imstn · parn mostrar que ó. elle 
incapaz dó commettor as tot•pozns que aqui lhe foram nttri-
buidus. · 

Em 28 do março do anno passado fazendo o discurso C1rri
cial, no banquete llUO o . Congresso Estadual offercceu aos 
Dr. Carlos CavnlcunLi c Affonso Cnmurgo, S. Ex., depois do 



render ns homenagens devidas 'aos distinclos patrícios, que t.ii() 
brilho.n·tcmenl.e oeeu·pum as mais clevo.clus IlOsicõos na admi
nisl.mç.ão do llslado, disso que podia dar á presente manifcslnçúo 
um caraHer exclusivamente purlidal'io. mas isso não seria a 
expressão da ve!•dade; a mnnifoslar;iio do Con~;rosso Logislal.ivo 
tinha out1·~ signil'icur;ão muito nnli:; elevada no momento his
t.orico qu(' atravessamos. 

liCaú atliantu- O Congresso Legislativo h ontem como ho,ic 
sonlo-sc, animado dos mesmos sentimentos para com S. Ex. o 
continua a prestar-lhes Lodo o apoio e dispensar-lhe todn a 
confiança e conclue ni'fi.rmando n absoluta c inteira harmonia 
ào Congresso Legislativo.:. 

Não é só isso. 
Em 20 de fevereiro deste nnno, quando .iá so tinha cffc

ctuado o plciLo eleitoral c o(] deputado Dr. João Pernetta, res
pondia ao Congresso Estadual a S. Ex., o senador Alencar 
Guimarães deu os se:;uintcs ap01rtes: 

I)- Ninguem paz em duvida a honestidade do Sr. Presi
dente do Estado (Re111tbUca de 22). 

IIl-E' profundamente honesto (apoiado). 

. Que aLt.ostado mais insuspeito JlOdia dosc,iar o i\lust.ro Pre-
sidenl.c do Paraná? 

Comprchenda-se que se,ia considerado profundamente ho
.ncsto a 20 de fevm·ciro, um homem ~uo a 30 de ,ianeiro praticou 
desvarios, Lropelins, violcncias. compressão c suborno? 

A rlissirlrmcia ]Jcrdcu ·o pleito pbr falta de elcit.oros. 
·A propria imprensa neutra c rní'smo a officiosa da dissi

doncia o reconheceu c o numero da T1-ibnna, de 2 de fevereiro, 
ct~e o Dr. Leoncio Correia offoreccu como documento, sob n. 5, 
;jornal que como o Diario da Manhã, S. Ex. considera inmspcito, 
se 10 transcripto deste um editorial cujo titulo é o seguinte: 
~O pleito do dia 30- A concentrar.tio 7'Cpu.blicana. apresenton 
nm. rus1tltado que a deve cncoraja.1• }Íara as lu. tas futuras,...,_ ao
;vEI\NO TBVg CONTUA 81 UM TllltÇO DO Ef·lllTOI\IIDO), 

Por sua ver. o Comme1•cio rlo Paraná, de 31 de janeiro jornal 
neutro, no artigo n que .i á alludi, diz o seguinte: · 

'«Nesta ópoca, neste regimen, o Estado onde o Governo não 
desce fts tropelias. antes assegura os direitos politicas dos seus 
:iurisdicionndos. Estado ONDE SE ENCONTf\AM 30 % dos cicladúos 
aUstarlo.~ elcUo1•es, l[!t.e scmna. e nobremente tecm a altiva: de 
comparecer as urnas para snffraaar candidatos da facqcio divcr
aentc elo 21artido dominante, é Estado qnc cstcí (aliado po.ra 
ararules surtos :o. r 

'Não ,julg-o preciso dizer mais para deixar evidenciada a re
:;ularidade das eleições do 30 de janeiro no Estado do Paraná. 

A 3• parto da contcstaciio ,refere-se ao pleito oloitoral. qu~ 
ell!l reputa, sin1ío falsificado, nullo ou viciado em qu!lsi to(lns 
as secções em que a maio!•ia dos eleitores suffrngou o nome do 
digno pnranaonse Dr. Ubo.lclino do Amaral. 
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Devo confessar á Com missão que houve l'iln lmcnlo fnlsi
licnção, mas esta só uttingiu as netas apuradas pela .iunl.a que 
diplomou o D1·. Xavier da Silva e presenteou"a com 7.fi0fl votos. 

•Digo p1•escntoou-o porque taes actas nunca foram vistas, só 
tiveram existcncin matcoricu, para servir de base ao diploma 
que B •. Ex. apresentou, e o qual o seu talentoii(l procurador 
não poudo sustentar, por considerai-o documento improstavel, 
proporcionando assim ú Commissiio do Poderes n triste sur
preza de um candidato diplomado com 7. ano votos pleitear o 
seu reconhecimento, aLiribuindo-se apenas 2. 396 votos.- como 
fez S. Ex., que com ossos votos considem o Dr. Xavier dn Silva 
legitimo J•epresenlanto do Estado, que cont.n cerca de "t,. 000 
olcitoros, dos quaes compn•receram a eleição ln. !tOO ! I 

. Além dessa. nenhuma, outra •fnlsificação existe nem prova 
alguma foi exhibidn. 

· A fraude não se presume e quem a nrt,icula o de,•er de 
demonst.rnl-a de modo recusnvel. 

~m relnçãó a nullidndo, a que mais preoccupou o digno 
p•rocurador do Dr. Xaviel' da Silva foi a da organização das 
mesas, por não constar das actas o numero de votos ·recebidos 
por cada mosario e supplente. 

E' essa uma das questões que aqui mais dehá!idns Leom 
sido este nono, mas sou dos quo pensam que essa falta não 
moti\•n a annullação elas eleições. 

«O preceito do m·t. t 1.ü § t" da lei eleitoral não pódc deixar 
do ser entendido de accõrdo 'com o crilcrio gorai e principalis
simo, que rego t.oda a mat.m•ia olciLoral o •í consagrado pela 
propria lei no § 3" dal'fuolle mesmo artigo: esse ·crit.orio so 
cncon l.ra na regra clussica de diJ•ciLo processual que determina. 
não se dever pronunciar a nullidade por violação da fórma, 
sinão l'fUando delln resulta pre,iuizo para a relação de di't'eito 
cuja exisloncia ou efficacia nlludida fúrma era destinada a ga
rantir; ost.a roA'J'n encontra, ali:\s consnA'racão expressa nu exi
gencia da pl'opria ·lei. de se verificar alt.crnção do resultado da 
eleição, para l'fllC esta possa sei' Julgada nulla no caso, mui
tissimo mais grave, alit\s do haver prova de fraude; por si. 
mesmo no ·r. aso de fraude provada. n cleicão não se annulla. 
si não tiveJ• havido pre,iui?.o no rcsult.ndo, muito monos poderá 
so nnnullnr por simples irregularidade nn f6rma ou no preccsso 
da nomcar.ão das mesas. sem que igualmente se P·róvc que de 
tal violação tenha resultado pro,iuizo da relncüo de direito. ou 
mais correctamrn ti!, t.enhn resull ado qunlqueT' facto que pudesse 
ao menos influir no resultndo da eleicão. . · 

Quando, mesmo assim, não fosse, haveria Jogar dr. sor !nvo
cndn regra l.nmbem clnssocn- m•or comm.u.nis fncil ju.s visto 
como, nomr.ndns as mesas, não l.cndo surgido nrol.csto ou ro
clamnçiio, sondo aquclln nomcacüo tornndri publicn por edital, 
a essas mesas assim nomeadas tendo comnnrecido o eleitorado 
para vota·r, mal se comprohendc que postcriormcnto se possa 
pretender annullar o processo eleitoral ror motivo dos tnes 
irregularidades descobertas, sem allegn.r si que!'· que da arguida 
irregularidade l.euhn decorrido I'JUalquer conscqucncin l'ftlC ln-
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fluisse mos mo indireolamenlc na .regularidade do processo· clei
tol'Ul em si ou do rcsullndo da eleição.> 

Essas J•ar.õus niio s:lo minhas, enconLt·ei-us no parecer da 
Gamam dos Deputados sobt•c a clcir,fto de Goyar.. n. Gl, de 1U12, 
relatado pelo illusLI'c Dt•. Carlos Peixoto c dizem melhOr do 
que eu poderia J'uzc1-o. 

!\las, si não bastam, invocarei em favor desse modo de 
entender decisões do proprio Sonado c da sua Commissüo ele 
Poderes. 

no parecer sobre a clciçito presidencial de tíllO, que se en
contra· a ·J'ls. 2lii elos Annacs do Congresso Nacional, lê-se o 
seguinte: 

• VeJamos si a !'a !La apontada deve constituir um vicio na 
org-anir.ação das mesas. Pt·clim inarmcntc devemos Ler por cer·Lo 
que não pode haver cidadãos eleitos sem que ha,ia votados. 

Conscqucntomcntc como a allR:;ar,.üo é apenas u falta de 
declamcão rlo numero de votos obtidos por cada um dellcs. sem 
que se tenha siquGL' posto cm duvida a reunião da ,iunla, Lemos 
por· acecito e PL'O\'ndo que essa t'unccionou e PJ'Occdcu n f!lciçiío, 
porque o outro 1'im se não destinava a reunião. 

Assim as mesas fo.ram organizadas pela autoridade com
petente c pelo processo estabelecido cm lei. 

Dahi decorre naLU!'almcnLc o llnvot· sido observada a mais 
essencial da.< formalidades exigidas c estai' legalmente ultimada 
a constituição das mesas. 

Ao rcdigil•, porém, a acta dos Lrabalhos. o secretario, por 
equivoco, deixa por apressar-lhe ú conclusão, por ncgligcncill 
mesmo. de mencionar· o numero de votos dados a cada cnndidnlo 
c a poslcrga(:ão dessa formalidade tão acccssoria, que n Jl1'DJH'ÍU 
lei não a. e:vi(ria, vem dcsLruiL· o neto leg-almente coneluido. 

Só t\ .iunta cabe dizer, apurar os votos, classificar o pro-
clamar os eleitos. . 

- Onde, pois a necessidade indispensavelmente essencial de 
constm· da a1~ta de seus trabalhos, sob pena de nullidadc, n dcsi
g-naçã.o do numero do votos que obteve catln um dos eleitos, 
quando os fiscacs do processo são os seus proprios membros, 
quando pela proclamnç:io dos mesarios ficn este completamente 
ultimado? Em nada consequentemente pre.iurlica o a!lcgado tí 
org-anização das mr.sns dos alludidos municipios. 

Esse parecer foi approvado pelo Congresso e não 6 o unico 
sobre u cspecie. 

No de n. G, de l n11, du com missão de poderes do Senado 
sobre a clcir.ão do Estado do Cearú, ú qual concorreram o 

. Dr. Francisco de Si\ c o general Osorio de Paiva, r rc.pctido 
sobre lclt.ra O n LrecllJ) citado ,~ rntre os seus signntnrios sr. 
encont.rnm os nonws dos Scnadol'es nm·narr/n ilfontci1'n r 11'nl· 
(redo Leal. 

,'\pJ•cscntndo em sessão de IS de mnio, foi appro\·ado pelo 
Senado (:\nnacs dn Senado. 1 O I ·t, fl. 132). 

As ndns inquinadas ele nullns nlil\s contecm n CXiJressa rlc
clnracão seguinte: « Cm•J•ir/o o e.çm•uHn·in 11a.rn n eteiçtio rln,ç 
rmesnrios .r: ,ÇJt.J1plentcs da .çecção (cndn uma mencionada pelrt 
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brdem numerica). foram recebidas •.•.•. cedulas, as quaes apu
:ra(jas· pom c:,:ncta e compl,eta · observancia do disposto no § 2" 
do art. GG1 da lei n. 1. 2GO,' dor um o seguinte rcsullado: 

Nno u domaiB acccntunr que nus clcicões senatot•iaes do 
;Dr. Alenc{ll' Guimarães, em :30 de janeiro de :LB:l2 c do Dr. Xa~ 
:vier da Silva, cm 30 'de mttrco de :LO 13, as actas de organizaoão 
das · mesas osliio da mesma · fórma redigidas o contra enas 
S~. ~Exx. nada allpgarum, coma póde. ser :verificado pela Corri
mtssua . 

. Esgotada assim esta questão, que :foi levantada com multa 
infelicidade 0omo depois domonstmt'ei, sou obrigado fl apreciar 
as outms allogacõcs. 

Pura poupar tempo {t Commissão, não as repctirpj, d~l'!
d~-.lhes respostas que pcrmittam conhecei-as sobro cada mum
CIPIO. 

Palmeira 

O presidente que ·runccionou não perdeu o Jogar, para o 
qual fura nomeado de accOrdo com o disposto no art. 3" §§ 2" 
.e 5" da lei 221, de :1894. 

O documento n. 2, junto ;í t•csposta nprcscnl.adn '~ Ca
·m.ara dos Doputnclos, o firmaçlo pelo .Ministro da Justica, hoje 
da Viação, Dr. 'favarcs de J,yra, declara que cm face da le
gislacf\o actual, os juizes supplcntes do substituto do ,iuiz 
seccional, não são l'eil.as vor tempo certo, sendo elliJs funccio-
narios domissivois- ad nutwm.. . 

Esse documento, como outros, foi requisitado pela Com
missão, a requerimento meu c jú estú n() Senado. 

S. ~lfathcus 

~llcga-so ter sido feita a eleicão no meia dia, mas nc
nlmma rcclamacão houve, a acta 'c!cclara os votados, sendo 
mosarjos o~ cinco primeiros o supploutcs os domais cm ·cad[\ 
seccão, na ordem crri que seus 'nomes se acham collocados,, 

Porque nnnqllar si nenhum prej)lizo adveiu pava quem 
q)lCI' ql\O '!'OSSO? 

lpyranua 

O aJudante do procurador da Republica, Hildebrando 
Cesar de Souza Arau.i o tinha o uppcllido -'Rochester-
quando l'oi nomeado cm 1!lH. · 

•Mrnis tarde substitui-o, fazendo cm 13 de maio de 1012 
.publica declam~iio pela imprensa, que os documentos 3 c 4 
tornam irrecusaveis. · 

S. ,Toüo do Triwm)Jho 

O seepol.nrio foi eleito ror não ter sido nomeado a,iu
dntntc de Ill'ocuraclor· da Republic(l, conformo \lon;;f.n da proprin. 
no a. 
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IQ •Cargo estava vago c o ar\,, GZ § 3" da lei só J1L'Oh ibo 
tl subsliluiçtio do.~ mcn1hros qull du!Lt\l'lltU, \.ivor()m fa\h!cido 
ou mudado de residotwiu », ·h)'potlwsn~ \.orlas dil'l'et·uilleH, 
JlO!'qUO núo substituo o que núo I!Xis\.Cl, 

Acuresce que o Miais tro do Interior, cm aviso por tole
grarnma do 23 de. ,i unho du !OUG, expedido· ao JH'c~iL!cnlc 
do Paraná, assim resolveu, Lendo po1· tal motivo se nrocodidQ 
.dessa fórmu. 

Pil•aku 

Foi eleito secretario tamhnm por se achar vago o cargq 
tio ajudante do procurador da Hcpublica; mas o que, é dig·uo 
do accontuur· se 6 quQ cm lt•uty se deu o mesmo facto, como 
consta da acta- 1Lomcando (c nrto elegendo) pnra secretario 
o cidadão ,Jios.é de .Andrade Junior c S. Ex. g-uardou o mais 
)Completo silencio, porque om lraty teve o Dr, Xavier da 
Silva maioria de votos, 

:Ribeirão Clm•o 

· IDos documentos 11 que Sll refere a contestação que res
pondo só foi exibida 11 có.~ia da acta da org-anizaçi\o de mesas 
.e sobre ellcs nada posso cllzer por~uc não os conheço, 

Passando a tratar do p!·ocesso olciLoral, são a\legadas 
como~ nullidadcs- verdadeiras nugus que a lei como taes 
não considera o srw imprococ\entos. · 

Curutiba. 

2• secçfio -·Pede-se sua annul\ução por ter alli votado 
um subdilo italiano e\ndré Pctrc\lo, que lm mais de 20 anuas 
'é eleitor naquelln cidade mas, 110r esse voto, que deveria, si 
procedllnte a allcgaç.fio, SQI' deduzido do candidato mais vo
tado, conforme tem siclo sempre decidido c nstt't consignado 
no parecer sobro a eleição do Distrrelo }'odcrnl n. 23- '1000 
do Ciual foi rolalOL' o ·Senador Alencar .Guimariws, niio póde 
ser considerada aulla a eleição. · . 

12' secção- Não proecdom as a\logações· do ter votndu 
o eleitor Jolío de Azevedo, com titulo dit .\' que ·fnnccionou 
c o de nome Feliciano David TluptisLa, que niío est.nva na 
lista. 

O voto do primeiro Joi tomado em separado e o eloitor 
qUe votou, nii() tendo o no:mHJ na lista, por haver oxhibido o 
titulo da socorro, foi Folicissimo David Baptista, 

A mesa não podia deixar de tomar o sou ·voto o isso niíP 
o nul!idade, 

. i3" scct)iio ~Um eleitor votou só 11ara IScnndor. o a neLa 
consignou essa dcclnrn.çi1o, mencionando o numC!'o de ccdulas 
roccbidus pal'll ambas as oloicõos. 

' 

•, ... 
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Votaram ahi muito eleitores porque •compurecerum üi da 
114 ', quo não J'unccionou. como diz a nela. 

IA eleicfio Joi fiscalizada pela dissidonciu o não houve pro-
~~. . 

17" seccão.:...., O protesto ahi apresentado foi respondido e 
das allcgacües do nomes nos Ululas, diversos dos que consto:m 
do livro do preson~a; nenhuma prova foi exhibida attl hoje. 

18" secção- Não estão provadas as aÜegacües do terem 
votado eleitores de outras scc.çõcs que funccionuram e ha
verem sido por eleitores do outras secoües nomeados os fis
cues. 

Não basta a!legar. 
Quando o estivessem, isso não é nullidade. 
19' seccão-"\ certidão sob o .n. 2, passada a vista do 

livro no qual está a acta, faz certo ter ella sido assignada 
pela mesa. 

A omissão da authentica esbt\ pois supprida e a Mm
missão póde ver isso no proprio livro, requisitado da Ga
mara. 

A eleição foi fiscalizada por parle do Dr. Curval'ho 
Chaves. 

22' secção-A acta e a aut!Íentica esÜio assignadus por 
toda a mesa, ao contrario do que se diz. 

'Ú protesto apresentado foi .r·cspondido e só ahi votaram 
eleitores da 20' secção, que não funccionou, e como fiscaes 
alguns eleitores da 21" que tambcm não l'uncciouou, como 
o declara a acta, muito legitimamente c na f6rma da lei. 

Antonina 

IA acto. da 1" s~cçiio não' dir., como affirmou S. Ex., que 
compareceram 140 eleitores c sim 170, sendo 154. da secção 
e 1ô fiscaes. 

A lista das assignnturas conteem 170 nomes o os fiscaes 
foram, c·omo ella menciona, seis dos candidatos e '10 apresen-
tados por grupo de 10 clcit.ores. . 

10· por W dão- :tOO- hu ainda sobre-de 514 eleitores. 
o que mostra que a arithemetica do meu competidor está 
.errada e os fiscaes foram lcgn.lmente nomeados. 

A lei não exige o reconhecimento das firmas dos elei
tores que nomeiam fiscues, porque o seu intuito ·; facilitar 
a fisculizucüo, pura a .qual .podem concorrer os eleitores mesmo 
ausentes. 

Isso nunca foi delegaÇão de vode;res; é um direito que 
tanto os presentes como os ausentes exercem por outrem que 
escolhem. · 

2• seccão- Compareceram '157 eleitores e não 136 como 
S .. Ex .. disse. Dos 17 fiscaes, c!nco foram dos ·Candidatos e 



. ,. 

&ESSÃO E:I<I 1, D!l .TUNIIO DE 1915 

só 12 foram nomeados por grupo de 10 eleitores. lia uma 
sobra de 16. 

IA mesa não pódc recusar o voto do cleiLOl' da seccão que 
comparece com titulo, embora tiCU nome não esteja na lista 
da •chamada. · 

Mo1'1'atas 

i' secção-i~\ acta cslr.i concertada, a eleição foi fisca
lizada e o termo de encerramento assig11ado pela mesa. 

Entre os documenlos pedidos da Gamara es!Jú o boletim 
dessa seccão. 

3' secção- u\ acta está ussignada pelos mcsarios, não 
sendo verdadeira a allegação J'eila em contrario. 

Não tem razuras e o escrivão que fuacciona tem o nome 
de João Rodrigues de Freitas c. n_ão Luiz B1·ambilla. 

Araucaria 

2' '~eccão-A acta está conferida e concertada. Não ha 
prova de falta de transeripcão e o contrario é o que della 
conilta- pelo escrivão ad hoc- Manoel Corróa. · 

3• seccão- O mesmo pelo escrivão ad hoc Pedro Schilnar. 

S. José dos Pinhaes 

i • secção- Da authentica consta a assignatura da acta 
original, não sendo verdadeira a allegacão em contrario. 

2' secção- Não tem importancia, nem é nullidade, a as
sig1latura de um fiscal que não foi mencionado na acta e nem 
votou. 

' 
!;" secção- Foi •fiscalizada por parto do Dr. Carvalho 

Chaves, ·não houve protesto e a authentica estt\ conferida e 
concertada. Não procede o que se diz em contrario contra 
a verdade. · 

5' seccão- E' certo que o fiscal serviu de escrivão ad hoc; 
rmas isso não é nullidade. Foram apresentados . dous do
cumentos gra:ciosos, sendo um l'irmado pelo Sr. João de 
Alencar •Guimarães ,que esteve presente rá eleicão e fiscalizou-a, 
para justificar o pedido da annullação, mas esse não pro
cede. A hora legal consta da acta, que foi assignada pelos 
mesarios, no seu original, como so vil do documento n. 8 
vindo da Camara. . 

6' seccüo- -o pt:otosto que ahi foi feito foi respondido 
na propria acta o não tem fundamento. 

rO fiscal Francisco de Paula Killian não assignou a acta 
.em primeiro logar c sim no ultimo. 

·.· .. 
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7" secção- Consta da auLhcnLica ter sido a acta assignadn, 
cxacLomonto o •COI!Lt·at·io do que ~e ullc:;n. · 

S' secção__, Não !cm ela tu o concedo du ucLu, mas quo 
importa isôo si cita foi remctticlu no prazo legal ao Senado? 

Dus auLas deôsas secções of!'oroci cet'Lidõcs que as con
firmam sob os ns. 27 a 3•4. 

Colombo 

::!• soc(;ão- A eleição foi fiscalizada pelos ropresouLunLcs 
.do Dr. Carvalho Ohavcs c general Abreu, que nenhum protesto 
fizemm, entrclunto, altega-sc sem prova alguma que ha si
mulação de assignntums. 

:Assumuuy de Llma 

:L' scc,,ão _.A authenticu est:'t con:fét·ida c concertada pelo 
tabollião elo notas Vicente Lcotloldo. 

E' •certo que :l'oi posta no em·reio no dia 6 de fevereiro 
inais isto não annulla a eleiçüo. 

2'" secção- Podo-se a unnullt~çüo porque comipareecrnm 
145 eleitores dos :153 alistados. 

E nada niais. Devo dir.er que é esse um pequeno muni
cípio, no qual h a grande cnthusiasmo p::trtidario. 

Campo Lal'(JO 

Nüo é exacto o que se allcga sobre o local Qm que func
cionuram as secções. "Como das actas so vil. Lrcs secções se 
reuniram nas i" 2' o 3" salas. dil C um ara 1\Iunicipal, quatro 
ein quatro salas do gi·upo Escolàr o uma ilo thcatro 'Gtiarany ., 

Todas foram fiscalizadas, não houve protesto e pede-se 
sejam annulladas por terem funccionado em dois edifícios, 
apenas, o juntas. 

Quê' prui•ido do annullar I 

Lapa 

i• seccão -1.<\: 'contestnçüo foi infeliz •citando o parrcc~ 
do Dr. Get1oroso Marques, inapplicavel ao caso, porqu~ a 
:~ela dQclara qúó só 11 assignar11m os fiscaes presentes,. dr.i• 
reando de {a:el' os antros, por se tm•em retirado. 

[•'ai cumprida n lei c a cloicüo foi fiscalizada por ,JoUo 
Castro Moreira o ;M"anool Victor do !Pinho Rl!Jas, por pnrte 
dos candidatos Dr. ,carvalho Chaves e genornl Abreu quo ne-

. nhum · protesto fizeram. ·· ,, 
~· seccüo-IA acta está oerta. 
Designa pelos nomes. sois fiscaes ,de s.els candidatos li 

dois apresentados por grupos de iO eleitores. 
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· Si no final só rcl'oro-se a sois é porque dois são oleiloros 
da propriu secuão o como tal vuLUl'am ostuudu comJH'o'lwnditlos 
no numero tlo eleitores. 

O es·crivãu ad lwc Lambem tí designado. 
A !'alta de data no cunceJ·to nada iu·l'luiu porque ella foi 

posta no col'l'cio no dia 31 de ,ianeil·o, como se vtl do carimbo • 
.\" scccão ~:A acta csúú. transcriptu, como se vi; nu cer-

tidão n. ,32. . 
Dizer o lia: cscJ·ivão ad !toe o a ass"iuatura tabollião all Jwc o ' • 

ó uma nuga. 
ti" secção- A certidão sob n. 33 prova que u acta no 

livro foi assignadu pela mesa. . 
8" seccão- E' corto que 11 numcl'11CÜO dos cleiloJ•es ostú. 

emendada, porque houve engano lendo sido pulado urn nu
moro. 

illlas cm que isso influe no resultado si o numero de elei
tores csúú certo c o proccstio cot·t·eu com toda u re.gularidado 

. o sem protesto? 
11' seccão~ A cópia da a c la l'oi cxlruhida por lottra 

muito ·difJ'eJ•enle da que fez a da 3" sec•:ão. 
!Basta ver uma c u outra. 
Porém que fosse pela ·mesma pessoa, não m·a molivo 

para nullidadc. E si fosse dacLilogmphadu como 11odiam sor 
todas? 

lrnbitw·a 

'A \:l' seccão ll'oi fiscalizadtt pelo representante do n·r. Car
valho Chaves c nada do procedente se allcga contra olla. 

Ponta G·rossa 

ü' secção- O escrivão all hoc ma,ior Vicente /Ferreira de 
Castro foi ,juramentado o isso i:onst.a da acla. 

Entretanto em contrario se al'firma que o escrivão ad ho~ 
tl Nleolúo do Castro e não foi juramentado I 

10 mesmo na 8" scc~.ão, de cuja acta consta ter sido nG
meado c ,juramentado escrivão acl !toe .foüo Folippe do Oli
,veira.· 

9' secção- Ahi não lm mesario eorn o nome de Joiío 'Ba~ 
ptista Raposo c sim Joaquim Baptista Raposo e Luz. 

Pctlmeira 

1 • secção_, A falta do carimbo no envolucro, que não cstú 
completo por ter sido rasgado, nada influe. · 

O do Rio de Janeiro 6 5 de fevereiro, o que pt•ova t.e~ 
sido a authentica registrada no prazo le.sal. . · 

., 
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3' secção- Não h a ol'alla do assignutüra de um rnasa1•io 
na lista. 

O do nome llilurio Cortleiro da Costa o i'oi solJ n. 27 
em lctLJ•a bom !cgivol. 

En1 rclar;ão ás G11
, G11 c 711 seccõcs lm allogucões, jl~ res

pondidas, uma o outras ulJsolutamentc im.proocdcntcs. 

Boca'U'l!'Va 

J' sec•;ão- A allegaoiio tia l'alsidadu de assi0naLums de 
rnesarios nu lista de presonca '' :l'acilrnontc dosf,J•uivcl. 

Não se oomr•rohcnde que l.endo as:;i,guado a ada I! a au
thenLica, como J'a~ oct;l.o o roconlioeimont.o de i'LJ'nm lpel() 
escrivão districtal, com !'unc•;õcs de tabellião, não tivessem 
assignado a lista. 

:Accresco que o fiscal do Dr. Carvalho Chaves, Bento Alves 
dos Santos, esteve presente c assignou sem protesto a au
UhenLica. 

3' secção_. Não lm diversidade de cs•wivãu como se alle0a 
em conl.rario. · 

O que houve foi o seguinte: 
O esct•ivão ad hoc ArLhur Costa concertou o Lermo do 

encet•t·amcr!Lo, que não precisa dessa :l'or.malidade, mas a acta 
foi LranscripLa pelo escrivão dcsLricLal Sylverio 'Dias de Al
meida, designado. 

Uniilo dct Y.icto1•ia 

A allegaç,ão do estar essa cidade occupurJa pot· l'OJ'ças mi
lHares, devido ·á conlTagração da zona contestada, que impos
sibilitava o processo regular da eleição, nã.o Lem a miníma 
procedencia. 

A IJiduda da União da Victoria nunca l'oi invadida pelos 
l'anaticos c a preccnça nellu da forca fedem! só serviu para 
garantir a ordem e a libm·dade do pleito. 

E tanto assim que a contestação allcga Lot·em votado na 
2' soccão 22 eleitores da '•", que é muito distante da ci
dade, não so reuniu, por causa do movimento dos J'anaticos, 
o que confirma o quo acima ·roi diLo. . 

Alil\s ness:i. scccão nenhum protesto foi apresentado, 
apezar de fiscalizada. 

:l' seccão- Pede-se su!t annullacião por lei' o mosario 
Sylvio da Cunha Carneiro assignudo a lista ele presenca com 
seu nomr inteiro e a uuth~nlica só com o nome ele Sy!vio 
.Carneiro. elo que 11.<n, ' 

Parc~:t..· ;1t.~· pil~IL'!'ÜI. 
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1'ibuau 

1,• secciio-A mesma allega•;üo de outras. 
Nulht porque votaram 1'78 eleitores, quao(!o hll ali~-

tados 20::í. · 
· Mas não •i de admirar I · 

ri" seccüo -~~rLicula-sc que IIli I'Uzura de uma a.ssignatura. 
Hll de faelo a du n. !38, que era a do prcsidcnlt\ da 

l!JO:lU, que dovia assignaL' r;m. primeiro lagar. 
"1: .que alli so achava lê-se em sCiguida sol> u. 13\J. 

· , O e;;erivão ad lwc Fclicio llrancisquino foi juramentado 
!I Jsso comta da acta •. 

·li' secção -<iA annulla•;üo ú pedida pOl'CJUC um mesario 
11ão as:;ignou a lista do prc:;cn•;u, c a auUhcntictt foi posta no 
Correio a 1 t do fuvcL·eiro. · 

•0 mesario não ussignou a lista do prcsenc)a certamente, 
porque nfio votou, nem a isso era obri-gado; a lei não ·~om
miua tt fJena de nullidudo para o excesso de prazo de f.res 
.ctia8 <JUU elht marca. O contrario se deprchcndc do art. 103., 

Jubolicabal 

1' scc:~U()--'1,\, ecrtidiio sob n .. Gl, rtuo confirma a au• 
f,llcntica, 8UJ.'I.lt'e a omissão das assignaturas da. ucla notada, 

.nos termos do art. 101 da lei. 
"~ circumstancia úc ter sido posta no Correio da Fortuna 

não llÍ motivo JlUL'tt SCL' auuulladt~ a olcil)ão. Da acttt apre-
sentei ce1·Lidüo so!J ll. G1. · · · 

~· secc;fio- O mesmo se útí com cslu, cuja ~crtidão nu-
mero •02 :coul'irma-a de modo ilwonLes te, .. . .. 

S. José da Boa rVisl(t 

' 
A mesma omissão de assi.gnaLuras nas actas da i' e 3' scc• 

·c·.õcs J'oi allcgada, mas as certidões sob ns. 3 rJ 1, viltdas da 
éumai•a, Jll'OVU!ll ter sido assignnda a acta ]lelu mesa. 

lt' scc~l'iio-Não lra mcsario algum com o IJome de .João 
Manoel ~!cÍL'tJUes, e n a8signatut•n do mesul'io Soão ~!arques 
Hoch'igue8 ó complclanwnto difJ'0rcnto du do de nome J'oüo 
Josó Heuriqucs, que a fc~ igual nu lista c na authontieu. 

r,• sccrüo-Os recibos do Corr•eio vindos da Gamara, sob 
ns. li, G cÍ 7, JlL'ovnm quo as authenticas foram l'egistrnclas 
cm ::; José da Bon Vista nos dias 31 de ,janeiro- u 1 do fevc
reit·o' c nfio no de Curityha, no rlia O de i'cvcrciro, como inc
xaclumcnle ai'l'irmu a coulestac;iío. 

10 carimbo elo Gorroio de Curityba é de transito para o 
Rio. ... .. . 

vo1. m 11 

\ 

'•• 

' .. 
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ü' seccfio -rO escrivão ad hoc nomeado foi juramentado, 
como o diz a acta; não ba mesario com o nome do Josó Soares 
dos Santos; os recibos do Correio citados provam a inexa
ctidão quanto ao excesso do prazo legal para ·o registro .da~ 
actas. 

S. ll!cdl'O da :&Ial!et 

i' scccão-,Allega-se torem figurado dous Iiscacs sem s~ 
saber si do candidatos, si nomeados por eleitores. 

Desde que a mesa os acceitou ré porque forrumr lcgalrncnte 
nomeados; ueuhuma prova foi dada cm .:ontrario e isso não 
6 motivo legal paL·a a annullaciio da eleir;ão. · · . ' ' 

2' seccão- Pede-se a annullacão desta seccão tiÓ pqrquo 
se nota na lista de assignatums tintas 2n·eta c azul. 

Isso quer dizer· que havia na moso. mais do um tinteiro 
o po1· la! motivo a contestação não .quer que se apurem os 
:votos. · · · 

Admiravell I I• :~f~ ' . 
6' seccão- Por·que ··compareceu o secretario da !ltazenda: 

·do Estado, ·que tem real influencia mt localidade e sorvico 
de fiscal do coronel Luiz Xavier, pci]e-sQ soja .ella annul ... 
!ada I · 

S. João. do. T~ium)lho 

1' ;;eccão- 'A annullacão ,6 pedida poi· t(lrem compu. .. 
rccido r:\ votação cinco eleitores da seocão que cldhibiram souBI 
ti tu los, sem .que constassem seus nomes da lista da crhamada 
o não .have.·em sido tomados os :votos em separados, nem re
tidos os titulas. 
· · Lo\. mesa nfío podia privai-os do votar; quanto ao mais 
ser:\ apenas uma irregularidade, quo poderia, quando muito, 
motivar o desilonto dos cinco votos do candidato tmais :votado. 
porém, nunca a annullaoão .da eleição •. 

2" secoão-A omissão das assignaturas da nela na au
thentica ó supprida pelas que nesta se encontram.1 

. 3' seccüo-< O motivo al!cgado eontra ella é t.or aqui che
gado a authentica· a 3 ele fevereiro. mas nenhum.· valol' tem •. 

Essa scocüo funociona na estacão do IReboucas da Estrada 
de Perro .S •. Paulo a Rio Grande, que oJ.-pedo malas dire
ctamente para esta .capital, com viagem do trcs dias. . 

·.1• scccão- O concerto c a transcriJ)Ciio foram feitos pelo 
· es·crivão clistrictnl Leoncio .Cbapenski, que não precisava do 
novo jummento .. 

A authentica :roi remettida de. RcbOlli!:·OS, com() a . da 
3' seccüo. 

Clevelandia 

:A: authentica da. i • · seocão está assignada. P.cla mesa, ao 
~ontrario do quQ aff1rma a cpntesação .• , 

... 
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Jacaté8inho 

i' Hflll!;iio _,,~ allc:;uoão de l'alla de assignaLurns dos me~ 
snr·ios LHL acta, porque a autheutica não us reproduziu, não 
Jli'Oeedu, por~uc cst.a cslr:u assignada não só pot· clles, comr~ 
pelo Jiscal ~o Dt·. Carvalho Chaves, Josú MuLhias licrrcira do 
:Abreu, ornpregado da .Secrntaria do übras a>u!Jlicas, O que poL: 
si conl'it·ma a liberdade que houve uo pleito. 

2" sccoüo- Idcnlica allegaoü.o jú. respondida, quanto :!: 
ornissüo. • 

~" Sloeção- Não li ou v•: pt·oLcôl.o al;;um pct·anlc :t mesa, 
was sim pet·anl.r. o Labolliiio, no r!ia :;eguinlc ao ela eleioiio. 

·Na :l", :,• o fl' socoües l.nrnhcm não •foi apresentado pro~ 
Lesl.o, Lr:uclo sido l.mlus 1'nil.os perante o l.abellião, nenhuma 
J'll'ova l!avcutlo sido cxhilJida do recusa tios mesmos ;pelas ~ 
mesas. 

Snuto ,1ntouio tia J>lu.tilw 

~\ au~lwnl.ictt da. 1" ôec~;ãu cslti conl'orillu, couccl'lada :o 
assil,;uada uo contrario do que l'oi allcgado. 

llio llmuco 

]~rn amha:-~ as seecões dossc 1nunwquo :Js 1dei1.~Õcs for·arrf 
.fisc:t!ir.udus por r•arlc tio Dr. Gurvulho Chaves e .general 
:Abreu •. 

l'ira/t./1 

Nn au J;lwnti,~:• dtt,:J" soccãu lm J'a!La da assignnLura ile um 
uwsa1·io, ntns o numcm elos c!cil.orns rrue votaram confere 
eom u dos vol,os e ncnllllm Jll'otesl.o llouvn. 

J\'n. li" sec~i•u -confnmli11 a contesl.açiio Ma!ltJ!ll Anlouio i.lo 
L~ntal·al, mcsa!'io-com illauucl Antonio rlc Almcida~pal."<l 
1Jiwr que o!le tlt,rou n nmnt', ·~uandn as let~raH sfio complo
l.arn en i.IJ !I il'J'et•tml.es e uiiu so presumo (jUO algucm erre o 
proDrio nome; süu dois eleitores disLinclos. 

Cuuv/ws 

Da acta tltt 1' ~ucuiio 11ão llOUsla o comparecimenl.o do 
l'isca!. do Dr. Xaviut· da Silva o de ~ua recusa 'pe!n mesa 
uohumn prova J'oi dada.: 

!louvo um; pr•oLeslr1 tio inLiluludu i'iscal, mus i'eil.o om 
I'nnta · Grossn (Juando em Condhas •h a cscrjvlío (jisl.t•ictal com 
i'unc~õcs do tabclliüo. 



.. _______ •HH···---- -- - _., •''. - ,j - - -·~- ,,_, __ ._ O --- H HH~ ~-H· 
0 

O ~~.~O O !i . 
. ::· •' .· '· , . .,•:: 

:161: 

' ' 

' . '' ,,, ' 

/JJIJI'ttnya 

. ' .... ' 

' 
.. •; ··-:,.·· .... , "I',,', ,'• 

':I 

"\ l' u a 2' sec•;ões foram ·!'iscalizadas twlt· parle. do 
Dr, Carvalho ·Chaves e general ·,Abreu c os fiscaes nenhum 
protesto l'iwmrn perante as uwsas. 

Só IIli uitL seguinlu lll'OtcstUl'UIU purantu o tabellião. 
A :l" see•;fio foi do nwsmo modo fiscalizado. pela dissi

dcn•:ia e os l'iseil''' ttssignat•tun a uuLhenLictt c a. lista de Vl'IJ
:;en~a sem p •·otesto algum. 
· Nà .. \" sec•.:iio nen'lnun pt·uteslo foi fuiLu perante a mesa, 

n!lm perante la!Jclliüo. · 

lUiwirão Clv.ru 

líào lnt Jli'OVa de não ser eleitor da 1" se~~ão o seu pre
sidente c essa simples fulwção autoriza a af!'irma<;.ãu do con
·tmrio. 

10 tiUC de mais se uiz é fuLil e não foi de modo algum 
QC!HOllSLl'UÚO. 

Pal111as 

.\ nuthenLica da 1" sccr;ão está· assisnatla ]JOl' toila a 
meu. . 

i\'enhunm ustiignalul.'n. cslr;i !'iscada, ncrn mc:m!O a tle tiU
mel'l! a:! metwiouuda ·eunw la!. .. · 

:0 l.e!IIOO de en·~CI'I':tilH'!llu dtL lista dtt 2" se•:r;ão dir. o es
sencial_, qmullo:s eleitores l'olut•anl.:.... e es!tL assigmula pela 
nwsa .. 

7' sec!:ào- 'l•od i sua aunulla•;ão e nada tenho a ac'res
ccntat• ao que ,iA dbse. 

8• snm;iio--'·A eli:kfiu foi J'eil.a com pcl'i'eita ordem o a 
•:oma1'1:0. •le .Palnm~ não J'oi al.tin:;ida pela ultima couJ'Iagl'Uçiio, 
que a:;sim nfio púde servit• de pretexto ;para o pedido de an
Imlla~üo ·l'eilo. 

O labl'llifio 'l'r•a,jano d1: Olil'eira foi o dcsignaúo nara a 
tm1rsc•·ipr;iio da w:La " <'fllll:l'l'lu da au~hcnLiea, acto que pl>de 
;;er Jll'ttl.ieudo no dia se!;U inl.l: ao tht eleLcão. 

A aul.t·iml.i;:lt J'oi JlOsta no·eorreio de JO úe fevereiro, mas 
i~so 11fio •í moth·o 11e nullidude, como se de Jll'ehendc do ar
tigo Jll3 da lei cloitot·ul. 

i't'tulc 11tu polis 

A I' ser:c.üo l'oi J'iscalir.nda ·JlOl' pnt·te do gcncml A'J.rl'Cu 
fl o rcgislt'" fia ani.IH'llt.i"a un dia iii úc fovcJ•eiro 11ãu li mo-
tivo jiill'iL a al)llllllU!)ÜU da r:lr.kM, CO!liO ,jlií• i'oi uito., , 

c\ Ulll•lJenttca da ~· SPCI)UO 101 l'Oi:l'l~trad~ a 3 de 1r.vor!l'O, 
como se vi: do cal'imho, cm .tmusito por •Curit~·bu, de G .. 

. ;,\Mm disso, 1'oi allr.guda, em rclaciio a algumas 1sell<)õos, 
scmelhttMU de lctll'US uns ·listas Llo assiguaturns e nüo constar 
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das aclns l.~rnm sido ,iummcnlnrlos o.' eserii·IT~~ nrl hor. dc
signnrloR. 

\'\ l" nllüga('ão não pôde Brr accr.iLn, pornue solll'C rlln. 
nenhuma p.rova roi dada. 

_l)ir.-se apenas: paror:r, no ln-se, vê-se, qur ;hn scmclhnnr:a 
rJns asshrnntm·as rins f'!Pif.orr:s numrros taes c Ines. 

Exam.inei todas n~ listas n niio encontrei ns SL'molhnn~as 
apontada~. 

·Seria umn falsiclndc c ;;,) por meio do cxnrnü prr·ir·inl 
poderia sm· apurada. 

A ~· nllcg·rir:fio niío f.r.m procedencin. 
Em pt•imdro loAaJ• a c i rr:umsl:nncia rle não eonst.nr da. 

nela o ,iur·nmrmto niío qurl' rJir.er que ellc não lr.nhn sido 
pmstado. 

rO contrario rl ·flUO se rlcvn presumir •. 
Em segundo Jogar, r.ssa omissão não tm•nrt nulla nem :m

nullnrel a ar-ln, J10is a lei. no al'l .. 80. não nxi;;w ~un r.lln 
meneionr' o ,iurnmr.nlo rlr. e;;eriviio. 

F.m t~l'eciJ•o, na :maioria rins act.ns npont.ndns romo nfin 
mmwionunrlo rsHa rdrr,nm;;tnnr:in. sem valor, e!I:1 está drcln
rndn, comn nas (]as ~r.c.1;Õ!!:ii: Al'nueur·iu. :1" o ·1 11

; de Ponta. 
Grossa. ti" '' R•; rlo Tihar;r. dr ril •. Tos,~ rios Pinhnrs, n.• r on

' tms. r{!W ,irí r·il.oi. 
?\essa nnnlrsc qnr me impor. o dcvrr rir. bt'm r.umprir n 

honroso mandato que I'Cr:t:bi, doi:mi dr .referir-me n aiAlr!llns 
serôlos, por.· serem as u!Jcga~ücs idcnLicas a onlras .irí res
pondidas, r. assim chego ao lermo de i1J1.inha tarefa, que numa 
suppur. tão J'aliganto. 

Habituado a invesLign~i'"'s do outra ordem, difficilmr.nt.r. 
podia imuginm· que houvesse .quem ousasse partir a annul
tacfin do '171 secções oloilorar;; rins 21li .que funrJcionamm no 
Estado li o Par·anrí: eom allll::;ar)ües, cu,ia inr.xnt.iclfio '' Jogo l'e
conhecirla; com twoposiLnl inversão rte faelo~ c nomes; .eom 
~uppmdr.:t1e~ rlc ;;imulacão rJr;;n"ompnnhnrlns rlc qtJnlqueJ• Jl!'orn; 
eom J'nl~idnde;; ;;irnplesrnnnt.o Jll'CS!Jillidns; porque r.ompn
J•r>rlf'I'anr mnito~ ''leilorr.;;: porque a tinta r.orn q1w nssignuram 
os elt!it.oJ·r•,; as Ii;;tn;; niio ,·. t.ndrt ig-ual, n outJ·os 'l'ul.ci;; pre
t.nxt.o;;. todo;; irnpr'r'II,.Jrlentes I' rtnr 11 lei nfio mr.ncionn r•rli,J•e 
ns J•a?.úr>;; que podNn dr•t.r:r•nrinm· a nn!lirlarlr ou nnnullnr:iín 
dn JH'oces;;o eleitoral. 
. o~oi prot'undn n dr:rt'Pr:iio quo !.ire· lendo a conlrstnofio 

• rio digno pponuJ•artot· do Dr·. XnviN' r ln Silva, rlr.nnlo rJns netas 
o dos doeumon Los. 

Como si não hast.ns.<c tudo quando .irt di;;se; r•omo ;;i rrão 
:l'os~c snl'firdNrlr' J'lnT'Il ~·ondrmnar n prrt.cn,Qiío rln 1Dl'. Xa
vinr rln. Silvn, a 'l'ol'llml r•Ppulsn nqui J'eiln do r]iplurmn npl'r'
sent.nrlo, peta impo;;sihi!idarle dt1 serrrn .ittsLifieacln;; os 'i.li09 
votos que etlo consigna, l) seu rr.prescnlante foi além o sup-

• 
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~NNAES DO SENADO 

plica o :reconhecimento do s.· Ex., apurando resultados 'de 
seccões cu,ias mesas foram organizadas elo mesmo modo .que 
muitas outras, cu.ins annullar..ües pediu. 

Assim: nas arJtns de organização das mesas das secções 
dos municipios rio Castro, Guuril.kessahn, Guurutuba, Iraty ~ 
Thomnzinn, nüo l'oi mencionado o numero do votos recef.lidos 
pelo~ mcsario~ n ~upplenLos e apenas houve declaração ielcn
t!cn :t da~ outras neLas,, acoimadas por isso de nullns. 

Lil-sr. na da org;mizar;ão rins mesas elas secções do Cnsl.rh, 
:;.psis 'l!ei'/J is das ontms: 

«Cor !'ido o cscruLinio para a cleiçuo dos cinco mesa rios 
:o cinco supplenl.es rJa primeira secção successivamente para 
a da segunda, tcrr:cirn. B quarta·, !'oram em cada um dos es
~;rutinios reechidas com os seus disticos cinco cedulas, as 
IJUacs apuradas com exacta c complel.u obsel'Vancia· do dis
posto no § 2" do citado m·L. Gü da lei n. 1. .2ü9, deram os 
ser,'Uintes resultados: primeira secção •nwsarios': Eduur·du 
Torres !Pereira, Otto João MoLzko, Agostinho Jos•l Pereira. 
Eduardo Guaterer, :b'ldclis da Silva Martins. 

ISupplentes: :Alfredo do Oliveira, Eduardo José de Quadros, 
Joaquim Leria, inosé Alfredo de Macedo e Pedro Alexandrino 
do Oliveira. 

rO mesmo se encontra nas dos outros municipios citados, 
Nilo ú sú isso. l~m algumas das authenticns das secções 

que S. Bx. apura de u\nLonina, Castro, Deodoro, Entrerios, 
Guaral.uiJrt, ILayopo!is, .Tagnal·iahyvu, l'uranagU!á, Serro Azul, 
'l'amanda1·rí u 'l'.J10mazina 1111 trunhom, ou l'a!Ln. do mencilo do . 
juramentado do escrivão ad /wc, on de haver sido a neta ussi
gnada p·elos mrsurios, ou as duas omissões, invocaclns enrnn 
motivo parn. n ununllttr;iio d" onLr·us; rml.rot.nnl:o S. :J~x. J;'llardu 
<Jompld.rl silenr,io a resJlf•il.o ".•Jll srí as acccnl.uo plll'U evi
<lcncim• sua llOIILi'adil'.r;fio o r, snu r'il.Y)leito p•llo qno L!rmomiua 
-'IJerdade ekl.'tJstalhm •! )Ju.ra.-rcspeito que oC!wga ao ponto 
de pediJ• a eonLagcm de ~:U7 votos de eloitm•es de IGuarapuavn, 
.col!J'omw os protestos l'eiLo~ pceunlc tnllcllifio, qun ~e aclm111 
:nc. ,senado, quando /nl!s prol.esl.oH nunea aqui tiveram cn
j,r:.rla ! 

:A cxL•msílo desta resposta nx!Jedcu nos meus dcse,ios. 
:A elln oLrigou~mr. n cunl.osl.al)ão apt•csertLnda, reduzida 

agora a um J'a!'l'apu. 
1 

!Como quer que St'.iU apreciado o pleito do l~stndo do Pu
:rnnú., u Sennr.lor ·uleit.o hÍ o illusi.I'B D. Uhaldino do ArnUI'Ill 
:J?oni.•JUl'U. . 

:A Commissão s•l f.cm a seguir ires cril.rrios: 
1 .' A apurar a elcioão que correr com a mnxima rc

gulm·idade, com as duas excepções que acccnl.uei na minha 
~xposir;üo, e nesse IJnso o Dr·. Ubnldino do Amaral Fonl.oura 
tc1•i i~.iií0-105 votos r. o U)r, Francisw Xnvir.1: !la Silvii 
~ •. 723 ,.- ti yotos,. • , .. 
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2.• L-l:purar sómente o resultado das seccões a que s·e re
fere o pretenso diploma apresentado pelo Dr., Francisco Xa
:vier da Silva, ,jli~ repeli ido por seu procurador, e teremos: 

iVotos 

Dr.: Ubaldino do Almmal Fontoura. . . . . . . . • • 10.255-170 
:Or .. :Franeiseo Xuvjer da .Silva ............. .' w'J •• 551t- G 

3.• Apurar apenas os resultados das scc~ões que a con
testação julga bons, excluidas, porém, os dos municípios de 
Castro, Guarapessnhn, Guarntubn, Iraty o 'rhomazina, porque 
nii.o !'aço á illustre 1Commissão a injuria de suppor que ella 
:mnullo 17-1 secções, da maioria das quacs só um defeito i'oi 
notado--< não constar. das actas de organização das mezas o 
numero r! e votos dados aos mesarios o supplentes- povque 
.r,m todas ellas o Dr. Ubaldino do A1maral tem maioria c 
•:onsirlw·ada validas, das 45 que a contestação julgou bons, 
as que l.eem fJ mesmo defeito, só porque nesl.as a maioria 
eoube ao Dr:. Xavier da Silva. · 
· E 11esl.u ultimu <:aso o resultado será, deduzido da vo-
1.a~ão apumda por ,g, :l~x. Dr. Ubaldino do Amaral Fontoura, 
4.71i6 votos JJ o Dt'. J!'mncisco Xavier da Silva, U48 votos; 
porque onve dous equívocos no mappa apresentado: na 
1" secçiio de Entre-rios o J)r .' Ubaldino do Amaral teve üG volos 
ll nito 01!, na 5' secaiio de Pnranguá o Dr. Xaxier da Silva 
tcvn -l:J votos e não .w, Qualquer que se.ia o adoptado, e eu os figuro IJOr lcal-
iladc c pnrn arJreciaJ' todas as •hypothecas, s6 pódc ser rcco
!lhceidn Senadnr· pelo Estado do Pnrnnú, o Dr. IJilalrlino do 
~mar·al Fonl.oura. Da ,justiça dn Commissüo nfio posso esperar decisão di-
vcsa, qun seria conLraria ú moral, ú verdade· do pleito elei
toral c 1:'ts rlispo~icõr's .taxativas da respectiva lei. 

Rio, 21 de maio de 1915 .-·Por procuração, Deodato C. 
iYI!Ma dos Sm1tos.-ll. impr~mir. 

üRD'EM DO DM~ 

F.T.E!ÇÃO Dl'l UM: SF.NADOR POR PERNAIMDUCO 

Discussão unica dn eleição a que so procedeu no Estado 
'de Pcmnmbuco cm :10 de janeiro do corrente anuo. em' que 
l'oi diplomado Senador o Dr .. Tosl\ \llufino iBezerra Cavalcan\.i 
'(incln-ida ·inúcpmrdc'flla tlc piXl'C<'Cl' da Con1.ud.~são de Pade·rt:s, 
'em vista do disposto ·rw a~•l:. 7" da ·i:ndicação aPP.I'avada eu• 
,~essú.o de 30 tle tlezeu;b·ro de ·1909) • 

O Sr. Sá Freire (')-·Sr. Presidente, disposição do Rci;i
mento que rlcl.m·minou ,v. Bx. ·collocar nn· ordem do <lin da 

,(') lllsto ~iscurso nüo j'oi rcvistu pelo orador; 
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sessão de 'hoje a discussão da clciçflo a fJUC se procecleu no 
Estado tlc Pernambuco assim dispõe: 

«(Findo o prazo de 1,5 dias, contados da dala da npresen
tar.ão do diploma c independente de J'CQuct·imcJllo, a ~lc~a 
incluit•ú obrigatoriamente na ordem do dia o reconhecimento 
do Senndot• diplomado.::. · 

Essa disposicíio, Sr. 1l'J'Csidente, não é nova; é a11enas uma 
modii'i"aç.ão dn antiga disposição que se enconlrnva no Regi
mento desta· Casa e que assim dispunha: 

«0 parecer sctiú cmittido no prazo de 30 dias contados 
da data cm que n Comm issão tiver recebido os diplomas. 
Findo csLo prazo, o Presidente do Senado dar:'r, sem pm·cc·er, 
para discussão, a eleição ou eleições su,ieilus ao estudo>. 

POJ• conser;uintl!, .sr. Presidente, a dil'r0ren(:a que existo 
entro a antiga e a t•ecsenl.n disposição d~ llegimenl.o •(• apr.na,; 
lle pram, que ele ~O passou a .\5 rl1n", dtzendo, mn wr. ele )JII• 
)leis u!C'itm·aes, «diplomas.> · 

St·. ,pr,'$id~nl.c, <J !Senado se .:nconll'a numa seria diffi
eulrladr; pa1•a t·csolvel' ,;obre assumplo trio palpitante. Acrc
dil.o m<'smo sl',ia esl.a a primeira vez que o· Senado se encontra 
ante un1 'monl.flo do rm.pcis üleiLrlraes sem uma conclusão 
det.e~•minada. 

•Ot•a, SI' . .PresidentrJ, 11ão parecia mais logico, mais nn
l.ural que se adiasse a discussão dessa materitL c que rcmot
l.idos fossem novamente :t 1Commissão os papeis da elcicão de 
!Pernambuco, nl'im ele que esta me~ua Commissüo pudesse 
elaborar seu parecer? 

Todos nós sabemos c conhecemos a solicitude c o 1.elo 
dos dignos membros da Commissão de Poderes. oO Relator do 
caso de Pernambuco 1 fJVf' ig-ualmente· OlltJ·os casos mu it.os im
pm·Laute;; n rsl.mlal.' '! só n isto podemos al.lribuir a. cir~nm
sl.aneia de não l.rt· dado, dentro do prazo de "" 'dias, o seu 
J.HII'ecel'. 'J'odo o Senado conhece a .il'J':mde •capacirlacln de lra
llalho do nobt·c J'e]lJ'esenl.ttnte do Espil'ilo 'Snnl.o c snhn quanto 
r•llo dr"''.ia ~nmpl'il', o~ seu;; dcwrrs, mcJ'rerndo naquclla f:orn-
111 issão a eonl'ian<;a rlo Renado. 

Assim sendo, sil mel\mo pela impossibilidade mal.cl'ial, 
1.1'a1.ando-sc de uma r!oicão ilude lla grande numero dn antas, 
deixou S. Ex. d<' cnvim• ao Senado o seu pnt•ecer. 

'!A.cPcdilo que o Senado acceitnrú um requerimento do 
arlinnwnto por 15 clins, Jll'a7.0 este dado n. todos o;; papeis 
que vão :is Commissõcs, pnl'a que denLro liessc prazo, com a 
solieil.utlo qun Lndo mundo r·Pr,onhccc na digna Commissfin, 
se,ia pm· ella dado paJ•ecl'l', evil.ando qur. o Senado l.enhu difl'i
{\Uldndcs rm rr:;o!vr1· n;;se .ca;m importanLissimo. 

lO m1J11 rNJUN'imenlo il l!oncchido nesJ.ps termos: 
• Requeiro que a. rl iscussão da elü i1;fío a rrur.· sr. procndeu ·no 

Estudo de Pel'!lumbuco sejn udiuda, vollnudo o diploma c mais 

... .. ' .. 



' .. ,••,.:' ' ·,·" ; ",' 

dor.nm~niM ,{!, Commissão do~ 'Poderei<, n:fim dr qur·· rsln in· 
tm·pon'llil. parecer rlenl.ro do 11raw do 15 diaR.» 

Pc<;o a V. Ex., .SL'. PJ·e~idenl.c, sulimcUm· a votos o !'C· 
querimcnLo que tenlio a 'honra de <mYiaJ' 1't. ~lr.;m. 

Vmn :í. nwsa, é lido, anoiado. posto rm rli;;eu;;siío c np
pl'O\'ado sem dc!Jnte o seguinte 

nEQUEnJ:I[W-'TO 

Ucquciro rJtlr a r.liseussüo da clcioüo procedida no Esladci 
de Pel'nnmlmco sc.ia adiada, voll.ando o diplomn c mais do
"mnenlos :í. Commissiio de Poderes, a'l'im do que csla inlCI'
ponlia pare1:cr dentro llo pt·nw de Hi dias. . 

13ala rla;o sessojes, '• ti<' ,innlio rlc Hltri.-Srí Prc'irr.. 

O Sr.· Presidente -IDr ncctordo com; o voto do Senado, 
voll.nm o;; papeis rclalivos .:í. eleição rlc Pernnmlmco .;í Com
missão de ·Poderes. 

Nnrla mais linvcnrlo a frafnr, vou lownnt:H' a scs;;iío. de• 
sigonando pnl'll or·!lrrn do dia dtt de amnnhft: ··. 

'rrnhalhos de commisslies. 

:.\7' SF.Sfl.\.0, mt r; DE .TUNHO DE 101r.i 

pJH:RIORNC:L\ DO Rn. UfiR,\NO R.\:-I'J'OS, PllERlllE:O:'I'g 

A' 'L hora 1\a l.nrtlc nbre.sr n scssf<O, n qur r.oncorr•'ll1 o;; 
~h·s . .l'inlrnit·o :\l:whndo. Pedro Borge>, Millello, Hcreilio Luz, 
Po>r·rir•n Lobo, Gn\ll'i.ol Sn\p;udo, Silvol'io Nct•r, Tndio do Ilmzil, 
AvL\1\ll' Lcn•os, Pirr•s Fol'rcirn, niboiro G-ononh'cs, Anl.or110 rio 
Souzn, E\oy dt! Sonza, Siqueit·o. de ~lnnczcs, Erico Co·ellio, Au

,p;usl.o dr Vaseonccllo~. Ht•r•narl\O Monteiro, Mlolpho Gm•do, Al-
rr,,dfi l~llis, T.eopolr\o c\1' Hu\\iÕCfl, .To;;é i\IIWI.illhO, Alf'llC:ll' Gui
lllill'Íir~. C:o•O(·r·oso ~lnr•ques, Vida\ namos e Vir>loPino ~lon-
l.rivn (~ri). · 

Dnixnn1 {}Cl compnret~~~r ~~om enn~a ,jnsli fien<.ln o~ S1·~. r..o. 
1ws Gom:nh'.;!~. Lani'O Sodl't~, Co::;t,n. Hndl'igun:o;, l\tnndn~ (11) Al
nwitln, .lo"', JTiuzehio. Ahllins Neves, Jll'nnciseo 'f'(l, '.l~honm~ 
;\~:cioly, .loü.o Lyrn, Epilncio Pessoa, WnlfT•rdo Lt!fi I, Uihnir·o ii•' 
Bl'il.l.o, Al'nu.io' Gócs, 1\n~·mundo lh' ~I i·t·andn, GomoR rtibtJiro, 
nuilhernw Cn11111os, 1\uy Bnl'bosn, Lni7. Vinnna, .To'(' ~ltWIJrl
lino, Doming:m; Yiernl.r, .Toiio Lnü AlvrR, 13Pr·nnr•o\inn ~lont.r•i•·n. 
Nilo Pel;onltn, Alr.inolo Gunnnllol'n, Jõ'pnnci>!JO Sn\IM, Hnrnn rln 
Pni\'n, ·Ft•a•wisco GJ~·cerio, Gonzngn ;rnyl\lr, A. A~t·rt•tlo n 
.~br.lon Buplisln (31). . . , . 

. ,. ,,, ,. 



ANNAllS no SllNAPO 

E' lida, posf.o 'om i:liscussiío e, sem (!eJJale, opprovai:la ii 
ilc!n da sessiio anterior .. 

O Sr .. 1' Secretario dt\ •conta do seguinte 

EXPEDffiNTE 

.TologJ'ammn do Sr. Senador A:rau,io Góes, communicnndn 
I'Jlle, POI' oslm· t)fl r ermo, t.em rlnixndn de compn.Pccer tis sessões. 
~- JnLoir•arJo. 

O Sr. 2" Secretario deelnrn rrno nfio hn pnrecAr•cs. 

O Sr. Hercilio Luz- Sr. Presidente, pedi a palavra uni
i:nmrmte para ]JI'ocedm· :í J.e.itura de um l.nleg:r:Lmrna que re
f"Jbi uo Governud9t' do .~sl.udo ·uo Sanl.a CntiHu·ina, afim d:J 
IJ~Je ri mesmo ·COnste dos Amwes desta Cnsn. 

O telogr·ammu ,; o seguinte: 
. . -.Scr~ador He~cioiio .Luz ::- ~gr~cle~o-Ihc communicnofin 
fmLa nrLrgo C07'7'e'lo da Manha. Nao u verdade, como sahc que 
1/Jnllnmos silenciado aqu.i sempre, quando vicLimtLS de accusn
!:úes ineptas, que nos fn~om, corno essa de instigar um movi
mento estnpido sem ideal, como esse de fauaticos, pm·a o 
assassínio dos nossos propr:ios pal.ricios, destruição da t·iquc
~u agr.·ieola e pastoril da nossa terra e incendio 'nossas villas n 
r•ovon.çüt!s. Sómcnl.e SanLn Cal.harinn perdeu com o caso dos 
'l'anaLieos por·que, como ·e.J'a Iogico, pr•o,iuizos ordem c;;;,. 
nomica se reflectiram na sittlUQiio financeira. Jmprcns!l daqui, 
t:fJ/'I'IJsponrlenllls ,jnrnaes somrn·c se ocrmr11un a~~umpto, ann
lysando facto Jur. da V•Cl'dalle: não temos culpa qnc vedaclm·r!R 
dos 6"mndcs orgãos de Jlllblícirlnrle da Capital dn Jlcpublirm 
Y1lí0 l.cnlrnm l.ompn para ucsvill!T' nl.tenção de outros assumpLos 
p:u·n. inl.eirnr.sc corn ~cgu.rança acontecimentos vida EsLudo, 
(I q1w dá Jogar a accusaçúes 1!esnrrazoaclns que cahem pelo 
Jll'opt·io absurdo de qu·~ se ~·evoslem, nem é J?OSsivel <aos hO!lJef!S 
publrilos do nosso pnrv. v1v·erem a dcsLrmr todas ns dmirt
)Jcs com que se pror.urn .amesquinhnJ.o. Comprehende bem 
preznqQ amig9 que essa vm:süo ~.ublicndn. agora Co:;re'io, r~rt 
Man/w. dBve jorMsnmente vtsm· 1ms relnl.tvos ques1.ao !Jmt-
1r,H, sendo surprÍlhcndcntn que o !lJCsmo orgão qu·c elogio.u 
ncnfío Minas, cxecn•Lando Iaud(> arlnt.ral contra vontade Esph. 
J•ito-SanLo, qne appfaudc governo pelos netos de IJ'espci,l.o de
eisúes Supremo 'J.'ribnnal, procure nnnullar sent9n1•a dnsHo 
mesmo ~.'rihunal em nossa questão com o Parnna, simples. 
monte pori!UC, l.nlver., se trata do pequeno Estado de Snntn 
Cul.bnr•ina. . . .' 

Peco publicidade desse· nn imprensa, rogando tnmprrn 
linaer~<lo Annaus Scnndo. Aff~cl.uosus aaudaoúes. - J~ubpw: 
iSehm·idt.» 

T~!n]IO !]il.o, 
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ORIDEM DO DT.A 

O Sr. Presidente - A ordem do diti consta cxclusivn
mcnto de tmbalhos de Commissõcs. 

V:ou, pois, levanlnr a. Sr!Ssfto, fiosi~,'nando pnrn. ordem do 
(lia ,rJn, soguin te: · 

Disüu~süo 'nnir:a rio pn.l'rwnr da Comm is são de .Poderes, 
.n, :11, ôn 'IU:I5, sol.~r·c ns uloi(;õrJs rcnl izados no Estado do Pa
)•an~. um 30 rlrl janeiro fla eOL'J.'nntc anno, pnl'n. preenchimento 
'do I1•'L'l'O do Senado e opin;mdo que se.ia L'uuonhecido o procla
mado Senado L· da llepublica pelo r·el'orido l~stndo o f:,r·, Dr. 
:vmnuisco Xnviel' ·dn Silva; · 

:J" rliseussão r.ln pmposir:ão da Cnmnrn dos Deputados, 
n. ·1, de '19·15, qur' allrr,, THJlo Minislul'io do Interior', o !ll'f\
di L r> do 2ú8: 000$, para pagumenl.o de a,iurla. dr' custo aos 
mombr.•os do Congresso Nneionu\ (r:nm parP.r.m· ra·,;m'"'"''l tln 
!}ommis.I'IÍ!J tle Fi·nanqas). · 

28' F\BSS:\0, Ellf 7 DE .TUNUO DE 10.tfi 

POF.SlOll:-IGJ.\ OOR HHS, TJOD,\NO SAN'l'OS,. PnESIDFJNrl'll, ,R l'l• 
N L L I•:IIW M Ar:lJATHJ, Vlf!ll·J>llRRlrJL~l'<'rJ·: 

A' 1 hrwn. un. l.urrl" nln·l\-s.c n scsoúo, n qnG concorrem os 
Ars. l'in\wiJ•u Mar:harJcr. Perlr·.n Bor~;os, Mnl.ello, Hcl'Cilio L\r~. 
Pr.w[r·a Lobo, LopeH Gnnçu\W•'s, Gahri_cl S!lilll1;lrlo, In~io ~o 
l3rnRll, Arl\HN.' !..orno.~. ~IPTlllr.s rle Almr"rJn, .rosu Euzcllw, Rt
il•éil'lr, Gorrr;nlv•J"R, l''r·nnci.sw StL. Artl.onio lln Sonzu, Joilll 
Ly·!'a. Epil.acio Pr.•s>~ln, Walfor•erlo Lelh~ Guilhcnne Campos, 
lln\Y Bar·bosn, .. Don r ingo~. V i"" n l.r., .lo ii o J.n iz Alves, E rico Coelbo, 
Hú l'reiJ•r•, Unrnal'rlo ~lonl.eieo. Ado\pllo Gordo, Alfredo E\lis, 
LeopolrJo dr' Bu.IIJíie,, ;ro~rí i\!Ul'l.inho, Alcnam· Guimm•wcs, Gc..: 
ncmso l'vl.tl!'quo.,, Virlnl Hnnros, Alldon Baptisln o Victorino 
i\lonl.rJii'D (33). . . 

Deixam uc eomparcccr eom .cansa ,iusl·il'icndn o~ Srs. Sil
vr~Pio NrH'Y, Law·o Sodl'r!. CoAI.a. llodl'iguc~. Abdins Neve~. 
Pires l<rwr•cira, 'Vhmna?. Accio\y, l~loy do Souza, Ribeiro do 
Bt•i.tl.o, Mau,io Gôes, Jlaymundo de Miranda, Goml'ls Ribeiro, 
SHJncil·a de Menezes. Luiz Virmna, Josó 1\lnrcc\lino, Nilo Po
t)nnltn, Augusl.o de Vnseonccollos, ldcimdo Guanabara. Frun
ci.;c0 SallcR, Bueno do Puivn, Prnncisco Glycerio, Gonzuga 
:rn.v.mc c A. Ar.rJIL'cdo (23). 

E' lida, posta em rliscu.•são o, oom tlchal.c. tt't'll.I'OVlda a 
irr.tn .1\i\ SI!SSilO U!JLm:kn:, 
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O Sr. 1' Secretario d;í eonln do se:;ninlo 

EXP:BDIENTE 
Offiei.o.s: 

'' . . ..... 

Um rln :::,., Governador· do Es/.ndo ilo Rio Grande do Norte, 
o;:rmdecr.nclo a enmmrm icnciio do Renndo de lólt' sido o!oitn a 
sr;n )f•esu. - In ~r irado. . 

Unl do St·. Govcr•nudor c\ 0 EsiLndo da .Pnrnhyhn., accu:;nndo 
lm ver· r·r.cc!Jirjo n ngrndoeendo a purt.icipn~iio elo Scnadl) _tlQ 
estm· eon>./.tluJdn a ,\lc~a qnc tem de set"VJr na Jli'csenle scssao. 
- Tn/.eir·tuln. 

U111 dn :::1·. I"I'OI•osio Alves, sccr·cturio do In/.eriot• do go
vet•no do Jlin G1•nndc do Sul, J'a?.endo igual agrndceimcnl.o, pelo 
Wl'~mo mol:ivo, - Tn.toirndo. 

O Sr. 2' Secretario dCClln r a que nno Jm pareceres. 

ORDEM Dú '])fA 

m.grç.\o 01' U~f ~lr;o;•IDOil PELO PARAN.{ 

Discu;;s;i.0 unicn rio pm·eel'r rl;t Commis~iio de Poderes 
n. :::7, 1!1• J!lJG. sobre as r.lcil;õ!ls r·enHzad:t~ no Esl.ado do Pn
r:m;",, cm ~O rle ,janeiro dn I>Ol'l'ClliLO :wno, .pat.•a prcenclJi.rnent.o 
t!o Lr•i'l:o rln Senado " opinando que se,ja J•üconlwcicln e procla
maclo SiJnador· ria. Rcpubl i eu .JlOlo .l'IJJ'wido Estado o Sr. Dr" 
:Fi·anei~co Xuvirl' dn Silvn' 

O Sr. Generoso 'Marques - S1•. Prrsidcn/.!l, eu quizern só 
l.rr motivos par·u npplnudir a \'Olta a üs/.a Coso, do SP. Dr ... 
l>'mnciSl'O Xnvie1.' da Silva, vnnül":mdo par·nnnenRü, que merece 
l.or.Jn a minha eonsiclerar;ão poln seu cnracl.er c pelos relovnnt.ns 
SCI'\'ir•os qur. trm PI'IJSLnrlo nn no~so F.;;tndo. De prüSr!nl.c, po
r•lm, "ni:in IYIIJ •! passivei assim proceder. pr.la simpll's .razão 
rJr, IJUI' S. Ex. niio foi nleito .. il'ndo sido, ao·conLrm•in, rlor•. 
r·ül.nclo pr·la exl.t•om·dinnr·ia maioria do errcn do 10.000 votos 
Plll p/ril.o linr o fi,enli?.ar!n por nmho~ (IS .JlnJ•I.idos f/tlt1' nc!le 
/OIIllll'nlll ]lU.I'/1>, 

· Ali:í;;, isl.o IICnhumn sm•ppcxn causou ·nmn podin enusnr.: 
A di;;sidem:ia rio .Pnrl.irln flepuhlinano · Pnrnnnc!1Ac. que ·nprn
sontou o nome do S . .Ex., nlárn de ter rcl.irnclo. mui pouros 
clnmmil.o;; do mrsmo . pnt•lido, constiLuiu-se nponns 30 dias 
anl.ns •lo pleito, c clln Lnnto rccon.hcccn sun 'frn~nozn, n im• 
JlOssiilil ida rir• de clP!(fJJ' o Senador.•, que apresentou pura a Gn
mn•t·n do' D.nputnrlo;; drapn npcnns com dons· nomes. dos qun-
1.1'11~ qu" no 1\slarlo •·ompnto clüg·rl', n .l'im de nprovcilm· n voto 
c tu 1 ll iln 1-iYo . 

O Sn .. \1.mw:.1n GUT,1\L\n,\Es - V, Ex. ~nhc hnm a J•nzãn 
por· rjrw n eoneonl.r·n~no npi•cscntou upeno;s dous tmndidntos., 

' 
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0 Sn. GENC!lO~O tll.IHQUE$ - l'Ol'(jU~ JIÚO podia e]cgel' 
siuiiu um. 

O Sn. ALI,NG.\11 GUJM.Iii.\1·:,; - Nftu, ~cnhul', ]JOl'IILW não 
coml!t\LI!U o~ t.luu~ uutJ•as Í!ll·lldidaf,J:; >l ne111 podia eombatel-uB. 

· u Sn. C:J,NilliOSo ~L111Vt:Eti - Como não 1:omllatnu 'i Pois 
'então a. a!Jw~g:.H:ãu da ~~om~~~IILI.'!H.:ão era tal Que, podt!W.1o ele .. 
gct· Lt·cs Depulndos. J:imil.uu-st:. a apJ•csenl.m· npmms dou; ean
d:ii.lratos ·? Nito, não foi e:;lu o nwLiV01 t! lant.o asshu ~~ que tJão 
elegeu sinão um Duputndo. J'll!lo voto t•tnnulntiva, o general 
"\lberto dB ;\!Jt·eu. que c:;ltí. 1!0111 noseula na Camnt·n, 

O Sn. AJ.l\:-it:Ail Gut.~I.IIIÃJ':; - Este mgunwnto uão pro
cetle. 

O :,:n, CH>~Enosu ~lo~nQUJ>s - PaJ.'II. V • .l!:x. nüa PL'OIJCde ar· 
guwento nl~;mn, parque V. Bx. 11sltt no intcL'ClltiO de llefemler 
a camlidatura du Dr. xa.vier da Silva. 

O Sn. ,\J,J>NGo~n GUlôT,\11.\Es .:... E;lou no iul•.•t·c;se do t!ct'cu· 
'der u· \'l!t·dnde eldtora I. 

O Sn. G~:>Enosr• )l.\nQugs -Eu o.:sl.on det'endonrlo o dit•ei
iu do eamlidato eleito e tio; [.1,!,00 e lanLos >JieiLot•es que nello 
,·utaraJn e V. Ex. csi.:'L d1!l't!dendo a falsil'ieat;ão dessa vota .. 
IJÍlO. J~~Lc l'ucl.o ,J eal'il!;l.ertslico, c~:~lc urgumculo é il'l'c.Lor· 
~!Ltivd. 

O Sn.: ~LENC.In GUJ:.~t.~n,i.Jl~- dõi um aparte. 
O :::11. Gll!'IIJtOso Jl.lll\lUllS..::... Depois vet'cnJo,;. V. Ex. não 

jl!'ocure pet·l.ut·lwi: a minha expu:;il;ão. 
O Sn. ,\J,E~CAil GIJJ.~IAIIÃIIS - Eu di)Se,io até não t!ar a:pat·· 

L~::i a V. Ex. ·-:1 
O Sn. (1mqmaso M.IIIQUES - V. J~x. utio me inlet·rompa, 

]Jorque cu nãu lh>ixat·i!l nenhum dos l'u•ndnnwntos do noi.J!'C 
Ileln ta r da Comm isüo. srm t•espo.,Ltl. 

:\las, dir.ia. isto·,; il'l'etot·quivel. Não Lm t!Xomplo de um 
partido que, podendo f'le;;rJ• trrs Dcpul.adoô. não tente elcget• 
slnão dous pela volo cunmlnLivo o !)l'I!Lcnlln c!eg~r um Se" 
mtdOI', 

.Belll. Mus i:;lo ,; um~ pi'l!~umpl:ií•l. i'iós Ycrcmos depois 
a, l]tW se J•edujl; a p!.'lllont:ão eonl.rm·io. a es:;a presumpc.ão. 

CorJ'Illl u plt!ilo o o J•osul/,ado J'oi pu!Jlicado pot· toda a 
impJ•ensa dn 1:apilal do :Estado, de outt·as lOIJalidades tambcm 
{!O l~stndo. assim ~>Omo da r.npitnl un 1\epublica • 

• Tornm•:; nr:utl·o~. llOtno o CII/111/WI'cio rio l'w·wuí. i'e\ici!aram 
.O ~O\'el'llO Jlllia I'I'!!UinJ•it.lndr: .,, liil~>t'dadu do p\ldLo, " llll!:;lllo 
o Dilll'iu tltt Mau/Iii, ,iOI'IIlll ol'l'ir·iosn rln. dissideneia, no dia :;u-
guillll! no do plr•il •J. n.,silll so PI'Ol!Uitda\'n: . 

•0 pleito rio dia 30 -'- :\ CotlceJ!Ll'tH<ÜO llepulllicumt api'o· 
·''miou nn1 J't•:;u!lndo que n diJYO eneom,im• J1U1'tl ns lutas i'u· 
Lurns. O governo tc\'c contrn si u1n terço do eleitorado.» 

..... 
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rln<:lal'nnrlo quo não r•ocJiium ser.• apurada& artuellas aul.henLi
r.us, por Sf'·f't!m cvidont.cmenlo falHas, como aconteceu com as 
de Curnpo ,La ego, rceohhcciclu~. Laos pelo propriCl rncrnhro da 
.lunla Apumd{tl'lL Jll'osid.cnle da Gurnal'U Juquellc munil:ipio, 
quo ~~inha ::;ido seeJ·ef.nrio do uma das sct!rõcs eleilunto:;, o fitml 
vcrii'icou que a HUa usolignalcJ•t·u ~amo us 'dos dernai~· membros 
da mestt cslav.am !'alsil'icaclas uat]ucllas authcrüicas que o pro. · 
sidenlo pretendia apnrar. . 

· .IMe l'equcrimenLCl, que foi aprCE•entado cm fórm4 de 
pt•otesl.o, no qual a rnuiorin. da Junta Apuradora declura'.'u. 
que ü seu voto era put·n q.u., fossem apuradas as uuLhenLicns 
;verdul.leims qu~: I!Olll'ul."ist·om eDil! os JJolet.ins 'tprcscntadbs 
wrn fit·ntuH J·eeunlteciclus pulo tabelliü.n rlo lOS'al', 1'oi tnmbcrn 
indeferido pelo presidr.ntc da .Tunl;a Aput·udora. quo declnr<lu 
Hlllltlor o seu pr·ucedimcnlo " que conlinuavn a nftu submcttcr: 
ao conlludnwnlu uu. junla 'lucs tJuc;l.ões. 

A' vii·l a de Lamnnhns arhii.J:uricdnrlcs; n. juni>n. scindiu·.srr, 
n maiol'ia I'PI,it·ou-s<Y, eonvidandn o substit.u.Lo legal do subslii
lul:o do .i u iz fcclomtl ]'ara a:;sumir a prcsicloncia. Dahi provie
ram as rlu[llil:tlla:; de clivlnmn. i'icandro assim tL vontudu a Juntlk 
Aput'IHiora presidida pelo juiz C!tavcs, a qual apuroa~ act.a~1 
JniRns cnLmclns uo Cot•rci<J da capitul nos ultimo:; dias de J'c-
;\ .. 'üi'CÜ'O •. . 

O Sn. Al.r,•nrmo JIJ.LJ s - Lllvaraw l.euqJu para l'alsi!'icur.'.1 

O Sn. GgNGnoso MAnQu~s - O rcsu!l.hdo dessa falsa apu~ 
!':10ft~~ <lir>i PSI.c: Xnvim· rla Silva. 7. !lOO; Ubaldino, 7. 086. 

lllat>, os J'ul~iJ'ilmliorcs não l.ivernm euragom do t!•Jilot· :J.Lú 
G Senado " :í. Cnmam dos Dcr!U'Lados l.aos aclas, de maneira 
<JUC cün!'ct·indo-so os dip·lomas pela uniCla sé1·ie do authcnl.icus 
quo existo no Scnt~rlo, n:pnt•ar.los ·os municípios q•u,o foram 
ueclarau:os apllrudw. por e~~a junl.u, qt~c niiü poudc apurur: 
todos, J)OI'llllll nfiu lwc lnmpo para. J'uhricar mil~s de todos 
.,, murüci pi os. ver il'it:n-so quoc o resu !l.arJo é: Ubaldmo, 10. 225,; 
Xav!Jfll' da Silvn~ -1 :i~:J. 

]';is aqui, :,;,. . JIJ.•csid'onlu. como o Jli'O[ll'ÍO clip!onm do 
Sr:. Xavier da Silva nssignalu.va a viclo!'ia do Sr. Ubaldino 
do Amll>ml. Qttcro vut· t\orno ü nobro Senador l'CSP<lndcrá ~ 
CSSilS fJl'O[JOSi0ÚCS, 

o Sn. JI:I.I·'.III~Uo Ji:l.l.ts ~ Como 'é I]Ue púde chegar a IH·azà 
tL e :-s~·~a Si.Wd j hJJ (t • 

() Sn. a~~l·:flüSCI i\1.\ltQIJgs - Nol.o o :-;lll!ml!! que o,l'I>PI'C• 
ourtl.anl.e do Kr·. Xnviot• da Hilvlt 11n' Commtssuo clCl l'odlC~IJS, 
wmlnmm palav!'a di~~,,. a respeito do diploma. c t~ndo itdo 
1dneo dias .p•:ll!'a eonle~l.at' a OX!posi!;iin dn Sr. Dr. Vtllel:t· dos 
Sunlos, pJ·oeu~·udor do Sr. Dr .. Ubaldino do ~mau!, na qual ello. 
moncionnvu esta circurnstuncl[IJ de que ü. diploma_ do §r. Dr,., 
Xavier drt Silva dava cs,·c resultado, umda entao nuo arti
culou uma só palavra, porque· elle queria ver Ludo, menos o 
diploma... ·· 

o Sn. Ar.r~NCAn GUIMARÃES- Nüo havia necessidade disso; 
p. Colllmissiio o llaviCI do~nt~ezado .• : 

•' 



176 - ANN.U:S DO SE.'\1,\DO :;:: • 

U fir;. Gt!:-.'I!Iiuo'l }1.\nQt.:Jo:~ - ... do qual J'usia cumu o 
liiubu da cl'u~. 

O Sn. ALPn~uo EI.Lls-Ficou som 'folego. 
. O :>u. f:E~1moso MAHQUJl~ - Nunca mui~ ~e J'allou HCtiNJ 

dJ-()lOflHI. V. EX. Vt\0 Yer• qual O )H'OCO~Su UC que USOU; jlara, 
qerxarr.d<.>_ e~/ e ,)ln J:nr;Lo, chegar ao resultado a que clregou a 
l.omrnr:;snu .. h nrr:;rnn.l. Quando o diplflma elo Sr. X•a'l'ier 

· dtt Silva /Ire dnnr a voLur;fio. t.lu ~eLe mil n ./.anLo~ vo{.o~. o seu 
JJl'OI!IIJ'ndor .. fH~I'aiJ/.n n Cornrnb·~são ele .Pod~~~·c::;, clepi'lis de J'a!;.:et· 
tlflla dt!\'tts'l.'n:cüo em loda. n. eloit.ão 'de :.!l·í seceüe:s que ntu.n
rlat·uur as :;nn~ nut.hcn/.ieas para aqui, TJeCHu a annulla"üo rlo 
17 J', ehe~ando n esLe rcsull,ado: • 

XaviL'I.' tlu Sji\·a ...... , ............ .. , .· .....•..•• 
iUbuldiuo do .AJnUl'UI ............•.•..•....•.. ,, .• 

Voh>:.l 

2·.31Jti 
:!.2!.1-i 

Eis ao qur.• J'icuu l'<nluzido o numet·o de l!J .!tOO eloi/.o;•,!s 
que conrp:lllCI!Cl'tun lÍ elei~~o l :\[as o !liJbre llelal.ot• da t:om
mi:-.;siio, 'Jtiio ~e snU~:I'ez .a.iuda 1:0tn. essa drl.'t'Ubadn. 

O Sn. ALFilllDO E.l.!.IS - Salbc-sc, [rorvcuLuJ·a, quoJYl foi o 
llelutuJ• 1 

O Sn. GJ::-;Enoso MAHQUE~ - Pelo que consta d;t puhlicn
~üo, o Relator· é o Sr. SenadO!' WalJ'r•cuo Leal. !<1a:wudo uurit 
exeavar;üo pura aJ•;•an.iar o numero de Yotos que CI'a preciso 
sul.unetl.er ;í, aprceiu~ão do Senado c pedir o reconheciment,o 
do Sr. XnYier· da Silva, elevou o numero de 'l'ii sce(iúes tiara ns 
f/Uttcs u procurado!' do Sr·. ·Xavier· da Silva pedia a Hlllllllla
"iio a 173 ! 
' ' Não couLculn ainda com este numcro, reduziu a vot.ação 
para o Sr·. Xavie1· da Silva a 2. 203 votos c para o Sr. Ubal-., 
dino do Anuu·al, a 2.083 . .Por pouco ~uc nüo se chegou a 
zero coul.ra zero, e ainda. nesse caso, poderia pcdil· o reconhe
cimento do Sr. X1wicr da Silva. por ser o mais idoso. 

Dt1qui hn pouco moslJ•arei que pelo fll'Oprio lJUr·ccer·, o 
eleito IJ o Sr·. TJbnldino do Amaral. 

g• inutiJ· iusurgir-'So conLra a verdade. Ou h a do se pra
·lictu• o cseandulo ou ha de se rceonhccer que o eleito l'oi o 
::lr. Uhaldino. · 

De que modo o nobre Hclator da Commissão chugo1r a 
e8so r·IJsultado ·? O SJ!Oado vnc VI!!'. O procurador dn Sr·. Dr·. 
Xavier·. da Silva, ]JernnLo a Commissão, al!cgot,t que a qua~i · 
tol.alidado dns mesas f!lll quo o 81·. Dr. Ubaldmo do Amm·al 
f,uvu maioria, era nul!a, porque as actas não mcncionavum '·' 
11tllllt'l'o do voto~ olJLidos pelos mestn•io~. 'l'euho .. uqui a l'u
.dac<'fto dr• unut das ada~. flUJJ 1i, cm subsLancin, a de lot.ln~. 

• ,\~ aelns /'oram J't~itns vor· um só J'omrulurio. 1~' pl'B!:isu 
(llie o· Scnndo snibn que ao lempo J!lll que J'o;·urn eXJJedala~ 
as insl.r•twçües pm•n a oi·gnnizaciio das mesas, ainda não su 
tinha dado ·li di~sidcnein. no pnrLido governista; 

, l'Ol' isso, !'o rum todu's organizadas po1• um sú formular~o, 
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A neLa diz que <ús 2 hor·ns da tarde, não tendo npparecido 
n~nhum oi'J'icio de nomcar:üo de mesnrio, o presidente con
vrclou os membros da ,junta pnr.•a elegerem os mesarios e os 
sur~plen tes; que, corr·ido o escr·utin i o parn mesarios da pri
mcrm e sueccssivomentr par·n os da segunda., foram recebi
das tnntns eedulns nin endn um dos escr•utinios, sendo ellas 
r.Jmr•ndns com cxacln c eomploLn observancia das disposições 
do·~ 2' do 'nrt .. GG da lei elcitor·nl, dando Lal e t.nl resultado.>. 

O p~ocurnrlor do Sr•. Xavier· da Silva, allegou que essas 
ll!esas. n_ao cr•am legues. por• nfio Lerem sido observadas as 
drsposrc<;>cs do ~ 2~ <lo art.. Gt,, que manda que se conside
rem clmtos mesarros o J'. 3', 5', 7' e !l" mais votados, c 
supplentcs, " 2", ;,•, li', 8' o W', embora a neta declarasse 
que fornm fielmente observadas as disposições da lei elei
toral. 

O advogado Dr. Ubaldino do Amaral contestou, na minha 
opinião, com vantagem, essa allcg·nçüo, declarando que a lei, 
no nrl. G7, não exige que na acta se faça expressa menção do 
numer·o do vol.os, eomo exige, em relação ás i'ormnlidndes 
do processo eleitor·al, rruc a acta mencione t.nes e tnes :forma
liclndos. E nppellou pam os precedentes do Senado. De facto, 
na eleição presidencial de !OW esta questão foi suscitada e 
o Congr·esso r·esolveu, ele accilrdo com o parecer da Primeira 
Commissão de Inquel'ito,'· que esta formalidade não e!'n es
sencial: por· si sú não nnnullnva a eleição. Tnmhem o Senado, 
Julgando n eleição do Cear:\, em 1 OH, de nccôrdo com este 
precedente, r·osolveu no mesmo sentido, sendo que da Com
missão fazia parte o nosso collega Sr. Wnlfr~do Leal, que 
a2signou o parecer sem restl'icçües. 

Aliás, a actual Commissão de Poderes do Senado tem 
estabelecido invariavelmente rrue essa formalidade é substan
cial e assim nimullou eleições que continham tni defeito, no 
Ceará, Ala:;oas. e creio que no Amazonas. segundo o voto em 
separado do Sr. João Luiz Alves, quanto ú 1' e no seu parecer 
quanto ú 2'. 

Ora, se as actas do Estado do Paraná, em sua generalidade, 
vinham assim redigidas e a Commissão adoptou esse criterio; a 
consequencia devêrn ser n nnnullnção de toda a eleição; esta
riam todas as secções nullas porque o defeito da organização 
das mesas se estende no processo eleitoral. 

0 SR, LEOPOLDO DE BUUIÕES - As netas que teem esse 
defeito e dão maioria ao Sr. Xavier da Silva são consideradas 
validas ? 

0 SR. ALFREDO ELLIS - Para elle. 
O SR. GENERoso MARQUES - O advogado do Dr. Ubnl

dino do Amnrnl nlle!;n isto mesmo. Depois de contestar a 
existenllia dn nullidade, depois de contest~r que fossem nul
las ns org-anizações dns mesns por ess.n omrssão, drsse: Demos. 
porém do barato que assim se,in., nccertomos que sa annullem ns 
Aleioõcs de t.nes r. t.nos munir.ipios (pm·ece que quarento.) cm que 
o Sr·. UhnldinÔ do Amaral t.evr maioria. E' forços<l. r' r·.nn;;o
querwia Jogicn c irrecusavcl que sejam tam'b~m :rnnulltHins ns 
~.m w 
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c\eiçües dos cincf! municípios cm que o candidato Xavier d 
S!lVtl teve muiOl'JU. · n 

Ficou assim o illusLt•o H!'lator cm um bccw sou1 suhidn 
porqu~ pura annullnr !lS elotcüus uns sccoües cm que o Sr: 
Ubnldmo do Amaral Lm hu maioriu, era tumbcrn o'brig-ado a 
·~!Jnulltu· aqucllus em que a maioria coube no Sr. Xavier uu. 
Silva. , · · 

Que J'cx eu tão o lwnrndo llclntor '/ Eu vou· ler no Senado. 
Tenha o Senado puctencia; não é longo e ·julgo necessario 
mostr~r _como se a!Lcrnrnm o~ factos provados nn' propriu 
Commtssao. volnclos pelo proprto Uclnl.or da Commissão pum 
ehcgnr ao resu!lado que ,iít .cxpux. Eu ,iít disse - e si i'ôr 
contos Lado Lanho as provas aqui que nas eleições do Ceará, Ala
goas e oulr·o; l~stados, a ComnüssiLO de Poderes unanimemente 
decidiu que ns mesas eivadas dessa· il'l'egularidacle eram lo
das nullas. Foi pot•' essa rn~ão que o Sr. Senador João Luiz 
Alves valou, em ralação ú~ clci~.õcs do Paranú pela annullar·.fio 
de todo o pleito, visto que se tinham dado essas irrcguln.ri
dndcs em todas as secções. S. Ex, l'oi Jogico; apenas faltou 

·.uma cousa: que S. Ex. ;rprescntassc voto separado para que 
pudessem valar assim os que assim entendessem, inclusive 

\ S. Ex. · 
Mas o Senado vae ouvir o que disse o Rel:llor do pat•ecer 

para se livrar do becco sem suhida. u que me referi ha pouco. 
Diz o parecer: . 

<A primeira questão que se depara ao exume da Commis
são rí a rolnLiva ú organizacão das mesas que presidiram á 
eleicão na mario ria dos munieipios>. . . (JtL mostrei que foi 
em todos.)... «C que o procurador do candidato Xtwim• da 
Silva considera constituidas eontra a expressa disposição da 
lei, parn concluir dahi, nos termos do arl. HG, n. 1, da lei 
eleitoral vigente, pela nullidade das eleições realizadas pe-
rante as mesas asstm oq;anizndas. , · 

E' &em duvidn. imporL:mtc a questão, porque do cri\erio 
que foi' adoptado para res~lvcl-a .est.t\. nu realidade dcpenden.~e 
o julgamento do P·ICJ•to ele 30 de .lanmro no Estado do P[l,ranu. 

· A Commissão, conhecendo das eleições, realizadas nos E~
i.ados de Goynz e AlngOas, cm pm·Gcot•os unanimes que fGrnm 
nr>provndos pelo Senado, na presente. sessão legislativa, não se 
nfa.~·lando, aJ.ii\s, elo criLct•io aclopt,ado cm le[(islatu.ras o.nterio
res ·com inle!ligenciu liberal do texto da lei, tem crms.agrado 
wrno !'egt·a qu.r;, con.suitt!id~ legalmente \1 junta orgnmzad~·~o. 
das mesas. a stmple~ onussiLO, no. J•cspectivn acta. da espeeJfl
car,ão dGs votGs dados. aos cidadãos escolhidos para mesnrios c 
supplenLes não deve por si só de·lerminar a annullaçã0 das elei7 
nões perun.le cllas realizadas, não obstante da leLtra da le1 
resultar a conviccão de ter o legislador (}(}!TI essa exigencia 
protendldo llubilitnt• o poder ''erificndOI' n conhecer da regu
l~J·idadc com que foi observado o processo por ella reeommen
dado parn nsso neto prir!:prd!al da oleicüo. ~ .. 

Do 'l'ttelo tal omtssao, 1soladamonte, nao tem levado ns 
cominh;süm;. Zlo Poderes a Lão rudicnl ROlu~ão. Os pa:rocerr.s 
que a acull~elhant. assit;)lala.m concurronte,weu~o com ella, 

' 
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outras circums.tancias, facto;. o incidente~ occorridos dumute 
o Jli'O~oss" olcitorur. f!UC, <.lcnuneiundo a existoucia da f!oaude 
om sua~ diversas moduli<.la<.les. conLl'ibuem para alterar, mo
dil'ietu· ui:l inverter o resultado real do pleito. 

Adop Lur critcrio diver•;;o ( ... o não 11doptou outro), ou 
rostl'iugk-oo o pode!' veor·Hicador no texto literal da lei, seria 
talvez autorizar :;.olw;ões ab:mrdus. 

No fll'OP·l'io Estado. cujas eleições a Commissilo ora es
tuda, podeJ·-se-·hia cxaclunwnte verifi~ur essa hypothese. 

«lturissimu é !\ nela de organização de mesas. no Paraná 
em que lenha a r·espcctivu junta consignado o numero de 
voto~ l'Occbido;; pura mesurius c supplentes .. Bem poucas das 
que a Gommissúu examinou trazem essa especificacão. 

Annulla!· todas :;ú JJC!' esse motivo, s•cria .crear uma si
t.uaoão para a CJUal a loi não oi'fcrece r·emedio, desde que as 
mesas só pódem· ''-'~' 01·gaaizadas no fim de cada legislatUl'a 
paru a se:;uinle. O Estudo Leria de ficar com a sua represen
taçüo tlesirutegrac!a, no :-:;onado da Hepublica. durante tão ·longo 
per iodo. 

Para não chegar a e,ssa solução, que serià injustificada e 
absurda, prefere a Commissão adoptar o Cl'ilcrio mais liberal. 
aliús jú .cou.sagrado pela ,iurisprudencia parlumen.l<lr, de só an
nullm· cleicõcs peJ·ante mesas organizaclo.s .com essa transgres
são da lei, quando com ella concorJ·arn. no p7•ocesso eleitoral, 
outras rullaô, cir·curnslanciu.s e !'actos que, importando em 
infracções legaes, lJOssam ser eonsideruclos verdadeiro.s .mani
l'osta!)õe.s de Jrouu-de que inl'lua para modificar e alterar o re
sultado real do pleito. 

Adoptando esse criterio para base do seu es'.~;do. I·as:a a 
Conunissüo ao exame simultaueo da organizacii.o das mesas 
e do PI'Ocesso eleilor·al em cada um dos municípios do Estudo, 
,P!'O!luncümdo-;;e u respeito da validade ou nullidade d!J.S' res
J;cctivas eleições. 

Eis aqui, Sr. Presidenlc, o resultado a que chegou o ii
lustro· llelalor da Gotnmissão 1mra ladeUl' a dil'fieuldade, ·at~ 
tribuindo ;i Commissüo um procedimento que ella não tev:l, 
isto é, do só considerar nullas as eleiçücs occorridas perante 
wesus organizadas com essa .transgressão da lei, quando com 
ella concorram. no. p1'ucesso eletoral, outrils faltas, cir
cumslancias e 1':1ctos que irnport.em em infi·accões legaes e na 
irrr.gularidade do pleito. . 

Sr·. l'residen.te, este to,pico do parecer é a um tempo 
inexacto e absurdo até ao ridim' i o. · 

O Simado ouviu a leitura a '; uo eu venho de proceder, do 
.parecer, em quo o nobre Helatui' declara .que se inspirou no 
p!·ocedimento da Commissão ncs•La mesma verii'icacão de po
deres, em que adoptou essl.l. criterio. crit<wio, aliás, já post() 
em p'l'uticn em relação ao Julgamento das oleicões de Goyaz e 
Alngoas. 

O Helator, Sr. Pres.idcnte, da eleicüo de Goyaz, foi o nosso 
eolle~·a Sr. Luiz Vianuu. qu-e consumiu na sua leitura mais ou 
menos cinco minuln~. S. Ex. diz que siLo nullns Laes o Laos 
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eleições, que são validas taes c tacs outras, e termina opi
nando pe]p I'Cconhecirnonto elo Sr. Eugenio Jardim. E tudo 
i;;to cm quaü•o ou .cinco periodos, apenas não dizendo uma 
palavra sobre a questão ele que ora tratn.nios. 

Vejamos agora o que o~correu em relação ao Estado de 
Alugoas. Ahi, Sr. Presidente, é mais saliente a inexactidão, 
porque o parecer que foi dado pelo Sr. João Luiz ·Alves diz 
apenas sobre a elciçü0 do municipio ele Penedo: 

<:A neta não consigna a votação da dos mesarios e. apenas 
diz que foram ~considerados cl'recHvos 0 i", 3", 5" e 7" mais 
votados. sendo que como Laos figuram os. que na ordem da enu
meração dos nomes são o i", 2", 3", 4" e 5".» 

Não houve s1orteio. A nullidade é semelhante á que occor
reu no município de T.raipú, pedida pelo candidato Monte, 
como veremos. 

Agora Traipú. 
NcsLe município houve duplicatas de juntas organizadoras 

de mesas. · 
Sobre a Junta opposicionista. cuja legitimidade contesta, 

diz o candidato i\lonl.e, depois de apontar outras irregularida
des: <Do exame .da neta dos trabalhos da junta organizador·a 
,iá inieinl e irremediavelmcute nulla, .s·e verifica que as. mesas 
della surgidas foram consWuidns por modo diverso do pre
scl'ipto na lei, o que, ex-v'i do art. HG, 1", da lei ~leitora[, 
torna nulla as eleições perante ellas realizadas. 

E accrescenta: 
<Assim diz a acla que, Lendo comparecido quatro mem-

. hros da Commissã0 de alistamento, recebidos• e apurados os 
votos pura a i" sec~ão. J'ornm votados ... e dá o nome de dez 
eleitores, dcclnrand0 em soguida <sendo eleitos membros ef
fectivos F. F. F. F. c F., i', 3', 5", 7" e 9" rnais votados. e sup
IJlentes F. 1". F. F. e 1". 2", 4', ü" s• e 10" votados.• 

Pelo que conclue o candidato Monte: 
. •Das duas uma: ou não se fez a eleicão e foram esw

lhidos a dedo os mesarios ou cada memhro da junta em vez db 
deus vot.os tev.e direito a quatro ou cinco. 

<Nullas siio, pois, as eleicões perante taes• mesas reali
zadas.> 

Diz o parecer, que foi assignndo por toda a Commissão, 
inclusive pelo nobre Relator dns eleições do Paraná, Sr. Wal
fredo Leal: 

E' proccdenJ,c a arguição que, aliás, como vimos•, se Ílp
plir..a a. outros munir;ir;lios. E', porém, iS'Ilal,mcnte !1Ulla a or
Ernniza(•ao de mesas :le!La pela .run:ta governrsla, CUJa n,ctn n'IO 
nJOneionn n numero de votos obtidos por cada mesnr10, new 
diz ~i foi observada n intorpolnc.ão prescripla pelt~ lei. pa
rer·.cndo que o> mesarios. c supplentes J:ornm tnmbem escolhl
dos a dedo. ·. 
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A estas corisidornções submetteu-se a Cnmnru dos Depu
tados, unnullando as duplicatas governistas e apurando as 
outras. 

Preferimos adoptar o alvitre. mais fundado, de desprezar 
todas. · 

Annullnram·se, portanto, estes dous municípios - Pe
nedo a Traipú - pe.la simples inohservancia dessa formalida
de, isto é, dn dcc.lal'ar:ão do numero de votos de cada um dos 
mesarios eleitos para ns respectivas secções. Logo. não é 
exar.to que n Commiss:io tenha aclopt.~do o criterio que lhe 

· atlribue o parecer; adoptou o eriterio contrario e dahi o voto 
do Sr .. Tofio Luiz Alves, opinando pela nullidade das eleições 
do Paranll. 

Chamo agora n nttenção do Senado pura o absurdo de.sta 
thcor•ia de pr•ocnr•nr no rr·oresso eleitoral rins secções funda
mento para n nnnullnr)iío ela or~:nniznoiío das mesas. E' lo
gico que a nullidarle ela organização das mesas se estende ao 
processo eleitoral cln todas ns secções do respectivo municí
pio; mas que as irrr.gularidad~s das secções que funccionam 
30 dias depois rct.rot.roinm ao acto da organização das mesas 
é um absurdo, é o rio correr ·para cima. (Apoiados.) 

O Sn. Ar.FRilDO Eu.rR - E n:'io será a primeira vez que ilo 
Senndp o rio corrn para cima. · 

O Sn. GF.NEnoso 'MARQUES - 1\fns n verdade tem uma força 
irresistivel. que omeaçn e suplanta aquelles que querem 
dcslru il-n. P. o Senado vno v~r. 

·· Desce então o parecer, depois de examinar· e nllegar a 
nullidade :reral ela or::mnização das mesas, n referir-se aos 
actos prntir.ndos nas sor.r,.iies, e encontra aqui uma acta que 
não foi conr.ertndn Je:ralmcnte. nlli .. umn authentica que niio 
foi assiA'!ladn nelas mesa.rios. Depois, at.irn-sc no arbítrio clr 
considArnr r.omo fnlsns ns nssign·aturns dos eleitores, etc., e 
tudo isto para nnnnllar o município inteiro, quando era pre
ciso que se referisse n .secção por secciio. 

O Sn. Ar.rnlll)o Er.r.rs - Perfeitamente. 
O Sn. RraF.TRO GoNçALVES - Rem duvida. 
UM Sn. SEN.\DOR - E' o concurso da fraude que deter

mina n nnnullnçiio. 
O Sn. Gr>.Nllnoso MARQUES,- Quando ? Si esse concurso 

se drtr no nMo dn nr!l'nni?.nr,.iio dns mr.Ans. sem duvida que· ~.e· 
termina n sun. nulli~nrlo: si. porrm, n fraude appar~cer no 
processo dn cl'ei0i'in. nnnulln n scc~ITn em qnn se mnnifes!ou, 
mns niio as nnt.rn.~ srccõrs no mnniripio isP.nfM d~~sc vicio. DA· 
vin, pois. o nrlnt.nr rxnminnr srr~fío nor ·sncciio: niio o fr.z. rlri· 
:<:anelo rscnpnr rlh·m·sns rln snn r.riticn. Eu. porém, Pxnminoi
rts todas r verifiquei que hn diversos qne o par~cer niio men-
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' 
cionn e que, portanto, nüo se lhes atLribuindo VIOlO algum, 
niio podiam deixar de. ser inclui das entre as a.pprovadns; en
tretanto, não o foram. 

T8es sfio ns soguintes: 

M·unicip'io de Cu1•ityba 
Votos 

,l,. secçüo: 
Ubnldino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135' 
XaVier . .......................... ; . , . . . . . . . ... . . . . . 1.1 

Ubaldino. . . . ............................. , . . . . . . . . 123 
Xavio1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

. . Ôu Spe(;ão ,: 

Ubaldino. . . · ...................................... . 
X 
.. 

n'r1er . .................... , ..................... . 
101 
24 

Ubaldino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
Xavier . ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1. o• secçflo: 
Ubnldino . .... o o o o o •••••••••• o. o •• o o •• o ••• o. o ••••• 68 
Xavier . .. o •• o ••••••••••.•••••••••••••••••••••• o • ••• • 2 

ilfnnicipio de Entre Rios 

3 11 SCCI}ÚO: 

Ubaldiuo. . . . ............ o •••••••••• o • o ••• o • • • • • • • 41'· 
~Xavier'. o ••••••••••••• o o •• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 

Município dn Lapa 
o~~ sec(;ão: 

Ubn Idino. . . . ............... o ••••••••••••••••••••• o ltS 
Xn''ÍI~l' . ... , ................................. o. o... 2 

Mu.nicipio de Ponta Gi•osaa 

lt n seccfio : 
Ubnldino. . . . ......... ·. o •••••••••••••••• o • • •• o. • •• 

Xnvirl'. . . .... o • o • o • t ••• o ••• o ••••• o .. •• • ••• ·o • • ••• • • 

, UhnJdino . .... t ••••••••••••••••••••• • • • •• • • • • • • • • • 

''"\'!'<'!' " ••••••••••••••••••• · ••••••••• ' ••••• o\.U o o o o 'O 0 0 

ó5 
27 

49 
9 
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• • •••••••• o ••••• o •••••••••••••••••••••• 

••••••••••• o ........ o •••••••••••• o ••• o ••• 

,llmrici}Jio de S . .To.w! dos Pinhaes 
3' secção: 

i83 

49 
o 

qbn..ltlin.o. . . . ............ ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 60 
:\.aVJOl', . , . , , • , , .. , , . , , .••. , • , , , , , . , , , , , .•••• , • • , • , 23 

UbaJd i110. . • . ....••.•...........•••..•.••.•....... X .. . av1er.·. . . . .•..................••..•..•.•.......• , 
~, '' SC"t'"tO' .. .., ~ ~ . 

57 
!l 

[Jbnldino. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8fl 
XU\'ÍC'l'. . ...... o. o • •••••••••••••••••••••••••••••• o. 1 

911 sot•r~"'to • ..., . . jl ' • 

Uba.ldino. . . ..................................... . 
X . 
~ n.v1er. . . . ......................... · ............... . 

Total: 
Ubnldino . . , ...................................... . X . • · ilVlCJ', , , , .. , , . , , . , ....•.•... , .. , , • • • · • • • • • · • • • • · · 

59 
18 

999 
174? 

. Addiccionnnclo r.sscs votos ao que o pm•ecer imputa nos 
dous cnndidnt.os, o resultado ,: 0 seguinte: 

Ubaldino. ·. . .................................... . X . . . nv1er. . . , ...................................... . 

Votos · 

3.082 
::U57 

Porf.nnto, pelo proprio pm·ecer do illustre Relator da 
Commissiio, o eleito faLo Sr. Ubaldino do Amaral.· 

0 Sn. ALENCAR GUIMAHÃES - Não apoiado. 
O Sn, GENERoso MAnQUES - E' evidente ou então não hn 

logicn c o que prcvnlecc 1\ o arbitrio, n violenci[l da opinião 
dn Commissão. snltnnrlo sobre todns ns considerações, sobre 
n verdade, solll'e as netas, sobre tudo. 

0 Sn. ALENOAn GUIMAl\,\llS dá um npnrte. 
O Sn. GEN!lnoso RL\nQuEs - V. Ex. quer negar a elo

quencin elos nJ~nrismos ? 
V. Ex. nüo ·examinou lbcm ns secções o ngorn está ar

. ropendido. 
O Scnndo Jm do volnt• pelo pnJ•t;ccr. mns com este grnndc 

escnndulo: quo pelo proprio p~recer da Commissão o eleito 
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.é o .Sr. Ubnlelino elo Amnrnl; (apoiados) assim como foi vi
ctorwso nas umns, e no diploma elo Dr Xavier, é vicLol'ioso no pm·ocer~ da Com missão. · 

O ~R. HuY BAnuosA - A consideração de v. Ex. é irresp~ndrvel. 

0 .SI!, LEOPOWO DE BUJ.I-IÕES - E hn de sel-o neste recinto. 

O Sn. GllNERoso MAilQUES-Agom devo dizer· que o Sr. Xa
vier da Silvn, assim como o nobre Senador Sr. Alencar Gui
marães for·nm cleiLos pelo mesmo l'Or'lllulario de actas de organização das mesas. 

O Sn. ALENCAn Gur~!AilXEs - Hespondo a V. Ex. com o 
mesmo argumento ha pouco empregado por V. Ex. Jloi éleiio 
em uma elei~.ão em que não houve contestante. Nesse caso 
o Senado não entra em exames de actas; recebe-as e reconhece os eleitos. 

1'ivomos aqúi opportunidade de dar em um só dia treze 
pareceres reconhecendo Senador·es que não sofl'reram con
testaciio. ( 1'rocam-sa apa1'tes.) . 

O Sn. GllNJmoso MAHQUES - V. Ex. sabe que desde 1011 
•as actas do Paraná siio organizadas por esse mesmo formularia. 

0 Sn. ALENCAII GUIMARÃES - Não sei. 
0 SR. GENEROSO MAilQUES - Sabe perfeitamente. V. Ex. 

foi ouvido quando se organizou este formularia. 
O Sn, Ar.PHEDo ELLIS - Faz-se de desentendido. 
0 Sn. GBNEIIOSO MAilQUES - Vac O Senado ouvir outro 

orgumento. Não <l só por estes Lt•es factos que a eleição do 
Sr. Ubaldino ,; inconteslavel. Ha ainda um outro. A Com
missão J)Odiu a nullidade da l" secção da capil.al pelo unico 
:fundamento de que houve alli trcs votos de menos, que a 
acta não explica. O Senado va,e. ver que isto não é exacto, 
pela propria acta que vou lei'. Eram muitas as seccõea e 
por isso o RelatOJ' du Commissão não teve tempo de 
:fazet• um exame minucioso das 21ft nuthenticas, além das lis
tas de assignatnms. Era um i.rabalho difficil para realizai-o 
em cinco dias e por isso impossível seria deixarem de cahir nesses enganos. 

UM Sn. SJ~NADOR - Mas não podiam fazer affirmacões :falsas. 

O SR. GEN!lnoso MARQUES -Está aqui n acta dn 1' secção. 
Nelltt votmnos cu o o candidato Carvalho Chaves; foi l'iscn.Ji
zada pelo fiscal . do Sr. Carvalho Chaves, o Sr. Fmncisco 
Negrão. Attenda o Senado. 

Diz n acta: 
«Aberta a urna pelo presidente, este contando as cedulas, 

separou-as segundo os seus envolucros, e depois annunciou 

J j 
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o numt"o dcllns, que foi ·li" e mais um em separado, para Se
nado!· (pOI'I.nnl.o, I 15) c de 115 nmis um 'em separado c mais 
.um voto a uoscobm·to par·a Deputado, conforme adeante se 
eJ.:plicarú.>. 

Adeantc vem a e:~:plicncão. 
O Si\. AT-I'..NCAI\ GurMAIIXEs - E' o que diz o parecer. 
O Si1. GENJmoso ~IAnQUEs - V. Ex. tenha pacicnciu não 

se fatigue inutilmcnl.n. Chamo n sua nttençãa; Vamos' por 
part.cs c havemos do chegar ao J'im, apczar de todas as in
terrupçtics de V. Ex. O nob,·e Senador vae se certificar, por
que são ainda os nlf(nrismos que fnllam. 

Diz a neta que hn umn. differença de uma ceduln a mais 
para Deputado, Hi, c uma n menos para Senador, H5. E 
isso a neta CXQlica; diz clla (lt!) •um eleitor votou com duns 
cedulns pnr·a Deput.nrlos.> . .Portanto, em vez de HG cedulas 
para SenadO!.' l'eceher·nm-sc I. :1.5. 

0 Sn. At-l~NCAH Gur1L\R;\ES - H G • 
. O Rn. GENJmoso ii'!AnQur.s - llü diz n neta, que é o nu

mero l.ol.nl de ell'itores que votnJ·am, mas que um eleitor vo
tou com duns ccdulas pm·a Deputado. A mesa só veril'icou essa 
irregular·idade quando eontou as cedulns. 

A!~'Orn, n apurur:iio é a seguinte. V. Ex. vae ver que eu 
estude! essas actas melhor do que V. Ex. : 

Votos 
Dr. Ubaltlino do Amaral .Fontourn, açlvog-ado residente 

na. Capital Federal. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . 88 
• D1•. Francisco Xavier dn Silva. advog-ado residente em 

Curityba. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Em separndo .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'L 
General Alberto Ferreira de Abreu................ 1 

V. gx, erJ·ou na sommn. Estes alg-arismos sommam o 
total de 11;, yotos. 

O ~IL V!C'I'OillNO Mo:-~'l'l•:mo - ,\ moda n:;oJ•a ,: m'l'ar. . . 
O RIL ,\noJ.Ptrn f;ünno - E' mnilo !;!'ave. 
O Sn. (li~~mroso ~L\ItQUI"' - O par·ecer, !lOl'l.tnnlo, ú falso, 

J~rqu1e sommüu mrml!t'OS difl'eJ·enles dos que constam da neta. 
-A ar ta est;'L a~ni; nfio ptlde se1· clesmenlida. 

~i. n.~..,im t;, ~~ si n Commiss:Lo no :-;L•u pnrccer nüo nileg.ou 
<lntras nulliclarlc~. qnanl.íl a primPirn soeção, essa eleve Sl'l' 
U[l[ll'O\'HC]:\, 

n ,.;;1\, ALI•:N<:.\1\ GLII~IA!t\J·:g- Alir'g'Ou, V. F.x. só l]llt't' 
nceoitnt· ltima :;t~t·t:fw i:-;uladn dt• munkipi{):-', 

O Sn. G"Nil!loso ~LHtQUEs - ~las J10l"quc V. Ex. se refere 
t\s ~·ece.:ies '? P~r·quo não pnrlo u unnull:u;iio de todos os muni
ripio~ 1 S1 (!s:ms it'l't'~tt-kt·!"idndl':-' n~n Pxislt!ll1 na sccr:fio, como 
qu.<Jl' v. Ex. a nn<nlillll'ilo tlelln '! Ou en ustou comrlelumenltJ 
desl.itu ido do senso eommum, ou V. Ex. cstt\ dizendo urn 

• 
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paradoxo para FJUo•t.r.ntnr a todo transe o parecer, com o qual 
niio pó de .·dei:mr de ooncordnr. 

O Sll. Vrc·romNo l\!oNTEmo - Princip.nlmente com as con
Clusõe.s: 

O Sa. GP.NEnoso MARQUES -Passemos agora ú 19' secção. 
O parccnr f arnhr.m nunulla n 1 0' sccGÜO de Curityba. Quanto 
a essa secç:lo s6 se nllo~m que a uuthenliDu não veiu concm·
tada pelo l~br.lli:lo nern m··signnda pelos mesarios. Dada a 
cxistencia dessa irre;;ularidade ntt authcntica, mas aprescn
.J.ando-se o livro Dri:;inttl cm que a nela .cstú. lançada c assi
gnadn .por lodos os mcsarios, cs~·a annnllacão subsiste ? O pro
eur:ulm.· do ~r. Dr. Ubaldino do Amm·nl req.u.isilou esse livro. da 
Camara dos Deputados, ;mrJe se achnvu cm virtude de requi
sição feita ;L requerinwnto elo Sr. Carvalho Chaves; mas o 
nolJrc Relal.or ela Commis~fio não o aprescnLou no dia cm que 
leu o scn parecer. as~·im eomo niio npresentou acta nenhuma, 
porque deixou lodos os papeis cm rasa c nli.o se poucl:c, fazer 
a vm·il'jcnl:-ão. 

O nobJ•c Ilelalor niio pôde eonf.cstar est.a minha affir
mur;~o. Appello para o Pr.csidenlc da Co1nmissrto e pura ao• 
varias pessoas que assislirum :i ·ncunião o viram que na oc
casiiio nenhum papel foi atl!'osentado. 

O s~. Rm: BARBOSA - Só resta bater no peito e reconhe
cer o erro. 

· O SR. JJllOPOLoo or. BULHõE's - O parecer deve voltar á 
Commissão. 

O SR. GENI>:Boso MAnQUES - Peço ao meu cóllega, Sr. 
cons6lheim nuy BurlJOsa. qtie tenha n bondade de verJficar 
si csl:i ou não a.ssignudo pelos me~arios o livro da secção drl 
Curit~ba, (Entrega o Uvro ao S1-.. llny Barbosa.) · 

O Sn. RrJY BAnnos,\ - E'·tão de facto aqu.i as assrignn~ 
turas. 

O Sn .. GE~Ertoso MAnQuEs - Quantas são ns assi:;na. 
t ? . uras . . 

0 SR. llUY DARDOSA - São cinco. 
0 Sn. ALP.NCAR GUIMARÃES - 0 parecer rofet'C-SC lis a\J

lhenl.icns. 
O Sn. GllNEnoso l\[AnQUEs- Como, si o ·livro rí requisitado 

pelo cnmlidato da oppnsição? Nunca se viu anniJllar uma 
oleiçito por defeito elo nu lhcnt.icas, estando presente o livro 
original. Será csto o primci·ro cnso. 

O Sn. nuy BARBOSA - Só r.csl.n c.orrfcssnr o erro. dennl.e 
do livro de otidc é cxtrnhida n m.tthr.nticn. 

O Sn. Ar.Pmmo Er.r.rs- g• n'unicn snhida decente. 
O Sn. GEXEaosn MAnQUER - A drcimn nona sr.cçiio deli 

cslo resultado: Uhnldinn rio ,\maral, 'iü volos; Xnvicl' da 
Silva·, H valas, Somma: U!Jnldino do Amam], iG~ vot.os: Xu-, ., 
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v•ier da Silva, :.o. Aildic.ionnclos os valo>·· dessi1S duas sccQõcs 
aos do par·ecor, Lemos: Ubalrlino rlo Amaral com 2.21,7 volos e 
Xavier ela Sllva com 2.:"llt3, 

0 SR. LEOPOLDO DE Bur.HÕES - Não póde deixar de ae~ 
reconhecido o Sr. Ubaldino do Amaral.. V. Ex. acaba de 
fazer a prova da eleiçiío mais livre que tem havido no Es~ 
tado. 

0 SR. GENEROSO !\!ARQUES - 0 Sr. Relator, depOis de 
examinar todas ns secções, menos aquelli1S a que eu ha pouco 
me referi, aponta uma série de irregulo.ridades, entre elli1S 
a das assignatm·as dos mesarios, nas authenticas, não con
:rorirem com a lista de assignaturas; as das assignaturas dos 
eleitores terem sido feitas por um só punho; a dos fiscaes 
aprcsentnren1 ]Jrotestos, que não foram :acceitàs, e outras 
mais. Mas, senhores, ó poss\vel que, de 2i4 secções, incorram 
em nullidade substancial 173? Não se está vendo o proposito 
de fazer conta do chognr? Como foi que o nobre Relator che
gou a eRte resultado? Prestando attencão unicamente ás alle
gações do procurador do Dr. Xavier da Silva, que ailás, fo
ram respondidas com vantagem pelo Dr. Villela dos San
tos, procurador do Dr, Ubaldino do Amaral. Mas S. Ex., 
fez ,justirn ves~;a, núo ouvindo, como dev111, a· parte con
traria~ 

Foi este o processo pelo qual se crucificou Jesus Christo., 
O nobre Sonndor, .~eu ministro, seguindo o mesmo procedi
mento, está preparando a crucificação do innocentissimo 
Sr. Ubnldino do Amaral. 

O SR.. RuY BARBOSA - O que 6 o mesmo que crucificru: 
o Christo outra vez, porque Christo é crucificado toda a vez 
fJUe se crucifica a verdade e a Justiça. 

O SR. Gll:-<Enoso ·1\lARQtms - Na Cnmnra dos Deputados, 
eu U!Jsisti ao processo dn verificnol\o de poderes dos Deputados 
eleitos pelo Paran:i. Alli p1·ocedeu-se, perante a Sexta Com~ 
missão, a.o exnme meticuloso do. eleiç.ão, acta por acta na 
presença dos candidatos. ' 

Assim, chegou. a esse . resultado a Co=issão presidida 
pelo Sr. Carlos Pc1xoto, cu.1os escrupulos e competencia nes-
ses assumptos, ninguem desconhece. (<lpoiados.) '-

Um dos Deputados governistas foi reconhecido por 14 mil 
r. tantos votos; os outt·os dous, com 13 mil e tantos votos· e 
o Depnkulo elo tcl'CO - rli,:;nmos rio quarto - por seis rrriÍ e 
tnntoA votos, O oul.m enndidtün ria onpos!r~üo niio. poudD ser 
reconhecido porque nii.o ha cinco Jogares no. representação do · 
mou l~stado, 

O Sn. Anor.Prro Gonno -· Quantos candidntos apresentou 
:1 opposiçito do Pnrnn:\ pnrn Deputados? · 

,, 0 Sn. GENEROSO ·1\l.\RQUES - Só dous. 
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O SR. ADor.PHo Gonoo - Entiio reconheceu a superiori
dade do partido governista. 

O SR. ALENCAR GmMARÃES - Isso niío é argumento. 
O SR. Aoor.PHo GoRDo - Parece-me argumento dos mais 

sérios. 
0 SR. GENEROSO MARQUES - 0 caso é que a CommissSI!.O 

parece só ter ouvido para um lado - o lado em que estava 
o advogado do enndidato Xavier da Silva. 

O SR. ALPJmno ELr.rs - Calafetou o outro de proposito. 
O SR. GENEnosn MAnQuEs - Não tomou em consideracíio 

nenhuma dns n llcA"açõcs do ndgovndo do candidato Ubnldino 
do Amaral. Portanto,· niio pre~iso entrar na annlyse de ou
tras bnsrs do JHlrrcPr. nnis que. a<\rcitnndo-n poJ• essa l'ôr·mn, 
o resultado é o reconhecimento do Sr. Ubaldino do Ama
ral. Para que repetir o que já c~t:í publicado no trabalho do 
Sr. Vil!eln do~ Santos, advogado do Sr. Uhaldino do Ama
II'a!? Alli cst:í a rr.sposta cabal, alli está feita a demonstra
ção de que .i:í perante as urnas. ,ii\ perante o diploma do 
f:lr. Xavier ria Silva, ,ii\ prrnutr n, proprin contc~taçl'io do 
procuradO!' do Sr. Xavier da Silva, o eleito é o Sr. Ubaldino. 
E eu demonstrei que ainda o é, duplamente, pelo proprio pa
recer da Commissão, .i:í quanto ás secções que omitte, já 
quanto " duas dos ~eccões, cuja nullidade propõe. (Apoia-
dos.) · 

F. si elle. (J o eleito, por que não sr.r:í o reconhecido? Será 
por ser indigno do Senado? (Nãn apoiados.) 

0 SR. LEOPOLDO Dll BULHÕES - E' por ordem dO Sr. Pi
nheiro Machado. 

O SR. GllNERnRo MAnQuEs - Será por outro· motivo? 
Qual? De outro qualquer Jogar poderia clle ser repellido, 
menos desta Casn, onde exerceu, com o maior brilho e digni
dade, ns ftmccões de Senador pelo Paraná, na Constituinte, 
presidindo n Commissii.o rlos Vinte e TJm, que deu parecer 
sobre o prn.iecto da Constituioão da Republica; occupando, 
Sr. Presidente, a endeirn. qnê V. Ex. ho.le occupa, como 
Vice-Presidente do Senado, cnrl!'o para o qual foi eleito por 
unanimidade. e no qunl teve n honra de. dar posse ao Dr. Pru
dente de Moraes. primeiro Presidente civil eleito depois da 
proclnmar,.ão da Republica. . 

R direi ninrln mais: o Dr . Ubaldino do Amaral tem oc
cupndo com brilho as posiçi'ir~ mnis eminentes· qüe lhe teem 
sido conriadn~. como ns rle Ministro do· Supremo Tribunal, ·· 
arhif.rn rm rlh·rr~n~ (flH~~t.fírFi inl.r'l'nnriOl1MlR, r nr·rnn~1 nwrln. 
ao Indo do ominrnt.cs .iuri~consnltos ramo o conselheiro Ruy 
Barbosa, Cln\'i~ P.rvi!n~~un r J,nrayrtt.c, o lo!l'ar de arbitro 
brnzileiro nn CArtc Pormnncnto rlc Arbitrn!'cni' nn Hnyn. E' 
a um homem desses, companheiro na propaganda da Repu-
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b!Jca de Prudente de Mornos, Campos Salles, Quintino Bo
cavuva. Francisco Glvecl'io u outros proceres, que se nega. 
un1 Jogar ncslu Casa: um Jogar pura o qual foi eleito por 
gmnde maioria pelo Estado do Paraná?! 

Isso ú uma vetgonila! ... E' um escandalo... (apoiados), 
contra o qual o meu l'.:slado protesta, contra o qual protestam 
a opinifLO 'J)Ublica e a dignidade nacional: (Apo·iados.) 

O Sn. ALJl~CAn GUIMMÜES - Peco a palavra. 
O SI\. GEN~>ROSO l\IAHQU!lS --'- Tenha paciencia; ainda não 

conclui. Vou, Sr. Presidente, apresentar uma emenda, de ac
ctlrdo eou1 o cnunc.ado do \l:tt·ucct·, c un1 >u!JsLituição ás suas 
conclusões, is<o é, propondo o reconhecimento do Sr. Ubal
dino do Amaral. 

Não me illuclo, Sr. Presidente, sobre a sorte da emenda; 
mas restar-me-h11 o consolo de v1lr figurando nos nossos An
naas o protesto que por esse meio lavro contra o esbulho 
qu" se quer fazer do direito do eminente brazi!eiro, o Sr. 
Ubaldino do Amaral, a quem o Senado quer fechar as suas 
portas indevilla c indecorosamente. 

VozEs- Apoiado. 
O SH. GENtmoso MAnQuEs - De futuro, Sr. Presidente, 

quem quer que manusear os Annaes desta Casa, verificaró. a 
maneira por que aqui se procede no actual momento no to-
cante a reconhecimento de poderes. ' 

Urna ns,o;emhil~a reruhlieaua quo fceha ns .;;ttns poi'tns a 
um republicano das tradições e altivez de Ubaldino do Ama
ral, portadot• de um diploma victorioso, faz obra de Saturno 
devorando seus proprios filhos. ' 

Mando á Mesa a minha emenda. (Muito bam; muito bem 
O orador é mnito aum.primentado por diversos Srs. Senadores 
presentes.) 

Yl'm n mesa, é lida, apoiad'a e posta conJuntamente em 
discussão com o parecer a seguinte 

llMgNDA SUDS'l'l1'UTlVA 

Considerando: 
·r, que o resultado geral da eleição foi - Dr. Ubaldino 

do Amaral, H.507 - 170 om separado, votos; DP. Xavier da 
Silva, 4. ;23 - 5 cm separado: 

U, qL11e pelo diploma do Dr. Xavier da Silva, e feita a 
apnrnçiio relas actas existentes no Senado, o resultado é -
Dr. Uhaldino do Amaral. '10. ~55 - 170 cm sepnrndo, votos; 
Dr. Xavier ela Sill'a, 1,. 551, - 50 cm separado: nr. Que relo pro1'rio par,,cct• é o resultado favol'Uvel no 
Dr. Ubalrlino do .\mal'n I. poi• nfio 111Cl11:iona nllc falta. vicio 
ou iN·e>gttlaridndCl nas se1;uinl.es -~e~ç.ües olüitoraes: Curityba, 
,í•, 5", G\ 1511 e Hi 11 ; Entre-Rios, 3"; Lapa; n~; Ponta Grossa, 

, 
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·Í'\. 51l ü ü11
; S. José dos Pinhnos. 31

\ Qn ·C 711
; e Tibagy, 2~; m·ns 

<ieJXOU de npur·m· os votrJH nollas cln·dos aos rlous eancltclatos, 
isto t!: Dr. Ubalrlino do Amaral Fontoura, !JOQ votos; Dr. Xa
vier da ~ilvn, 17/J; 

IV, que, nclrheionuclo" ossos votos aos eonl,ado·3 no t1a
J'cccr, a salJcJ': Dr. XnvicJ' da Silva, 2. 203; Dr. Uhalcliao do 
Amaral, 2 .OR3, <l o sulbnrlo finnl Dr. Ubaldino do Amaral, 
3.082; D1·. Xavier da -Silva, 2.457: 

Proponlw quo se,in.m subslituidas as eouelusõos do pa
r<:ccr, CJlhí não c~lfio .elo act;Ül'do com o sou enurwiudo, pelas 
seguintes: 

PJ•irnciJ·a - Que nlrm das eleições que o parecer appro
va sc•.inm corno l.aes consirlerndns ns dns seccõM mencionadas 
sob n. :l, que nfi.o podem :ll'hiLrn.l'iamont.o sei.· inclui.d~s entre 
as ..t 7S .;ecç.írs annullnuas. rruando cont,t·a o lias nada no pa-
recer se lil; · 

RPgmtda - Que so.ia l'econhecido e procla.mado Senador 
-pelo Estado do Parnnú o Dr. Ubnldino do Am:1ral Fontourn., 

Snla dns sessões, 7 de junho de IDi5. - Generoso 
JllaJ'(j11CS, 

O Sr. Alencar Guimarães- Sr. Presidente, não estou 
aqui para ne~ur us altas virtudes do ·Sr, Ubaldino do Amaral. 
Rendo a S. Ex. as minhas melhores ·homenagens. i\!as nem 
porque se.ia g-rande o respeito crua me inspira a figur:J. empol
ga.nte do ·s. Ex., os seus granrJcs servi.~s ú Republic:J., o seu 
brilhante passado, nem por isso. Sr, Presidente, eu, repre
sentante do ~Paraná nesta Casa, conhecendo como eonbeço per
feitamente o processo da r.leic;ão nl!i realizada cm ·30 de ;ja
neiro ultimo devo ser for~.ado a acompanhar o homado Senador 
quo acaba do fnllar, pedindo ao Senado o reconhecimento do 
eminente republicano como .senador pela nossa terra. 

Nfío o . podOJ.'ia fazer, nfio posso fazer, Sr. Presidente, 
porque o processo eleitoral, ora sujeito ao debate do Senado, 
não resume a vontade do eleitorado de nossa terra, é antes, 
signiJioa, representa antes a resultante da fraude, da com
pressão, da viqlcnoia, do suborno, 

0 SR, GENOROSO MARQUES- Não apoiado. 
0 SR. ALFREDO ELLIS -Nem o Sr. Ubaldino do :Amaral 

acceitarla uma cadeira que viesse com essa tara. 
0 ISR, RUY BARBOSA -•>\.poiado. 
O Sn. AT-ENCAn .GuiMARÃEs- Nada mais do que isso foi 

essa eleiciio. 
·O Sn. Ruy BARBOSA-8eria a nullidado geral do p)eito. 
O SR. ALI"REDO ELLIS- Eu pro tosto em nome do eleito

rado do Param\. •0 Pm·nn:'L nfio poderia ropurlinr o nome de 
Ubaldino do Amurai. 
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O Sn. c\J,El'C,\ti Gt;t,\t.\11,\.t·:,; -ü Puran(t não rcpudi:n·io. 
O nornu de lJJJalrlino do .. \HUl!'id :-;i eouLm ullo não se upreseu-

. Lassü llfl plt!i'tu o ll!Jldf' \'l'lll~J·ando Ut· Xavier da ~ilva. 

O ::;11, GE:-:tmuon t'.l.\tl<~CE>i- 'J'eJil nw nome imporl.aulc no 
Estudo, mas não ,; ttHI uout<! uadunal como Ubaldiuo tlo 
.<\>tnural. 

10 :Stt. Ar.ENC.\tt C:unt • .ttXE;; -· Xão lta, Sr. Prcsidenlc, 
digo-o som rüecio de r'onl.r!olar;fio,- não lm ncslo paiz um 
üomom qualquer, por mais llril'hanl.c quu sc.iu o sou passado, 
por mais glmioso qno ;;eju o sou nome, que em ntn ploilo 
livre, em quB o oleilnl'Ud(J sinta a~seguradas toda~ as garan
tias para a verdudcim manil'esla<;üo de seu voto, eompollndo 
com Xavier da Silva, po,sa sef' eleito pelo E~lado do Puran·á., 

O Stt. Gmoso MAnQUE,;- Eslava apoiado em uma pe
quena di:;sidcneiu. .Si ·ene quizcssu apresentar-se canclidalo 
pelo Par·tido Hepublicano Parauacn:;c, seria eleito. 

' . 
O SH. Ar.t,NCAR GurM.\Jt,i.Es- Filho daquella terra, com 

cincoenta annos de inolviclaveis servi<;os a clla prestados em 
todos os de:;rúo.; da adrninisl.rut;ão publica ... 

0 Sn. ALPTlEDO ELL!S- Do Estado. 
O Srt. Ar"ENCAtt GUIMAII.ÃES ~ • , • Governador tres vozes, 

descendo as escadas do palacio presidencial cada vez mais que
rido c rospciludo pot· actuei!<~ povo, jrümai:;, Sr. !'rcsidcnt.c. esta 
homem, lJUC tem <étn eada ntll doô pat·anuenses um amigo o 
admirador, poderia ser derrol.aclo em uma elciJ;üo cm que hou
vesse a ·mais ampla garantia ú liberdade do voto ... 

iÜ .SI\. GENETIOSO i\!'.\llQUES -Pura rel.horica. 
O .Srt. "\r.ENC.\1\ GurMo~n,i.Es ~ ... em uma eleição que pre

sidida por um governo como o dclle, que nunca sanccionou 
uma fraude, autorizou uma t'omprcssüo, praticou uma vio
lencia, deixasse aos seus concidadãos o s·osn amplo de todas 
as suas liberclade. E ou recordarei como li l.ulo de homn. para 
a ultima administracão de S. Ex.: a clr!i<;ão tlc '1 de marco 
elo ·I !li O, em que o nome querido c glorioso do Rny Barbosa 
encontrou nas urnas paranacnse> urna brilhante sagração. Era 
S. Ex. o Presidente do Estado. e embora J'iliado ao partido 
que sustentava nas umas o illusl.re competidor do eg!'cgio 
Senador bahiano, assegurou por tal modo a livre manifestaçü.o 
do voto que o nome de !lluy Barbosa foi suffragaclo por seis 
mil oleilorcs, sei~ mil eleit.orcs consliluidos quasi em sua 
maioria pelo funccionalismo do Estudo. 

IContraste aclrniravel com a situação presente I Na eleir,üo 
de 30 de ,janeiro rarissimo foi o funccionario publico elo Es
tado que teve liberdade do voto ! 

· ·Na capital nessa capital cm que o nobre Senador pre
!.onclc provai' que a eleição foi liberrima, rarissima foi a mes:~ 
eleitoral, Sr. Presidente, em que clous empregados, pelo menos, 
de alta categoria nito !'nnccionaram pat·a pt·opat•nt· os papeis 
c assegurar a victoria ele Ubaldino do Amaral. 
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10 Sn. GENmoso ~IAHQU~~- Os mesmos mesarios que fun
ccionaram na eleil;üo de V. E. e do Sr. Xavier da 8ilva. 

· O Sn. ALllNCAit Gur1'LIHAEs -0 processo eleitoral que ahi 
está, Sr. Presidente, é um cont;lomerutJo LI c fraude, de il'l'ec 
gularidado,; e de vicias... . 

:0 SH, HIBEIBO GONÇALVBS- V. Ex. vao anuu!lar O pleito, 
já sei. .. 

O Sn. ::\.r,ENCAJ\ >Gur~L\H,i.ES- ... o o nobre Senador, que 
se mostra tão indignado com o procedimento da Commissiio. 
propondo o r·econhccimento de Xavier da Silva, o nobre Se
nador, fazendo a critica do parecer cm que são examinadas 
cerca de duzentas authenUcas, só oncontm duns, pura vir 
demonstrar ao Senado que o parecer. está errado. 

O Sn. rGENEHOSO MARQUES- Duas como'/ E as actas? 
O •SI\. •ALENCAH Gur~·L\1\ÃEs- Por que foi que o nobre Se

nador não examinou entre outras a autllcnLica da 13" secção 
do Curityba, euja lista de assignaturas osl.it oscripta por um 
só punbo? 

Não fosse o receio de fatigar a attenção do Senado, c 
neste momento, Sr. Presidente, eu desceria ao exame, uma 
por uma, das duzentas e quatorze authentieas deste processo 
eleitoral, para provar, á simples inspecção, que o que temos 
nestes papeis, é uma méra appareacia do eleição, que nel!es 
nada existe de real, nada de positivo. 

O Sn. GENJmoso 1\IAHQUgs- i\las a conscquencia é a nul!i- · 
da de geral do pleito. . 

O Sll. ALI'I\EDO EJ,J,JS- Para V. Ex. ser cohercnte e lo
gico devia pedir a annu!lação do pleito. 

O Sn. ALENC,\1\ Gurli!AB,i.Es- Não o devia fazer porque 
onde a acção do governo não se !'ez sentir, onde o eleitorado . 
não· se viu comprimido pela acção o!'J'icial, o violentado pelos 
esbirros do governo, o voto appareceu, a Victoria se accen
tuou em favor do eminente Sr. Xavier da Silva. Assim o foi 
em Thomazina, em Iraty, em rCastro, em Guaratuba, em Gua-
raltessaba. · 

rO SI\. GENEI\080 MARQUES - iPor escolha de V. Ex ... 
O Sn. ALENCAR GurMAil.~Es- Mas; Sr. Presidente, eu não 

quero encaminhar o debate para este terreno. Vou examinar 
os argumentos do honrado Senador ... 

rO Sn. GENEROSO MARQUES -Esta historia de atacar o· go..: 
verno ... V. Ex. foi solidaria com o governo até. onde? . · 

•O Sn. ALENCAI\ Gm1tlnXEs- O que no pareeer se co~l
. dera vicio que rlei.Prmina a nnllidnd'e dl' oloi·cões, ,: o mesmo 

que se enconi.I'rt r•m muilus, c•m inuuuwi'Os paruc•ores appro
:vados pelo Senado • 

·,:• 
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•O SR. GÊNEfliJBo ~lAttQur:;;- :ifw, por~m. nes!u scc~ão. 
O Su. '.\J,ENC.Itl GU!lltATt.\t,:s- (I nolit•e Senudot• dtwoJt'ia 

ter noludo que o holl'rado Relnlor Lew u euidudo de razl't' 
assignalar as Jrauues, vi•:ios, illegalidaues, tt·ans!\Tes;;ües da 
loi, t:itando as Llisposif;úes J'urida' e violadas. :\'iio itutovou, 
natla inventou e todas as Jallas apontadas constam dos papcb 
.subtncLtidos ao oxwme da Commissüo. 

S. Ex. referiu-se up.enus a dous pequenos incidentes. 
O tSn. oGm>~tmoso ~I.\1\I,!UES- Bastam esso);;. 
O Sn. c\J.ENC,m IGUilVLIH.\Es- ... relativas a tluas autheu

Licas du capital, silerwiando as tleamis 'l7 scc•;ões, cujas au
Lheuticas estão cheias de v ieios e irre;;ul:~t·idadcs. 

O tSil. iGtlNllHOSO M.ltU;)UEs-Mas V.· Ex. conuorda ao 
tu e nos na ver.·auidade desses clous. 

O Sn. '\L!lNCAtt 'GUiliiAilÃES- Ma~, Sr. Prosidenl.c, o priu-
1\ipal ar,s·mu•mto do discurso rlo nobro Senador para de
rnonsLrar {Jl.lfl o Dr. Xavier tia Silva não poderia. Ler sido 
nlcilo Senador Joolo l~studo do ~Pararlii, assenta no J'acl.o de l.er 
;r. Conrwntl'Uçii•J Hopu!Jlilmnu a]rresenl.ado apenas dou;; eandi
dutos pleiteando •mr.lcims de Depulttdos. 

O Stt. IGe'NBnoso )IAnQUES- Isso ú apenas uma pre
,;umpção e como simples preswnp~üo alle:;uei. 

0 ,Srt. ALENCAll Gut~l.UIIE::;- Si outro quaLtiUCr co!lega, 
<JxLrauho ,ú voliLica do Paranú, p!'Oduzissc tal at'S'umcnto, isso 
::;oritt perl'cil.amenlc explicavcl, prwque deseonhececlor da vichL 
parl.idaria do lDstudo. ttquelle que, examinando este processo 
eleitoral, verificasse ,que urn dos partidos em lula se Jimil.üru 
n; apresentat' clous caudiclaLos apenas em uma eleição em qtul 
se teria de eleg-er {juaLro Deputados, natural seria que do Lul 
facto llw ficasse no espiriLu a suspcil.tt ele •que esse partido 
se coni'essavtL assim com elementos cleitoraes insufficicntcs 
pal'tL eleger charm eomplol.n; mas o uol.lt·e Senador, não. 

O Sn. rGEN!lllOSO Mo~nQUt:s- Pot'tliUC'i 
O Stt. ALgNCAll Gurli!Al\Ã~s ~IPor,que l'ut·tuavauws todos 

wmL só orguuizucão purtidarin. 
O Sn. tGt;NEnoso M.lnQUEs-Anles du, tlissidcncia. 
O Sn. At.lCNCArt GutM.IllÃt,:s -tltcuniclos em dirccLol'io, •Jm 

dezcmhl'O tio armo passado, n~scntúmos um~nirncmonLe na can
•lidttl.ura elo Sr.:. Xaviur· tln í:;ilvn ptll'a a renovação ·do Let•(;o 
(]O Senado o tlissenLimos na O'l'r;anizução da ohO.pa para Dcpu-
1mlos quanto tL um nome npcnns..rlo~ nella incluidos. 

Em conserrucncitt desse dissidio no saio do direcl.orio deu-
8f: a seisüo pnrt.idaria, o formando, n6s os dissidentes, 11 Con
cenl.t'U1JÜO 'llepublicunn, renovumlo a nossa confianca no velho 
e respeitado chefe, indicamos Xavict· ela Silva nosso candidato 
(L Senatoria, cllo oquc aliús havia lambam sido indicado pela 
Couvon~,fío HOvernisla; ~. como lwuvesscuws a[JCnas cowlHvLiuOJ 
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a indicauão de um dos l.reH candidatos officincs aos logrn·r·' 
de Doputmlos, limiluó10-nos tt apresentar dous nomes de 
amigos o cm·r·oligionarios nossos paro. esses cargos. Os rJous 
outros canrlirlul.o> govcmistns mercdum a nossa sympalhia. 

O Sn .. Gr.Nrmoso ~IAuQur.s -l,stcs dons cunclidatos pas
saram para V. Ex.? Niío :l'icar·nm eom o partido? 

O Su. ,\LENCAIJ Gur~LIIIÃES ~Eis por que nossa eilrnpa 
foi incompleta. Drrlr:i n'iio lta cotrro tirar motivo para concluir· 
que tínhamos assim pt·rh•inmonl.e r·econhecido a nossa incapa
cidade eleitoral para rdegeJ' o Sr·. Xaviec da Silva. 

Mns o ~un ri notaVI'l (, •que n Sr. Xavier dr1 Silva, ,que 
fôra unanitnenwnlo csnol!Jitlo eall(lidalo á senatoria pclu Con
venção do par·J.ido govct·u isl.a, l'osse oito dins depois ·retirado 
da chapa offieinl ... 

O Sn. 1GENJmosu ~LinQulls -.Ellc ficou sendo chefe do 
partido de V. Ex., o pr·esitlf!JJI.o do seu r.lirectoJ•io. Nem no 
menos se declarou neutro. 

O Sn. Vrc1'0HINo •}loN'J'EJIIO- TRIO df'monslra qur, clle i.c!il 
cnractcJ' e por isso niio .quiz fienr neutro. 

O Sn. Ar"r.NCAR GunrAnÃES - ... e não tivcvesscm o nn
hrc Senarlor·, o Governo c seu:; amigos no Estudo encontrado 
um politico que nlli J'iw,sc viria, um só, que se dispuzcssc 
n enfrentai-o nas urnas. . 

Foi preeiso flllll viC'ssf'm huscnr cá f6rn o nome illuslro 
de um republicano rJonto Ubaldiuo do ·Amura! puro. com cRio 
elemento intciramcnl.e oxtmnho :\ vida cleil.oral do Estad11, 
com o prosti:;io qu" lllle J,J•nún, pelo seu passado c prJlo seu 
renome, conquisl.ur mais urnu cadeira de reprcsentnoüo nesta 
Casa. 

O SR. GENI!:I\OSO MAnQu~s-V. Ex. nüo votou em Ubul-
dino duas vezes? · 

O ,Sn. Ar"ENCAn Gun~or.~nÃEs- Vou referir no Senado um r~ 
circumstnncia interessante: Sr·. Presidente, o nome do Sr. 
1Jbo.ldino ·do Amaral ,iámnis foi ob,iccto das cogitações do ele
mento officiul db Estado do ;Paraná ... 

O SR. ·Gmmnoso MAnQUES -Isso não rquer dizer nada. 
O .Sn, Ar;~NCAR GmM,\1\ÃES - ... e até 1.0 de .inneiro di) 

corrente nnno, 20 dias, portnuto, antes da eleir;üo, ai I dnqucllc 
que naquelln terra se lembrasse desse nome pnrn !'nzcl-o can
didato n qu·alquer cargo de representação. 

O Sn. <GENEROSO MARQUEs- Porque? ,Po~quc era isso um 
crime? Y. Ex. mesmo não fallou no nome dellc? 

O Bn. Ar.gNCAt\ GUIMAI\ÃES- Isso mesmo quoria cu r~
cordar ao nobre .Senador. Quando cu lhe lembmvn o nomu 
do iDt•, U.bnldino do Amaral. •• 

O Sn. GENERoso MAnQuEs -Não lembrava para Senador,. 
Paro. Senador era o Dr Xavier da Silva. 

- ,...... 
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O Sn .. fu:ENCAn GurMAnÃgs - ... para nosso 1'epresen
tanto, S. Ex. cst.remecio.; 

O Sll. 1GENJmOSO l\!AnQUlli:l- i'ião apoiado. O candidato dn 
iV. Ex. era o Dr. Xavier da Silva. Nfw é verdacln <]ue "" 
estremecia. Sempre o admirei. 

O .Srt, ALllNCMt GumrAfui.Es- Eis ahi um ~ympl o ma '""" 
quente do •que vae pelo meu infeliz Estado ·do l'ltl'allá "o!J o 
domínio da actual situação politica. · 

O SI\. ,GENEnoso l\lAIIQUES- Infeliz agom pOI'CJU'' V. K~. 
não reza pela mesma cartilha. 

O Srt. AL~'llEDO Er.r.rs-V. Ex. sustentou dmuate o lfUa· 
Lriennio passado oilo mcws de estado de sil.io, e agor·a ve1u 
como Jeremias chorar ns ruínas do .Parunú. E' lloa essa, 

0 .Srt, ALENCAn GurM,(RÃES-S. Presidente ... 

O SI\, .QENilllOSO MAnQUES -E foi orador· ol'ficial do Jmn· 
quete ofl'erecido ao !Presidente do Estlldo . 

• 
0 SI'.. ALENC,\11 GT.II~!AllÃES - i'iiio l'i.l'i súmcnlu fJ orauOl' 

orncial do banquete o1'J'er·ecido ao pl'(,sidente pelo Con~,;rcssu 
do J~stado, fui tmnbern. Sr. Presiclenlt•, quusi que funrladrq· 
da siuu;a(;ão crue lá está a malsiuar e a pur,,eguir os nossos ve-
1 h os amigos e antigos correligioruarios. 

O Sn. GBNEnoso l\L~nQlJES - Um dos fundadores. 
O Sn. Ar.ENGAH GurMAn.:i.Es - Fui talvez mais do que 

isso, J'ul um dos mai,. podc·t·osos e!nnwni.Oô que, con!;I'C!l'ados 
cm certo momento. J'izemm com qLtc o noLrc. ·Senador saldssr; 
dn aman;o ostracismo de ~O annos L·m que se acl1nva, c viesse 
eolktborar comnosco na:. responsabilidades da administb~ão 
o da direc~fio politica do Estudo. 

O Srt. GENEnoso MARQUES - Quem Jli'ocurou mu au ou· 
tro : V. Ex. a mim ou eu· a V. Ex. ? 

0 Sn. ALENC,I!l GUIMAIL:tES - J~u SOU O responsavol pt)l' 
tudo isto. 

0 'Sn. GENEROSO MAnQUtlS - Diga U 11CI'dadc. V. l!:x, eS· 
tnva esmagado pelo Sr. João Candido. 

O Sn. Ar.T,NC,\1\ Gurl\!AHÃr>s - ~las nem porque es·Lns mi· 
nh·a.s re~.ponsabilidades me trn::::un tormeni<Js ao espiT•ilo o (r 
alma, nem por isso eu me sinto construn:;ido a vit· aqui tWJ· 
gar.me :.í confissão de minhas eu·lpnR, o clir.er quo tudo vnr. 
muito hem simplesmente porquo eomor·ri pura a J'undnr:iio 
rlcs~·a si•VUiaQfio que nrruina. Pmpo!JL•••ec• o eonti'ibuc pura t•s· 
mucccl' o nome brilhante que ltayia conquisl.nrlo o l~~ludo 
<lo Paraná entre os demais '1-:st::t(!os da Uniito Brnzilciru. 

O Sn. GE!'!Enoso IIIAnQugs - ,\ tudo isto V. Ex. teve 
re;;pos:ta cabal no CQngresso do Estiado, pelo Sr. Joilo Por
nettn. 
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O SR. :At.ilNCAn Gui~JAR.h:s - :\rruh1o.nios a Esí:iâó' ec<J. 
JlOmica, l'iuunccirn, administrativa c poliLieamente, e agora. o 
almt.euJO~ I) humilluuno.~, TO!'I)andu o ,seu eleitorado, hvrc u 
altivo !)U1J tiUJnpre foi, a aceeitnt• candidatoo que ... 

0 811. GEN~l\USO M,\lli.!Ullô - De accÔI'UO com os :;cus l'iti
un.es. J!Ol'l]ue nenllli!JJ fJI'Of.estou contra a compressão peJ·autc 
U~ 1LJ C Si:h''!. 

O Sn. "IJ..ENCAit CTUIMAit.lEs - • • . não são de sua escolh11 
o sympnlhia. J~slrt 6 u. verdadeira situação em que nos, en
c.uutrumo~. Va acaão compressora e violentu do GoveL·uo do 
Estadu J'oi que resultou o proces~o eleitot•al que estamos a 
julgar. . 

O Sn. OJ::NI::llüôO J\JAitQUEs - Esae é o meio de doirar a 
[.ti lula. 

O 8H •• >\J.Et'CA!t Gur~L~Ilii.Es - Es::;a ti a verdade que deve
nioi! conJ'essm· ao paiz .•. 

O Su. AL~"n.:uo. ELI.I::; --E' pena que V. Ex. niio tivcs~c 
és:ic 8ontírneutu durunte u governo llassndo, quando se urnii
unu n situa~)iio finaneeim da Hepublica. 

O Sn. AJ.r:NCI>.R Gur.MA&i.Es - • • • dizendo-lhe quo cssi.)S 
Jlii!JUÍ:i que atLcslam I 4 mil votos para o Dr. Ubaldino do 
Amnrnl ..• 

·o ::>n. Gl,NEHOso :\lAHQUlls - Uni pouco mais. 
O Sn .• -\J.J,NCiiR GtJIMM~i.Es - ••• e pouco menos de eincu 

mil JHll'U o Dr. Xttvici· <Ja Silva, nada significam, são o Pl'O.
duclo da fraude. 

O ~H. Gt>NEJlOSu .\L>uQJJJ>S - V. Ex. ~stá dizendo i&t,o 
I•ouf.rn ~uu fli'Opi•ia eonscienciu. ,, 

O SR. tll.J>:-iCAB Gum.ut.\T'S - De acci)Jrclo com n. minha 
e a eonsr:ieneia do nobre Senador. 

O SR. GEN~:rwso i\lAHQUJ::s - A minha eonsciencitt ó uma 
'du.> mais verdadeiras. 

O Sn. Ar.ENCAJt GuJ::.r.\HÃI~s - Estou ·dizendo-o de accOr
rJu eom .a eonsaiencin do, DI>IJrrJ Seuador. Si S. Ex. pudesse 
fallHr eom J'runqueza, dcsprend·ido do afficialismo que o sub
,iu~·n. teriu a me•mu lius·uugcllJ que· estou usando. 
. O Sn, GENEllO~I) ~[<\RQUt.:s - O afJ'iciulismo não rue sub
,IUS'a. agora. como não me sub,iU!iOU durante 14 annos, ua Mo
narchiu, e 1G ua Republica em que estive em opJ.lOS'icão, .até 
rnosmo a V. Ex •••• 

O Su. ALI~NCMt GUI,\!ARÃEs - Esta é 11 verdade, Sr. Pre
sidente. Num JJleilo livre l)m que o eleitorado, encontrasse 
garantias que lhe permittissem levar ús urntLSI o seu voto, 
eerto de tiet· ello apurado, o Sr. Xaviet· da Silvo jumuis seria 
derroln<lo no meu Estado. 

•' 
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O Sn. GJ~"BI\OHO M.\1\QUllH - Ot·a! Deixc"se V. Ex. des
~n.~ l'ilig'l'nnns. Q11nl foi o governo del'l'oLado nesta Bepuhlica'! 

O.~~. AT.ENIWI GuJ~!.\R~llH - Neste processo, annullndn~ 
:1,; rlf'H:ues result.anl.es dn Jrnudc, expurgado o plei!.o. de l.o
J!ns '~" ~cus vícios.~ irregularidafles, e eonsideradas aJ}cnu.~ as 
oleiQot:·~· JJoa:;, \'t!l'11JCa-se que o clara e evidente a vic~tot~ia 
tln:o:;~~~ VNIPJ'ando pnNmncnse. 

O 811.' GeNJmoso ;\J.\JIQUI~~ - ~lns, V. Ex. niin desceu :'• 
nnab·~e r.ln ~Jeieão! 

O ~~~ . .'\~lliWo\11 GU!~\!Ail,i.ES - Não desci. nem l.onlio llll· 
'"''~iilnrlr• dism porqw• o honmda Senador não combateu o 
''"" f'SI.:í I'Scripl.o 110 IllU'ocor do nobre Relator limil.ando-se a 
l'uzer• a er·iLÍNI do illlr fOi dito sobre dtlll·>• SP.CQÕes apenns, 

O iS!I. (H~NEllOSO l\1.mQUEs- Que fiz eu <Jnt.ão rhtrnnt.e 
:11om r meio flUe estive na tribuna'? . 

O rS11. AJ.Fl\Eno ELLIS (di1•iairulo-se ao S1', JLlenca·r Gu:i-
11/.!Ji'iies) -V·, Ex. defendeu o crime de oit.o mezes de estado 
''" oiLio " .agm·11 irnpa dr; rmornlidndc em rlel'cncieJ• o llirriLo 
rio eleiLornclo. 

I) Srt. Ar.I'NI:Ait GlllMAn.~r.s....., O !!Obre Senador quer· Je
~·n,t·-nw pnr·n l.r;r•r·r;nn mn i ln ingTnLn. '" in:gTnlo pill'tl Lodo; 
nôs. 

() ·Sit. ALF!lEDO Er.J.TS- .PaJ•n. IN.Io:; nó,, nito. 
O Sn .· c\.LilNCAII Gut~J,\R,\Bs- ·Se eulpaH tenli·o por haver 

rlcl'cnrJi.rlo c ostmlo dn sit.io niw mrmores dn qne ns minha;; 
tem o honmdn Senador niio vr·ul.ttndo ctc I'esponsabiliznr o.
ürimino,;os por esse e'Lar.lo de sitio, Porque não o 1'e1.? 

,o Srt. IAt.J'ltllOO E1~.JS -'Porque não hnsin t.rihunnl que 
:trJer;ilnsse rL denuncia, 

.O Sn. Ituy BARBOSA -IDenunda o. demos sempr~ que po
rl~mos, qual outm drnuncin que podíamos fa7.cr scniio nquella 
f)ue m:tnl.iVf.llll{lR durante tnrto ·o tempo que durou o estado 
ole sit.io1 

O Sn, •ALIC.'ICAil ICiut~L~ll.\Es- Más, Sr. .Presidente, tra
temos do ob,iecLo em discussão. 

ü Sn. GENlmo~o MAnQl.IES -.Porque nfio rc;;ponde V, Ex. 
nns meus argumentos'! 

r0 ISR. AI,JlNCAn {lUJ~LAIL~ES -.T1í. o disse: não Hcsço 1\ 
nunlysc' de Lodo o processo •'loitoral na exposioão qu~ venho 
Jl'azendo, pl)rquo o nobro Sc_nn~or na critica. quo fez ao pa
recer rio illusLrndo Relator, hnnlou-sr n. exammar npenns rluns 
rml.lwn l.icas. · 

O Sll, A.LPREDO Ew,Js-IS, Ex. esgotou o nssumpto, de
monstrou que o parecei' ni'io tem fundamenw. 
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10 Sn. 1:\l.llN.GMI GmMAnÃES -10 outt·o argumento de 
S. Ex. foi relal.ivo ao criterio adoptado pela Commissüo no 
.julgamento dos papeis eleitor111es. 

O Sn. GrlNEnoso MAnQUES -Eu fiz a analyse do pleito 
e dem.onsvrei rtue o parecer da •Commissüo tem falsos funda
mentos. 

O Srt .• :ILENCAR GUJ.MA&llls- \'. Ex. tom muita J'acili
dr~do em aUI'ihuir falsidades aos outros I 

ú nobre Senador cil.ou a opinião do IJOnrado Relator, re
lat.ivamenl.c ao ,iulgwmento da eleicilo.do Ceará, em 1011, J'ir
rmula no mesmo ci•itcrio agora adoptado pela Coinmissüo. SI 
fossemos inl.r.rprcta.I· a lei duramente; pelo valor g.I•amma
t.ilal de suas palavras, !.criamos de annullar toda a eleição rea
lizada no JlsJauo elo Paraná, por defcil.o de organização das 
respecl.ivus mesas, c qual seria a situação em que nos cncon
trarinrnos? Qual. o ·remedia a que recoi·reriam(ls, que nos for- · 
necerin a lei para integrar a representação do Pamná nesta 
Casa? 

O Sn. GF..NEnoso MAnQuEs -IQ remedia ,iiúi eu apontei; 
csuú no artigo 25 do negimento I 

•O Sn.AJ-ENCAn GUIMARÃES-A: lei determina e:-.:pressa
monte que as mesas serão organizadas no fim rlc uma legis
latura para sr.r1•irem na seguinte e (fue ellas presiclirfio a 
todas as cleioões que nesta se derem. 

O ISn. GF.Niwoso ·UAnQUES- Mas a lei presuppõe mesas 
orgnnixudns regularmente ,e não mesas cuja organizaciio foi 
annullada por vi·cio de forma. 

-o Sn. Ar-ENCAn GUIMAÃr;;s-Annullndas, pois, as elci
oücs do Estado rlo Paraná, no começo desta legislatura por 
vicio na organização das mesas, a conclusão n !JUC seriamns 
rareados c1·a esta: o Estado do Pnruná, durante estes l.r·os 
annos nfio poderia integTar a sua •reprcsen tacão nesta Casa, o 
eleger o seu Senador. . . 

O Sn. GENmioso ili!AnQU!ls -Enl.üo o Senado não poderia 
mandar organizar novas 1mesas 

10 ISR . .ALllNCAn IGUIMAnÃES -Essel seria o resu!Lado· a 
que nos !ovaria a lei. 

10 Sn. !GENEROso MAnQUES- Interpretada por V. Ex, 
0 Sn. ALENCAR GUIMAI\ÃEB- Isso Ó O que ost(t escripto 

na lei c soró entendido por qualquer um que saiba ler. 
O 1Sn. GENEnoso 1:\!AnQUES- E a sai h a in terprctnr. A lei 

cst.aheleoe os casos communs. 
•O 1SI\. Anor.rrro Gonoo-Em todo o cnso o prejuizo scrin 

muito menor que o do •reconhecer um Sanador nfto .. cloilo., 

• 

' 



199 

· O Sn. IA:r.ENCAR GUIMAHii.Jls-~:\ndou bom portnnlo, " 
Relator adoptando o ·crilerio jú csl.alleleeirln por nossa ,iuris
prudencia parlamentar ... 

0 Sn. GENEROSO MtlllQUES- ~las nfin n ~ue ficou esLuht!
Jecido na Comtmissão. 

iO SR. AJ,ENCMI ÜUIMAI\Ã.ESS _:_.,,e que esl:l basearia em 
;v~rios de seus ares los. A C o mm issito niin annullon eleir;õrs 
simplesmente por causa dt? ücl'uitos na nJ•ganizar•.fio elas 
mesas, O omissão nas ·respectivas adas do nutÍlCl'D rir VOI.OS 

obtidos pelos mesarios. 
O Sn. GENimOSO !'ILIRQUEs - V. Bx. lH!I11 sabe que esL:í 

snphismnnrJo .. 
O Sn. Ar.ENC,\R GUIMARii.lls - Annullou-ns. porque a essa 

1'all.a se reuniram outras que importam em formars infrn
er,fícs dn lei. 

() RR. r.11NEnoso MARQUES - No processo da eleitão. 
O Stt. AT.ICNC,\R GmMAnii.Es - ~las adoptando esse crile

rin a Commissão não podia che~;m· ao absw·clo proposto p~lo 
nobre SPnador, accr.iLnndo Sf'.ccõrs isolar:l:l~ ::qui " alli l'nt 
munit'.ipios que annnllnva. Outra linha qu~ >r•t· Jwicnmcnte n 
sua ronclnsão. F. ... 

() Sn. GlcNJ!Ilosn MAnQm~s - E as src<:õcs cm que não 
houvr. nullidade? V. Bx. estli m•gmncnl.nndo r.nmo quem .iii. 
conta com a approvar)ão do parecer. O eritrrià dn Commissão · 
fni antro; foi o de annullar n eleição c parn prova alli está o 
voto da Sr. João Luiz Alves, a qnrm V. Bx. não responde. 

O Sn. ALilN~An GUIMARÃllS - . . . essa eslá no parecer. 
Nisto resumiram-se rcalment,, os argumentos do nobre 

Senador. O Senado, porém. Rr. Pr"''idr.ntr. rnenntmrá no pa
J•ncrr o~ elementos de convicciio nr.ccssnrios pa.ra reconhecer 
legitimamente aleito Senador pelo Estado do Paraná, o illus
tro Dr. Francisco Xavier da Silva. Nfio h a, nem Jwvr.rf1, cnmt> 
se afigurou no honrado Senador, ncnhqm escandn!o na deli
beração do Senado que proclamar cmbal:tndm· rto meu Estado 
nesta Casa esse eminente parnnaensc. 

O Sn. G1mr.noso MAnQUES - Ellc mesmo vae ficar admi
rado! 

0 SR. AT,llNCAR GTJTMAT\Ã.ES - Ao contrario disto. Sr. 
Prcsidenl.c, votando as conclusões do pareMr o Senado ren
dorú n sua melhor homenag,;m :í vnnt.actc livre e indepen
dente do eleitorado de minlín terra. Trriho roncluido. (Mtt.ito 

lJcm.: mu.ito bem .. ) 
Encerrada. 

· O Sr. Ruy Barbosa (pela ord~m) - Sr. Prcsirlentc, r(l
quoiro n V. Ex. que consulte n Cnsn sobro se concArle vntn
oiio nomi~al .vara a primeira conclusão do parecer, 
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O Sr. Presidente - Logo que hnjn. nume·ro no recint.o1 
.~ubmet.t.erei n. vot.os o requerime-nto de V. :mx. 

O Sr. Generoso Marques (pala o1•âem.\ -Sr. Presidcnl.r, 
requeiro a. V. Ex. que consulte a Casn. si. sendo sniJstiLutiva. 
rla.s conclusões d-o parecer a ~monda que enviei :í. Mosa, r!on
eerle prcfm•encia nn votnoiio flUI.'n. a. mesmn .. 

'O Sr. Presidente - Jú lw. numero no l'Ccinto. Os san ho
J•es que concedem prcfcJ•en~in. nn. votação pnrn. a cmendn. rio 
RP. l?rrmm•osn 1\fnrques, quc1rn m Jrvnnt.nr-sc ( T'rw .. ~n.l 

Nüo foi concedida. 
Os senhores que •eoncedmn ·votação nominal pnl'n :t pJ•i

meira conclusfi.o do pnrrcm.>, qncil'am levnntm·-Rc. íPnu.•fl.) 
. Foi approvnrlo. 

O Sr. João Luiz Alves (ll~lo. m•rle.1l/.) - Sr. Presidente, 
diJVO declamr a V • . F.x. que o men·voto cm peln nnllirbrlc 
das eleioür.s. Suppuz ·que nrssf\ sr.nl.irlr.> purlnsse sr;r vol.uda 
alguma conclusão. Desde rpw nrnhnmn nme.nrln, nem a minhn. 
declnraçiio 1'oi snhmet.t.ir.l:t n. \'C</.ar:fio. vou Jimi/.:11'-mr.• n. vnf.aJ• 
pelo parecer. 

O Sr. Presidente - Al.t.enr.fin l Vne-se· vot"1l' nominnl
menl:c u 1' r:orwlusãn rlo pm·ccrr." ~ue diz: 

«1 •. 'nue seJam npprovarlns ns eleições l'en I imrln.~' no Es
l.ndo do Jlaranú, no rlia RO de ,innnirn ultimo. para rt reno
vação do terco do Rcnado, nn. primeira c nn ica secção do , 
Guaral.ubn, 1' e 2" de Gum·nkrssaba, ·J' c 2' r! c Tta.yopolis. 
14
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o s• de Parannguá; ·l', 2•, a•, 4' o 5' de Thomn?.ina: 1", 2" o :l' 
de De.orodo; 1" e "' de ·rrnty, unica..~ em que houve eleir.fio 
nesse município; 1.•. 2", 3' e ,,. de Serro M.ul; 1'. 2•; 3' e" t," 
rl'e Castro; i", 2', 3' e ft' de Ribcirii.o Cln.ro; nnnulladas todas 
:M demais, ren.lizadas nn.~ outras secções cm que estão divi
didos os municípios do Estado.» 

Os senhores que approvarem a. conclusão rlirilo - .1im. -
n os qne n reJeit.m•em dirão - não. 

Pror.crlr.nrlo-sc :í chnmndn. rllspiJndem - sim - os· Srs. 
PinltPiro Mnehada, Pedr•o Bor~c~. Motello. HeJ•cilio Luz, Pe
J•oir•n Laho, Loprs Gonon.lvrs, Gahril'l Salgndo, Indio do :Bra
zil. Arl.ilnl' T.ernos. i\fenrJr.g do Almeida, José Euzcbio, Frnn
"isr!O Str. Antonio dA Sou<'m, .Toão Lyrn, Epit.ncio Pcsson., Wnl
:/'r•erlo Leal. GnilheJ•mo Campas, Domingos Vicente, .Tofio Luiz 
All•cs, Sn Freire, .rosé Murt.inho. Alencnr Guimnri'íes, Vid~ll 
namoo, Ahdon Bnrtisl.n e Victorino 1\fontAiro. (25) e-não os 
Sz•s. Hilloiro noncnlvcs. nur Bnrbosn, Bcrnnrdo Monteiro, 
!\rlolpho Gorrlo, Alfredo Ellis, .Leopoldo do Bulhões· n Gene
t•oso Mnrqurs (7). ·"·' ....• 

-~ 
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O Sr. Presidente - A l" 1:onclusão !'oi approvnrln por 25 
no ln• eonl r·n f> • 

.Ficn. prejudicada a emenda. 
Vac-so vot:nr· a seg·undn. cl)rwlusão: 
«:l"; t[Ue se.in !'econhccido e proclamado Scnn.dor da Re

pnhli,:a pelo referido Esl."do '' S[', Dr. li'mncisM Xavir,r da 
HiiV/1..'-> 

0;; seuliOI'('H que approvnm n Sllg·uudn wnclnsiio, quei
r·:.llll levmll.nr-se.,. (Prw.sn.) 

Foi approvada. 
Em virt.udc da delibcral)iio do Senado, proclamo: Se

nuJior rln Rcpuhlien pr,ln ·1~st.ndo. do Pnrnn:\ n Sr. Dr·. Fran
t'l'éo Xn.vier da Silva . 

. Não ,estnndn S. :gx, present.f!, vne-sn-lhG fazer n. devida 
eomnnmicar;üo. 

r.nllDI~'O P,IM PAGA:'>[!lN'l'O Dll A.TUDi\ Dll CUR'I'O 

::~~ tiiscus.,üo da. proposioão dn C:unnr;t do~ Dr.pul.ndo~, 
u, .\. rl1• I fJ I :i, que nhre, pelo )!inisl.et•io do J.nl.crior, o c:rt1-
dit.o cltl !Jo8 :000$, pn.ra J11lg"ameulo fie n,iurln. ri c "ust.o nos rnem-
hrc" rio Cong-t·~sso Nacionál. . 

Arrr·o.vnrln; vno sot· sulmwtt.ir.ln 1í. snnr:oão. 

O Sr. Presidente- Nndn mnis llnvrmdo n lr·ntnl'· YOU lr.-
VIlnl~ll' n scssiio. • 

Dr.sig·no rnm tll'clem rln r.lin rln. seguinte: 
I 

'l'l'nhnlhos dr• Connnissões, 

zg• RESR"-0. E~l 8 DE JUNHO DE I n·l :i 

A' 1 hora. da tarde abre-se a scssiioo. n que eoneorrrm os 
Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges, Metello, I:Iercilio Lu~. 
Pereira Lobo, Gabriel Salf.!l\do, AI'thnr· Lemos, Mendes ele 
Almédn, Pires Feirreira. ··Ribeiro Gonçalve5, Antonio d<J 
Souza .• 1 oiío Ly.rn, Wulfredo .Lonl, Si queira de Menezes, Gui
\lrerme Campos, João Lui?. Alves, Bcrnnrrlino Monteiro, Au
gu.sto de Vascimcellos, Sá .Fr~ire, Bueno de Paiv.n, Adolpho 
Gordo, Alfredo Ellis, ,Tosé l\!urtinho e Alencnr Guima-
rães (21,) , . 

. .Deixam de compa.recer com cnusn. justificada os Srs, 
Lopes Goncalvos, Silverio N.:~ry, Indio do Brazil, Lnuro So
dré, Costa Rodrigues, José Eu,.ebjo, Abdias Neves, Frnucisco 
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S:l, 'l'hoi:nnr. Acciolr, Eloy de Souza, Epitncio Pessoa, Ribeiro 
de Britto, Araujo G6es, Raymundo de Miranda, Gomes RJi. 
beiro, fiu:v Barbosa, Luiz Vianna, José Mal'Cellino Domingos 
Vicente, Nilo lle~nnha, Erico . Coelho, Alcindo 'Guanabara 
J?rancisco Salles, Bernardo. Monteiro, Francilsco Glycerio; 
Gonzaga .Tayme, Leopoldo de Bulhões, A. Azcredo Generoso 
Marques, Vida! Ramos, Abdon Bruptista, c Victorino Mon. leiro (32). 

E' lida, posta em discussiío e, sem debate, approvnda a nela da sessão anterior, 

O Sr, i' Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Hugo Mello, 2' tabellião de notas, da co • 
. .Jllarcn de Santo Antonio do Madeira, Estado de Matto.Grosso, 
enviando uma certidão sobre l'ls eleições de 30 de janeiro 
ultimo. - Ao archivo. 

Telesramma do Sr. · Alfredo Rosa., Presidente da Cn
mara Legislativa do Piauhy, · communicando a instnllacãi:J dos 
trabalhos· da referida Camarn e a eleição da mesa que tem 
de servir na presente sessão. - Inteirado. 

O Sr. 2' Secretario declara que não h a pa11eceres. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Constondo a ordem do di·a de trnha~ 
lhos de Commissões, vou levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia dn seguinte n mesma mar. 
nada para a de hoje, isto é: · 

Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a sessão á 1 horn e 30 minutos. 

30' SESSÃO, EM 0 DE JU~HO DE :!915 

I'RE$1Dl!NC!A DO SR. UHDANO SANTOS, PRl!SlDENTil 

A' :! hora da tardo a hre-se n sessão n quo conconem os 
Srs. Pinheiro i\Iachado, Jlcdr() Borges, Metello, Herci!i() Luz, 
Poroim Lobo Gabriel Salgado, Inclio do Br•azi!, Arthur Le
mos, Mendes' de Almeida. Pires Ferreira, Hibei~·o <;~oncalves, 
Antonio f]r Souza ,Toão J,yrn. Eloy do Souza, Eprtacw Pessoa, 
Wnlfrorlo Í~enl, llnymundo c!e Mimnd~· Siqu~irn de Mene1.r.s, 
DomiiiiJ'OS Viecinle, Bemn.rdrno Monte1ro. Er1co Coelho, Au-

.. 
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~liSI.o rlo Vaseonccllns, Bueno de Paiva. Bernardo ~lontciro 
Adolpho Gordo, AJJ'redo Ellis . .Tosé M.urtinho Alencat· Gui~ 
marães, Vida! Hamos. Abdon 'Baptista e Vict'orino Monteiro 
(31) • . 

Deixam de comparecer. com causa justificada os Srs. 
Lopes Gonçalves. Silverio Nery, Laura Sodré. Costa 'nodrigues, 
.rosi\ Euzcbio, Abdia~' Neves, .Frnncisr0 Sú, 'Ehomaz AcCIOI)'• 
!libeiro de Brito, .Araujo. Gócs. Gomes Hibeiro. Guilherme 
Campos, Jluy B:u·bosn, Luiz Vianna, Josó Marce!lino. João 
Lniz Alves. Nilo Peçanha, Alcindo [;iuanabara. Sá Freire, 
J!'raneisco Sallcs, Francisco Glycerio, Gonzaga Jayme. Lco
polrlo de Bulhõ~. A. Azercdo e Generoso Marques (25). 

:I<:' lida, posta cm discussão e, sem debate. approvada a 
n"la da sessão anterior. 

O Sr. 1' Seretario dú conta do seguinte 

. EXPEDIENTE 

•role~rnmma do Sr. Francisco Montenegro, juiz de direi
to rlc Ala~o.a Grande. Estado da Parahyba, pedindo a concln
são das obras da estrada de rodagem cm Areia c barragem 
do rio Mruranguape, como medidas capazes de minorar os ef
J'eiLu~ dns seecús que estão assolando nquellas reg-iões, empre
g-ando nessns obras as respectivas populações. - Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario declara que não hn pareceres. 

O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, cornmunico · n 
V. Ex. e no Senado que n Commissüo nomeada por V. Ex .. 
para representar esta Casa nas exequias do Sr. marechal 
Souza Aguiar, deu cumprimento á sua missão. 

O Sr. Presidente- A Mesa fica inlcimdn. 

O Sr. Erioo Coelho ...:.. Sr. Presidente, pedi a palnVI'n 
unicamento para enviar á Mesa uma declnracüo de valo. 

Vem 1\ Mesa e 6 lida a seguinte 

DECLAI\AÇ.lO DE V01'0 

Declaro que, se ·estivesse presento ú vot:u;ão recon!ICCim
do o S,cnadot• pelo Estad~ do Paraná, teria votado do aeet"!l·rlo 
com o parecer da Comm1ssüo de Poderes. 

Sa!a das sessões, O de junho de 10!5.-EI'ico Coelho. 
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O Sr. Pires Ferreira ( ·)- Sr. IPl'esident.e, t.en'ho me de
morado em tratar dos negocias rln Estrndn de !<'erro rle Siío 
.Luiz n Cn:dns, ponque do exame rlos papeis ,que me foram re
.moi.birlos verifiquei •CJLle o inspector, director, .ou que outro 
nome tonM, rio serviço de Fiscali~noão dais Estradas de Ferm, 
sonegou ao Sr. ~linist.ro dn Viação um documento importante 
que muito osclnrecr esta questão. (Officio de 7 de marco de 
1914). 

Pensei cm levar este facto ao conhecimento do Sr. Mi
uistro, particulalrment.e, para obter uma cópia desse documento, 
mas pondorci rrun n1io devia silenciar sobre facto 1.5o -gr:we, 
rrue t.nnt.o ilesallonn a conducta de um chofo de repartição. 

Fica a min!HL rleclarucfio, 'feita com o fim do ser scient.ifi
endo o Minist.ro da' Viaofin, rara que S. Ex. se acaur.e-le contra 
ns informnr;lies rlo direc.Lor da ·.Fisca.lizacão de Estrada~ de 
Ferro. 

•Por minha ve?., Sr. Presidente. esperarei ,que me venha tis 
mãos o relnt.orio npj•esentado pela Comrnissão, de que fazem 
Jlarf.e o~ Srs. Dl's. Sá 'Freire e Barbosa J~ima~ e outros dignos 
llidadfio;;. Si' .. PwsidenLc, o B1·usil inteiro vae pasmar ao saheJ' 
<lne ·em Jogar de 17. GOO eontos tenham rio se gast.m· er·!'ea rle 
52.000, sem ·~ue t.enll amos ainda est.J•ada's ele i' erro. 

Já ·lm muito t.empo, Sr. Prcsi.dcnte, cu devia, ir•J'-IIW re
ferido ao modo pelo qual são dispendidos os dinhoh•os puhli~os 
~em autorização do Congresso Nacional, por<Jue o principal cs
hanjar!or dn verba destinada aos· serviços de estradas de !'erro, 
foi, Sr. Presidente, em recompensa do act.o praticado, elevado 
n categoria de chefe da repnrt.içfin em que abusára. 

Silenciei sobre tudo isto, pn;rw, só de posse dos documentos 
a que me referi e dos quues .iú tenho alguns <Jm meu podei', 
vil· ·dizer :í. Nnofio quem tem deshnrat.ado s~us dinlwiros. 

;Procurei providenciar. ·Sr. 'President.e, pedindo ri Com
missiio de .Financns desta Cnsn, informações sohrc os negocias 
da Noroeste do Bmsil c 'qual o des1.ino dado a: JO .000 cont.os. 
nuro, para estn estrada R seis mil contos, ouro, para a de 
Goyaz I · · . 

IPonque, Sr. Presidente, hn h em poucos dins uma autori
rladc. o Tribunal de Conta~. veiu dizer que, por um aviso de 
nm Ministro r! e governos passados, :!'oram dados r.. no o Mnl os 
ouro n. Estrnrln de Ferro de Goyaz ... 

O Sfl!. 'VTCTORTNO l\fON'l'ETRO- v. Ex. quer se referir com 
nnrt.e,zn ao Sr. Leopoldo de Bulhões. 

O Sn. Pmr.s .Fr.mmm,,- Ahsolutnmente. S. Ex. 'imnca foi 
Ministro da Viação. 

O Sn:, 1VTC1'0n!NO MoN~mmo- Mas quem pagnvn P-ra n dn 
]rnzenda. 

1) Sn. PmEs J?Jo:nnETO.\- Quem pede o pagamento ó. o Mi
nistro da ViR~iio c o .no!Jrc Senndor pelo Estado qo Rio Ornndo 

.c·) Nã() f()i' ~evistq :)elo orado1· . 

• 
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ao Sul, sabe-O ileri'eitamoute. Eu teria .oom;;em de 'dizet• 'tlire
etamcnl.e ao í:ir. Sena~lor Bulhüe" :;e com cffeiLo Livosse sido 
S. Ex. .. 

Ainda lm bem poucr,:; diuô, St·. i't·esidenlu, o '.Dribumd de 
Contas recusou .pagamento li Eotrad~t de .b'erro de Goyaz, sol• 
fundamento de que além da divida de seis mil uonlos ouro, 
<!xistia urna ouLrw de 700 c tantoo uonlos CJUC não tin!hn sido 
paga. ;Jil tudo is lo, Sr. J>residentc, sem lieençu. do Congt•esso. 
No entretanto, os dias passam e o ·Congr·esso nada diz a este 
respeito. 

'Não se1•ei ou o ruais "olicito, reconheço, mas serei u rneno• 
moderado a este respe·ito, mas a minha consciencia, a minha 
cnlrna dean\c de t.udo isto, Sr. Presidente, vae se :revoltando, 
porque vejo que em Jogar ·das cousas melhorarem peiorarn. 
E' p1·euiso maior zelo pelos cofres publieos ·para se evitar qurJ 
o SentJtlo e a Gamara dos Deputados commettam os despropo
sites verific!lrlos no mez tlu dezembro tlo nnno passado. 

O Stl. RAYMüNDO DE ~~!11,\NDA -:O assalto aos vencimiJntos 
dos furwcionarios publicas. 

O í:ili. :P nms w'ERREIHA- .O. !JI'ocedimento da Gamara " do 
Senado 110 mm o passado provocou o pt·otesto de 36 Srs. Sr;
nadores. 

Senhores, a. nossa nacionalidade si não esl.<i put·dida, poue11 
falta. E' preeiso que se dig11 a wrdade .quando uma CO!'pot•ação 
representada (JOI' embaixadores dos Estados faz um protesto 
cont.ra uma lei, como a que i' o i votada •lrn dezembro do · annu 
passado, pwrece-mc ,que o nosso dever seria fazél'rnos com que 
c:;llt lei não LiYeose exe~LtQilo, para a moralidade do paiz. 

Seria mais ~onveniente deixar o l1onra'clo Sr. Presidente 
Ja Republi~a ;;em lei~ de meios do que cruzar os bruços deante 
de umu. lei manca e atlentatoria dos direitos dos cidadiíos. 

Nlío posso acreditar. que os desmant!os Jer;islaltivos cout.i
nuem IJOnll·a o cl irrJito de terceiros, porque considero os em
pregados pulllicos, rruer civis, quer militares, como homen:; 1['[Un 
fizeram urn coutrar..l.o com t\ Naoüo, representada pelo :mx
euutivó. 

Nãu se modifica um contraeto sem ouvir ambas as p~rtes 
coutt·actan\es. 

,o Sa. VJC'l'OI1INO ~ION'J'J::IRO- Entfio nlío se podia uu
r;mentar. 

O S11. Pnu:s FtmREIRA -rl:'m·düo; a:< part,es eontructantes 
devem SIJl' ouvidas sempre •que o seu pro.iuizo e~t.ivet· em 
causa. 

O Slt, MENUJ's Dll !:\L:t.IGIDA- V. Ex. Oopresente um pro
,iect.o ucste sentido. 

Q ·sn. ·Pnuls FmmmnA-,- Bem coulier;o o nwu clovef', aindn 
as~im não d ispcnso ns .licões de V, l~x. Si V. E:X. niío mo 
deseja ouvir deixe-me fallm· para o Sr. Pr.esii.lente. 
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0 Sn, MENDES DE ~LMiliDA-Não ,é uma li(<ão; 'é um pe~ 
di do. 

O SI~ .. Pll\ES FEnnEJM --.Digo que a lei votada o anno pas
sado foi um attentado a direito de terceiros, i'oi um attentallo 
ao Congresso Nacional, porque r]uando este !'azia o estudo· das 
emendas apresentadas ao Ol'\>auJCnto rle cada um dos minis
terios, muitas emendas !'oram enxertadas, tarde e a más !horas 
prejudicando direitos de terceiros. 

O Sn. i\II::NIJES DE Al.MJJ:JDA- O meu aparte era muito de 
accõrdo com V. 'Ex., porx]uc tem até uma base. O Presidente 
da llepublicu já deixou de executar a lei em relação a deter-· 
miniados l'unccionarios, mandando pagar~lhes integralmente. 

O Sn. VJc•r·oruNo MON'J'EJHO-E S. Ex. tomou um carão 
por causa disso, JlOJ' eslar de aceôrdo com .S. Ex. 

O sn,, l'!m:s l'EJuiE!M- Agradeço a V. tEx. o aparte fa
voravel, mas direi que V. Ex •. não deve se aproveitar da 
minha pcrmancucia na tribuna, p:mi censurar o Presidente da 
Republica, que pr•ocura executar e com difi'iculdades essa lei 
manca. · . 

E' preciso que se diga a verdade; votamos aqui no fim 
do anno urna lei defeituosa, di~endo ú Nação, horas depois, 
<Jue não lemos o ,que se votou na Camara, que não temos 
sciencia do que al1i se passou, que não fomos ouvidos, que 
apenas demos os nossos votos. 

Sr. Presidente, uma Naçrw .que recebe de seus embai
xadores um exemplo lão trist.e, que mais póde esperar de!les? 
O Congresso terá o direito de appellar amanhã para á popu- . 
lação que o con'stituiu? I 

O SR. ALPnmoo ELL1S- A populacão não o 'constituiu, tal. 
O SR. Pmlls FERREinA- O nobre Senador por S. Paulo, 

velho lutador, republicano historico, não devia dar-me o seu 
aparte neste. momento. · 

0 .SR. ALFREDO EL!,IS- V. !Ex. votou a exclusão do 
Sr, Ubaldino do Amaral. · 

0 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA - Não se pó de fallar contra O 
vencido. E' um caso julgado. 

O Sll, .PrnEs FERnEuu - Hn longo tempo que eu venho 
discutindo esse assumpLo, e até agora espero a resposta com-
petente. . ' . 

UM Sn. SllNADOn-E. nin:;ucm responde. 
O Sn: .. pums FEnREIIlA-E como o .Senado não respondo, 

por meio de sua Commissllo, é .iuslo que ou insista em ave
riguar o que se tem passado com relação ás Esf,radns do Ferro 
Noroeste e Goyaz. · 

. Praticou-se um acto illegal, fazendo-se chefe da Fiscali
zaofio das Estradas de Ferro ••. 
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O Sn. Vrc·r•omNo · í\!m>•rguru -l!:ssn nomeacão cabia ao 
mais antigo dos !'unccionarius da !'iscnlização, o Sr. Lima 
Brandão. 1 · 

o s~ . .PIRES FERR!llll<\ - ••• o Sr. Lima Brandão, chcfo 
do disLricto do Rio Gr·ando do Sul. 

'Ü Sn. V!C'J'OHINO MON'I'lllllO- No caso de vaga, era natural 
o accesso. 

O Sn. PIRES FEiummA- O Sr. Lima Brandão foi nomeado 
interinamente pum a Fiscalizu~ão das Estradas de Q<erro, mas 
antes representava essa !'iscalizucão no districto do Rio Grande 
do Sul. 'l'endo o Sr. Dr. Lassance pedido c obtido licença ... 

O Sn. Vll:'!'OruNo J\ION'I'Emo- Censure a quem a deu. 
O Sr\. ,PmEs Fllllfllllll.A - ... devia ser· nomeado immedia

tumenLe o seu su!Jstituto, aqucllo que a lei determina, .que 
séri11 um dos di:;nos chol'cs de secção, o irnpolluto Dr. Nie
mayer, l!:wbauck Camam, este, por exemplo, distincto fiscal 
das Dócas de Sauloô, um dos quacs, o regulamento da repar
tição de i'iscaliza,;ão cousirJcmnt nas condir;.ües de fazer parto 
do numero de chefes de ~cc~üo ·a serem nomeados, interina
mente, não o !'o i, porctuu o Sr. Lima J3mndúo tornou posso 
illogalmontc desse loga1· .. 

O Sr. Lima Brandão não devia ser nomeado effcctivo, por
que i'oi accusado de 'esbnnju!' dinheiros publicas, mandando 
distribuil-os aos seus amigos. Esse !'acto consta no Diario 
Of{'ic·ial e eu o cornrnuniquei ao ·senado. Esse diilheiro já en
trou para os cofres publicas 'I ! Pat·cc.e-me .que não. Entretanto, 
a nomeacúo do Sr. Lima Brandão já se tornou effectiva. Si 
esses exemplos pcg·am, nós vamos muito mal; se esbanjar o 
dinheiro publico de mudo como demonstrei com o Diario O{fi
cial merece um accesso, é justo lambem que o proJetaria sem 
trabalho, que o chel'e de funrilia :>em a!Jrigo e com fome, furte 
um pão il porta do al:;uma casa de negocio da Avenida c não 
vá á policia, c não seja mettido na cadeia, por.que ahi se en
contra muita gente, in!'elizmeutc, com menos crimes do que 
estes quo tenho denanciado. 

E .que é .que se tem feito? 
Pois não se sabe, Sr. l're&idcnte, que a Estrada de Ferro 

do Maranhão tem sido um sorver·douro de dinheiros publicas 
c da moralidade administmtiva deste pai~? Quem ignora isto? 

Quando apresentei ao meu velho amigo, ::lr. marechal 
Hermes, a relação dos decretos que elevavam de 17 a 34.000 
contos, S. Ex. ficou admirado. Felizmente, não me achava 
só nessa occasiúo; estavam presentes outros representantes da 
Nacão e de grande vulto nn: politica, .que foram testemunhas 
do que eu. disse naquelle momento . 

. O .Sn. ALFREDO Er.r.rs-Elle ficou ombnsbaoado? Mns não 
fez nada. Não mandou responsabilizar nem demittir. 

o' SR. RAYMUNUO DE MIRANDA-,- Os·outros teem mandado~ 
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O SR. ~\LFREDC> Er..Lrs-Que outros~ 

,. 
" 

o Sn. n.n:~WNDO Vll ill!lv\NUA- Os OULl'OS ;:;overnos. Qual 
foi o govct•no >rfUtl jtí mandou respousa!Jili~tU' fuucciomut•kts cm 
casos iclcnt.icos·l · 

,o Bn. 
O S11, 

incriminn, 

J-twmno GúN<_:ALVES -bto niio '·' .iuslii'ica. 
IlAY~!UNJlU llll :VllltANJlA-Si não O jLISlil'ica, 

.o S11, HJBt:lllo GoNÇALVEs- O incrimina .. 

nfto 

. 0 Sn. ALI'Rl>JJO ELLIS- Dopoi~ do g'OVut•no !lerm~~. SÓ 
l.omos este. 

O Sn. llAYJ.\lUN!lü Dll illtRANIJA- •rem havido utltros ante
riores. 

o. Sn. 1\JD!llli.O GüN(,l.u.vEs- Parece que a · opposição está 
· engrossando. · 

O S11. iilENmls · JJll AJ.!vllm:iAi-<lá se chama. oppusiciitt ;\ 
apreciação de ructp~ sobre m·ros administrativos? , 

O Sn. •Pnms ci?EI~Rllll~\ _: Niio estou na l.l'ibuna ú murc.J 
'deste ou da~uelle apa.t·to •C!U~ me s~.iu atirado; estou eum
prindo urJI deve!' para. com a Naoüo. e para oon1 o eloiLorado 
que pum frCJUi me mandou. · 

O Sn. Ar.J'liJWO Er..LIS- V, Ex. IJst,á cumprindo o seu 
dever. 

ü .Sn .. J'mc:s lrmlRlÍIHA- 'Por ussu razfi.o, Sr, ·Presidente, 
·.; rJUC rue "·ofiro aos nego[)Íos do Mnranhüo para prevenir o 
honrado ~finisli•o, Sr, Tavares rle Lyra, elo modo incorro to de 
procBder do Sr. Lima Brundiio, quando foJ•ru;ceu os documentos 
que !'oram Jl•Jclidos pelo Senado, · · 
· Mas que importa, si a denuncia rquc dei contra elle está 
llOS Armaes desta Casa? 

O Sr>. AI.Ffu:Juo· Er.r..rs- Esse funccionurio d~ve ser sus
penso e submcttido a inqucrito. 

'Ü .Sn .. PmEs FERRl~rnA-iT(J ha muito tempo isso tlevoria 
tr;r sido feito. POI'que.niio se faz? : · 

Si eu J'osse ~·epetir aqui rfo Senado o quo so diz na Tn
speutoria rle l!'iscnlizncüo das !Estradas de For.ro, diriw .que 
·essas gratil'icacões nüo representam apenas desfalques do era
rio publico, por camaradagem, mas roprcsont.nm eousa mais 
s•lria, ferindo a 'honorabilidade de muita gente, -

·A~uardo os dias e com .esta franqueza que me •í peculiar· 
hei do dizer a verdade ao paiiz. 

A nossa situação é tal rque donLro de pouoo t.erntlo have
mos d•J vor tremular no nosso pai?r as bandeiras das nncões 
o1•edoras, que nos fàcilitamm emprestimo nn eeJ•te~!l tle que. 
não t.oriamos com que pagar. 
. O Slt, VJC't'OmNo MON'I'Ell\O- 'remos u cilanfulüu de V. Ex . 

• 

,I 'I··"' 
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O Sn. •Pllm~ Jo'mumm.\- E 1'11. conto lambem com o au
:dlio d" V, Ex., que, Hl"osnw doente, estou certo -não ueserl.a.rá 
do -posto do eombal.e, quando fot•mos abommhrudos pelo eslrun
;;eit•o, que, 11u tuulJi~üo · de domiuat• csla terra, deu dülltciro 
tendo ccrlL'1.a que ·o. setl cr·cdilo uüo havia do ser sati~foito 
pelos dcvmlui.'es. 

Afinal, o pe~o li•• tmlos estes crnprcstimos ha. de rcca'hir 
sohre a Unilio, quo .i>í ''J ueha na siluur·ão d.c uma mendiga, 
~Jllll ,iii não t••m dinhoii'O pura ]lag>ll' os' serviços mensacs da 
policia, do mno;istcrio, {lo :runcf!ionalismo publico, de rcpre
sentrmlcs da Nn•Jilo, mesnw com todos esses documentos pheno
mcnacs conl!'a direitos de terceiros. 

Sr. Presidente, v a mó:; ser )Jrasileiros .. ,. 
O Sn. Au'n!luo ELL.Iti- Não fouto:; uús ,que d~:;graçurnos 

p pai~. 
O Slt. !LW,\I.UN-uo tm i\llltM!D.\- Foram as finanças tlwo

l'icas •. 
O Sit. Pmlls JJ'Lmlimli.\- Vamos ser bons bJ·asiluiros; vu

mus. ver ~i a ju;!l.ica vem em prol de todos nós, que não a 
uncontrauws quando della Jll'Ccisumos; vamos fawr um es
force, todos nús ·~m lomo do homado Presidente da Repu- ' 
blica, ·pai:n. ve1· ~i n rmi7. suhc- dessas difi'iculd~dos, deixando 
csstt politiea~em, •que o pel'LurlliL para sfJrvir interesses escusas. 
e VC8J.:Os; vamos n ver si nos salvamos lodos dessa bancarrota. 
J"am isso st'> nos Jalla amm· uns aos outros e o t•eeonhecimento 
<los. di l'flil.o;; d1J e ada um, da cunsidet•ação ·pessoal, quu nossas 
)Josic'ücs í:wll•'m llclel'lllin:n·; nada mais o cumpriremos nosso 
dever e viveremos felizes . 

. SI' •• Presidcnlc, 110 i\lu:ranhüo ::;aslm·anL-Sc corcn da ''i'4 
m\1 ~onlos o não Jm O.slmda <ln ferro; sü existem t.re~hos sem · 
JigaQÜOS 'e atf!l'l'OS feitos j:í tres OU quatt'O vezeS O •CJtlO lú estão, 
a espera ·do noval'i eheias, que ·OS Ievon1 pf~la 31L ou ,}A vez, ai'im··· 
do qun o TIH~SOUI'O lr.uha tlUO vagar novamente •• G-rita-se, bra- , 
ua-su " pa'L·e,!o :r]ue l.udo· vao correnul) no .molhar uos mares e 
<1Ufl o i\laranhão lem estradas do· fct'l'O. O ''lHO tem é locomo
tivas sem linhas, umil.ns loeomotivas som tl'ilhos, e "]ue so 
estão c:Ma:;aurlo, a falta de ~;alpões; isso tutlo JlOI' que a ga
~lan•Jia Uilii!Hlou vit· ·~sse material se-rú necessidade IHI occasião.· 
~">gora o :Govel'llo ,iú pagou tudo e os juizos desta tert•a mmca 
podem· ficar mal. · ··· 

Nilo é de Jll'o,irodo {Jlill e!H'I!eemo:;, .nwu ii lustre colloga: 
do que C:ll'CCOiliOS 1\ elo I!Ol!Sll lllUÍLO 'LI·iVCl'Slt. Do :que CUl'C
CIJillOS t'1 do IUOt'ulidude, do J'fls]leit.o mutuo, do acutalillento r1 
autoridade na IJXC!mcüo da loi, o Ludo i~to Plll'lL (JU(I a NaÇão 
J10ssa rccdlm' com acatamento o .conf!tan~tt et veredicto do Lo-
~~Uw. . · 

. Nosso th'\'~1' nãn ll, como tem ~uccodido. esquecer DI lei da · 
Cusa- o seu 1\cgiment.o- pura, do n1'ogndilho, sem nettlmmtt 
Toflexiio. :volnr-sP. uma lei, mandai-a 1í sanccão, c, depois d1t 
mcsmn. .!Jnv.:r sido snnccionacln, o Chefe t:l.o Executivo :vor-so 

~ · v~.ur u 

! 
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llll dura contingene:rt r:r• ufin execnlul-a, sinúo em parte, por
que ra~el-o in lu/um sul'iu pel'tul'lmr·, por· completo a marcha 
do comuwr'IJio, tias iudustr·i.as e de l.odo u sor·vir!tJ deslo paiz., 

.Niío dm;can1:ar.·td, .Bt•, Pt•esidcutl!, e lH!t;u a 1Deus 1quc n1c 
dê ::;nudB e (:ol'ilHI!llt pat'it quo OLt pus:;a, :o;e111 Jll!tlhuum :vacll ... 
la~ão, cil.ar· luclus· 11S ti ia~ desla l.l'ihuua ·os ahusus .iá prati
tados e a.quulles que ]Hit' acaso ·tl'um avaul.u u J'urcrn, venham 
elles apadr·iulrados por ·l]llelll quer quu so,ia; verriH\JJr acober
tados com o uomu deste uu tlaquolle poderoso. !lei do dizo1~ 
a verdade, urnlwr•al saiba du uulmuão que uorn. is lu manifcs
tur·ei uma rJOI'I.a iiJJperliuouuia; JE us meus uolle~as 'pordõcrn 
eslas eousus, {JUO reprQseulam alguma cousa umis quo r·nbu
;;ices do velho. ü meu fim, assim 'lll'OoodourJo, ú vur si consigo 
eousolidar• as lJUU'S praticas. deste rc;;imeu e, implicilamenl.u 
cuucm•rur·, sinfiu pam o ungr•andccinwnlo, pelo urenos para uma 
our·a deruoradn, mus ccrla, do <)~Lado !H'cuario da.> uossas .fi~ 
uau~as. 

Púis lravur·ti, i"'i'VIJJJI.ura, •!lucm i:,;nor·e, St•. Presidente, 
que urnquanl.!r a'· guar·ui~ücs dos l~sludos HIJ rcsentem da falta 
do nuruurario para pagamunlo de seus soldos, grandes 'liommas 
são despendidas illltJroduelivmueule e ille;;whnente, em favor: 
do Jll'oteB·idos? · · • , . , 

J)esuonhoucrãu; JIOJ'I'<mtur·a, os nu!Jrcs Se'natlorns que 
gr·audes quanl.ias leelll sido despendida; cru favor· de estradas 
de forro, som!lras avultadas co1uo as que liiL pouco r·cferi, 
StJIII uehum LiLulo tJUIJ ,iu:;liJ'ioquu esses dispundioo'l , · 

Nfto dévomos cslur tli(]ui reunidos com o peusalmcnLo 
uniw de reconhe<JCI' os podcr·es deslc ou tlaquello que ·aqui 
vu111 em uomc ·dos seus E,; lados, Não; o nosso primordial 
dever <Í não es<]Lwcurmos que D pai~ atr·avc~su Ulllll quadra 
ai'J'liulivu, que o norle a;;onisn, sentindo mingLm do tudo.1 
Hunl.~m, .Sr•, l'r·esidunle, era J'alta do agua, que gru~as á !([i
sina providentiia ora uahe alli ulJunclanlcmcnlc. 

·! • . 
A:,;ot·a, tJ.. J'alla de viveres, devido ú scceu aulut·ior•,1 Ond~ 

·irão ulles l.JuscuJ• o nc~essur•io pura a sur1 aJimcJtla~'iio'l 
:Eu esperava, Sr·, Presidenlc, que o pro,i ecto do nobi'ci 

t;unador Sr. J..yra Tavat·cs vio:ssc ú dis:.:u:ssão imru. vrovac o 
desctrso pelas cousas do l\' orle. ' ' . · · 

Quuntlo se votou aqui w umissãn· papel c1n J'ins tio anno 
passado, tli'OUUI'<;i, logo que nre Jcvunlci do Jeito, ando mo 
achava, vir· ú 1.!-iiJuna e lliwr· <lUc paru o Norle talvez so ·COn
ocdusso alBurnu cousa por·quu ustavamos om ves]ic-t·as do clei
r;ú<,s, mas qu<l ainda assim muilo dLrvidudu que se Livcssc css~ 
IIIUI'imcnto de ·;;enurosidudc. · 

' Xão me· enganei, 81'· ·l'r<Jsitlcnle, Us 1UO mil contos 
J'or·nrn tli.~t!'i!Juido.~. u•quf• nu ulli, pouco 'iru]rOr.·la, mas nossa 
{lisLi'iiJui'<;iio · niiu s<J Jll'ocur·uu al.l:under ús Llii'J'iculdadcs po1: 
que cslavuruos pu:;sando. 

Q 811. JlA'l:MUNuo DE ~lur.IND.I -l"orum dislribuidos com 
prcjuizo paru os credores d? 1Governo. •• -~._,_,., 
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ü Sn. VrcTornNo i\!ONTEmo __:. Parw os credore.', não; para. 
o Thesouro. 

O ,SI\. ftiYMUNDO DI! illiitANDA- Os eredor·es ,; 'que forani 
'" prejudicados eru ~u %. 

O )':n. PllmH Frmnwru - Tudo e'ITIJII'e;;uei, Sr·. Pr·esrdenle, 
P·III':I• qu" "~ Esl.ndoti do Nrll'ln J'ussem dir·er:La ou indiPecLa
JtWille aquinhoado~. pa1·a dn1· sa/.i~l'u,;.fio aos seus eornpromi/3-
:;u:-5 IJ lntJ\'iJJW'lllHI' n ·COifliiWI.'eiu, 

.Fui 1111 presidcnln dn Bnnco do .Hr-azil c uadn. eonseg-n[, 
allegando :,;, :,;, que nJio dbJJUnlm de pessoal de conl'iança. ;para 
deslaL'i.ll' .pura us :E~tado~. · 

O Sn. AuJJoN B.IPTif'II'A - V. Ex. dú licen~·n• par•a. um 
aparlc '/ lsl.~ nfro auoiiLeeeu ·só eorn os Estados do Norle; o 
meu se querxa do mcsHro .abanclouo. 

O 811. PmEs F1mrm111.1 - Fui ao ex-Pr·esidenle diL Repu
blica, a quern dese·r·evi a sil.uw;fto de ·a·lguns Esl.aclos do 
i\'orle. Fui ao l!x-i\liuislt·o· d1a· Fazenda ·~ .~llf; a0 Chefe• do, 
P. ll. G .. , que. me oul'u e que rne promeiL~u l.omar provt
tluueins. · 

· i\''fto esrnol'eei e eoul.iuut•i Lr·uballlllndo ulé que se passou 
a elcit;üo JJI'esideueial. · 

O Sn. 1'1:"1 Illl!Ho M.IGH,\Uo -~las lmvia subl'as da emissão ~ 

O :,;n . .1'1111!~ .1.11-:IIIIIWIA - N~u pudin duixar• de haver 
sohr·us, I"'''LIIIü "'' iuieiui 11. IIIcl.lJ. em l.i!Ilil"" oppol'l.uno, c o 
nobl'u :'onnrl01.' 111tu rue illllll'lein ha dn t•ueot•dat·-~e de que 
nllrlbiiJuu eOII/IIJifln tJIW t!II J'OSô'L' ao ex-1\l iui,;l.r·n da.· Vazendn c 
quu IIII) • J'izes•e ver.· I.IJdo, poi• ,;em duvida 11fio deixat'I'IL .ello 
do pi'O\'idetwinr a respeito. 

}'alloi t:nm 0 ÜJ', llivu.dHvia CO'l1J't!u ~~ S. Ex. mandou 
qno 111e enLeut!t!SS·P1 eorn o dit;uo d it·edot• td'il Cnrl.t~it·a! do Cam
bio do HaiJI'II 110 Hr•aldl, .liiill;o ;.;enl.il, qiJe mo levou ao Prosi
thmf,u, de t}WJIIl ouvi. a .a.\leg:u.:~n du quo uno ltavia gcnl.e ho• 
tJe:-ihu· pat~a LuJJtllil' conl.u· dns f:tu·tcir·ns. . 

Nul.e-st• que o l'r·•···''id"lilL• do Bnneo. PI'H o ltlllll'lldu St·. Con. · 
sellwit·u ;loiio All'r·eclo, que nfio ú !'ilho dtl S. i'aulo, ele Minas, 
e ,;irn do Pei'IHIIllbueo. 

Disl.!'ilnridos o~ dinlrl'ir·ns, SI'. l'l'l'sid••rtiL•, beru ou rnal 
pDtWO impoi'Ln, Pll- vuu r~llog·a1· i'L ennnlusão. 

:,\11hiu .(L i'I'I'Sidll!lJ)ia da ll<~publil'a o lronl'adu H1•. \Ven
l't'sh'w Jkaz. ~\hi ·pnla nr~r~P:;sithll.le da saU."i'l'adio ·rle dividas quo 
todos ll.' 1-(IJ\'I)J'IIIJS I,I'Itii"lldllS iiiiViaiii ilOJJ[!'Ilhiclo, l'ni obrigado 
11 lar11;ar· iniin d" aiii.nrizu~iio. le;;iolalil'a mandando ernittir 
1110.1111 "onl.os d•• ,.,;is ~''"' letl.r·ns do Tlt<'SI}UJ'o pliJ'a pagamento 
dn·divida:O ]t~gaes l'r!r'O.tiiiPrddns prdu Tl'illunnl tlc Contas. 

A purllin'ionin r·nrii que ,.sl.o stwvi•;n Lum sido J~ilo pela 
lroiii'JJda. Conrmi•.<frr-." pelo. 'J.'t•ihunul do ConLas 1.lel.omunou quo 
o i\Iiui:;lt•o dt\ Fa~uudu, o di;;no Sr. Sul.Jino Bun·oso, mand~ss,q 

I. ,' 
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fa7.er· o pag;auwnlo dos títulos do GovernO' !JUQ voncit1m sois 
JlUl' l't'Jt!u, J'c•;galavüis no J'im de um mmo ou dous. 

• 

::knlJOl'l':', pal'õl Ulll i:íOVCl'lliJ CillO SO vê !IS·::iOIJCl'lJUdO, do di~ 
. -:vi~a::~,_ partt ~u.ja si l.uucão só podia ler. cor!corrido si algum ~ 

dut Ll\'l!::i'" ,ado Deputado ou :sunado.r, prucr::~ava dnt· uma sa
'Lisfa•;iio ao pllblico, e l'oi o lJU'! fez () diguo Sr. Wenco::~J(w Bruz 
obl>erulo do,. ::ien,; amigos do Gongrc::~::;o as lcttrtts do 'l'bcoour•: 
lHll'll pUi:ílllllf!IIIO de::;::;a~ divida,;, 

Poi,; Jl,JIII, Sr·. J>re::;idunte, o cs,mruoo, o ridículo do; bun
eos t[Ut' o!Jti\'eJ'tUil tlinlreir·o do Go.vcrno i'oi uo JlOLll•) do 1'0-
cu::~arem u r·ccel)llllUllLo tlesüt>· loLLrus! · 

O Su. H.IYMI.!Xuo o~;: Mm.\XLJ.\-~lu::; ahi n culpa uüo, é tios 
lmuco::;. · 

O Su. l'lllll::i Fmlll~lll.\ - Dcotlc LJUO o Govcruo. J'c~ pagu
ruenlos do :;tm::i dividas com esta• lclLrn:;, c:;tavum os !mucos 
no dci'Ol' de rcceiJel-as. 

O Sn. lt.1 Lll u:.:uo IIJl Mm.t'I:Uo\ ---' Eu:Lretanlo não ~ecelJiu 
IWIU J'i!Ci!IJe pul'~t pugamcuto de dircilu:; c IJ.aru onu~ iuhcrcu
iLIS 110 CUJI!lllCl't!lO, 

O Sn. J'JIIJo::; Flmlllllll.l - Sl'. Presidente, a rcaccão dl'.Jo Go
,.c,·uu uuvia l.er' ;;idu prompla contra o:; Htmo;!J.:; que as:;im pro
c~dium, coruvt•tmdo com ~o por cento para pagar com valor 
nominul as stws dil'idas ao 'J'tw:;ouro. Du·viu ser· prompla u 
retu:vão eoulm õs lmrwos, Sr· .. l.'rosideulc, porque o diuheiro 
,1uc u Gu1wno llrcs emprestou foi para uitender as diffi
euldadr:s du conuncl'do. c da assús. explorada o ahandonatla 
lavom·u, c nfiu tmra cum:r•r·ar dividus do 'l'hcsouro com I) rebate 
de ~O por cculo. 

o sn. JL\\'.Ili.!NLJo, UI·: ~1111.1:->JJA - ;\Ias o Governo t!UXilia 11 
cxplul'a~fiu dos IJuucos .•. 

O Sll. l.'IIU·:~ Fr~illlBiliA-:E o (lS[r.ungoil·o, que aprecia cslco 
movim,Juluti du:; quucs lutiu:; nú~ somtl,; ic~tcmuulra~ o c.opnr
ticipnntcs, ll qut! lm de dizl't' de nús?! 

)!;Ir I:Will!l.'ttli·;;n, Sr·. l.'l't!::iid,•uto, porque ;;uu lJJ.•azileir·o. Mas 
·,i tio larncnlal' l.uuu i::~lo, a rttalll!it'll pula LtUat u. Cougrcsso Na
cio.nnl llú -JOO.OOO cuulo; de >~ttxilios aos blllJCOS com o filll 
t.i•J nruptii.'Ur'I.'Jll a. [aVUUl'\l, UCIU CO!l!O este honradO CO!Ull!Cl'• 
cio qtw .,·, ,:, eumoidet·ad~t.Pill'IL ::~ubst:J'CICI' lutlo quanto a As-
sociu~üo Cuulllll:r·eial Jile illlfJUl'. · . · 

J•m·a auxiliai' a indusf.J.•in, Sr·. Pl'r:sidün.te, nada .di:;l.o ~t:l ir:z. 
~\ iudu;lr·ia, Jmi<!D que :l'oi ÍJL'llt•l'icinda foi a da espccula~üo o 
agiotagem, l'eit.us eont.J•a 1-1 CL'edito. i.!rt Nn~üü que é o e1·cdil.o do 
.Ü'UYIJJ'J\1.1, 

O 811. lJ rmGIJ-111 Lur. - J~xcl'cit.lo tlOl' queru? l1ulos bancos. 
O 811. Pm1~s }'gnrrl~lll.l - Por· quem comprou Ululas puru 

p~1c;ur us suus dividas no- 'l'lwsouro. . .:.. 
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O Sn. RIY>ruxno m1 Mrno~xn.1-Mniot• eül11U lci'm uqu~n.:s 
(jne l'ül:ehernm r.';:es til.uln;:, 

O Rn. YH-:'I'OIIINO Mo:-:-rt~mo - Aqnollo;· CJUC r,,rrhr.I'Olll r.,. 
tr;.,·mn (~nm n ~~r.NI·-t üo pr.~cr.e,:o. _ 

O Su. ll.IY>rtr!'nn llE i\llfi.IXDA- Nnl.urnlmenl.n militn gmün 
oslm•:t ,~om 11 nm·tln no JW~ront;n; os J'ncl,ns são poncos. 

O Bn. PlllllR .Fmmr-:mo~ - Sr. Prn;;•idenl.e, 1111. u.lgnm tempo o 
illni'l1·n f\t>l!H·dor por .\Jago:ls Lt•onxo umn rlcnmwia g-rn\'tl no 
Sr•nurlo-. rprn tlm gt•npn do hnnqunit·os nr.sL:t Cupit.nl Uuhn for· 
mnrlo 11rn s)'JirlitmLn do 50 ou lill rnil eont.os... .. · ' , . 

O Sn. llAY>IIlNun nr-: i\lnLINOA -· Esl.ul'n unnundnrlo nos 
jornnr;:. 

O Sn. Pum~ Fr.nnmn,\ - ••. pnrn. comprar ns dividas do 
C:inwr·uo eom ~~·nnrln nhnl.imr.nto. Esl.o exemplo, :,\1', Prr.sidr.n-
1.•'. p1·nlifrt·n1t n ,1 por· issn que. Rr. abusa ngm•n.dos•dinlwiros em.· 
f>l'ü~tnrlo~ pr.la 1'\nr;iin. a este;; hnncos, e nsLão fazrnr.lo n dr.pre
f!iaciio d•'i-l:w~ l.if,ulos, flllnndo n Unver·no l.nro ~~m 'inenlo :l'ncili
l.at' as •r1ns lr•:ll.l.•nt·•:iíl'o, mnslr•:ulflo rrm• r.lese.iavn J11'0t,rrlr.r eorn 
sc>J•ir•dnrl•'. • 

(hltiJH npp!'OVfli':Í (\S~l!~ nci'Oi-' ·? Pois Jnnp;t! flfl emprr.p;nrenl 
honr•slamenl.f• os rlinlteir•os rmprcslndo; pela Nnçiio para. auxi· 
lim• n;; eln,-.r•s qnr vrnho de r·rJ'erir ... 

n Su. Al.1'11gllo l~r.I.IS - l'\iio auxiliaram nnrla: rizr.rnm o 
F;foll 11rgocin. 

O R11. Pm"5 Fr.nnmn,\- ... empregou os rr.r-m• .. oos cm ()!:. 

rwcnlnciies quo niio se rr.commr.ndnm. 
O Sn. Ar.FilEnn Rr.r.rs - N•'A"Or:ios dos Jmncos. 
O Sn. PlllllR Fr.lmF.m.\ - Eu de~e,invn, Sr. Prcsidonl.e, nnn

I~·;;nr o J1I'O.i•'"io tlo Br·. L~'1'a Tnvnros, mns t'omn ellc dr.snppn. 
l'tWNI eomo J10I' tJIICnlrtn ·•losl.n Cn·sn •.•. 

U~1 Rn. Sr.~AilOit - Rsl.:'t na Commissãn de Finanças 
O i'n. ll.l nwxno ull :\llll.I:\Jl,\ - Como ,,1 ii o ·I o dos M nn

l.i•o;:; III'Sf;l' p:t)l\111'11 (}III' ClliO tf•Clll J1fii'N:I'I', 

l!~r Sn. Sr,:-.:Uoon - Esl.:'i nn Comnli;;são d11 Finnnr;n;;. 
O Sn. PmER FF.Íli\J:ti!A - A Commi;são rlr Finnn~.n;; .i:í S•l 

1'r.uniu, pt'tdr V. J~x •. rruJ" informar? Esl.nmos em me indo dn 
rnr!~ de .innho r• a Comnt'i;;;;iio de Finnllf;n~ nindn não -<•l l'l'l.lllill 

. pnrn <letdrlit• u;;;;umntos ntamr.nloso;; eomo esl.cs. 
Ó Es!.ritlo do Rio Gl'nnrlr; rio liorle receheu GOO 1111 r.o·~ con

tos pnr·r!. n. tmixn qne tem nnquclla l.or~·a e qnr. o:< mnpl't'llOil 
•lo ncr:Mdo r•.om u idcnl que rlicton o emnresLimn, Ytllll l'C· 
r:orrrJI' n'o Cong·r•üsso Nncionnl uma mr.didn U\'!;Cill.tl pat•n crnn 
lho dê p1•nzo nl:im tle snl.i;;l'nz·e\' o s•:u compt•olnisso, ,, n C9111-
missüo r.lo Finnncns undn diss~ n l'espeito, como nndn dtsso 
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IINNAES no SENADO 

nina a om rolnaiio nos 10. ooo contos da Noroeste do .Brnz'il 
eu.ins inJ'orma(:õcs lln .1.1:cs nnnos brondo por ellns rJ Que dovinm 
.~et· pre.,tndns Jll'lo llllnlsi.l'o por JIJ).ol'llHnlio da Commissiio 'do 
J•1innn~·ns. 

J:\ '''\ R1·. Presidente, qno dinnl.o disl.o l.udo 1í JH'eeiso sol' 
um ·POueo uusndo, ü PI'Cei~o set· um ponen uurJl'g-ieo, ,; Jll'eeiso 
recebet· ns li(;üus di! eül'll/l'Otn do IJD)n·o Senado.t· ]leio Jlin 
Grando Jill f'>lll, fJIW esl.:\ mo ap:u·l.naudu, o o sc11 cxomplo do 
rmtriotismo pn1·n vil' lueltH;,· J1Cdindo, elnmando por· Jll'OVi
tJuncins f(llf!' rnnm lizt~m l'OJ1Ul'l.ieUes comn n da J~'isenli;,ncfio du:-l 
Esl.rndul'!- do .Fnr·r·o. . 

O f'nlJci\Íon:ilismo enn~ado Jlelns mmos rJe servi.,os, sem 
meios lft• .~u!Jsistei/IJia, su,ieil.o aos eó!'l.es que o Gongi:IJSSO J'oz 
'J que o :J•:xoeutivo nüo ptldc doixar· de nl.l.rndm•, l.nes sfio I!H 
oxig-en~in>< do m·ario Jmhlien, dosnnimn. 

· Os ol'l'i~i:ws c soldados enviados. no conl.cstnrJo lncl.nnrlo 
:com rlil'l'ienlrludes de vida, 1:'1, CIW!Jlt'il·nm o seu devrw. 

No Contestado sncr·il'icnmrn-se oi'J'ieiao;; c soldMJos, dei-
xnndn na. or•.pi!JI/HJucle os ticus :J'illws... . 

O Sir. YICTOIII:-Io MON'I'I'l;IJO - ~rnmhem sncri.l'iem•am civis • 
. O R11. P.mgs J.'r.mmmA- Os eivis, desde que vão combn~:;/' 

são soldndns, sfi11 lll'nxil~ii'Os. Nfio esl.nhulcça •V. Ex. essn. dil'l'crenon. 

O Rn. V!f:'l'llfl!Nil MON'I'Ilmo ·- ~lns V. Ex. fnlla nn EXf!l'eil.o., 

O :?n. Pm!'s .Fr.nnmn.1 - O civil a serviço da Uniiin no 
Parnn:'1 •í 111n soldado l!llmo qunfqnrt'. um do Exr!I'.IJil.o. 

Os desill:l'tindus dn :i'cll'i.llllll quo conslil.uem U/11 f:l'ando 
IILHOét'"• c•orno soldndus do K~:Cl'eil.o, l.urn!Jcm . l.co111 t'ot·n~•ão, 
tambnm ~~~ntem, l.am/Jt!lll Jaf-ltinwrn a SOI'Ie do,'i ~eus eompn
nlwi!·os fJI!IJ llidxa1n vinvns " l'iiiJOs em <:nlllplllf.o' nhnn!lono. 

Em nhandOJiO l.nmhrnn estão os volhns que l'llPI't!Siml.am 
os vetOI'lli!Os da Utwrt·n du .Pnf•uguay, u LJIH'fll ainda nfio ~o 
quiz mnndlll' pug-m• o <1nu a Nneão lhes <!ovo. 
· H a potwos dias, do uma da~ dti:H.Ies lia l.ol'l'U glol'io;;n .~l~ 
nobre Stmado!', r)i; J'l.nquy, J'creb1 um l.elngTnmnH\ qw; mn·. lo r 
dirjg-idn LiOt· duns Yinvas f]n vnf.eJ'liiiO~ do Ptll'nguny. D1~1nm 
r:JJaS: «imp/twnmo~ do joeiiJoFJ, do V. J~x. ~~ do Rtmndo~ o p;1gn .. 
JHtmLo dn ~olt/o qu;~ n ·N'a{:fin nos dr.ve, fiO!'CJIIr J'Pil'l'l'i'·Umtnrnos 
o1'1'icini.'B f':llh!tddn~ 1\llqtwlla g-r·nndnMA't.Jr.H'I'fi ». 

O R11. VIC'I'OII/Nn MoN>rmnn - Nnf.IH'nlmenl.n vinvns rio 
,voluulm·ios, · 

O R11. PllmR F1mnmnA - Vinvas iiP ol'f'ieinns tln Gum·rla . 
. Nncionnl, do glWl'i!il.o 011 volunl.:ll'ios, st•.in t•ornn ftl/', sü:o todos 
bi'UZ i I" i /lOS • 

O Sa. VrcTom:-~o ~IONTE/Ho - Niio yolarnos ~ol\IO$ para 
ellas. Yotnmos apenas para o~ Dfflclass. · ,· • · 

.. 
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O Sn. PmE~ FEnnmnA - Po1·•1m, cllns ~recisnm ser am-
pnrndns prln lr1. · 

O ~~~. Ylr.'I'OIII;>;o ~lo;>;'CJiiiHI - E•lr:, n>~umpl.n Ró r~'•dn .'<.•1' 
resolvido 11111.' 11111 IH'".i•••·l.n d•.• !ri. . 

• O Sn. Pnn::; F1mn..:lfl.1 - O pi•ojrdo .i:í nxisl.r, tem sido 
dJscut.lfln, mn;; ninrla 11~ri roi l'lllnrlo, porqne o rlinlleiJ•o ,: 
pouco JIHI'n a i\Oi'OPSI.n, pni;;. ;;fio 111 mil eonlos pnrn nqni, seis 
nul pn1·n. :wol:í. P al'l:o~im o dinlhdJ•o. nfio ~~lwgn pn1·a pngnr nm 
r:?mprom1;:so ri•' hon1·n ri•• nmn Xn•.:ão pnl'a i!Oill os ~r11s sel'-
VHlores. · 

l111!rwrn-me os mrm noll!'es !'nllr:gns Lnrlo isl.n. N1io 
quero ~el·.m~lí~ l1l1T'ilnno do q11n B~. BEx.; serei mniR ::wrPogo, 
mais inel'lelll.ido, sr·r·ei o fll\0 qui?.CI'Om, mas r.si,ou llel'io d•; 
que desempenho o meu dever rllHtmnndo n nLI.cn•:~o do Go
verno JliH'il ns dr.s1woposil.os •ln ndminist.rnr;iio da Fismlii?.nr;fio 
dns Esl.l·nrlas dr H~I'I'O, (Mwiln lu:m: ·muito 11cm .. ) . 

. O Sr. Victorino Monteiro (') - SI'.· Presidente, V. Ex. 
c o Sr.nnrlo sn]li>rn J1CI:I'eilamenl" que desde que, memlll'o 1lu 
Cornmissii.o di! Marinha ,, Gllt:l'l'n, hnbil.uei-111•1 scmr•rr. n ser 
t:m soldndo disciplinndn·rln seu illnsl.m i'J'r.sidcnt.e. 

0 Sn. PIRES FBn11EIII.I - Nem semprn. 
· O Sn. VH.:TOntNo ~~o~·mmo - Drus me livre o guarde de 

'!livcrgi·r d~ 8. Ex .. soh en.io enmmando sem)11'C cxe·rei a mi
nha Jnnr·ciio de soldado. XesLn rnornenl.o, ptJl'rhn, niin possfl 
deixar r],i ii' de r.nf•nnii'O no pen;;mnenlo <lo nol11'r. Senador. 
porque r.llo envolvo 111\o ;aí uma gr·nve neensnciin ú Commissüo 
rio l!:innu~ns eomo Lnmhnm nmn ~~·ave in,jnsli•;n. 

A Commis;;iio dn Fiuancns Lrm deixado do se rcunit• porque 
·• des!lo,_qm• ;;e nbl'iu 0 Coug·t•e;;so Lcr.m esl.ndo •'nfePmOs l.t•cs do 

seus mcnllH·os: o Si·. 1\ldnrlo GIJnnnbarn, o Sr. Azeredo o o 
Sr. Frílliei.c:c•0 Ob·eN•io. 

Du1•arilr~ os .p1·imei1'0R rliao, •!)01' urnn dcl'erencin . .muito na .. 
turnl t1al'll •·om D S1·. Jll'anei~I!O n!yel•in, dei'•'I'Oneia da qual é 
muito digno, dr.ixou riP M! reunir, agual'dando a hom que 
;fosso 11ossivol a' :':\. E.-;. pJ·nsiclil' i'l twimeil'a J'lltmifio. 

Dc'>gl'açadamr•nl.e, conl.inuantlo, onl'OI'JllO esse illus.t.r:e So
Dn!lor, n Commis,,ii 0 delibcr•mJ mm·ent• um dia pal'n a pr1mr:ü·n 
rounião. Coilwidiu esse •lia <'0.111 o dn violento l.cmpot·nl quo~ 
desabou sohl'c a i!idnclo; 1v.io liam·~. ']101' isso. numero sur'l'i-
citmt.o ,pm·n. a reunião. , 

Devo rloelnl'lll' no 1Jom·mlo SenadO!' que csl.otr rlanrlo c~lns 
·nxplicnçür!.' 11nir•:uncnln pot• não se achar presente o illuslr:o 
SL·. Fl•nnd.-en Glyco!'io, a quem eomrcLin resp•1ndnl' c _dll
monsl.l·:w n :':\, Ex. que não lrrn rnzfío c devo hnJet• aos peitos, 
conli'ielo, t•omn bnm enl.lJolien rJII'-' ,), pela in:in~ti•:a que Pl'lt

~ICOl!. 
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D•J.I'O infomliw mn!s· no honrado ·s;cnnrJor que o Pl'O.io~to 
a que s. Ex. "c r•efero n 1nda não oh teve parecei•, nem siquet• :foi 
distribuido, ])O!'IJUO o seu tPI'Oprio autor .mo ponderou ~obro a 
eonvcnionein do ser J1I'OI.elndo osso ,parecer, porque 

0 
Go

ver.•no torn inlenc~io de apresentar no Congt•es.so um con
,iurrcto ele mcdidus, que reputa noccss:wins pnrn cleboHm• :1 

. c~l'ise, c nossa occasião podorinm sct• consignndns ns disrJOsi. 
~ücs conRI:nntos do-Jll'O,iect.o . 

.Perdôc, ]lOis. S. l~x .. no velho soldado disciplinnd
0 

dizor-
Jhc cruo mio tem rnzüo. · 

Na o!Hrn ncimsacão quo S. Ex. fez ri Commissã.o, de !ovni.' 
tanto I.O!llijlo .<em dar Pnl'OCOI' sobre ll questiío dos 10,000 COTI• 
tos, ouro, IJUc S. Ex. diz devc•r n Noroeste ao Th<Jsouro. S. Ex. 
onvolvo o Jlrosidrnl.r. tles.ta Casa, o illustre Vice-Prosiclenl.r. da 
ll~pub] ien, ({UC não RO pó de defender. 

De :l'nclo, :foi o nos>o .Presidente, quando Sr.nnrlor. o do
signndo pc!n Commisslio pm·n. dnr pm·eecr .'lOhre est.e nssumpl.c,, 
fiei que f:. T~x. empt•eg·ou todos M' meios pnt•a poder so des
empenhar rlessn mis~ão,. vm•.ias vezes procurou o l\finisir'(l, 
~~ollwu os olenwnl,o,• que exisLinm no j'hesouro, mas todo essa. 
f$for~o foi a inrla in.~uffillionie, l.ant0 assim que o Governo. 
ílr•,;f.'jand0 ·l!SC:i:I!'CJC:P.I' o eRso. nomeou Ú'llS engonlwiros respeit.n
Yris, digno;; r l.t•nbalhntlorr..s rmm. apúrnrcm as contas do No
"i'Or,l.r o sú ng-orn, Sfrgundo noiiciam os ,iornncs. esse. h•ahnlho 
:l'icou Ü!l'minndo, l.encl11 ~ido apm·Hrlo, cnnTorme infot•.mn(;ões dos 
mc~mM' ,iornae,, ;mclnr· o dnhil.o e1n 1 r.. 000 :contos. pnpel, r. 
Jliill Ol.ll'O, 

Po.rpt.nnto. y,; o hom·nc!o Senndot• que n:io.l.em J'n?.ão cm ac
~usnr n. Commiss:üo, c IJUC n sun accusaoão l'.CCOchelicia 'e v~10 
enrnmbolm· no acl.unl ViYc-Presidente dn RepubHca. . 

Bm i'Clnniio no eheco rlit fiscnliznçü,o dns estrndns de :ferro. 
o IJOJWndn Si;nndo,., na. minihn opinião, foi tüo violonto quanto 
in ins! n. O Gov~rnn LNn plena lihcJ•darlo de nomear qnem' qui
lr·i·. A pl'ova i] que o Sr·. D1•. lfront.in, quo nüo perténeo no 
l]nnrh•o, foi f!!li'J'o. dn fiscaliza~.ão. ·' 

0 Rn. Pums :Fi.:i11li>li1A - l\'iio clopois' do nc.t.un.]. reg-ulamont.o, 
O Sn. VJC'I'Ont~o i\ToN'J'IlTno - V. Ex. s6 mereco np

plnu~os p~ln sua sincol'iiladf>, po>lo nrdor,com que vem discutir· 
essas rpw:~l.ür•s, que envolvam inl.cPosse puhJi.co. A l\'ne:io s(i' 
!em a ltwl·:n· r:om •essas im·csl.ill"llciies; mns, isso não •í J•nzüo 
pum f]LJn V, J~x. :l'ncn necu>n(;iies l.r.r·rivcis conl:ra nm velho 
i'tmN~ionnrio, que srmproo sodhe cumprir os sous ilevcrr.s llm 
nma enrt•ciJ·a ele mais rio 30 nnnos •rir. serviços pul!liros. Niio 
'l.omo rlestl~ logo a dcfi!Sa dn Si·. ~Lima Bt·nndiio, · J10!' quü 
n~um•do as ne1!1tsn1;iir.s que Y. Ex. fi'I'Cmodil.n :fuzrr; mns lle: 
dr• ncomp:mllnr n diseussão r! hr.i de rlemon<;[J'Ilr f)Ur o St· . 
.Limn Brandão niin iÍ •nhsolul.nmontc eulpndo nnm l'flSJÍOnsnvel 
pelas morli!'icac;ürs do contracto ·r poJo l'a.eto do ),f1f'1Jfll" ns 
oht•ns "omrçndo 11ão elo r1rineipio mas tio meio pnrn o :rim. 
V. F.x. bom snhn cru r só issn :nugmr'ni.ll!t muito ns dcSJW~iH 
dr i!Onsi.J•ur.i;;io, eonw os l.t·nnspoJ·tes. O trw;ndo, os ramuoa 
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dossn csl.rntJn, r.! e Ir!!.' I' O fornm modil'.ienf.los mulLnR vezes; qu1l 
·rcsrtonsnllilidui.l", qutJ culpa. lelll disso 0 t>r. Lima Br·andãc>'! 
E ô ]Weeisn ufio O~fJuüe!~t· que t!SSa n~Ll'udn. d~J ferro :t'ol 1!0l1· 
LI'JH!I.lida ülll eOlltlOl'I'Cill:ia puhlie:n pm•. r>'l'<:\l.:o ·mui lo menOl' tln 
ftiW 1.1 do otif.l'fiS -COIWOI'l'Cil f.e;, 

Além td.issn eu mo compi'OmeLlo n. acompnHIJnt· V. Ex., 
pm·i-passu -e, ;i pol.' ventura, J'icar .::onveneirlo, serei o pri
nwiJ•o a !H'Oi'Jigm.· enm V. :t~x. quacs[jtlf'l' a!Jnsos. :Jintro nesse 
deha.le, como rni qunlquel.' outro, .sem o 'lll<JttOL' inlnrrssc, 
(apoiar/oN). ~las nada nw custnl'Ú fnzcr fr del'csn uc mn i'un
e<;;iunwl'io, que reputo sem culpa e ,iulr;o rtue cni.J'Olt nr.ss!l. 
quosLão como Pilatos no Cl'ecio. · 

S1·'.- JlJ·eRidr.nlc, V. Ex. bem vti que •l mc;;mn r!iffieil 
ar.OlllJHllllinl· · 0 .illusLI'e Son:ador no i.liRCt.U'SO eclccl.icn. quo l'c7., 
l.nl 0 llumm•o .indefinido ele· qucsl.ües fJU<l abnt·rlou·. Xadrt 
/rmho .eom -os nul.i'O;; assnmpLoii' a que S. Ex. Re rcfr.ritt; 
apenas, ,enmo m<lmliro cht Commissão 1\l.e Fimmr;n;;, Linh;t n 
r.h~\'N' fiH l'f.•Rpnndt}f' n (~Ssf•::; pont.o:.;,· .:\Tais nfio 1'n~.o; 1,1iín 110;;::;o 

· ,.,.,pontit'l' n todo o dismn·'o mixoi.•clin, qne S. r<:x. nenhn dn 
·t::Ji':PI', '7\lns t!0/1111 S. 'Rx. deelnL'(IU quo sô l.t~m t'l11 vi::~ln1 n 
inl.m•rssf' Jlllhlien. r•slou eri'/o trlc que hnYcmos dr~ <:IH·~nr :t 
11m ne•~i\i'r.Jn. Amilos temo;; rmpr•.nlw cm prni'Iir;nr o:; ulmsos, 
mns nnm wz fJIW ru Mmnnslwc a IIÍIO P.ulpnbilirJnrl~ r.Jn fn·ncdo
llfl'l'io :W·t'l;l~:ar\o, S. F.x. llo. Ut~ ROl' o lJI'imniro.a l'eUPHI' ::l~ 
t.•ru~til.'il!-1 qnr, lH'nrndnmonlt}, não ioif•,inm .iuRLa:=;, 

- Acilo J.nmhcm qw• o momento •\ Al'll\'c, a erisc •\ J.cr-l'il'•ll, 
Jll!de nt1í "Oillftl'nmei.Lcr, como disso í'\. Ex., nos.•a nnciilnnli
dnuc. Mas ninr.lrt aercdil.o ·no pal.l'ioU~IIÍo do uo5Ro JlOI'O .. e 

. rst.ou er•l'i.o ~~~ que ~;;;;;t nn,cionnHdndo não hn de pm•ir.Htni•. 
JWinr.ipalnwnl.n JlOl'fJIW LcJ•ü11JOR :\ fl'enli! •ill' ;;na defe;;·a um 
honl'a<lo tnilil.at• '' um honcmm·iJn pn!.J•ioln rmno S. Ex. (Jfwilo 
brm.; mu:ito.l!~m.) . . 

O Sr. Pires Ferreira - .Peço n. pnlnvrn. 

O Sr. presidente- A• hot•tt.do rxprdirnl<> N<l.:í l'ilill.ln.-

0 Sr. Pires Ferreira - .Peco n Y. Ex .. rJez minnt.os dõ 
.. ]"ll'OPClg'fl(:ãn, , . 

GousuiJ,;u:Jn, o· f'\,,nndo enncrr.lc n. pi'OI'Ogar;ão J'cqur.r.idn. 

O Sr. Pires Ferreii·a (') -.Folgo nmilo om sobrr qtw o 
hom·ndo Scnndot• pnlo Hio GT'anile do Sul eonhecc os :icgJ•f!i!Os 
govnl'nnmoilt.nes cm ~·r.l:u;üo aos nr•gocios qun diznm l'<~;;poil.o 
ao J1I'O.icdn rio honrado Slnlndot• n fil'. L~·rn.~L'nvnrcs. 

Tgnol'nl'n J10L' compliilo, St•. Pl'f•Rirlcn,le, n qLw Oi!Ol'O l'i
quei .~nllenrln no onvil• n~ pnlnvrns do nwu Iw.nPndo enl!t•;.:n, o 

(') Nfio ,roi revisto pelo orador. 

' ' 
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ANNAI!:S DO SllNAnD 

Sir. V ifllorino Mon l.eiro. Soubesse-o an Lt)S c dnr-me-hin por 
feliz por snbcl' CJIW nlgnmn uonsn StJ lt'lll I'Pil.o pnm minornr ns 
fJnsgl'nr:ns qun ni'J'Iif(elll o llOI'I.u. 

PnHI.ns !l.n J·l/1/'tn ns e:Jr':llnholns qnn mn J'nmm- r.nviad:1s, 
Rem o 1'/'J'r>illl tJt'f'ien~. pr•.l-o illllli'ndn :-;t!llntloi•, vou 1111• I'O/'t'i'Íi' 
/10 ilSSIIIIIJ!IO eom n IIJnXiiiJa /'i'llllrftlt'~a. 

· ,\ tlt•l'•··'''· :-;p, l'l'r~idtJIII.f', flUI' o liOIII'nrlo Srnnclol' 1'1!~ tlu 
Commis;o:;fio ~~~~ Hi.nnn1:us, dnixon dr~ sr~1.· di.'I'I'Sft,. p:n·n Ho enn .. 
vcrlcl' nm rt!J•dnd,~iJ·n. :wct!:-iil!:lin, e neeusneiio mnitn ser·ia, l'JOiti 
o fnc!.o t! fllll' r.u, r~ nal.nJ·nlmunl.e •·nmo PU muil.n g1~11le, igno
ii·nva qw~ o hlliii'Udn PJ·n:.;;idt!Jüe dt~stn. C:nsa o Si.'. Vien-PJ•qsi
<lenl.o tln llf•J111l.tliun, qmu1dn &•.nntlot• JW!n .1\s!.n(Jn rio ~lnmnlifio, 
Jmvin. sido ~~Jle!li'J'ngndo de ~~nll~tn· .inro,•mn(:Gn:-; enpnr.es dt} · 
ot·ienLn J.' n COI) 1m i s::.;fi n . pn m. fJ no Hs;sa PlHif!~~c trnzcl-ns no c:o
llheciuwn.Jn do Scnnrio, nn l.nr,nn/.r! n. os/.r nsswnpl.o, c f/llt~ 
S. Ex .• nn•·~:u· do mel.iwloso, nnda cnnscgniu drvirlo n dr~-
orrlem nclminis/.I'U/.ivn. · 

· .1:\ Vti, V. Ex., S11·. P1·~sidenJ.r, ,i:í. vt1.n Srnndo, rnm s.i nm 
l10mr'm 'rln. 'esl.nl.m·n. ll10i'nl do Sr·. Viee-Prrsidrml.e dh. llcpll· 
blica nnda eonsr•!l'uin nn l.ocnn/.o n. essns ini'Oi'lllnçiics, eomo 
podcrin en '"msegnil·ns, lnxndo nnltJI•nlmc~nl.c rnmo sr.rrJi, do 
;vclhn imr,el'l,ilwn l.e ? ! · 

Dndn esta oxpliençfio no meu veiJJO amigo, dcsl.n l.rihnnn, 
Sr.· Pt'csidPnll!, declnl/'o que neeeil.n o ennem·so que S • .Ex. llltJ 
ofl'ercec no senUrJn de seeundnl' os, meus csJ'Oi'ÇOs, pnrn ~uc 
possnmos, t!Oill pni.I.'Ío/,ismo. liquirlm· ~sl.n qnr.slfio ria .Es/.i•nrll\ 
de Fri'I'O rio 8. Lni~ n Cnxins. · 

O Sn. Vir.'I'OillNo Mo:-.·mmo- PcrcJ,je.mo'v •. Ex. En nnrln 
r;cnho 1!0111 n. Esl.rndn. de .Füi'I'O de f{ Lui~ n. Cnxius; es/.a 
quesl.fin dnve ser n l'!'f'e/ n :í. l'I!PI'esentnc;fio mmnnhensr.. O eon· 
eursn fJilll oJ'I'rn-cei n. \'. J~x. l'oi em rrJnofio :ís nccusnções pr.!i
,c;oues il'l'ng·ndnf.! J10I' V. Ex . .r1o r.ngrmhcil•o Limn Bt>nndão. · 

O Sn. PJnER .Frmnr.mA :.__ Sei bem, Sr. Prcsident,~,· qur 
qu.anJ.n :í J~s/.l'nrln do ,Fet'l'o de S. Lni7. n. Cnxins, o unieo culpa. 
!lo Ó O nr•lunJ riirr•r·lm• rl:t :PisenJi~acãn dns J~s/.rndns do ]~C/'1'0, 

l'OI' qrw t.lomW.il'nm - pnl' que n l.nnl.o .imp01-t.a chamnl-o 
o 1\!inisi.I'O pni'O um Jng·n1· lllOI'I.o na sun secrel.nria - O SJ.•, 
Pulhnuo. nng·r.n,Jw.ir•o distin<Jtissimn. o de probidnr!c acima de 
toda r! qun!cJLlel' Sll·Rpril.n ? Por que o /.ir•m·nm r!G seu posto·· 
qunnrlo, ·de lnnr;n em l'istr:, esl.nvn drl'enrlrndn os intrl·essr!s do 
.'rhesnJn·o eonLI·n. os r!t1. ompre~n? Po1.' ·que:. St·. Pl'esidenle? 

Nfin 'l'in:ll':í sem rr.sposJ.n n. minha pri'S'Illll.n, c essa J•cspos. 
ta cu fll'Ofll'io rlm·ei nn Senndo, rlnnl.r•o rlq, poucos dias·,' qunndo 
de possn dns r!ocumr.no/.os f]Ue nxhibirri a esl.n. Cnsn, ncensifio 
em qnn lir.i rio mnsJ.r·nt· ns :::rnndes c indcernl.es l'flmi·ficnr,ilrs 
desta llr~nt•.inl.a qur• /.em I'Nl.nnrinrlo em Pl'rJ,iui~o Jllll'n o Tllf!-
.~ouro em nlr:rms milllill'oCS rio ronl.os de l'tíis. · . 

0 Sn. Ar.Fnr::no ELLIS - E snbc-sc quacs $ÜO esses crimf· nosos ? 

'· 
' ' \ ', 
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O Sn. PIRES FmnmnA- Pois V. Ex. não salle ? Pois cn· 
tão V. Ex. que foi Pnndirlnt.o :í Viec·Pt•r.sideneia do. ncpn
hUea, e qtll\ pOJ' tton~j~Cfllenein, devin ter cstndo em t:onLnt~ln 
eom as nppo~it;iir.•s rtns Estados, clr.sennltt•t·e esses Jactos? .Pni' 
TIÍlO tr!r·iin iii Lo n V. Ex.: «A voSsn hnndni'r·a, H-r·. (~nndidntn, ~·~ 
ost.a - Jll'fllliO\'·t'l' a dmmncia Pnnl.m t.ndns os r.st~nndntn~. Nlll· 
l.t·n. t.odns ns rtr•l't•nudndm•es dn f'l'lll'in pnlllir,o. Si o :l'i~IJI'df.!~. 
loJ•cis o:-; wH;sns npplnuso~». l'oi:=; nfin ÜJI.'iio dil.o 1:-;l.n u V. Ex.'! 

O Sit. .\r.FILIWO Er.r.IR- Pelo l'ado rio hnvct• sido r'nndirlat.o 
:'L 'Vkf• .. IJr'(!::ddenein dn llt!plllllit~n, nfin ~u :-;,(•gur. qtH~ rl'n\'n. en~ 
nllccm· Lodns n~ m:üwq·sn~;i'it:s pl·nl.ieadni-!. · 

O Sn. Pmi'R Ji'I'nrmm.l - .Pr~rrloc-mc o .nohi'C SNmt.tm·. Nns 
minhns pnln.vr·ns nfin vae nmn nee11sncJiio n. V. :Rx .• pelo J'nt!l.n 
de havri' sido r'nnrlir.lat.o :'1 Yiee·Prr;;irlrndn r.tn ltepnhli"n. An 
cont.rn.rio, Jom·o o sr.n JWOt:~tlimrnto. 

O Sn. :\r.rrmno Er.r.Is - Ma~. en n~11 possn snber rln l.odns 
os c:u:l.os rJn rnnlvet'i<:H.:~o prnl.irmrlo.• nn HnJllllJlir:a. 

ü Sn. Pmr.R Ftmnmn,l - Dos da Esi.J•nd'n rle :rv,J•ro rlo 
l\larnnh.~o o nobre Sen•nfloi· snlw mnilo Jwm. ·rot'fllte todos o' 
JiOI!lúllS ]l'll'\J\Íf<IIR ó.ft,.•lt! pni~ ~nhr.111 f.lt•~·i<U il'l'lli!C]C llllll'Ot.eil'l\, 

O Sn. ;\LFIIEno F.r.r.Is .- Mns o 1111ir•o cu]]1nrlo, pi'O\'rtVf!l· 
monte, sou ell ? 

O Sfl. Pmr.s Fimfllliii.\ - N~o r.::i.on rn\.pnnr.ln n. V. Ex.; 
:r,stou J•r.spontl~nrlo no npm'li" r,nm ~III! nw honron. 

Ounn;Jo dcnniwiei ns t•Shln!l,jnmenlfls rlt! ;linhcim pelo 
Sr. :Lima HI·nmlfLO. lnve "'·'·n minha dtHlllllf'in. wmo L'es:LII.nrln, 
r1 nonwn<;~o. pt•lo onl.!ín ~tinistro, rio nw,mo R1·. Limn HI':Ji)diin 
para ellul't.~ l·d'fncLivn da r·npiwtir;fin, c!'inndo-SI\ l:l'SRitn, dtl'fi ... 
r.u ld:tdt!S :Í J'•u.I.UI':l mltn i 11 iRI.I':JCiíO. 

D1~nntl' 'lliRsn, ru'írl~ nlg-tw!ll mnis ~H\:ü•~ pni?. ~~on::;m'nl' P~·-
camlnlo., o11 ii.' :'1 r•nti·Pin pnl' l.ni'. r'onnnr.l.l.idn nl!!11111 m·in/n '! , 

0 SI\, AT.FIU:no Er.I.IR - 1':'11 nemJsr.i n Jll'. FI'OIII.ill IIII 
h.dminisLl'nc;ão da Cenll'nl ~~ V. Ex. n dPJ'r.nd:rou. 

O Sn. JllllP.~ FI~nTLEIIIA- E:11 nlio n rlf't'f'llfli: n1prnn~ mr in
surg-i c:OJJI!J'il <1' gt!ioil.o tln V. Ex. qu-0. nfio Pl'tl l'a\'OJ':l\'t~l (, !lom·a 
do D1•. Ft·unl.in. Vil-o "fllllfl Rl~ll n1nig;n. · 

O Sn. Ar.I·'Ill~no l~L.w; -Os r~·hnnjnmrnl.os tli1 DI'. Fl'nn
Lin dnJ·anlr~ a ,;na arlminisl.t•n•.:iu• mnnlm·ntn n. !,00 o Lnnlo~ Inil 
~onl.os r.•. V. Ex. JJili'IH.'.n. o iWt'lH'nu. 

0 Sn. PmP.R FimiiP.IIL.I ~- Pi1!'qlir f'~l'"i'n.vn qne V. Ex. 
JcvaRsn pOI' dtHLI!'In ns n.r,,nsm;iu•s qnr• vinltn l'nzemto. · 

Pol'qun nfin t!onLintHHl '! 
O Sn. AL.FIII~lln :mr:I.IS - POL'Ifllr ~~nconi.J•ei n tle'l'esn dt• 

~ .... ~Ex. " 
O Sn.: Pmgs .F8111lFlll.~ .-Nfifl ncl'Orliln, V. Ex. é lln>·Lrnle 

~·alontc nn tribun(\ pn·rn recunr ctenntc de qu.ulquor emjlecllho, 

.. 
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ANNAF.fl DO SENADO 

A Cornmissfin dcri•n, ter· rindo tuna oxplicncfio nn. S~nndo 
Nn rnltl~·.ão n :u:cu~nc1ies l.üo S'l'nvc~. como ncruelln.~ contt·a n. 
Est.!•nria <l'o Jo't:J•ro NoroPSl0 do Braxil. 

Qnnnrlo, Sr. Pr·o~irlont<•. a l'iar;fio i'n%ia csfo!'ços Jlll•rn.' lig-nr 
o Estado rl'o J\lnf.t.o·!3l'O"m nos domnis :J~slndos do Hraxil, d•J
siam JwnHms úll'NU'l'ogndos dr.:-r/;r.: ."iorvi~~o fiO/.' ma i:-; f!fllhwir.l! .. 
<:ioso~. t.ral.antl!J rio 1<"!\;aJ• a. l.>t't'eit.o nquilln que r.1·n. o irt:C'al fie 

- l.odo o iH'ilXIICII.'O ]lili.I'!Olll. ' 

Alti liojr,, vrmim. o Gow•l'no não viu. Iwm n :E•strnrla elo 
.POJ'J'O nem n d inllri!'o 1]110 eom olla eonsumiu. 
. 'o· Sn. VWTQ/11"-'0 Mo:-;Tmno - A c~t·radn de ferro ,i:í cstit wn.ngnt·:Hin. 

O· Sn. Pmr.s .FRnnP.mA - Foi inan::nH·arln üopois llllC o GovcJ•no .tomou-ii' dn companhia. · 

O Sn. ''rcron!No MoxTmno- i\Ias rst:í rr11nsi prompln. 
. O Sn . .PIIIEH FimnP.IItl_ .:._ ~:nnLn não eslü promp'ia, Ítnn 

!"tOI'O lrm!l· n Bila eonsl.rureao ndranlo, J;r.ve o Govr.J'IIO rio tniH· 
t:w JIHuito~ 1:onl.o~;; do I't~is. · 

A I.:OI!mJi>siio dnclnmu <"JIW Jliill podin oneonl.mr inl'ormri
G!i•):··· rnl'll St'l' sryl)sfcil.n fi i'üli!HIOJ• lfll~ ilS l'!'fJI!ü!'iO, I'OO'Jo a 
1 ~'•·n IJzac;un do .bsla·adns ri" .b'ut•ro a III ela nu o nchou o dr. s
I inn do;;; 700 r")Jifo;; rlo !'I; is gtns•t:os com n Hstr-nrln d<J Ferro 
~lnrleiJ•n-Manl0i'é. (:1/llii/n bem.: ·mui/o bmn.l . 

O Sr. Vi~torino Monteiro ( •) - S1.•. Prr.sidontr. npr.nn~ 
nlgumn~ Iigeh·ns pnlnvrns,. ·· 

Com locln. a sincoridndo o pelo múito que me meroeo o 
nobre Scnndu1·, não ~ó pela nffr.iciio pessoal que lhe tl'ibnl.o, 
eomn ainrln pelo rr.spcit.o I! nll.n ostimn r.m que o tenho como 
dr.J'nnsOJ• dn vr;rrlado, elevo dai' n S. J~x. umn Jlüf!Uena rxpli
~~~H:iio. 

S. Ex: se fosse l.oleJ•müe, não .podia deixar de Mceitar 
a informnc,fio dnda pela Commissiio da qunl. não 1':11.in. pal'Le, 
n fJlW coní J.odo o desojo quo t.inhn do informar qunl . ez•n o 
rsLudo da divida da Nor·nr.sLe do Bz·n1.il no ~rhesouro, qne Iam-· 
llem se npJ·n~r.niJtvtt .. c~ mo. cz·cdorn. dc•sLc, u!_io podilr colhez• ,nsl.c>~ 
olomenlos poJa dclrctcn"ta dns· mfo1·macucs que lhe Jornm 
tH'nsLndas c como ú consciencioso, como '' meticuloso na su:\ 
plll·ase. o como estzí habituado a dnr pareceres 1'uudndos lllt 
maio!' verdndr. uiio ern. possivcl poz· consequcncin vir tl'nxoJ.' fr, 
Commissão, e éstn no conhr.cimonto do Sennrlo. infoz·macões dr
J'ieienl.r·~ rm flllf' uão sr l.inha ·chr.:;nclo n uma conclusiio do
finil.ivn. . . , 

1
. 

Nr.slns "ondieõe;; como podia n nosso Prr.sJdcnte ncl.un 
rlr.;;r,mprnhm·-sr! de;;sn missão 1 . . • 

O novr.r'no pensou cm uomcm• nmn Comm1ssao pnra hn
lnncr.nr as r•onflls rln l\'m•oest.r., af'im dc.-chf'!\'lll' n uma conclu-
siin del'initivn. . . 

.Pnrrc,c•-m•'. pois, qnc V. Ex. n~o Qllfll' onxorgar... . • 

( •) E si e di~cm·;;o nüo foi revisto Mlo, orndor. • 

\ 

~~~::.~:-""'""• ~· 
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,o' O 8n. Pum~ l~EflllllliiA - Enxergo muil.o IIJem. 

. . O Sn~ \_irr.:·rom~o ;)[o~?.'Erno -.,'.ou a üJat.lo avaucad:~ .hL 
de1xa pm:wlJLmlte a snn vJ:;Ln. 1\lnl:l o seu g·rande eortw.ão su
h!'" l.odo~ os ponl.o.; rle visln,, o•m qualquet• /'neu que ~e cou
s~der•:~ t\Hidn. o•;;Lt~ sempt•e prumpto a 1:aze1' ·,just.ioa. 

N~o !Jew pot·tanlo set· iu,iuslo JHil':t eom seus eollcgus lioJ 
GotpmJ~sao._ que o up_t·eeiuJ~1 u querem t,unto f.! que sú teen1 uma 
IH'eoccuptu.:ao f~xclusrv.a: ~el' agl'aclavel a V. Ex. 

,·.. Por cuu.~~~quencia "V .. J~x. ueceiLe a nossa ~~:qllicacão. 
~uo houve' ea~o gl'tlve nrmlmm nesse assump/.o das contas da 
l'ioroes/.c, 1!11'!. ual.tu:a!mrmlu ainda 0c r.stão 1:ompulando. 

,\gmll'!/C, poJ:Inn/(1, V: Ex.; eerlo de que, pot· fim, o pa
triotismo du \'. Ex. set·;'t amplamente satisfeito. 

O ~~~. P111r~s Fmumlll.\ - Deaulc de' Lauto eurinho dou-lllu 
por su I. ii; td to. 

O Slt. Vrc'l'onrxo Mo:>:'J'EJIILI - 'l'cnlio coucluido. (i\ltt'ilu 
lw,m.; llllt ilo úo m,) , 

OHDE~! DO D!A 

O SI'. Presidente - ConsLauliu a orden1 do dia de t':·ul.Ja-
lhos 'dtJ C o mm i ssües, \'OU .1 evnu to L' a :-Jet:itlãO. 

Para oi•dem do dia tlu õi!I;llinte, designo: 

Trn!Jnlho~ dn Comruissúci. 

Levnuta--se· a sessão iÍS :! iu)ras r• 54 luinulos. 

!li" SESS.\0 Ell! 10 DE JUNHO DE,J UJG 
• PJIW:i!D~~CJ.\ 110 SH. UIW,\:\1) S.l:\'1'0~, t•fll·:o!UE:\'\'B 

A' 1 !JOI'iL da ;Li.ll.'dt!, nlwe .. se a :ft)~5ÜrJ iii (Jttn eOtWOL'l'Clll us 
Srs .. Pinheiro Ma·oÍ!mdo, I'•Jdro Bor::re~. ~ll!i.t•llo, llorcilin Lm, 
Pereira Loho, LOJlt'!'i ~1ow:a h:..!s, ., Gab~.·iel J5aiHi~~o, ~ilveri,o 
N et')\ I\lenUt•.~ ,tJe A. I m•i.!ilda, ,1 nse l~·uzeh 10, 1' l'r·os. J~ erre n·a. n 1 .. 
Loiro Gou,al\'eti, Antonio de i'iouw, .Jofiu Lym, J!:loy de ::\nuza, 
Siqueira âu ~~~~n,~zc . ..;, Ouillll.'l'llll) CumpÜ!'i, Hny Hn~·bosa. Et·ll~~~ 
Coelho, Sú :Ft·ooi r''·'• ,\t!olpho Gordo, AI l'r·edu ~!h~. Gonzug·a 
Jayme, J'us•J ~lurliniJO, Alcnctll' Guimtu·iíeti, \' 1dnl llumos c 
'\bdon DnpLisln (:l7). 

Dc·i~uut do compiwe'~~~l' com eausa. ,iusf.i!icndn. os St.•h. Tu. 
t!io do Brazil, J~am·o Sodt'''· Art.htn• Lemos, Costa ,llodt•igues, 
Abdias Nnvcs •. Pt•<Jnciseo St't, 'J:homnr. Accio!r, . l~tJJLt!CIU Pus
san ·Wu!l'l'edo Lo~al HibeiJ•o • do Britlo, AraUJO Goes, Ruy. 
inui1do do Mirnndu,' Gomes R iheit·o, Lniz Vinnnn, .Tosó M?t'

. ceUirno Domin"os ''ic~tlt<.• Joüo Luiz Ah·es, Bcl'UUI'ÜJUO 
. , Q • ' 

,•. 
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Monteiro, Nilo Peoanha, Augusto de Vasconcellos, Alr.iodo 
C:unnabur·a, J•'mrwiseo Salles, .Bueno do Paiva, Jle!'llardo Jllon. 
l.úit·o, Franeiseo GJ~·cor•io, Lo!opoldo de Bulhües, A. Azer~do,· 
Generoso J\ltll'que~ ·" Viduriuu Muulciro (~!I). 

:J~' lida,_ púsl.n um discussfio e, sem tlolwte, approvada: a: 
nela da ~e:-;~au uJJlel'Jor·. · 

O Sr, 1• Secretario deelar·a· r]li!J u~o· lur expediente.,· 

O Sr. 2· Secretario [H'Ocedu ti leiluL'a do seguiu te 

I P.lli~C~Jl 

N. 38 .- :UJJG 

A Commissilo ele Poclet'"s tio Senado, lendo em vista: a 
duplienla de diploums da apur.·uciio dus eloições do Estado dr~ 
I :u nh~·Jm par·a a l'eJWVI11_:;1o do ter•ço elo SemldOi draclwfou .. Os 
arullus iustdJsisleul.r!~, eoul'ornw u pot'lliimimu· acloplada.-

Pm·:lltle a Gouuuissfi.o diseul.iL·am lar;;mncnle o pleilci os 
dou,; eaudidalus Sr·~. Jlrs. :Jofiu Lupes Mnclmdu e .i'ildro da 
t.:uulm l'IJdl'osn, J•erlintlo uquelle amrullacfio dus •Jieiuü,ns dos 
JIIUIIÍeipio,; du Onpil.al ( l" sucr,,fio), Cabedellu, ,\rt·eiu, Umbu
zoiro, r.l.'iiJH.!l'UiÍ, .l'I'Ütceza, 'reixoit~i.l, PatO~!!, ~Powbal (2n, 311. o' 
.;~~ :'it'l~{:,jes; ,. t-i •• ToiiH de Ca['ir'.Y ('ln e tí 11 SOI;~~ões) e Alagôa do 
l\lnntl.!iJ•o ( Jn see~,:iiol, litntLnudo-·siJ. o seom1do dos· ·uwnciona"'! 
dus eaudi1laLu:; a del'undm· ns elei(:ües ial'puguadas. 

,\pr~uns deixou r-": liuver olci~,;io no mtmieitrio do Cam. 
piua Grande; "· o r·esrrll.ado da dos outros muuicipios (38), 
Si!l;l!lltlo o uwppa do i:;enado, luvaul.arlu doanle (itls, aut!Kmti
cas enviadas pelas respectivas mesas eloitoracs, ú usLc :. 

Cuulia .Pedrosu, .. 
João Maeha'l!o.' ••• 

• 
o •••••••••••••••••• ' ••••••••• 

··········.······················ 

:Voto~ 

10.Gü-T 
S. 5\JI4 

.P'Jio esl.udo a que pt•ociJdcu a Commissão, vuriJ'-icou cll~ 
que uãu. JJI'ucu<.leut as rmllidatles im·or;adus couLr•a as olcicões 
dt>.> muuieirrius da Uapil.al, Cuhcdollo, Umbuzoi!'ll,' l'l'incoza, 
.l'omhal, :":, .João tio Uar·ir·y (-J." socuiío) o A!t1gôi1 do ~lontc'i[•o, 
1.!111 J'ucu do quu uell\flliSll'OU 1!0111 documentos o' r:undidato· Pc
tlr·o~a. Jlrcrcutf.e, pot'<;m, ·O peclido de urumllauão das eleições 
dos I'IIUllil!ip·iO."i de 1\JL·eia, ~eapcl'Úa, rl\dxBira, PUlos o Ú11 secção 
riu ;'\. ;Jufio rio Cut·it·y, pulos. vi~i'OH deruouslt•tulos pelo pan
tiidal.o Macltado o não desl.t•uttlos pelo seu eoutJWI.idor. 

Elll g'Cl'UI, l.IS eleiuúcs de ao de .ianeiro no EsLado d[i rr)a .. 
mlryha eÍ)I'l'IJI'Ulll com aprceiavel t'e!;ul;wjdude ·o rJur•cadus d~ 
gm·tutlius por purLr! do Prcsidcul,e do l~stado, o illustro D1·., 
Castro Piulo, cu.ia impurciuliduclu uo pleilo· J'oi proclum!lda l 
po1~ aul!Jus 1.1_s IlU!:Lcs ~ue. clis!JuLurum Lues .cloii,iõcs, as guags 
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SESSÃO. EM 10 DE J"N~IO DE 1915 · 

roalizitram-sc r•eranLe ns lll•?Hmns e unica:; mesas clciloraes 
existentes. Quet·'Liizel' IJUIJ niiu houl'e alli nem duplicatas. elo 
Jnc:;ns lll!lll duplicul.ns du tdr~il;fín. Duhi Tliio mais, para o 
nusso exa1111.~, do que tuna :-:r~J·ir! dt: ucl.n:;, o quu, siJupliJ'icandt) 
lltttiliH:siutu u Lr·allitllt" du ll1dal.11t', dti dest.le h18ll a itltpt·cssfLO 
tlo nlei«,;tr;Js VfiJ'dmleiriiS u lHSpu/.adas. 

EI'J'eel.iv:uneuL~.•, O!'i vieios quu nullns ~u nutau1 u atLinsCJu 
indi...;l.ill!!l.ntnonto r~olleJ.du:-; dtJ umim·iiJ:-1 do vol.us (h! ambos m~ 
r~Hndidato:-;, nfito sitn, o111 r;r•J•nl, f!n m·dolll a aenl·reLat· a annul .. 
lat:fío dm-;' elei{;.üc•:-~, e sitn, c:n111 HS l.'csi.J•it~l.:tjes ncium expressas, 
silltple:; iet'ú8ltlal'idarlus.uul.ur:ws a. pleil.us t·e:ws •e t.liSJIULados, 
eumo o quo T'UiaLamns. · . 

Dew, 011 i.t'elaul u, u resultado des .. >es muuiei pi os a~mu!la. 
dos, ··- quu ti: 

.P·i.:!dt·o~il, •••••••• , , • ,_,,, ••••...•. , .••••.••••••• 
~laclnuJo· . ................................... : .. . 

VototJ 
1'. 700 

614 

;et• dnoi\O!ll.adu do qun J'oi apul'addo pelo IrJappa, seudo csi.U: · 
a vuL:tt;ão por euja ii(Jlll'UVi.lj;-ilOI a CuuunistiÜO opiuu: 

, .Podl'uSa. , .. ,, , . , ..... , .... , ........... , .· ...... . 
i\lae!Jaí.lo . ..••...••...............•..•.......... 

ISto poslo, ti a Connnissão de pat·ecm·: 

Votr··· 
8. !ffli, 
7.980 

I", quu se.iant aJJpt·uvndat-~ as ulciiJÕes t·oalb:adas uo EsLai:IO 
da .l'Jtl'ait•ylra, pm•a a retJfJVHC~" tlo l.urco ..J!o Senado, com 
oxe'epção Lias dos mun icipjo~ du AL·eiu, '.l.'ttllerud, l'aLos, ~l'oi. 
Xl~ i rn ·i! ~. J oã-u du C ar i l'Y ( 5" seccão) ; 

i" que suja reeonheeidu e pt·oclutnado ::ieuadtll' pelo re~ · 
J'ul'ido Estudo o Sr. DI'. Pedro da Cuulta Pedrosa • 

• saiu. das Conunissões, 7 de htuho du 1\115. - 11t11'114f'l/O 
J/1111teiru, l't•csidenLe. - tlrlhUI' Leuws, Hclal.or. -- Vlctu
J'iuo Moule'iru. - Alencar Ouimw·ücs, eom votn r.111 ..;nr;nt·a·do •. 
- ll'al{redo Leal, vencido. - Ab,lon lJUJJlislriL - II11H1nundu 
de Mimnda. 

Discot•du do pat·cel!t' tio illustJ.•aclo !lclalor na JJlll'le cm 
que appt·ova ·us elui'~~ões t·cnli~atlns uns _:·wguintus scccões olci
l.ot•tuJ:>: ·J• da Capilal, '•" de Pombal, 1". :!' e ~" de Umbuseix·o o 
1 ", :.!\ :ia u .1 n (j(! P l'iucor.u. 

Nu. 1" ua i:apiLal, pot·quu nella J'opnm admittido~ n. votar 
tiO oleitm•ns eu,ios nomes nfio consl.ai'Httl da respectiva listu 
dn l'limnada. wio lL•ndo sitio os Sl'Us votos .lomudos em sopa .. 
t·adn couw I'e"ommendu o ·ad. 7.1· ~ :.1" da lei. , 

Pouco imvorLa quu u uela dü n ,,;ses cleittH'cs li· dualidade 
d1J J'iscucs e assim pt•ocut•c ,iu:sliJ'icuJ' o l'CCObimenlo de seus 
vol9s sem o eU!llJJL'imcnto duqucllu J'ol'mulidade •. A acta 11íio 

.. ,, 
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deeln1.'n t~omo fot·nnl uÜllwadO$ _ ü$SCI'.l 1'iSt:i1es, ~i rwlo's c'ilndj
tlulo~ tJUe •:uiWOJ'l.'t~ram ú eloi"ão, ~i 110r grujJOti tle du1. doi-
LO!'e~. IIII J'úl'llla tio ar L, 78 § • 1 • ,. . . · 

, No primciró LJHSO .sel'ia originnl QUO tlo1.e. Jmnliitluluti 
constitu itise!n 00 J'iticaos, qu.nndo o rttW ti normal é qu,e .ne-

. nhum r!Hildlllnlo nomew nuus •.lo um; 110 segundo, sel'ln JJU
]Jossirel co1n. I H eleitores. da scccão, que ali i voLu~um foJ'
mou g1;upo, de der. PUl'!l nolllear tão uvuHutlu numero de J'is
<!lWti, so1ú <JI.Je mui tos, sinão a lotalidudo desses eleitores, J'k
lllassom ma i:; de um ofl'icio 'de nomeação, o quo all-üislaJ• do 
dispoolo no m'l.. 6·1 § 20, constitue g·ruvc c insunnvcl in
J'racção da lei. De onde so devo conclúír quo u dciJlui·ação da 
acta encobre ap,mas a 1'raud1J fJLJe presidiu o processo oloitoJ•a I 
nesta secr,ãu, oecullando-se p01· est.a J'l'll'ma o facto, que parece 
provado· eom os documentos offcrceidos no exume da Commis
são pelo candidato D1·. :toão Lopes Machado, e protestos lan
!)ados nati uoLas do labcllião llapbucJ. Silveira, nos termos do 
art. 82 tia lei. de Lerem ahi votado individuas que niio eram 
eleitores ou de identidade equivoca não obstante as I'ccla
maçõos em con'Lrario feitas pelos eleitores Dr •. Guilherme dt1 
8ilveira c Artlmr Achillcs dos Santos. ; 

Parecem-me estes motivos su1'J'icJentes partL quo nos ler-· 
mos do url. · 1 tG 11~ 3, não seja ajJUrudn a ~Joição dos Ln 
sccnfi.o. · · : 

·Na :,• de Pombal, porque, confrontando a neLa da iustuJ
Iacão dtL mesa com <L auLhonLica, verifica-se que u. secção 
funcciouou en1 cdil'icio divm·so do que l'óra préviu c Jcgal
meulc designado, o que importa om J'ol'llml transgressão do 
lHtipOslo no art,, 26 ~ -i•" ela lei. 

I Nus tres secções dos muuicipios de Umbuoeiro o nas 
quatro de Prince~.n, JlOrque: _ ·. 

Quanto ao. prinwiru, r~su!Lu. do· exiune ·dos documentos 
que a Commissão ex~miuou qu.e a eleição. ahi r.ealizadu. çor
reu sem us. necessarms garantms legues, mtervmdo a Jorca 
Jlllblic!L local no ~leito, Jl!'Cndendo,. e umeacnndo cloit~r~s. o 
impodmdo que mmtos, resHient,es Jora ela sédo .do mummruo; 
1111 vespera e no dia da cleicão, pudessem a clla chegm• para 
,fJXIJrc·el' o seu diJ•f'ito d•• voto.Ajust.il'.icnufio p!'odui.ida no .lui1.n 
l<cd<•t·al Jl'>los pal'tidal'iusdocandidutoLopr.s Machado; eorroif.JO
rao.ln <llll muHo~dosseuslteuspeloinqueril.a mandado 1'a1.er pela 
policia do l•:stado d•1 Pct·nam'buco, sobre factos occorrJdos 
ncsto muuieipio, qtio .,; dr.Jir. limitropho rJ que se prrmdom ao 
processo de elei~ão, eouve.ncem de Q)J~ realmente nhi )JÜO 
]Judia de facto f.cJ·-se renlm1do a elmçuo que ao authontwas 
tias suas Lt•es secções npparen tarn. 

nuanl.u no sJ~guntlo, porque o esludo das áuthcntieas das 
quntJ;l s,.c,:úes nrn que está el!o dividido, deixa claro que .o. 
Jli'OCIJSsu eloil.onli nhi , em·J•cu lumultuuriamentc, v9Lnndo ~~
multnw•nmr.nln ern diversas ·scllçõcs os mcsn1os uliJJI.Ot·es, ns
si"uunrJ0 11as dirersn;; listas de JlL'tJscnçn. com .n. mesma cnl!J
gt·~phiu, •!o modo a não so poder suppor que se Lruto do olci
~Ol'.<lS de -IS'uacs nomes. 

•' 
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Excluídas cstns secções do resultado geral apurado pelo 
Relator, isto é, dcdur.indo 1.103 votos do candidato Dr. Pedro 
da Cunha Pedrosa, c 115 do candidato Dr. João Lopes Ma
chado, o resultado do pleito será. 

Votos 
Dr. João Lopes l\lachado........ ... .. . ... . . . . . . .. . 7.8G5 
Dr. Pedro da Cunho. Pcdt•osa . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 762 . . . 

Assim, é meu voto c proponho que: 
1", se,jnrn approvadns as eleições realizadas no Estado da 

Pnrahyba para a renovção do terço do Senado, com excepção 
das dos municípios do Areia, Tapeará, Patos, 'fcixeira, Dm
buseiro, Princcza, S. João de Cariry (5" secção), Pombal W 
secção) c capital (1' secção); 

2", seja, cm consequcncia, reconhecido c proclamado Se
nado!' pelo mesmo Estado o Sr. Dr. _João Lopes Machado. 

Sala das Commissões. O do junho de 1015. - Alencar 
Gu·imm·aes. - 1Val{1·ado Leal.- A imprimir. · 

V cm ít lllesa o <l lida a seguinte 

DECLAIIAÇ;(o Dll VOTO 

«Declaro que si estivesse presente ít votação do parecer 
sobl'e as eleições do Paraná, tcrm votado a l'avor do Sr. Xavier 
da Silva. -Sll-verio Nary.». 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A ordem do dia consta de trabalhos 
de Commissões; vou levantar a sessão, designando para ordem 
do dia da seguinte n mesma jt\ marcada, isto é: 

Trabalhos de Commissões. 

Levanta-se a sessão :í -J hora c 10 minutos . 

32' SESSÃO, EM H DE JUNHO DE '1'915 

PRESIDENCJA DO SR, URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

A' :l hom dn tnrde abre-se n sessüo. a sessão n que con
correm os Srs. p;.,1hmro Mnchndo, Pedro Borges, Metello, Her
cilio Luz, Pe•roira :Lobo, Lopes Gonçnlws, Si!verio Nery, Indio 
rJo Braz·tl. Art.hur J,cmos, Mendes do Almeida, Pires Fei•reirn, 
Ribr.i•ro Gonr,alves, 'l.'IIomnz Accioly, Antonio do Souza, João 
Lyra, Eloy do Souzn, .Epitncio Pessoa, Haymundo de Miranda, 
Siqueirn. de Menezes, Gnilhermo Gnrnpos. Ruy Barbosa, Do
mingaR Vicenle, ;roüo Luiz AIYr.s, Bernardino ~lonJ.eiro, JDrico 

Vol, lll IS 
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Coulho, !Jmnw de Paivu, AdolpJ10 GrJJ'[Jo, Alft•cdo lWi:>, Gon. 
zug-a JH•Ynw. Léopo!Jo do Uulhües, Aluuear Guimariiu:;, Ge
not·oso l\Jarl]U<", Vida! Humos, Abtlou· JJupLista u VictOfitW 
Monteiro (:JG). 

Dl!ixarn do comparecer com euusa .iusW'ieada os St·s. Ga
briel :>nlg-ll.tlo, LaU't·u Sodt·ú, UosLa Jlodl'igue:;, Jos•l J~uzebio, 
Abdias NcV'es .. J?mnuisco Sú, Wul!'rcdo Leal, Hibeit·o de J3ritto, 
ArauJo Gócs, Gom~s Hibei<ru, Luiz Vianua, José Mareclino, Nilo 
Peoanha, Augusto de Vusconcellos, Alcindo Guanabara, Sá 
Freire, .Francisco Sallos, DerwH'do Monteiro, Francisco Gly
ccl'io A. Azercdo c José 1\lwrLinho (21) • 

E' lida, posta em clilscussão o, sem debate, .upprovuda li 
neLa da sessão anterior. 

O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Ministro do Interior, transmittindo a men
sagem com que o Sr. Presidente dn Hepublka restitue dous 
dos autographos da rcsoluçfw do Congrc·sso Nacional, sunccio
nnda, que a!Jro no mesmo ministerio o cr,edito do 258:000$, 
pam pagamento de njuda de custo nos membt·~ do Cong-resso 
Naci,oual. - Archive-se um dos autograp!J.os e remeLta-se o 
outro ít Gamara dos Deputados. · · 

'l'elegr.ammu da Exmn. familiu do Sr. Senador "Gabriel 
Salgado, communieando o fallecimenlo do seu chefe na· ma
drugada do hoje. - Intnirado; pt·ovidencie-se para o preen
chimento da vaga. 

O Sr. 2" SQcrotario declara que não h a pareceres. 

O Sr. Presidente - O Senado acaba de saber, por com
mnuica<;lio da J'a.miliu do Sr. Senador Gabriel Salg-ado, do 
dolOI·oso passamento deste iUusti·o Senador, hoJe, pelas 5 ho
ras da manhã, nesta Capital. 

Na J'úrma do Heg-imenlo, consulto o Senado sobre as ho-
menagens que lhe dov,cm sor prestttdas. . 

'rem a palavra o Sr. Senador Lopes GüllQalves. 
' · O Sr. Lopes Gonç:t!ves (cornmovido) -· Sr. Presidente, 

pouco antes de conclui r o meu vestuario, que não era este, de 
rigorismo convenciouul, pura dirigir-me ao Senado, tive de 
voltar-mo a. um chamado J.clcphonico. Era uma noticia, Srs., , 
Sonaclores, cruel c .rJoloro~n que mo aguardava, quo me vinha I 
at.m vús ela •Jlectl'icilludo. 

Communicnva-me o sucretal'io ela presidencia desta au
S'USLn Casn o l'nllecimento Jll'emnlm·o o subitnneo do general 

GahJ'iol Salgado dos Santos, oecol'l'ido nu madrugada de. ho,ie, 
1\tuis CJUe n exprostiüo deste trajo, apenas manifestado~ 

' "•' 



SESSÃO El'ii ii DE JUNHO DE 1015 227 

,externo do luto, é a. dor que mo empol~a. neste momento a 
dot· que sente o meu coração de brazileiro, de representante 

do Amazonas; é a dor que viiH·n no meu coração, tornando-mo 
ineapaz do traduzir pela pulavm toda essa. crueldade toda essa 
fatalidade assombrosa a que Lodos nós temos de obedecer um 
dia. 

Ainda hontern. St·. Presidente: ainda hontem, no cumpri
monto do sou devet·, o gt·nndu morto esteve nesta Casa sentado 
a meu Judo. Ninguorn pt·r;via de certo o desfecho fatal. 

Vindo de i'amilia pobt·c, humilde e modesta, iniciando a 
SUll uctivida.de desde ,iovrm nas Jileirus do nosso glorioso Exer
cito, o Senador Gabriel Salgado dos Santos em um verdadeiro 
patriota. um homem que se foz por si, sem protectores, traiba
lllando continuamente com honradez e perseveranr;a á conquista 
de um diploma scientifico. Era engenheiro militar. 

Po!ilico, militou nu Republica a principio no Partido Re
publicano Federal que levo por chefe o eminente Senador pau
lista general Ft·nnctsco G!ycorio. Dissolvido esse partido! pus
sou o fullecido Seuadot· a pertencer ao Partido Repub icano 
Conservador, que felizmente ainda tem por chefe a figura pre
stimosa e venerunda do Sr. general Pmheiro Machado, meu 
distincto e nobre ami~o. 

Carnclet· leal, de fina tempera, com scintillacões de bon
dade, cober'to sempt·e pela sympalhia de todos, o morto de 
hoje deixa nesta Casa uma saudade. viva. jJerenne e immor
redorn, quet·cndo a fatalidade que seu desapparecimento occor
resse no mesmo dia cm que glol'ioso desponta o sol da pntria 
para fesle,iat· uma das mais excelsns datas conquistadas pelas 
armas brazileiras em ag-uns do Paraguay. 

O Amazonas especialmente, Srs. Senadores, sente a vibra
ção deste ~olpe. 

l/ilho dedicado c extremoso. sempre empenhado pelo pro
gresso dnquclla terra, pelo congraçamento de todos os ele
mentos süos c uteis que pudessem cooperar pelo seu desen
volvimento não ltn amazonense, nfto ha habitante dnquella cir
cumscripeilo do extremo norte que não sinta sangrar o seu co
ração ao· ter conhecimento do fallecimento do. Senador por 
aquello Estado. 

Em tucs condir;ões, Sr. Presidente, cheio de dor, tolhida 
a minhu: palavl'll por essa vibração intensissima que não me ó 
dado reproduzir requeiro ao Senado a inser·,•ão de um voto 
de peznr na actà dos nossos trabalhos de lloj e e a nomeacão 
de uma Commissão que represente o Senado no sahimento fu
nebre, e que em seguida seja levantada a sessão. (Mitito bem.; 
muito bem..) · 

O Sr. Presidente - Os Srs. Senadores ouviram os itens 
do requerimento verbal que acaba do so>r J'orm!llado pelo ~t·. 
Senador pelo Amazonas :.t !11'0posito do fallemmento do Sr. 
Gabriel Sal~ado. 

s .. Ex. r.equer: 
·: 1 ". que na neta dos nossos trabrllhos de h o .i e se insirn um 

voto de pczar pelo fnllecimento do Senador pelo Amazonas; 
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2•, que se,ia nomeada uma commissão que represente o 
S'enndo no subimento funebro; 

3•, que seja lev.~ntada a sessão; 
Os senhores que npprovnm esse requerimento queiram 

levantar-se. (Pausa.) 
Foi app1•ovado . 

• A' vista do voto do Senado, nomeio para coustituirem a com
missão os Srs. J"ope.s Gonr.nlves, Sylverio Nery, Pires FerrP.ira, 
Mendes de Almeida, Art.JJÍ:u• Lemos e Eloy de Sou~n. 

Em virt,ude da deliberação do Senado, levanto a sessão. 
Designo pum ordem do dia dn sessão seguinte: 
Discussão unica do parecer· dà Commissiío de Poderes n. 38, 

de i!l15, sotbre as eleições renli~ndus em 30 do janeiro do cor
rente anno, no Estado da Pnrahybn, pum a renovação do terço do 
Senado o .opinando que se,ia reconhecido c proclamado Senador 
dl1 Republica pelo referido Estado o Sr. Dr. Pedro da Cunha 
Pedrosa; com voto em separado do Sr. Alencar Guimarães, pro
pondo o reconhecimento do Sr. Dr. João Lopes Machado. 

Levanta-se a sessão. 

33' SESSÃO, E~I 12 DE JUNHO DE i915 

l'Hl>SJDgNCJA DO SI\, Ul\BANO SANTOS, l'itESIDEN~'E 

' 
A~ i hora da tarde, abre-se u sessão, a que concorrem 

os Srs. Pinheiro illa~hndo, Pedt•o Borges, Mctello, HerciJi() 
J"uz, Pel'cira L()bo, Lares Gonçalves, Silverio Nery, Ind!lo do 
Bmsil, ArLlmr· Lemos, Mendes de Altneidn, José.Eu~ebio, Pires 
Ferreira, .•Ribei,ro Gon~~1lvcs, Thoma~ A~cioly, Antonio. de 
Souza, Joüo_Lyrn, Eloy de Sou~n. Epil;ucio .Pessoa, llaymundo 
rle Miranda, Siqueirn. de l'ilenc~es, Guilherme Gampos, Ruy 
Barbosa, Domingos Vicente, .Tofio Lui~ 1\lves, .Bernardino 
Monteiro, g!'ico Coelho, Augusto de Vasconcellos, St\ Freire, 
Bneno de Paiva, Bernardo Monteiro,. Arlolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Gon~uga JnymB, Leopoldo de Bulhões, José MurLinho, 
Alencru•. Guimn,rües, Generoso 1\l.arques, Abdon Baptista e V11~ 
~torino M outeiro (3!J) . 

'Deixam de comparecer com causa ,jusLil'icniht os Srs. 
Ln\l!'o Sodr<J, Costa Hodrigues, Abdias Neves, Francisco Sr\, 
Wnll'rodo J"enl, Rihe.iro de Britto, Arn.u,io Góos, Gomes Ribeirtt, 
Lui~ Viannn, .Tosá l\fnrccllino, Nilo Peçnnhn, Alcindo Gu.ann
harn, Jo't·ancisco Salles, Francisco Glyec·l'io, A. Azereclo e 
Vida! Ramos (iü). , · , 

E' lida, .. 110sttt em discussão c, som· debrüc,. upprov.adn a 
ucln da ::;cssüo anterior. 1 
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O Sr. i' Secretario dá corüa <19 seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Ministro .da Viação, trdnsJ.Uittindo a men
sagem com que, o Sr. Prcstdcnlc da Ropublwa restitue dois 
dos aulographos da yesolur;ão do Congresso Nacional, sunccio
nada, que coneede llcenr;a u .rosé Alves Ferreira funccionario 
d:> Estrada de l'crro Central do Brazil. - Archive-se um 
dos autographos e remetta-sc o outro :l. Camnra dos De
putados. 

Telegrummus: 
Um do Sr. Jonathns Pedrosa, Governador do Estudo do 

Amazonas, apresentando ao Senado condolencias pelo !'alleci
mento do Sr. · Senador G'abriel Salgado.- Inteirado. 

Um do Sr. Antonio do Albuquerque, pedindo, em nome 
da colonia ceurensc no Pará, providencias no sentido de serem 
att.enuados os cffeitos das seccas no norte do paiz, - In-
teirado. · 

O Sr. 2" Secretario procedo :í lei tum. do seguinte 

PARECER 

N. 39-i9i5 

Na oleiçno a que se procedeu no Estado do Rio de Jl'l· 
neiro em 30 de Janeiro findo muito poucos i'ol'Um os mum
cipios de onde não vieram duas séries de. authenticns eleito
res .. Entendeu, por isso, a isso, a Com missão de Pod~res dever 
encetar o estudo do pleito pelo exame dessas authenticns. E 
para maior regularidade do trabalho c elareza da exposição 
que lho cumpre fazer, n Commissão dividiu-as cm dous gru-. 
pos: 

a) o das duplicatas de authenticas - resultante. orn 
do renl ou !'icticio funccionnmento de duns ,iuntas organiza
doras de mesas eleitornes. ora da verdadeira ou simulndn ren
lizncão de duns eleições feitas perante mesas eleitas por uma 
unica junta; b) o das dui?licntas .vroprinmentc ditns, isto é, ~e duns 
~éries de nuthcntJCns nsstgnaclns pelos mesmos mesnrJOs. 

As duas séries de nuthcnticns que compõem o grupo a 
dividem-se em : 

·1' nuthcnticns assignndas por mesarios legitimamente 
eleitos: e nuthenticns subscriptns por mesarios escolhidos em 
desaccordo com os prcc.citos lct;acs; . . . 

2' nuthenticas asSiil'nndns por mcsnr10s lambem legttt
mnmentc eleitos, o aulhenticns subscriptas por ind\viduos 
,estranhos !ÍS mesas eleitornes; 
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3', authenticas cujas duas sé!'ies estão assignadas por 
mesarios que JJão fornm Jogalmcnte eleitos; 

4', authenLicas subsct•iptas por mosarios di!'ferentes, sem 
que se possa averiguar quaes os legitimas. 

O grupo b COI\lpõe-sc de authenticas em que coincidem 
os nomes dos mesarios que assisnam as duas séries, diver
gindo apenas os resultados. 

Para seleccionar uma série de authenticas das duas que 
constituem o grupo a, a Commissão adoptou o criterio: 

a) . de preferir .a série assignndn pelos mesarios legiti
mamente eleitos, e desprezar a série subscripta por mesarios 
eleitos com infracção da lei. . , 

b) de preferir a série assignada pelos me:.arios legiti
mas, e despt·ezar a su.bscripta por individuas• alheios t\s mesas 
eleit.orne;·.; 

") despmznr qmhns as séries de nuthenticas rissignadas 
por mcsarios escolhidos cm demcc.ôrdo com a lei; 

d) ·desprezar ambas as sét•ies de authenticas subscriptas 
por memriüs diJ'J'ercrrl.cs, desde que, pela .falta de remessa d11 

. neta de ol'ganiznçiio das mesas niio foi possível (t Commissüo 
VtlriJ'ir.:<r qnaes os lr.g·i.Lirnamente eleitos. 

A escolbn de umn das sét•ies do nutbenti-cas q•ue consti
l.uom as Yfj]'(Jndeirns duplieat.ns. c compõem o grupo b, obe
rlr.eeu no CJ'if.crio ela pr,c:l'crencia: 

a) pel•nts que e:.tnvam r:on'Cc-l·idas o concertadas o acom
panhadas das listas de flSSignaturas de elettores; 

b) por aqnellas ern que, assigsada:. pelos mesmos mesa
rios, os documentos :qJresr.nt.ndos pelos procumdores dos in
tereswdos no pleito. /ornaram passivei n verificação da le
gitimidnrl/e das fiNnas dos mesnrios que ns su:hsm·cvem; 

c) despt'rJzar ambas •ns stlrie:. de du.plicatas em q•ue, sub
scriptas pelüs mesmos mc~arios. á Commissão l'allecorarn ele
mento;·, plU'a apurar u veracidade do ussignaLu11as. · 

De àcéôrdo com os criterios acima enunciados foi. des· 
pJ•czarlri uma rl•n·s stírics ele authentieas dos seg-uintes muni
eipios: FJ•ibuJ'S'O, San ta Maria Magdulenn, Mangaraiiba e 
Sant-a ~rlterüzla. 

Houve dualidade de ,juntas organizadora:. de mesas em 
todos esses mtrnicipios. 

No do Friburgo, a que funeeionou sob a presidencia do 
:l" supplenl:c Joaquim Domingues da Silva e secretariada pelo 
tt,ill(/ante do proenmrlor, comlpareceram sete membros o os 
./.J'ahalhos not•r•ornrn normahnente. A outra presidida, por An
tonio Gon~alvr.s rllt Cosl.n o sccrel.urinda par Jos:.Y Goncalves 
do .TOJ'ge co:nrur·r.ceram apenas clous membros. 

No rlo Nanln J\laria Mn:rdalcwt a Jll'l'sidicla pelo i• .mp· 
IJionf.fl fnnr:eimtor: twm qual!'" mmnht·os ,, mais dous O'u~ros 
cidlndãos que, eou/'orm.r o cleclnrn n Jtl'OfJl'iu nela, uiio eram 
memln'Os l\J'fcctivos ou supplcntos da comrnissfio do alisLamento., 

••• ,,_,_.,j 
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A' reunião da que Leve eomo t1rCE•idenLc o cidadlio An
tonio .l•'itmino do Souza Lima, compareceram cinC{[ membros 
du .i tlnla que orguniwu as mesas legalmente. 

No ele i\lauglarntibn, uma presidida pelo 3" suipplente 
EdA'ard de Oliveira Mallos e sccr•;'tariada pot· Ildebrnndo 
Ledn. A' reunião c!es'ta eolnpút·eeeram quatro membros que 
organizal'llm ns mesa' de aot,.lrdo com a lei. A prCE·idida por 
Jos•í C:b~tnno Alves do ülivoira Junior. Lendo servido de so· 
creta t•io Carlüs Cnsl.ro. J',r,n•c.cionou apenas com rlous membros 
o clcf;cu pl'imeiro os' mc~arios c depois os supplentes. 

No de Santa 'fhcrc?.n .. n presidid!a. por Jos•; Goulart Cosar 
e ·sect·oLariatla por Adolplto Ferrcirn Lucenn funceionou eom 
dous mcmbro•s, >.endo um d1;1les o secrelnrio. Assim os dous 
membros eram o p!·csidenlo c o sccre~ario, ambos sem 
voto. ou o p.residcnbe. eontrn diE·posi!.ivo legal, não era mem
bro da .i unta. Em . qualquer hypothcsc estn .i unta funccionou 
1!1egalmcnle. · 

A onLra. presidida pelo I' supplcnte Peregrino Vieira 
:lllwr.har.lo dn Cunhn., reuniu-se com seis membros, elegeu as 
mesas lngnlmcnle u l.cndo havido npresentaoão de oi'ficio~ 
inclif~nndo me.sarios. não si\ enviou e6pin desses officios. como 
I!Il'ai.~ Lal'do ;\ JWJU:isir;ão nos~·a, rometf.eu os proprios ori:;i· 
nao3 dos ·ol'l'ieios q:uc Hf' acham rovesLidos de todas ns forma
lidndrs legaes. 

Entende a Commi~·sfio que as m·er·m.s Ieg-nes são as orga~ 
nir.ndas polnH ,iunta~ presididas por Joaquim Dominr;ues da 
.Silva, em :Fribur:;o; Ant.onio Firmino de Souza Lima, em 
Snnbn Maria 1\!agdalen~; .Tos(• Caot.nno Alves de Oliveira .Tu· 
nior. em Mangamtiba; Pcrl!t;t·ino Vieira Machado. em Santa 
Therezn. . . '<:· ' • ··:~1 

Em consequcucia nrw podem ser apuradas as .aulhenti
cas de Fribnr!l'o f·Ob ns. 31, 32, 33, 34, 35, SG, 37 e 38, todas 
da s<lric A; de Sant.n Mul'ia Magda!Qm' sob ns. 145 a !53. 
todias dn série A; de Mnngnratiba. sob ns. !t5, 47 e 49; de 
San ln 1'herc7.a, sob ns. sr., 85. SG, 87 c 88 dn série A e 89. 

Nos' municípios de S. Gonçalo· S. Fidelis. Sapucaia e 
[A"uassú ( 8' sec~ão ~, as n•u•lltent.icag, sob ns. 122 A, 12'• 'A, 
127 A. '128 A e. ·133 A de S. Gonçalo e ·156 n -167, todas· da 
lséric A, e 1GB. de S. Fideli>; 92 ·a 98 de Sapucnin e itS A dle 
I!l'unsfú, estão assignadns por individuas que nlío são mcsa
l·ios. Niio podem ser apuradas. 

Por vieio nn organização dn.s mesas, devem s•er annulla· 
das .ns eleições dos scguinteE• municipios. de onde vieram duas 
séries de authenticas eleitoraes. 

Ba1'1'a ele S. João 

A .iunln reunida ao meio-dia não esperou -a apres•ent!lf)ão 
de o!'l'icios indicando mesarios. - como constn explici1Jamente 
àa neta, 'Lant.o qu.c se reuniu c iniciou logo a eleição dos me
:;arios; 
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Maué 

Dualidade de ,Juntas. A' !]residida. pelo capitão FrucLuoso 
J.eite o sc~retarinrla po.r· Dermeval Vianna compareceram 
npenns qual.t·o membros, inclusive o prcE·idente c secretario. 

A que se lhe eonl.rapõe foi presidida pelo i" supplento 
'l'heol:onio Botelho do flego o secretnri.n·da pelo ajudante do 
prcurnclor da nepublien. lendo comral'.eci.cl'o quatro membro.;,, 

.Estn devia ser a preferida, todavia. os seus tmbalhos I)Üv 
correram legnJ.mente. Em primeiro Jogar, não · espe·rou a m
dicação de mesurios, além disso não consta explicilnmcnle 
c numero de votos obtidos por• cada. um dos eleitos e tendo 
havido empate; que, na hypothese, era inevitavel, a c!assifi
caoão dos mesnrios c supplentes não obedeceu no cr.i leria do 
sorteio. Illegal ~· portanto, insubsistente a organização do 
mesas de·sse municipio .• 

Sant'Anna do .Tap!!lt.Uba 

Tendo havido empate, a classificação 
supplentes foi feita arbitrariamente. Lendo 
nas quatro supplentes pum cada mesa. 

ltape1•una 

dos mcsnrios c 
&ido eleitos ~pe-

A clnssif.icncão não obedec.eu no criterio dn interpolnqüo. 
Houve empate o não se procedeu a sorteio. 

Mar.aht! 

Tendo alguns dQs tddnclãos votados obl.id·o o mesmo riU·· 
mero de votos, n classi!'icncão dos mcsarios c supplentes roi 
feHn arbil.rai•iamcnl.e, SohPc i~so, não l'ot·nm enviadas eúpia~ 
d?S o!'ficios !JU~ n authcnl.ica di~ tr.rem sido n.prcscntrulos, in-
<hcando mesartos. • 

Santo Anlam·a de Padua. 

Compn.t•eccrnm súmcnlo dous membros da ,iunln, que, 
dispondo apenas de qunLI'O votos, t!onsoguiram eleger ns 
me~as cm um unico escrutínio, sem n intm'JlOiur,üo dovidu, 
nem sorteio, nos cnsos do empate. 

An(Jl'a dos Reis 

Houve l!mpute e não se procedeu ao sorteio. Além disso, 
.foram eleitos quatro supplentes pnru a 2' secção, um pnr!l 
a a•, e tres pura n ~·. 

-
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Ba1'1'a Mansa 

O papel que foi rcmclLido como cópia da acla não lem 
a menor authenticidade, po.is nem ao menos lem a assigna-
tura de quem o copiou. · 

Affirma-se que foram apresentados ol'J'icios indicando 
mesm·.ios e deixaram de ser remellidas as cópias de Laes ofi'i
cios. Além de Ludo isso, alguns dos cidadfLOs que figuram 
como lendo tomado parle na reunião da junta· pt·olestat·am, 
declarando ser inexacto que tivessem comparecido ti lal rc
tmião. 

S . .Toüo Marcos 

Dua.lidadc de ,i unta;;, O ·J' supplcnte Edmundo Simões do 
Andrade não pr.esidiu a nenhuma. c eslava vago, por morto 
do respectivo scrvenluari·O, o lagar de ajudante do procura
dor. O membro l<eliciano .Tosé de Paula J'.igurll como lendo 
comparecido a ambas. A presidida por esse mesmo cidadão, 
Feliciano .Tosé de .Paula, c secretariada pot· J!'rancisco Solano 
Lopez, J'unccionou com quatro membros. Da aulhentica 
consta a incl irm~ãn ele mesa rios, mas nlío foram enviadas a.'l 
cópias dos officio!. 

A presididft por Luiz Santos Corrêa c secreta·riada por 
Isidro Argr.u Corrên de Mrllo funccionou com tres membros. 
Tendo lmvido recusa de inrlicncão de mcsnrios, sem que, uli·is. 
hn.inm sido romettidns ns rospect.ivns cópias, •retirou-se o 
memhro da ,junta Jreliciano .Tosé de Paula, que fir;ura como 
presidente dn outra. O facto da recusa da inrlicuçiLo dos me
Rnrios parece ser verdadoiJ•o, por isso que, tendo motivado n 
retirada do membro Feliciano .Tnsé de 'Pnuln, este nppareec 
na presidencio rln outra. n nua!, de nccôrdo éom os dese,ios 
desse cidnrlão, ncecitn nque\la indicRção. Apcznl' <ln cil'CU111·· 
stnncia apresentada militar cm favor da leg'itimidnde ela 
junta presidida por Luir. Santos Corrên, n Commissão entendo 
que nmbns devem ser eonsiderarlns inexistentes. 

Dos munieipios de Mnrunma, Rio Bonito, Itnborahy o 
Campos. nlío vieram netas de or~nnizncií-o dns l'espcctivns 
mesas, ~ ns authenticas da.g duas séries de netas, que desses 
municípios vieram ter no Senado, estão nssignadas por me
snrios difforcnt.cs, excepto ns J 3" e 30' >cccões de Campos. 
que o·stão suhseriplns polos mesmos mesnrios. Nn, impossi
bilidaelo rle verificar (junrs os legoitimos mesnrios, entendo a 
Commissão que dovcm ser desprezadas n.mbus ns séries elo 
authcnticus. 

Terminada a unnlyso .dn,s authcnticns, que fnr.cm parte 
do grupo A. passamos n nprecim· us duplicatas propriamente 
c\itns. isto é, as nuLhcnticas quo conslituem ü grupo B: Mu
nicípios de Bom :rnrdim. Cubo-Frio, Mnriet\; Nilhcroy, São 
Pedro d'Aldoin. Itnocnrn, S. João da Barra, S, Sebastlão do 
.Alt.o o I!11.1Ussú, 1." o 1 0' s~ccões. . r 

.. 
' 
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Destes municipios não podem sot· apuradas as aulhon
ticas sob ns. 1~. 15 e -17 A, de Bom .Jardim; 20 A o 23 A· de 
Cabo Ft·io; l0í A o 13~ A, ele S. Pcut·o d'Aidoia, . por ni\o 
estarem concertadas o conl'er.idas. nem acompanhadas dtts 
listas de as>il';nalums elo elcil.orc;, ao vassa i]lle as que lho 
são anteronslns preenchem todns as i'ol'lnalidades. logaes. . 

A aulhonlica n. GS ele Maricít, o! condemnada pelas pt•oproas 
declura~.ões. Diz n nct.a que nessa sc.cr;fio votaram BGS elei
tores de lodo o munie.ipio o que a cloio;iio tcl'min-ou ús H 311, 
e quo ludo ó impassivo!, constituindo desabusada c revol
tante falsidade. 
. '.!':unhem ·ot:1u JlOLlem prev.ulec,er as authenticus sob ns. 76, 

80, H~, 8H -r.) 8\l dt~ N.iellwro~', c 13 11 c 30 11 seciJÓI'S de Cümpos,, 
porque os tloeurnento' apresentados pelo procurador do can·
did~lo Dr. Lourew;o Bnpti,tn, as destroem. 

Entendo a Commissão que devem ser tambem desprezadas 
ambas as s<íries Lle lluplicntns dos munieipios de S. João d~ 
Barr·n, Ituoeara, S. Schustiiw elo Alto o Iguassú o ·J' c 10" 
SCC\'üos pela impossibilidade de npur,1r qual tt sóri,c vcrdn•cleh·n.. 

Concluida a seleeo;ão das auLhcntieas enviadas cm rlupli
catn, ]lassamos ao estudo rins demais, inclusive aquellas qun 
compõem a so!rie das fJLW não foram deSp'l'Czadas. 

Gonll'tL a validado das eleições dos municipios de Potr.·o
po!is, Saquarcmn, Cantngallo, 1\[ont.o Ve1•de, S. .Francisco de 
Pnnln tn, 2u ü 3" ·do :ln: S. S(lhasiião do All.o 1n, 211 , an, ~n e 5n 
scc<:ürs; Barrn rio .Pil'aliy, Duns Barras, Itagun.hy '•', 5', ü', 
7a o sn snceõcs; Pal.'ahyha do Sul 1", 2n, 3n, ~jl\ 5a: na; 7U, gn e gu; 
Pn:raly, Ilcv.onde, todas menos as unicas de Poo·to Il!eal. e 
'Vargom Gt•andc; Sumidouro; Vulcncn /1 11

; o Vn.ssouras, 411 e 
5' seecõcs, nndu foi .n.]]cgndo, c as respectivas anthenticus se 
aclia.tn revestidas rlc todas ns formnliclades Iei;aes. 

Excluidos 'os municípios, cu,ins eleições .iá foram nnnul
lnd,as por vícios nn orgai\izuçi\o, das mesas, ou dcsprrsaclus 
amhas ns súrics de duplicatas, u!legam e provam quanto ús 
demais eleições - o pl'ocurador .d 0 Dr. Lourenço Baptis!.a: 

Que ·•í falsa a authcnLica. dn 2' secção. do 1,• dis!ricto de 
Ii'nocnra; , . · 

O procurador do Dr. Mill'Uel de Carvalho: 
'Que dns mesas oloit.ornes dns 2" e, 8' secções de Nictheroy, 

con I rn disposilivo Jcgn I. fnzem parte cieitores ·de outms 
seco;iirs. Devem set· nnnullndns ns eleicões ahi renliznrlns. 

Al!egnm, mns não ,juntam documentos que corroborem ns 
'UIIrgnções · 

Qnc ó nnlln n orgnniznr;ãD de mesns do munieipio do 
Pirnhy, po1· haver terminado o prnr.o ele ,rlurnoão do mnndat.o 
do 1" snpplrnlr; 

Qne o! nnllu n. org-anLmo;ão· ·do município· do Cnrmo, por 
~im!Jbdtt. tnnto assim que niio fOJ'am enviados os offieio~ 
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indicando mesnrios (ú requisição de uma. dns pa.rl.cs, defirida 
pela Commissüo, romm J'cmeltidos uo Senado os ot·iginncs 
que prcenehem todas as formalidades lc:;n:cs); 

Que nüo funtdonar.nm as ii" c ii" scc(;õcs ·do municinio do 
Carmo? Lendo votado os eleitores destas secções ·nas ·l" c 2" 
d~c S:qmen.iq; 

Que nas sccc;ücs uniens de Podo Hcul e Vn:r:;om Grande, 
ambas do munieipio de Hezcndc, lJOtiYe recusa de i'iscaes. 

Coni.I"U a validade das eleições rias i", 2" ·c 3' scc'cücs, de 
Itngt1lal1y; 2", :p c .'J.I' do Carmo, lm 11rotcsto de eleito-res e 
conl:m n da i' do i," distriel.o de Haocnrn protestos ·de mesa
rios. N'c(lhnrn desl-c•s prolcst.os pódc soe tomado cm conside
ração, porque: o rcl.ativ0 n Ilaocnra ó feito por mesa rios 
outros que os signntarios da ael.n., o os demais niio podem 
prevalecer contra as anthcnl.icas que se ncham ·revestidas de 
todas as formalidades lc:;nes. 

O docmmenlG sob n. dcstroc a nlle:;ncão dG procura-
dor do Dr. Mir;ucl de Carvalho quanto :\ illcgil.imidade dos 
mrsarios que assignnm as authenticns de Thcrer.opolis; Tnm
bcm não, procerJ.e a a,r·guieão do mesmo procumdor contra a 
organir.nc)iio das mr:sa.s de nio Claro. 

Os dous PI'OcurndoJ•es referidos m·gúem ainda. n falsifi
cauão de assir;nnlnras de cleilores r mcsarios, sendo, enlrc
tanl.o, essa J'ulsifica<;iío, r.cciprocamcul e nllegnda c combatida, 
um o outro fnmJ.ndos e méras presumpções. . 

A' fall.u do documentos cm que n Commissiio possa se 
esl.ribm· pnrn, conhecer a. proceclcneia, ou improcedencia do 
n11egado, deixamos dr: t.omal-11 cm considernr;ão. 

Al•ím das nrr;uir;ües acima consideradas, aponlnm aind,11. 
os mesmos procmmdorcs: 

Pequenas dif!'crenças entre o numero de eleitores que 
votaram o o rcsult.ndo cln. eleição: 

Falia de remcssn da a.cta de instnllaciío dn mesa (que 
aliás ·n. lei não exi~e); 

Fnltn de remessa dn Iistn de assignntmns dos eleitores, . 
sem que dessa fn.ll.a possa resnll.ar ,r]Lemonsll'nd:t a fraude n 
que nllncfe o art .. 11~. n. 3, dn lei eleitoral; 

Existcncin de linhas cm lH·anc,o na allndida. lista; 
E ou trns irror::ulm·idades, todas como estas dEI somenos 

impartancin c ati\ naturar.s em um pleito dispnlado. 
Por nfio t.ermn chc.~ndo :í. Sccrcl.nt·in do Senado ns au

l.hr.nticas, o ,inntnndo rlnenmcnt.os hahcis o procurarlor .do 
Dr. Lomrnço Bn.plisfn rrqncr a apuração dos votos obtidos 
,pelo seu cnnsti l.n I n l.es (does. 2 11· 6), nas secções do municip i() 
de CnmpOIS, ·1 11

, 211
, .'!", r?. G", !l", 27" e :12 11

• 

Prlo nírsmo molivn c em idrntirns ron>rliçõrs, n procu
J'arlor do Dr. :lri;;m,J dr Cm·vnllw :l'a~ i~Lln 1 solicit.nçü() qunnto 
:í 3' secção do municipio do Cnpivnry. 

A Com missão deferiu ambos os pedidos·: 

.... •' 
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So;umadas ns votações obLidns pelos dous candidatos nas . 
eleições euja approvnção propomos, ó este o resultado real do 
pleito: 

Dr. Miguel Joaquim Ribeit·o ilc Carvalho., .•.......• 
Em separado. . . . ............................... . 
Dr. Lourenço Maria· de Almeida Baptista .......... . 
Em scpnrndo. . . . ............................. · .. 

Votos 

h. 777. 
223 

i'-1.425 
3~3 

A' vista de tudo quanto veiu do expender a Commissão 
do )larccer•: 

1 ", que Sejam ciCSP!'CZadus mnbas as séries de áup!icatas 
dos mumcrp10s de S. ;roão da Barra, rtuo~uru, S. Sebastião do 
Alto, Iguassú 1" c :tO• scr:ções, Ararunma, Itaborahy, Rio Bo
nito c CumpoH. cxr:eplo ns rclaLivas üs 1:1" o 32" secções. 

2", que sr,ja igualmente desprezada uma série de nutbr.n
ticas das duplicntus de Fl'igurgo, Sanila J\!nrin Magdalena, llla· 
ric:'1, Mu:ngaratibn, Santa 'rherezn, S. Fidelis, Igu1assú, s• se
cçuo, c Cmpos 13" c 32" secções; 

3", que sejam annullndas as cleiçees dos municípios de 
Barrn de S. João, Magé, Sant'Anna· de Japuhyba, Itaperuna, 
1\!acahé, Santo Antonio de Paclua, Angra dos Reis, Barra 
Mansa, S .• Toão Marcos, S. Gonoalo 2", 4", 6", 7', 10' e :!3' 
secaões; Santa Maria 1\lagadalena 10" e H • secções; Itaocara 
2" elo 4' districto o Nitheroy 2" e 8' secções; 

;,•·, que se,jnrn npprovaclas as demais eleições realizadas em 
30 do .i•nnci,po do corr·ente nnno, no Estado. do Rio de Janeiro, 
para renovação do t.crco da rcpresentaciio deste Estado no 
Senado. · 

il", que sc,itt l'l~conhr.r:ido e proclamado Senador da Repu
bl,ica pelo Estado do !Uo de .Tn,neio, o Sr. Dr. Miguel Joa.quim 
Rrbcrro do Carv:tlho. 

Sa'la das Commissões, 11 do ,i unho de :!9:!5. - Brirnardr 
MontAiro, l'l'osidenlo c llnlntor. ·- .foão Lui: Alves, com pc. 
quena restriccão .-Alencar Guimarães.- Arthur Lemos.
lUlumu.ndo de Jlira'llda. - VictO?''i!lo Jllonte·iro. - Alulon Ba
ptista, 

' 
C0N'I'I~S1'AQ,i.O <IPl\ESl~l'ITADA PEI.O SU,, DI\, AT.V,\fiO NEVES, Pl\0-

CUUADOn JJO CANlJIDATO li H, MIGUEl, ,TOAQUIM UIBEIUO DE 
ç,\JWALHO: 

Illmds. o Exmos. Srs. ilfombros da Commissüo de Po
deres do Senado da tRcpublica-Em virtude da preliminar, 
npprovadn por esta Commissão, determinando que fossem 
considerados insubsistcntcs os diplomas nos cnsos de dupli
catas, o (JUC J'ossem chnmndos reciprocamente contestantes o 
contestados os candidatos assim ,diplomados, concedendo-se
lhes um pt•imeiro pmzo pura diwr sobre us eleições e um 
se·gundo pnrn responderem 6s arguições reciprocamente feitas, 

.· 

\ 
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o candidato Sr. Dr. Miguel .Tot~quim Ribeiro de Carvalho, lc
giLimamcntc portador do diplonm que snlisfaúa os requisitos 
do arL. 102, § 2", da lei eleitoral, por esta~· nssignado pela 
maioria não só do;;•mombros incontestes da Junta (novo), como 
tambem pelos dous presidente de Gamam illegitimamento 
cxcluidos da sua composição, cm obediencia ÍL mesma decisão, 
ol'J'ercce os mupp::vs que adeantc se voem, acompanhados da 
analysc demonstrativa de .que, no pleito do 30 do janeiro ul
timo, foi of:l'cclivamcntc o eleito para a rcnova('üo do torço 
do Senado, pelo Estado do Rio d1J ,J anciro. 

· Nfto se Jaz mister grande <lsforço purà se chegar a essa 
conclusão. Realmente, o cxam" do processo eleitoral, nus suas 
dil'fercntcs modaliclndcs; as invcsligur)ües. sobre os actos pre
pnrntorios; inspecçfw das ttcl.us, listas d1J assignaluras c mais 
documentos, tudo cstÍL subot·clinndo aos Lermos expressos da 
lei. 

Nfta inventamos dispositivos pat·[t unnullnr csttt ou aquclla 
secção; não p·hanlasiamos fraude vara invalidar este on aquello 
resultado; tanto •quanto passivei nos processos desta natureza, ' 
tivemos sempre cm vista approximarmo-nos da verdade·. · 

Si conseguimos o nosso escopo, a Commissão dirt\ no jul
gamento que afina;! !'izer deste trabalho. 

Nas eleições •l!UC se cffectuaram no dia 30 de janeiro pro
ximo, passado, os adversarias elo candidato do Partido Repu
blicano Conservador Fluminense lan!)aram mão de todos os 
processos .que a fraude concebe c fantasia. A certeza de que 
não 9 poderiam vencer em um pleito disputado e verdadeiro 
fez com quo procurassem cngcndrur meios c modos de ba
ralhar, confundir e de alguma sorte empanar a brilhante con
sagração que o· nome do illustrc brasileiro, Sr. Dr. Miguel 
Joaquim Ribeiro de Cm·vulho, recebeu do povo l'luminensc. 

Efi'cclivamcnle, nos circulas clciloraos cm que os advcr
so;rios do Partido Hcpublicano Consot·vnclor estão cm cvidcn
tissima minoria e que um encontro leal nas urnas isso demon
straria com extmordinaria olo·qucncia, recorreram esses 
advcrsarios•a varias oxpoclientos, visando scmpl'fl dcsfigm•at· a 
verdade. Com esse intuito lancamm mfio desde u duplicata 
de organização do mesas até a falsificação elo firmas· do me
snrios adversos. 

Nos municipios de S. Gonçt~lo, :Tlaborahy, ·~Jagé, Nova. 
Friburgo, Mucuhé, .Santo Antonio de .Pactua, São Fidelis, Santa 
Maria 1\!ag-dulena, Barra !\!ansa, iY!anguraliba o Santa 'l~lwreza 
do Valença, us Juntas organizadoras das mesas eleitoracs, para 
a nctunl legislatura, são compostas, nu 1quasi totalidade de 
seus tilcmbros, de corrcligionarios do candidato, cm nome do 
qual vos fullo. ·Os nclvorsarios leriam, portanto, que se con
tentar, na ·constiluicão dns mesas,. como um ou outro mcmbt•o 
cffectivo· o _alguns snpplcntc~. 

Não estiveram JlOl' isso, Lomnrnm o caminho <:lo crime, 
fantasiando. cxt.ravugnnlcs c nbsurclns duplicatas. 

Em outros municipios nem a esse recurso puderam re-
• cO!'l'Cl'. As forcas politicas elo Partido Republicano Gonscr-. . . 

• 

'· 
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vndor silo rle tal m·clmn ·que mesmo a l'antnsin do dupliontns 
do .runtus l'oi inq1o"'ivel ot·;;anizar. r~nlno, usaram ela grossei
l'isshna Jlly,.;li fir~C.il'iiO, •ljliU VIJIJl U Sül' il J'ahrifiea()fiO dns firmas 
dos · mesu.t·io>. ,\ssim dnu-su nm Sant'Anna rio Japuhyba, 
Igua.ssú, At·m·uarnn, Hio Donilo, Bom .Jardim, Cabo Frio, São 
.Toiio da Jl;u·,·a, Campos e 8ilo Sebastião ·Lio All.o. 

As unieas e!eiuücs que os cot•t•eligional'ios do Sr. Dt·. Nilo 
·Pocanha nüo conseguiram Lumultutu· uu lanr;.m· :\ desordem 
rc~ali;~,m·am-~t! uos rnunieipio::; de ca.piva·ry, Sa·ql.lal'emn, Potro
pu! is, em e i nco sess<ies de Siio .Selmstjiio do Alto, cm algumas 
secu<ics do Cumpus, cm trcs sccuúos de São Ji'raneiseo de Paula, 
cm duas elo Valnnr.n,, em duas de Vassouras, Bat'!'IL· Llo Pirahy, 
IRozend<', Pa·J·ahyba, rio .Sul, Monto Verde, SumidoUI'o, ILnguahy, 
Duns Barras, Carmo, Il.nperuna Cnnta~,;allo o tParal.y. 

Na nnulyse que ntlinnl.e fazemos, município pm· município, 
e)mbcrantemcnte Llcmonstmrnos •Quwcs as eleições. verdadeiras 
e como f.aes ns ,que devem ser a1mrndas. 

Iniciemo~ o nosso exume pela Capilal do Estado. 

Nicthe1'01/ 

I' secção- L" Esta secção não funccionou no local pré
vinmmlte designado. No dia 1.!i de novembro de 1!JH, u ultima 
C o mm issüo do llcvisfío do A Jislu~nenl.o (doe. n. 1) desiS'llou 
pura funccionar a 1" secção u sala da Secretaria da Camara 
~funicipal, que então cm na prar;a Pinto Limai; .cm 1914, o 
erlil'icio ·dn CamaJ·a foi demolido para ser reconstruido e a 
Camam passou a funccionar no prodio n. l>7 do: rua Rio Branco, 
out.ro Jocul, e onde se 1·ealizou a eleição. O ~ 4" do art. 26 da 
lei n. 1.2G!J só permiLt.c a altomçüci nu designação dos edifí
cios, no caso de forca mrtim•, comprovada por vistoria e com 
1u dias do antccedencin, pelo menos. .. 

E' oo!'l.o quo o juiz no er!iLul designa o predio n. 57 da 
rua Rio Branco, ondr~ RO el'J'octuou a eleicão, mas 6 certo 
tambom a incompetenoiu ·do :iuiz, para desiS'llnt' outro predio, 
como ó corto ~uc nud~t foi requerido a tal respeito e nem 
houve vistoria. 

Para as cloiçõcs estaduacs (doe. 2'), foi allegado o facto 
da domoliciii:> do predio; p!'occdeu-se ·á vistoria e foi desi-
gnado o prcdio n. 57 da rua nio Branco. ' 

Com relação ús eloicõcs fedel'aes nncla foi ullegndo, re-
querido c feito. , · 

Logo, n eloicüo na 1' secoilo foi feita fóra ·do edifício designado. · 
Nem colhe o j:.\ Ler-se !'oito uma eleição de senador fe

deral nesse prcdio, não só POI'f!Ue a nullidade nüo J'oi arguida, 
como porquo o facto nilo sancciona a violacüo da lei. 

2." Compareceram 50 eleitores o foram achadas 57 ce
dulas, como se vê em ont.rclinha resalvnda no fim da neta·; 
mns o numero do votos apurados, 2RG, nüo ó o resu!Lndo nem , 
de' 50 nem de 57 por 5, .numero do candidatos do cada lista., 
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:l.' A nela foi eonl'erirl:c r• concertada por fuüo C:OPrila, 
c,\:,.1',~/.'l~'ilfr' aui'OI'i:,or!o, ma:; th'.~d n ufio cnnsLu n. tr•unsct·iru}ão. 

·!.11 A nd:1 n~o rrli'JH~iona u . ..: IIIJI!W:'i dn:-; J'bear!s o IWIIt dos 
eanrlillal.os JJllr\ J'''JH'I!Srnl:mrrn. Diz •qno ellrs el'nm scl.c c só 
c:irwo a . ..;:;ignal'arn a ar-la, rrfío t~nn:üando JIOt' ,que o:-; dous dei
xaram de assignaJ·. O ar·J .. KH da Jr,i rr. 1.2!10 a11nnlla a eleição 
desrln (jtrc. mesmo r·.nru a no la « rrn l.urnpo o, dcirr.:a de constar 
o moLivo p0r fJIW o fiseal n~o as.,ignnn. 

G," Não eon;;[a da adn os hnlr~tin:4 fornr~cidos a •CJUern 
fomnr, nem si fo!'am passadns t•cr•ihos . 

. Por cssrs l'nnrlamnnlo., ri nnlla a 1' secção, 
~" secção- L" ·E' 'nullu porque sna mesa não foi ot•gnni

zada de conformidade com a lei. Nella J'igura Alvaro Carrila 
Dias, qur•, comn consl.a da pt·opl'ia nela, ú eleitor de outra 
socr;ão o o ar!.. GG da lei clciloral manda compor a mesa com 
elcitot·es da sceção (art. GG, combinado com o § '1' do urt. i16 
da lei n. 1. 26!1) . 

2." Da acL!I" não consta o numero de cedula:s recebidas 
e apuradas (arl. 80, lettra c. da lei n. 1.269). 

3' secção -L' Tumu!l.na\·io o processo eleitoral. Da acta 
não eonstn .que candirlaf.os rcpJ'cscnf.uvam os fiscacs Manoel 
Alves Bastos, i\!anoel elos Santos Peixoto c João Messias dos 
Santos. 

2.' O nnmm·o de vot.os, il57, não combina com o resultado 
de cinco por 72. e!cil.orcs que votaram. 

3." Não declara si os fiscnes, .que votaram, eram do dis-
t.ricto elcit.orul. · 

1' secção -1.' Da acta não consta o numr.l'o de elei
Lol'cs que não compnrcccl'am. Apparccom 2G'l votos, rquando 
votaram 5:1 c!nitorcs, f]nc df'.vcrinm dar, no mnximo, 255 votos. 

2." A lista ele assi~untu1·a não é verdadeira; esta deve 
estar nssignada pol' qual.i'o J'iscacs, como consta da acta, e ·nu 
lista ,iuntu só ·dons fisrmes assignaram. 

3.' Não consta da acta por que os t'iscncs deixaram 'dê 
nssignal-a. (Ar! .. 88 da lei n. 1.2G0). 

1.'' A ~ssi:;nnl.urn rio mosario Palmririno :lfrtrt.ins d(l Souza 
é int.ciramcnl.c diffcrente na neta c no termo de encerramento 
da lista de eleitores .que votaram. 

5" seceão- L' Não consta o numero de cedulns rece
bidas. (Mt. 80, Jcl.tra c, da lei n. 1.200.) 

2.' Nilo consta por que dos on:c fiscacs só dozts assí~ 
gnnrnm a acta. (Art. 88 da lei.) . 

' 3.' Dn acta dn instnlln!:üo nüo consta a hora. 
'•." A list.n de assi:;nal.uras de elritores rquo votaram 6 

falsa. A. verdadeira dcvn PR!ar n·ssignnrlu pelos dous fiscacs 
mcncionarlos no lermo do enccrmmonto o na acta, o a apro
sontnrla nürr !.cm assiA'llatut•n de fiscal algum, 

E', pois, falsa. 
s• secção- Nnlla. Figura como presidente dn mesa João 

Qantidio Leil.c Mal'ques, •que, como consta ela propria ilata, 6 
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eleitor da 7' secção. (Ar i.. GG combinado com o § i • do ar
tigo i!G da lei n. 1.!lü9.) 

E' nulla. 
()• secção- 1." Não consta o numero do elcit9res •CJUC não · 

votaram. 
2." ü numero de votos recebidos, G32, não combina com 

o· de eleitores que votaram a, cinco votos cndo. um. 
3." Não consta de que secção foram os 12 eleitores admit

tidos a votar [Hll'U se· verificar si o podiam fazer c nem dei
xaram os lilulos. (Ar L. 70 da lei.) 

·~." A acta não foi assignada pela mcsu. Ao menos isso 
não consl.a da cópia enviada. 

5." Não consta o motivo pot· que os J'iscaes, cm numero 
de C'inco, não ussignaram a actu. (MI.. 88 da lei.) 

ü," A lista ele assigt1nturns nfio está seguida o ha nella 
muitas assignal.ums do mesmo punl1o. (Vide os numer·ós 81 a 
Sü, :124 a '128, 02 a 101.) 

7." Não consta a transcripção da acta. 
'10" secção- 'i." Não .consta de que secções eram o~ elei

tores ndmittidos a volur, pa•t•a se verificar si o podiam Jazer. 
2." A nr.ta não foi nssignada pel;:t mesa c só sim a cópia. 
3.' A neta não foi assignncla pelos l'iscnos, como nella se 

declara. (Art. 88 da lei.) •. 

'13' secção- A acta 'enviada· não é verdadeira. Della. 
constam as assignnturas dos J'iscnes, .que não figuram na cópia 
enviada. (Arl.. 88 da lei) , A nela não foi nssignaela por J'is
t:nes, apezar ele declarm• que o foi. 

H• secção- A inslallnoüo da mesa foi feita rJom surpresa, 
pois o (o'i ás 9 horas da manhã do dln 2.9 dr: .iane'iro, como se 
vê ela respectiva nela. (,kts. 72 c 73 ·da lei.) 

'15' secção- Os fiscnes .Tos,; Evangelista da Silva e Carlos 
Greonalgh van i\!eyl nfio assignaram .a acta, não obstante estar 
cleclnraelo no lia que o :f'uziam. J,ogo, nu lia é a eleição. (Ar-
tigo 88 da lei.) • 

2." As assignaturus estilo feitas eom tintas differontes, 
prova do .quo foram obtidas f6rn do recinto eleitoral. 

Não consta a trnnscripçfio da acta. 
iS~ secção -1." Votnrttm I IS eleitores e foram encon

t.r.adns nn urno. n}lenas HS ccdulns. (Vide nela). O resull.ndo 
foi: Senador J :18 votos; Deputados, quatro a HS, um a 1.17 e 
um a um. . 

De onde· sahiram tantos votos si só se encontraram na 
urna HS ceclulns? ! 

2.' Nfio consta da neta por •CJuc o fiscal Lcopoklo José Dins 
l\ nfio nssignou. (At·L. 88 dn lei.) 

3." Nilo consta, n Lrnnscripcfio da acta. 
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Siio evidentemente nullus, nos termos e~pressos da lei 
eleiloml, essas sccç.õcs de NicLheroy. 

1Dovcrn SOl' apuradas as out1·as nelas, cujo resultado é o 
seguinte: 

São Gonçalo 

No munwqJw cÍc .Süo Gonçalo hu duplicatas. cm varias 
scc~ões devido :'t duplicata de mesas e lei tomes .. 

As mesas legitimas, porém, são as que J'omm organizadas. 
sob a presidcncia do cor•oncl José Carlos da Costa Velho, con
J'ormo a cópia existente no archivo do Senado. 

Os individuas qun se al'!'ogam mcsarios c que subscrevem 
as actas .que dão maiol'in de votos ao candidatQ Dr. Louronr;o 
Mo;ria de Almeida lluplista, l'Ol'am Jeitos mesurios do scguinto 
modo: · 

O Flmni'I1011<Íc, .iomal que se publica cm NicLheroy, cm 
30 do janeiro do corr•cnte anuo trouxe um edital do 1" sup
plcntc do juiz substituto de São 1Gonçalo cm .que dava a di
visão do municipio cm secções e dcclamva •quacs os mosarios 
ol'J'octivos o supplontes que deviam funccionar nus eleir;õcs 
do mesmo dia ao. l~xactamcnte os .que assignam as actas que 
<Ião maioria ao candidato contrario. De sorte que o edital 
foi publicado no mesmo dia cm que as eleições se realizaram. 
Este edital, cntt•otanto, J'oi o resultado de uma falsi!'ieação; 
nunca existiu c nem o .iuiz Costa Velho autorizou a publi
cação. 

De facto, sendo publicado, o Juiz Costa Velho constituiu 
advogado c requel'eu a intimação d'O Fluminense pat•a oxhihir 
o uuLographo ao Juiz da 1" Vara da Justiça local de Nictheroy. 
Exhibindo o original do edital c examinada a assignatura feita 
a lapis de José Cm·los da Costa \'elho, por peritos nomeados 
pelo .iuiz, foi considerada fo.Jsa c .iulgndo o exame poc· sen-
tença. · 

Este documento ac!ta-so na 4" Commissão de Inqucrito do." 
Gamara dos Deputados o púdc ser requisitado pelo Senado 
para comprovações do allogado. 

Dcantc do expostQ, UI Commissão de Poderes do Senado 
não terá mais •que, cm face da duplicata de actas do municipio 
do São Gonçalo. uccoitar as actas que estão assignadus por 
mesarios verdadeiros, eleitos pellb Junta de Organização de 
Mesas, que se reuniu sob a presidoncitt do juiz seccional e 
dcsprezat• a duplicata em ;que !'igumm mcsu!•ios J'antusticos, 
oriundos de um edital não menos J'antastico . 

. Sant'Anna de Japuhuba 

Deste municipio encontram-se também, entro os papeis 
dados no exumo da Commissão, actas em duplicatas das 2', 
5" o 011 sccc.ões. 

Antes,' J'IOI'IÍIIJ, do cn t.rar pJ·oprinment.n no estudo de Lacs 
pnp~is. tí indispcn~nvc! invcstigwr a or·ganização elo mesas que 
~.m M 
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dcmm ens••.io ·ti dunlirlade, prll'quaulo dil't'l'~o~ ~fio (orlos os 
nomes .que ~~omo HH's:u:ios l'igui'UIIl na~ adas duplas. 

Uma wdca aela existe no ai'C!'Ilivo do .SL'nado rt:l'ereute 
á Junt.ru Or·ganizndum de ~lesas <JIIl .fapulrylla, " essa reveste
se ind iseuLivulmen L e Je lodas as fonnnl iUadP.':i l1)gaes. li' o i 
couslil.uitla p!Jios 'elt~ memllr·os (Jl'l'eet.il·,,, ria ullima revisão 
do alislauwnl.o, reuuiudo-su no •~tlificio da Carllttt•a Municipal, 
no dia designado por lei. 

Não Lentlo comparecido nenhum dos suppleules do .iuiz 
federal, foi eleito 1mra presidir os ll'almllws um do~ membros 
presentes, eomo UJUIH.Iã a. lei, ten·do eStlH eon\'idado lHU'a. soere
turiul-o um oulro membro. 

'rendo, pois, i'uuccionndo rcgularmenle, são mesarios legí
timos a<tuclles .que ella elegeu c (JUIJ J'iguram ussign:mtlo as 
actas eleiloracs da ~" sec~ão, da 5" o ü", não .constando absolu
tamente os nomes que subscrevem as demais actas e .que se 
referem Íl 111

, ~u, 31
', lt 11

, ()A e G11
, 

Nessas condir;ões, ve1•sou principalm<:Jlle sobre as tres pri
meiras o exame, di-\. tJUC H1WtHl:3 ellas :;e uos ufjguraJn leg·i
timus. 

2' secção- Além dos elcit.ores rlusta "ecçilo, votaram pe
t•anlu sua mesa os das 1" o 3", que não J'unccionuram. Tem 
todos os J•equi>ilos essenciacs, ,;endo lmnseripla no livro· de 
nolas do tubellifío local do 2" nfl'icio, presidida pelo mesurio 
Sr. Manoel "~ntonio .Alves; tom o carimbo do correio de Ja
pu'hyba de J de l'evereiJ·o; dunl.r.·o, pois, do prazo legal. 

ü' secção~ Esla ;;ecçüo leve a mesa presidida pelo me
sal'io Antonio 'J'cixeit·a da Rocha; nilo apresenta defeitos .que a 
possam invalida~·. Lendo, pelo contrario, os requisitos cxir;i
vois de legalidade, o eiÜ'imiJo poslnl rle Sant.'Anna,. com ·data 
de l de J'evereiJ•o, como exige 11 lei. Está Lrnriscripta, conferida 
e· con~ertada por cseJ·ivão wl-hoc. 

Itaúorahy 

Houve rJuplicuLa lambem de mesas ncsto munJctpto. As 
mesas legitimas süo as ,quo /'oram organizadas pela respoctiva 
junta, do accôrdo .com as disposic;ões legues, conl'ot•me consta 
da cópia rcmwLLida na oecusiiio opporluna pm·a o urcllivo do 
Senado. 

O historico ·dos i'nctn:· oorrobora o acerto. A commissüo 
d~ revisão do ultimo alL lamento, orgnn.izada para o 'unno de 
'lü'l·l, compõe-se dos seg1 .. nl.es membros: Julio llosu, H o moro 
:Luiz da Cosla, .Tosé Julio de Vusconccllos, Pedro Antonio de. 
Azevedo Coutinho, Luiz 'l'•Jt'uit•a dos .Santos e Adolpho ·Ferreira 
Pacheco, e tios supplenles Hel'mel'o Luiz dn. Cosla .Tunior, Eu
zebio José Co1-eôa, ·I' edt·o A ulon i o de :'> ovncs, José Basta ,\ lvcs 
,Junior·, ~hlllwus nil,r•iro da Silva,, Miguel Antunes de Mames. 

Na reuuião da ,iunlu, el'feclundu do uccclrdo com a lei, sob 
n presideuoiu dn l" supplente do substituto do .iuiz federal, 
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capWio de fragata Manoel Soares du Cunha, e secretariada pelo 
a,iudunto tlo procUI'ador da 'llepu!Jiica, Pedro Antonio de Aze
vedo Coutinho, comparocor·am os rnem!Jros ei'fectivos Luiz da 
Costa, .fulio Itosa, Adolpho .l;'ol'!'eil·a ·.Pacheco, Luiz Pereira dos 
Santos e :llutheus llibciro du Silva, 

Apenas o membro cffectivo José Julio de Vasconcellos não 
compareceu, pa!'ll or·:;anizut· u duplicata de mesas que confere 
maioria do Yotos ao caudidal.o Dt· . .Lout·enço Maria de Almeida 
Baptista. · 

1Esl.u Curnmissão, porr~m. só deverá acceitar· as actas .que 
estiverem assignadas por mosut·ios verd:>deiros o estas são as 
du .'Ju, ·u~~, 7n e· n~~ soc,~.õus, ·que não são nssignadas pelos que 
respocl.ivamentc J'i;;urum como presidentes e que são i\liguel 
~\bdalo Daranna, da ''"; Julio Gouvêa Costa, da 6"; Cypriano 
Mendes de Oliveira, da 7.'; e ,\ntonio Ferreira Torres, da 
9' seccão. · 

R·io Bonito 

ID:ste municipio tem H ser.:õos eloil.oraes; pois .bem: de 
t.odas vieram duplicatas. Um ligeiro estudo basta para se veri
ficar quaes são as actas verdadeiras. 

Da 2" secçlío' lm duas actas. A .que não p6de ser apurada 
é a acta da mes!l que diz tm· sido instnllada com os •quatro 
mesurios c1'l'ecUvos Bcnl.o ,Tosú. Cuvalcwnti, Sergio Ferreira 
Borges, Jm·onynto Porcim Cardoso e Prudente Moreira Damasco 
e o supplente J~runcisco Pereira Duarte Silva, porque ·ha outra 
acta cm que a mesa eslü constiluidu por l.odos os mesa1•ios 
effcctivos. A ada da iu,tnllu!iÜO desslt duiJlicata fraudulenta 
da mesa legitima urro está conl'crida nem concertada por es
crivão, e não !'o i foitu designal)ão nem ltfl'irmação de escrivão. 
Na llcta da eleir.iÜO qu~ se diz feita sob essa mesa illegal, a 
assignalura de Jeronymo ·Pot·cim Cardoso é differente da do 
mesmo nome no termo de enccrmmento o na lista de assi
gnaturas. Na lista de assignallll'as, a rle Joel Corrêa de Sá e 
Benevides está duas vezes no n. 2 e no n. ''i7G de feitio diffe
rentes, revelando a fraude. Numerost~s assignaturus estão con
trafeitas e são oriundas do mesmo punho. 

Da 3" sec,;ão t.ambem ~·emetteram ·duas actas. As mesas 
dessas duas actas, uma ó composta de quatro mes11rlos effe
otivos e o supplente Francisco Moreira Pinto, a outr11 é con
stituida pelos ~inco mesarios e:ffectivos; esta ó .que_ é a legi
tima, Nüo deve. pois, ser apurada 11 duplicata fraudulenta, que 
é a acta da outra mesa, cm que entrou um supplente, e o:ue, 
além disso, apresenta mais as seguintes irregularidades: a 
acta da installacão da mo;;a não ostú concnrtada nem conferida 
por escrivão; núo foi foil.a designucão de escrivão; na lista 
de assignaluras o eleitor i\lanoel Jonquirn da Silveira Junior 
tem a assignatura duas vezes no n. 2 e no n, 72 de feitio 
differente, revelando !'mude, o o: maiori11 de assignaturas ú 
falsa, alli collocadas por um pequeno numero de individuas 
qlie as contrafizeram, 

' 

,, 
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. Na duplicata da íi" socr;itü deve s1J!' preferida a aclo. (]!I 
cloioüo cl'l'ocluadu poranlc a mesa da .qual foi socrclurio, por
que a aela está assignada 11elos dous i'iscuos lH'cscntos uo 
pleiLo. Os vieios que mostram sei' J'nlsa a duplicata· dcsla 
soccão siLO os seguintes: Na lista de assignal.uras da clei~•ão 
que a duplicaLa diz Ler sido procedida perunlc a mesa de •quu 
roi secretario Norminundo Francisco dos Sunlos, votou em 
20" Jogar o fiscal Dr, Mm· ia Vianna, (JUO, niio sendo cloilor 
da secção, devia Ler valado em ultimo lugar, c após cllc i'i
surrum mais Jli0 eleitores, que s6 em roclamar;fto poderiam ter 
sido admilLidos a votar, c o numct·o de reclamantes ,j excessivo. 
A lisla de assignalm·us tem oslas :l'alsificadns, como se evi
dencia do engan.o do eleiloJ• sálJI'c o proprio nome ao assi
;;nal-o-(viJe u'ssigmll.uras sob os ns. 30 u lOG, nas .quaes se 
lU Mancl em vez de i\Jauoel e Arnr.slin/w emendado para An
(Jllslinlw); pela reproduet)lio dás mesmas lettra~, nus assigml
turns, dn espaf;o a espnco, o~emplos as de ns. tíO, r.i5, 57, o.J, ·7·1, 
7G, 08, JOG, J3~j, :351, c 1G3. 

Ha duas actas e duplicata de mesa 11a G" secr;ão, Não pôde 
ser apurada a acta da mesa que diz ter sido consLituida por 
tres mesurios crl'cclivos-Arllmr Goulart. de Oliveira, !Fran
cisco de Assis Rumos c Carlos dos Santos Vianna e dous sup-. 
plontos, poJ•que a mesa legal, J'unccionou com todos cinco me
sarios erreclivos, como ~c vu da uul;henlir.a. Nossa acta de 
inslallar;ão não esl{l eonl'erida nem concm·tada JlOl' escrivão, 
cu.ia designacüo não !'o i feita, como manda a lei. No Lermo 
de encerramento que a completa não eunsLa o nome elo ultimo 
votante. Na lista de assignaturas são do mesmo pun'ho us sob 
os ns, G5, 122, 3G c Hi. 

A dUJllicata da 7" socr;iw não pôde de modo algum preva
lecer. A lista .de nssignaturas é evicleutcmonte :l'alsii;icada; 
Vicie .as ussignnluras sob os ns. 31j·, 38, H, .\G, 57, G2 a GG, 71, a 
78, 89, 01 a 90, 100 a J07, :117, HS, 120 a 12G, 133 a 13G, 13n a 
142, 1/t~, ·J.-1-il, Hi3 a '158. . 

Igualmente da 8" sccr;ão lia duplicata de actas. Nfio púdo 
ser upurwda a acta da mesa que di~ ter sido constiluida com 
tres mosarios effoclivos- Frnnciseo ~loroim Dumnsco, Ni
colt\o Mnrcellino Solll'inho " Bernardino Gomes da Si!Ya c dous 
supplcnlcs,. pois a auLheticn legitima ri a mesa .que l'unccionou 
com todos os cinco mosnrios cl'l'ectivos- :Otwio Arnu,io, Alcc
biadcs Moreiru de ~lOl'aes, N.ieolúo Marcollino Sobrinho, Ber
nardino Gomos ela Silva o ·Francisco Gomos da Silva. Nesta 
acta, cu.ia legalidade se conJ.csln, a nela de inslalluçfio afio está 
ooneol'Lada Jlül' escrivão, nem ~c J'c~ dcsignnGfio de r•sct~ivüo, 
como manda a lo i, No tcrino de encct'I'Umcnlo nãa os I.;\ der:la
rndo o nome do ultimo volante. A firma Jc Fhtn,;isi'•) ~IOT·eira 
Soares ·Filho, mesa rio, na neLa, não con l'ct•e eom a mesma 
.collocnda no lcl'mO do cnccl'I'Umcnto. A nssi:,matm·a tiiJsse 
mcsrno mesnrio ni1o csL1\. na lista dns assignnluras, As duns 
ultimas fiJ•ma~ dos mesal'ios Gcraldino Goncalvcs de ~IOLII'l\ c 
.Francisco Moreira Soros Filho são do mesmo punho, O termo 
ele cnccrrnrnenlo núo está coni'cl'ido nem conccrlado pnr 05-

'. 
. ' ·:,· .. 
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crivão, na l'órmu do. lei. A maioria das :l'itmas da li~La de as
signaturus '' do mesmo punho. 

As duplicatas das U", 1 0" c \L" sccl)ües Lambem devem ser 
desprezadas. Os eleitores euganaYam-sc até no pt•opl'io nomo 
ao assignal-o. As respectivas listas do assignal.ums são fri
santes exemplos, c quasi todas as assignatm·as foram lançadas 
pelo mesmo punho. 

Jauassíí 

No mumctpJO de Igunssú fuJ~ccionnrnm IO secções clei
toraes. A 1" secção tem duplicata, deve ser, porém, apurado. 
a. acta cm que l'unccionaram os mesarios cfl'ecl.ivos Alfredo Tra
vasses Vcrns, Aleixo Miguel dos Santos Vieira, C~·pt·iano .Tosli 
da Silvcit·a, Antonio ~lasca renhas c Arist.ides Soares. 

l~sla nela é a verdadeit•a, mesmo estú revestida de todas 
as formalidades, Accrcscc a eit•eumslancio: de na duplieatu. 
figurar t.amhem a assignalma do mesario Aristides 8oares, 
quando, conforme a carta que o mesmo diri:;iu ao nr. Uo
rucio de l\Iagu!hãcs '"- que se acha na !," Commissüo ele Inquc
rilo da Gamara, n mesmo declara, a hem da vrn!mlc, ,que n 
uni cu nela por ellc assignada •í a da 'i" secção do municipio, 
.que funccionou nu escola feminina, na qual serviu eon,iunt.a
mentc com os mesarios Alhe•·to 'l't·uvassos Verus, Aleixo l\!igucl 
dos Santos Vieira, Cypriann Jos•\ da Silva c Antonio Masca
renhas. Além deste faeto, que sr. pot· si bastava para invaliclm· 
semelhante myslil'icacão. ha mais ainr!a. Na t•eforida duplicatn 
consta tamhem figuJ':rnclo como mcsario o snpJllcn Lo Candido 
Carlos da Si!vn Pinto, manobreiro da csl.ar;ão de S. Diogo. 
Pelo documento que foi 11resenle ;-, !1" Commissão da Gamara, 
fornecido pela Estmda de Ferro Central do Bmsil, ficou de
monstrado ter esse individuo estn:do de serviço no dia das 
eleições, na cstaçã{l de S. Diogo. Com estes l.t·emendos vi
cios é um documento visivelmente falso a t'rJfcrida acta. As' 
2", gn, r1.", Ú8 , G" e 7" não foram duplicadas, devem f;út' apuradas. 

Da 8" sr.c,ão existe 'duplicata, deve, cni.J'ctanto, ser npu
rada a que lill maioria do voto~ ao Sr. Dt'. il!igucl de Carvalho. 
Esta dovr ser preferida porque eslt\ oonfNida e concertada 
re~ularmtl'nte: foi posta no r.ol'l'cio de ~lcrit~· cm 31 de ,janeiro 
c vem acompanhada da lista de assi:;,nal.uras de eleitores; cm
quanto .que a duplicata não l.om lista rio nssignutura. :foi pos
l.ada no Correio ela Pavuna, Dislrir,to Federal, ~unnrlo a s•lde 
6 Merity. · , 

A n• secção não cstú duplicada, devo se!' apurada. ,\ 10' 
secção veio· cm duplicata. A nela verdadeira •í a .que tem lista 
de assignaturns, foi postn no Corrr.io rm tlpocn regular c csltí 

. conferida. A outJ•u 1\ pura obra de fantasia dos coni!igionarios 
do candidato adverso. Effccl.ivamonle, não tem lista de nssi
~:nnturas: o local dn sec('ão 1\ nn estação do Pilar, proximo a 
Petropolis, c n acta foi postada nn agencia da estação de Jero
nymo de Mesquita, que •l urr1 ponto diametralmente opposto 
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úquella estuoüo. Além de tudo isto, a acta foi posta no Correio 
no dia k de fevereiro, evidentemente !'óra do prazo marcado 
pela lei. 

Barra de S. João 

lia, tambem, duplica Las de acLas neste ·municipio. A au
thentica ela I" seccão elo 1" dist.ricto, qne deve ser apurada, é a 
que cont.óm a a5signalura da mesa presidida por Henrique 
Xavier Rabello, pol'que esta 1l a mesa legal, por ser a que foi 
eleita pela respectiva junta organiludora. A outra acta, em 
que figura como presirlent.e Domingos Tnrdelli, não deve nem 
póde ser apurada; além r!e não ser legal a mesa, não está 
conferida a neta em ,que se al'l'irrr.a ter sido installada a refe
rida mesa. 

As firmas de Antlwro Moreira ele Souza c C!audionor Ri
beiro da Silva, col!oimclas nos documentos dessa mesma acta, 
sã'o falsas, o que facilmente se verifica, dada a profunda des
igualdade nos seus aspectos na acta e na lista de nssignaturas .· 
Nesta lista, são do mesmo punho ns sob os ns. 27, 28, 51, 52 
e ti3, além de muitas onl.ms verificaveis a simples vista. 

A nct.n da 2" secção do 'i" districlo, err;bortt não esteja 
duplicada, niio deve ser apumr!a porque entre os mcsarios que 
a assignat.m·n lm 11m individuo rruc não foi eleito pr.Ja respectiva 
Junta organizadora das mesas cleit.oraes, de nome Manoel Go
dofredo Moreira. 

Da 3' secção do -1" districto chegaram ao Renado duas actas. 
Não póde ser apuraria a acta da mr.sa presidida por Fernando 
Ferreira ·da Costa, por conter vicio, não estando concertada 
nem conferida por esc1·ivão a acta de insLallacüo: não houve 
designação de escrivão; as ril'mas dos mcsnrios eollo.cndns na 
acta de instal!açüo siio rlifforent.r.s das collocndas nu neta da 
r.leiciio. Na lista ele assi::mnturns silo do mesmo punho as sob 
os ns. 3, 5, ·1 '1, 12, 20 1

U. ~2:~. ·18 n 50, 07 a 72 o muitas mais, 
todas visivcJ· o grosseiramente contrafeitas. 

Da 1' secção do 2" clistricto, do mesmo modo existe du
p!icntn. A acta da mr.sa presidiria por Domin:;os Vieira Ma
chnrlo, pnr sm·em fal~ns as assignnturns dns . mcsnr.ios Alves 
de Magalhães e Antonio ,Tnnquim r!e Babo Filho, as· qunes .iá 
~ilG do feitio c aspecto rliffrrontc quando comparadas com as 
da acta de instnllacão. !\'fio ·I cm lista de asignatura. A cópia 
não· t.ranscreve as assi.~natmn.~ da neta. Não é, portanto, uma 
nuthr.nticn e sim 11m documento· original r. imprestnvel. Não 
foi l.rnnscripla. 

T~ualmente niín deve ser apurada a act.a rtu mesa presidida 
por ManocJ .TM{• da ·nnsa pn1· e~lm· im,nrr;p!eta o vieinrla; as 
as'i~nnln1•as rlos mn~arios 11:1 ada rio in,lallnr:iio .'il'o r!iffer·entns 
flns·dn acln rln nlr.i~iio. A r~t'q1in. nfín IJ•nrJ-;~.T't'\'r rtR :lR~i!.!naf.ln•n::~ 
da neta. Não foi ll'an.•cripta essa ada ria !l' '""l!iín do 2" r!is
l.riiJ!o. Niio- consta o termo de compromisso do c;~crivão nem 
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tem Iisln de a;;signal.ma;;. i'ia nela da installur;ão nolam-se os 
mesmos cl'l'cilos. De acerlr·do com o que ficou exposto só devem ser upurudus 
do municipio da Burra de S .. João, as actas das secções se-
guiut.cs: 

L' snC('ão rio :l" r.Iistl'icl.o: acla rJa mesa presidida por Hen-
riqun Xaviet· llabcllo. 3' socr;ão do I" .dislrirJlo: acta da mesa presidida . por 
Lazaro Fmneisco :\!achado. 

1' seer;ilo do 2" dislrielo: acta da mesa presidida por 
:Amr.l'ico .Lope~ de :Ji1igu ciredo. 

211 soc1;iu) do 2~~ clisLrir,t.o: neta tla .mesa presidida t10l' 

Franklin dos San los Silva. 
3' sccr;ãn elo 2" districto: acta da rr;esa presidida por 

Francisco ~lanoel ,\fradique. 

Arru'ult'JIIa. 

Nilo houve duplicata de o1·g;ani~af!i\O r.Ie mesas neste mu
nicipio, cnlrctanlo, os l'alsil'iear.Iot·cs engendraram duplicatas 
de Plciuúr;. Conl'onm eonsta do mappa do Senado, a duplicata 
refere-se ús :l", 2" e 3" seer;ões do muuicipio de Amruama. 
Dnicamente a !t" escapou. 

Da simplrs instwcr;Do rlcsLas t.rcs actas :falsas rcsulla a 
convicção de que el'l'edivarnr.nll' 'ão ellas o producto ela mais 
dcseabollada ralsifiea,Do. · 

Dasla assignala1· que n ea1·imlln do Correio, apposto· nos 
envelopes. ([pmnnsl.ra CJtll' r,;;r•s pup,is :fOI'am postos no Correio 
fóra do praw mareado nn tu·t.. S.'t da I c i oleit.oml, que manda 
so,inrr; as actas enviadas :;nll r·egistro c postas no prazo de t.rcs 
dias. Eslc faclo ,1 r.videnle e o mo prova de quo tuos actas não 
devem ser apuradas. 

CaJ>iVaJ'U 

. Neste municipio não hou\'e duplieala. Como, porém, só 
'fossem rcmot.t.idas para o Senado tres anthenticas, quando é 
·certo tcrein 1'unecionuclo mais oull'as sec•:úrs, o1'fereco certidão 
das actas das I" c 3" ,;eccõos, que devem ser apuradas, visto 
referirem-se a oloições que efl'cctivumcntc se fizeram. 

Saqum•ema 

Neste muntc!JllO nrto !Jouve irregularidade. As eleições 
correram no mo rlcvel'io.rr. Ll•r corrido cm todo EsLado. 

Maar! 

Nt'slr' munkipio ha duplicatas em t.oclus ns secções clei
tonH's, visto· princ ipalmenlo devido a lei' havido duplicul.a de 
organizar;üo de me~as. Nüo se faz nocce.~:~t·io grande esforço • 
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parn demonstrm· CJtw as mesas r:onstituiclas ]>elos corrcligio
nurios do cnndidulo eontcsl!ul[(. silo as nullns, pol' isso qne são 
clndos como eleitos por· uma .iunlu Jlhantnslien, que nunca so 
reuniu. 

Na cópia tla acln rr.mellicla para n arehivo do Senut.lo 
consta que o membro erreci,ivo da Commissiio ele Alistamento, 
J?rnncisco de Assis fioclriguPs, esteve presente e tomou parte 
nos trabalhos ela .iunla, entretanto c!l'; '-lflJU rmrta dirigida a 
Fructuoso ele Souza Leite, que lambem é membro t.la reJ'erida 
Commissiio. nodrigucs çlcr:lnra que ha muitos rnezes não vac á 
Magé, niio tom exeJ'ciclo eargo algum politico, e nem eleitor é. 
Esta carta cstt\ na ;,, Commissfio ela Camara c púdc ser requi
sitada pelo Senado. 

Num ::tl'ligo insr.rlo no .fomnl do Com,mcrcio de 25 de ,ja
neiro ultimo vem Ll'Unseriptn a mesma carta o um protesto 
de outros dous membros,- FrucLuoso elo Sour.a Leite c Der
mova! Vianna, ele que nbsoluLnmenle não lhnviam tomado parto 
na organização ciandcstiua dos t:nosn rjos quo assignam as actas 
.que dão maiol'in ele votos ao DI'. Lom·cnco Maria de Almeida 
Baptista. 

,\s eloiçües vt•rclaclciPas sno ns constantes elas netas sub
sct•iptas pelos mcsarios eleitos ]leia .Tunta que cJ'J'ocLivamcntc 
as organizou c elegeu, r:onl'ot•n.e demonstra a cópia existente 
no archivo do Sonado. 

1'/wr,Jzopolis 

Primcir•a. sccçfio- :1." i~ em um s(t mesa!' i O rí dos eleitos 
cm 30 de dezemlli'O de i OH. Arl.. HG, § 'l", da lei n. i.::?Uü, 
'de :lG de novembro de 'lül!t. 

2." Dos 207 eleitoJ•r.s da ~r.coiio compareceram 272, fal
tando apenas 2G. A pi'Oporr;fio é inacr.cilavr.l e demonstra 
1'l'audc comprovncla por outPt)S factos, como: 

3." Esses 2,27 eleitores rlr.vr.riam produ?.it• :1 • 300 v o Los o 
· nn netn apenas npparccem L3•i0. 

4." O estado rln lista ele a~signaturns, n tin~a diffcrcnlo 
com que foram J'citns t)ssns :tssignaturas. Vide o termo do 
encerrnn;cnto. A rcproducçüo da mcsmn !eLtra assignanê!o de 
espaço a OSJlaço. 

Scgmicln Recoiío- Segundo clistPicto., Só o mesa rio Vir
gilio de Souza FCJ•rcil·a foi eleito, cm 30 ele dezembro; os outros 
qunl.ro ufio foram. At't. HG, § '1", dn citada lei n. 1.20!l. 

2." Nüo tendo sido enviada a lista de chamada, nüo se or
ganizou n lisLa em Ot'dcm alphabctica peJos t.itulos cxhibidos. 
Os oleitoros, segundo n nela, J'ornm apresentando seus titulas 
c votando, sem que ns mesrr;os Lilulos l'icnssem archivndos. 
Art. 7ft, § 1", da citada lei. 

3." A neta nfio doclnrn o numero de .eleitores :Que :vp,Laram,
1 

--------~------~------



SESSi\O EM 12 DE ,'fUNHO DE 1915 

A." O Jmmet·o de votos t•eeeiJiLlos não ·combina com o quo 
deveria JH'odur.it· o numet·o dt• oluitllt'<!R .qur votaram. Yolul'Um 
clciLo1'e8 quo devct·iam pt•oilur.it· ~~ü voto,; r• apenas apparcccm 
SHi votos. 

5," .O .iuir. l" suppleute ora asBi:;na Tlwodomit·o Lippc ora 
~rheodomiJ·o Lippi. Vide Lermo da lista de assi~nalums nus 
111 , 211 c :3 11 scc1;õns. Dessas ussignnluras, pol'lunlo, algumas 
são l'nlsns. · 

0," As assig·naluras dos membros da mesa süo inleim
mentc differcntcs das assir;uaturu,; dos mesmos nas listas do 
presença, 

Comparne a :tssi:;nnl.um rlo Jtt•csidcntc com a prirr;cirn da 
lista. de prcsnnr;n: a do . .; mcsut·ios Olympio Francisco da Silveirn, 
Raul .Alves Pereira Lima eom as :.!11

, ·Í 11 c 7n da lisla de assi
gnaturas c a do mcSUl'in ViJ•gilio de Souza Fc~L·rcira com a ·J~ da 
lista rle pt·csenr;a, • 

Qunes deisas assig'naturas são as Jalias: as rln outra ou 
as. da lislu de prescnr.;a '! 

7." "\Unta dii'fr.n·unle com que fOJ:am l'oilns as assignaturns 
na rcspceLivn lista c a pt•odur!t;ão do mesmo camctcr de letLrn. 
ne lias, de espaço a espaço, 

8," A nela J'oi !:meada no Cor~·eio, no dia :l ele fcveJ•ciro. 
fóru elo pt•aw Ir..,~al c f'6J•a rJa's<ldc elo districln. MI.. lHi, § 3", 
c nrl. St, da eilaela lei 111. I .~üü. 

· Tcrerit·a sccçiin -·L" Nenhum elos mesnrios foi eleito nC> 
dia 30 de dczembJ·o. AI'!.. 11fl, § 1", lei n. 1.209. 

2." Sommnndo-so oH votos dos· candidato~ a deputados, 
sobem a J, 500, ~uanclo os c leitores que votaram são JIOderiarn 
produzir 1, .\80 votos. · · · . 

3," As assi:;natm:as elo· mcsarin José Cm·mine Gallo na cópia 
ela nela c no cnccrmmenln da lista de r•lrilOJ'CS são inteira
mente r.lifferenlcs rla que l'i:;ut·a ~oh n. 208, na lista de· ussi
g.naturus dos clcitorn~ qur votaram, O mesmo se dú com 11 
assignalm·n ele Prelir.liano Ft·am:i,r!o r.lo Canto r• Tlwodulo, me
sario: compnran ns n~signaLut•ns na neLa t.•.tJ·m n~ ·que consLant 
sob ns. 13!1 c HiS, nn lista r.lc assi:;naLums. 

A a.osjgnal.ura. do proprio eserivão r.lr. paz quo 'l'ez a LJ·an
serip0ãO c o coneerlo rla neta oslú J'alsificada na lista de pre
sença sob n, 200. 

it," E' eJwr,ssivo o lllJI110ro de eleitores que compnroccrnm. 
15'," J?ranciscn Cnrminc Gallu c .Toiío Luiz de Siqueira 

Queiroz, mcsarios, não votaram, não emm eleitores? 
O." "' neta posta no Correio fóm rln séde dn secção c no 

dia 3 de fevereiro, 
7." Assignaturas nn li;;ta de eleitores que votaram com 

tinta diffcrentc c J'eitns de· espaço u espaço pelo mesmo punho. 
Art. HO, § 1,•, lei n. L2GO. . ' 

E' nullu n clcicilo rle Thcl'cr.opolis pelos motivos legam;· 
expostos, 

• 
• 

'. 
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Nnva F·rlbiti'GO 

Igualmente deste município rcmctternm pm·a o Henad') 
duns séries de aclus. :Cstns séries. porém, são oriundas de umn 
dupla organir.acão de mesa;, E, de l'aclo, cnLJ·e os docurr~e.ntos 
constaut.es do urclliyo do Senado, ~o encontram duas actas de 
organir.acão de m1~sas :l'l!deJ·ncs, datadas ambas de 30 de de
zembi·o ultimo. O simples eonfronto dellas bastar:\ para ·qUIJ 
a illu~ti·e eoml!li,siio edifique a opinião sobre Lodo o pleito: 
uma ,;. rigoro•amentc ycrdadrim, ]lossuindo t.odos os requi
sitos leg-ncs cxi,dveis cm uma ol'gaJdla(;ão pi~rfeila; a outra 
é uma triste pilheria. . 

Vejamos: uma das juntas l.em os seguintes caraclcristicos: 
foi presidida pelo J" supplent.rJ do substituto do juiz l'edcral: 
foi secr·etariada pelo ajudante do pr•ocurndor da Republica, 
que lhe lavrou a acta c ai'J'ixou editacs; .foi r:onslil.pida de seis 
n::cmbros efl'cel i vos l· um SUJlplcnte •da ull.i.ma commissão de 
alisl.amenl.o; foi a acta lavl'acla no livro competente, que tem 
servido pn1·n ns ultima.; org:mir.nl}iies do Ine.;:;as :J'odm·acs no 
município: l'unr:cionnn n" odifir:io da Gamara Municipal, cujo 
prcsirlent.o cm rxNcicio é um dos mcmiH·o~ da junta. 

A falsa ada da rspuria Ol'i!lllli:meão da mesa cm cluplicatu, 
como sr y,; da cópia cxist.rmlc no archivn, revela o seguinte: 
foi pi·csidida por um ~" supplentc fúra do excreieio. Não Levo 
a a;.,i~if·nein do pr·ocm·tulor da llepublica, ~cndo sccrcl.ariada 
por· um elcilol', c se eompoz do unico rr~ombm rffcclivo quo 
nüo fJuiz tomai' J.IUI't'~ 1m junta legal ao Indo de suis adyersarios 
c um llllieo supp!r•ntc •lUe a~uirsceu cm assigna1·, dias depois, 
uuw acta '~"" lhe lwmram :'1 casa commereial (deelnmcão exis
Lcnl o nn 1". Commissão tia Gamam r, QUI) pódc sm· l'cquisilacla. 
pelo Scnnrlo) . 

CarLos, pol'lanto, de q1w mestieios não sãG os ciclndftos que 
assigoam. uma rJns sól'ies d1J netas aqui p1·esent.es, pouco intc
res.,e l.emos cm analyzar as 'f'nlsir/[ldcs que subscrevem. 

OJ'J'el'eccmos boletins das seLima c oitava secções, cujas 
actas não !'oram l'.emet.Lidas para o Senado. 

P~tropol'is 

No llllllliCinw dr Prtropolis niío ha duplillnla: as eleições 
funcclonaT·am mais on monos nn ordem. 

No 1' dislr•iclo (cidade\ funccionarnm quatro secções. Os 
cleilMes dn 3' votaram na 2". 

Ha um protesto do alguns clriLores lia 3" secção feito· pe
rante o ln hei! ião do 3" o'f'ficio, pelo facto de nüo •haver func
cionado est.n secção. 

Esse pml.esto é inocun o som V3lor, pois não houvo dupli
cata r os •'li'ii.m•rs niio snff1·rrnm Jll'f',illi?.n, JlOrrjlw vofamm na 
2• sr.ct-.:1n~ i'Jlll! .funecionnu nní·rr.nlmnntt~. 

No 2' dislriclo. (Cnscudut'n/, fl.lnllcionnram duns sec(;iiQs, 

' 
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Em Pedro do fiio, 4' districto, onde votaram os eleitores 
do 2' districto (lluypavá), só .lo reuniu uma secção, a 8", ando 
votaram os da !l". 

No 5' clistt·icto (S. José do Rio Preto) funccia.naram duas 
seccões -10" c H". 

A acta da :li" declara que nr.ssa scccão votaram os elei
tores da :lO", Aprm·cce, pot•ém. uma acta authcntica a dessa 
me,ma 10", J'eiln por mosarios legitimas, conferida normal
mente c com !.o elo~ os l'equisitos legues. 

A authentica da 11" secção deve· ser apurada, menos na 
parLe rcJ'crenLc' aos eleitores da 10" secção, cuja acta deve sct• 
apurada. 

S. Pedi'O da Aldeia 

Das duas sncr;ões cm QUe houvo eleição ha duas authen
ticas que mvesLem todos os requisitos legues. 

Em uma, a ,da 2" secção, contam-se ainda votos de elei
tores da 3", que nelln compat•cecram . 

.lla'I'ÍClÍ 

· No muitioipio de Marieú devem snr apuradas as actas cujos 
resultados figuram no mappa organizado. 

Cabo Frio 

Do estudo a .que procedeu nas acta~ de Cubo Frio veri
fica-se ~ue uas lliuco srer;ües l!ll'l que houw eleição o pleite> 
correu regulal'!nenl.e perante mems legalmenl.e organi1.adas. 

O resulLadó, por auto, .que dove sm· atmrado é o constante 
dessas netas c quo foram 1'emcLlidas ú Secretaria do Senado. 

Ha, não obsl.nnle, duns cúrlias do actas, cm que o resulLade> 
r!il't'ern do acima .exposto; lll•ssns; porém. ,: I!Yidente n fraude, 
,iá po!'Ctue omiU.cm !'oJ·malidudes importantes, como a acta de . 
organização das mo.~as, liMa da assi;;nat.nra dos eleitores, desi~ 
gnat'~n do escrivfio ad hnc, nrw tendo as nelas sido conferidas 
nem col)cnrtadas, e outras ,iü pot·quo u:in confere o numero 
de votos dislribuidos pelos candidatos Ct dcpütação com o nu
mero de eleitores qur. se di·t. cnmpnr·ccl)l'Um c Yotnram, e nindt~ 
porque, tendo valado nns dnns SPI.~!.:Õt'S, 211 e 511

, n. {JUC so rei' e rem 
as ditas eópias, eleitores da ·tn n:1 :!11 e clns 311 o 1.~: 11 nn. 5", não 
se lhes rel.c''"· como ·tweneitúa a J,,i, os titulas pura os fins 
legues, nem disso sn :faz menr.5.o. 

As mo,us indirmclu' ,r• noi'nrs nas eópins são illegucs, hn
vcndo-~n falsil'icudo a n~i-'i;;na!ut·u dos mesnrins, con1o se vori
i'ica twlo confrnnln dt'"US ,·.om u,, da' aulhonl.ieus, Alr\m disso 
foram t:ws r·ôpia:' CX[ltll.lidas ·J\ít•n do pt•azo e /~m agcnr·.ia post.nl 
de outm municitJiO do Itahy, 8. Pedt·o da Aldeia, o que tudo 
.<Jstú revelando fraude. 

. ... 
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A inJ'Iuoneia t>ir,Homl do Cabo .Frio [: o illustro ciJCfc re
publicano Sr.unclol' l~rir.o Coelho, 

J~stc eminente 1'luminenso clispGo cln rruasi totalidade do 
elciloracJo do município, e S. Ex. mandou .que seus amigos 
su1'1'rugas.;;cm u uomc do Sr. Dr. Miguel tio Carvalho. · 

Isto explica a brilhante votação obtida por este candidato 
nas vorcladeh·ns eleições do Cabo Frio. 

Bom Jardim. 

O pleito cm Bom .Tat•dim correu normalmente; o que não 
admira a niuguem que conheça a incxpu:;navcl organização 
particlnria fJUe alli ex.iste tmdiccionalmentc. 

Todas as secções do munir:ipio se reuniram re:;u!ramentc, 
sem perlnrbnçües ela ot·dcm ou quaesqucr outros incidentes 
•que pudessem desvirtuar o resultado elo pleito. 

No emtanto, :llúm das actas verdadeiras e aul.henlicàs quo 
se encontram entre os papeis ofl'et·ecidos ao estudo de~t~ ii
lustre Commiss:to, eom gemi sut•pt·oza se voril'ica a cxisteucia 
de duplical.as om tt'Ds secções, isto é, psoudo-actas rei'm·cntcs 
ás! 211

, Ú
11 e 7n secções e lei tornes. . 

O sirr,plcs exame dessa série rlc triJ)Iicc falcatJ·üas desvenda 
ao olhar menos prevenido nos lrucs clciloracs a l'alsil'icacão 
grosseil·a das firmas elos mcsm·ios que l'unccionaram nas actas 
verdadeiras. 

Em o velho plano de conl'undir as cousas claras pum dif
ficullar o exame rla Jwnmda Commissüo, 

Facil é, enlt•clanto, desmascarar os falsaJ'ios, · apresen
tando ú Commiss:to dormmcntos fLJ!minnntcs r'. irresponcliveis 
com os quacs se mstabclcem·ú a verdade toda .que das urna' 
de 30 de ,iancil·o surf!iu como para expressão da vontade 
popular. . . 

. Os docnmentos oJ'fm·ccidos ú 1." Commissão. da Cnmara c 
· que podem set· requisitados poJo Senado nos quacs os mcsarios 
que tomaram partrJ nas allur!idas socc;õos protestam cnergi
camen !.c contra a l'alsificacüo do suas· Jil·mns cm todo c qtinl
'fJUCl' documento o!ciLoral que apresentar resultado do pleito 
diveJ·so do que aquclle que reproduzem são as próvas irrefra-
guveis do facto. ' 

.As suas firmas estão todas l'oconhecidns pelo t.abclliiio da 
localidade Gustüo da Gamara Bn:rrcto, tendo assim a honrada 
Comrr:issão onse,io ;de, pelo confl'onto, ver'il'icnr o desplante dn 
imitação c a audacia da fraude, 

Sogundo districto olcitoral 

Este r!ist.riclo compõe-se de '12 múnicipios. 
As eleições nnllcs' realizadas c que devem ser apurndns 

são as constantes dos quadros que adoantQ se encontram, · 

'' 
< '' j , ,.· ... 

' 
< ' 
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EfJ'ecLivameule, os J'Csullailo~. constantes desses quadros 
siío os que se revestem dos prcd!tmdos exigidos pela lei Clci
wral. 

A analysc que fizemos, salientando os defeitos do umus 
actas e demonstl'anrlo a correc<•.fw de ou trus, consoante as dc
terminar;ücs dn legislnvão pcrlincnte a cspeeic, convence do 
que, realmente, essas votações são as que devem ser acccila~. 

A exposição simples dos J'aetos csclarecortL pcrJ'cilamcnto 
a verdade do pleito de :JO de jmwii'O, nessa rnu·Lc do E:;tado do 
Hio de ;ranoiro. ' 

Principiemos por i\l:wailé. 
Deste rr.uuicipio rcmcl.lm·um lambem pura o Senado du

plicatas de adas, com resultados difl'ct•cntcs. A questão ú 
simples, apenas de se :;abet· qtmcs os mcsarios competentes 
pura funccionarem nas re~pocLivas secções. 

Pela ·Crípia, no momento oppo!'Luno eemettida uo Senado, 
veriJ'icamos que .no dia :lO dr! dozcmlH'O proximo passado, no 
cdil'icio do govr.l'no municipal, na cidade do j[acuh,:, sob a 
prcsidenein do S1·. Alberto Hachr. Ximcnez, ::!" substiLulo do .iuiz 

, fedem!. 'ervindo como sr.cl'elario eleitor do 1" dislJ•ict.o Gui
lllcrnw dr. Souza nanr;el, eorn a pJ'eseuça dos merr.bros cffe
cLivos da ultima commiisfio de l'f!l'isãotdo alistamento, coronel 
.José •reixcit·a 'de CiO\!VIia, ,\mcJ·ieo Teixeira da Cunha c Ma
tllins Coutinho do Lacerda c dos supplentes José l\lanoel e 
Antonio Luiz dos Santos, inslallou-~e a ,iunla organizarlom das 
mesas elcitoracs pura n presente lcgislatm·a. 

Apenas deixnf'am de compat·rwot· os membros cl'J'ocLi\·os 
coronel .João Nunes Vianna c Leandro da· Silva Tavares, por 
fullecidos, e Bcncdiclo Peixoto llibeiro e o supplentc Brasilio · 
Hermeto Sard~mbergue, ]l0r ausentes. 

A ,iunla assin; consUtuida elegeu ns mr.sarios que sub
screvcJ•um as nelas que eonl'ercrn ·maioria de votos ao candi
dato Dr., Miguel Joaquim Ribeiro do Carvalho. 

A duplicata que aLlri!Jue elevado numcJ•o de pretendidos 
sul'J'ragios uo candidato contc:;lant.r. nüo pa.~sa de revoltante 
turca. 

Os individuas que nclln l'iguram como mcsarios foram 
daclós como cleitns, cm uma reunião simulada de outra ,iunl~ 
org:ani1.nclOJ'a de mesas, cm que unicamente figuram corr;o 
compa1·sns o 1" .mpplenlc· do substituto do ,juiz J'cclcrul c Be
nodict.o Peixoto lliheil·n. .. 

Eis nhi a que se rcrluz a duplicaln J'J·auclulcntu, confeccio
nada no município de. ~facnhé, cm favor Lio candidato con
testante. 

No municipio ele Santo Antonio de Pndua, igualmente os 
adversarias do candidato .cliplomaclo npJ•escntnm duplicata de 
mosns. . / 

As mesas verdadeiras são, porém, ns que foram organi
zncla~ 11eln eOJr.missfio da orgnni~ncfio clns 1ncsns cloilornc.;, 
que se r<Juniu com a presença ela quasi unanimiclnclc dos seus 
membros. · ' I 

' "'' 1 •• 
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.çom cf.feHo, 3~ dia~ nnt,t;s, das r.lcir;õeô,. no Paç!> Municipal, 
c:c-vt da cÓJJJ:t •!XJSLenlc uo :;~.,nado, rcttlllll-Se a Junta, lendo 
wmparceido 1.1.' uwmui·u~ uJ'l'edivos, coJ·oud .Jus,; Carlos Mo
l.'eira, eoroJwl ,/uiio lluRa ,!JaJuasc•~no, illig·uel Bruno Martins, 
Anl.ouio Duarte Cul.'J'<~a o ,los~.; da ~ilva l'adillm. Serviu de 
secrctaJ·io u a,iwlanle do pJ·ucuJ·adot• dtl llupulJlicu João Cyrillo 
Noguuil'a. 

CouJ'tu·nw toda geul1: ;:;a~L·, a euHltniss::i.u tle alislamcnt.o 
compüc-.;e Je d.•us conll'ilJuinl.cs do iJnpusLo rural, dou:; do 
imposto predial c de lres cidadfios eleito~ pelo~ membros do 
guverno ;uunieipal (ar!.. 0" da lei elcil.uml). · 

Com a quasi lolalidadc dos seus memlH'll~, a eommissii.u 
e"tuve J'eunida, Gll'g'Lllldo para seu JH'esidunl.e o mcmiJro cfl'c .. 
cLivo Jniio Jlusa Dama:;~eno, uo.':l termo~ diJ at'i.. ü2, § 2" da 
cilada lei, u orgauizuu a~ uw:o~as eleilorat:i:l f1Uü fig-uram sub
screvendo a~ adas •ttw dão maiol'iu de votos ao' candidato 
diplomado. · · 

A cópia dessa acta, archivadu no Scnatlo, é a demonstração 
cabal do que n!'firn,amos. 

Em S. .Fidelis a Jraudu JlroeuJ'Ou do mesmo modo fazer 
a suu obra. A fantasia J'ruudulcul.a é tão evidente que nos 
dispensamos de mniol'i!S dcmons l.mçües. Assignalumos só
mcJJ!c que u duplicnl.a que dt\ maioria de votação ao Dr. Lou
rcw;o Maria de Alllleirla Huptislu cstú ussi;;nadi1 por individuo~ 
QUé não sfto me:;arios. · 

Quanto '' cert.o que, sob a IH'csidcncia do l" supplente do 
sulislituto do jui~ l'cdeJ•al, como du Ludo faz certo a cópia re
metlidu ao Senado, a ,iunla organixadoru das mesas clcit.oraes 
para actual' legislatura reuniu-se, lendo cornpal'ccido ú reunião 
os membros cJ'J'cctivos eoronel Pruc!encio ::lanches da Silva, 
Joito Baptista de Castro ::louLI.u, AJ'!'onso Antonio dos Santos, 

. Bcnetliclo Perniru de Oliveim, .li'ranci>co Pcr·eii•a Gomes de Oli
voim e Joüo lfl'Uncisco de Oliveira Lopes, e os supplenles J!'l'Un
cisco Xavic1· de Lima, Alfredo J\lontciro de Andrade, Aristides 
Pereira Gomes de Oliveira, AgosLinho Frederico Crebier, João 
1\lanoel l'ereim de Lima e ::icrap'him llodrigues do Nascimento. 
Serviu como secretario o ajuda11L1~ do pl'ocurador da Hepublicu. 

Pois llcm: ·. 
Nessa reunião i'o1:am organizadas as mesas que receberam 

os su'I'J'ragios quasi unanimes e l'igurarr.· nus nelas que coni'erern 
grnndc maioria de votos ao candidato Dr. Miguel Joaquim 
Ribeiro de Carvalho. 

A confronlar,ilo dus assignuturns das actas verdadeiras com . 
os nomes existentes na cópia da aelu da organização das mesas, 
na occasiüo propria enviada ai) Senado, é a derr;onstracão do 
facto~ · · 

'ramhem no município de Santa Maria· Magda! ena os cot•
religionarios tio candidato conl csluut.c enviamm ao Senado du
plicata de actas. Como as outras, essa duplicata de actas origi
na-se de duplicata de organizacüo de mesas. As cousas se pas
llaram do modo seguinte : 
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i\'a 1lporm k,,al, nu t•clifi,•ín da !;amara :l!unicipul. cnm o 
eompar.'t~enrH'tr!u dns JtwnilH'rh \'l't'dadPir·o~ da eornis~CLn que 
fllrtLTionurr 11n J'r~vi...:fio d11 lllli!llll ali:;!nuwrrlo, eid:lll<1ns Antrnrro 
Fir·rrJinn 1!1• :-iouza Lima, .\ , ··!Hii' l.:utr·n ,\lar·Lill:-:, Kor)WJ'In du 
Hooza ~~ Sil\'a, ~Jnbt'· Dr!rilo l•'r·arwu r~ .roaquim u~~nr~a!\'ei'i Cu:iLa, 
:;ut·vimln' r:orno sPr:r:dar·in o a,iudanlP dn [H'IH~ur·udor· da ttr•pu-
1Jliea, l'euuiu··:-:ir~ a junla ur·~~anizailor.·n da.-; ruP~a:-~ L'ieit.nracs c 
org'anizou exaetarJrc•ul.r~ a . .:; rrre:-;u::; rJw.•.:o:;u!J~er·r!Vf.~:n as tu:lus que 
asslgnalrun maior·ia de voln~ ao r~andidatn diplomado. 

ü I" suppJ,·m I" do .•nlr<l i l.u I o do .i u iz ro·r.J,ral, l"'''cohendo 
nfio pucler conlar.· eom a maioria 1.Jus rr.emll:·os da junl~ para a 
saUs.J'tu:,l1o de sur1s rn~rwlli'H:i, silllulou outJ·a organiza~~fio de 
mesas . .l'.la:; elo . ..; divel'.':iOs r_•ayn]ltPit·o~ tJl.IO .figm·am eotno tendo 
eOITIJHt'-'eddo (L org·aniza(;fin das J'alBas nwsn:iJ. inUlulando-se ver
dadeiros J_nern]JI'O:-i da jun!.a, apena .... e:;:-~c ·P supplonte c .João 
ela l\JoLla Lanes s:io el'feelivamenle mcmhJ•os da Commissão que 
funceiunou nu l'I~YiHfio do alisl.umrnto ultirr.o. Os l'eslantcs, de 
nomes .Tnsú riu Cnsl.n Reis, Jo"'' ôlaclwcio Botelho Junior, Manocl 
Gon,alvcs e JJ.ierolio Carneir·o nnnrm foram membros dessa 
commi~sfio. As etJpias da or•.znni1.ncfio dn comrniRs~o do ali~tn
menl.o de IOJ.\, exislenl~ no aJ·elrivo rio Senado, são a p:·ova do 
fncl.o. :I ada ma i:< prceisnmos ueeJ'"·'"'mla:· cm J'avor das aclas 
que dão maiot•ht de votos ao candirla\o diplomado. 

S. Sebastião do Alto 
2" districlo 

Neste mnnieipio exisl.rm nove see1:üe;; clPit.oraes. Cinco são 
no I" clist:·iel.o c qual.:·o no sr~undo. As cinco secr;,ies elo pri
rr.·c·il·o dislt·ictn ::;ü n:in .l'rwarn ú1J:;i fienda~ porqur l:'l se achava 
o prncu:·ar!or elo eandirlaln n:·. Mi!<tWI dr' Can·alhn. As quat:·o 
secr;ões do sug-unrlo rlisl :•id•), 'por·,;rn, i'Ol'alll falsif'icaclus de um 
modo nló csennrlaloso. Soili'C n verdade dr.~la alle~a~iio o pr·o
curador do enncliclalo r!iplomarlo d(l alú seu J,.,sl.r.rnunho pessoal. 

Para desmascarai' a J'r·aurJe, lodos os mc.sarios das quat.ro 
secções elo 2" clistriclo assi:;naram uma cler.lnmr:ão no Jlropl'io 
dia da eleir;iio, cm que fica eviclenciuclo que as verdadeiras adas 
sfio as que se a!!ilam assignadas poJ• clles. cujos earacf.m·e>< elas 
lellms das a.<sir.:nnlurns coincidiu com as firmadas c rcconllc-
cidns ncss:t me., ma dcclal'Ur:fio, . 

Essa cleelarnr.ão acha-se na Quarta Conm:issão da Cnmarn 
e p6de ser l'NJuisitadn pelo Senado pal'a prova do allegado. 

Cantaaallo 
2" disLl'icto 

Nn municipio de Cnnl.a~allo as oloir;iir.< se fi?.er•nm ,qcm 
. fraude, ~rm harnllro, sem mrstifica(:õr~ . .O cnndi!lnfo ndvef•so 
não pódc rlcixnJ' ele confessar que nessa rircumscripção l'lu
miuonsc l'oi clcrro\ado nns urnas. 
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Em ,quusi todos os logaJ•es cm QUIJ como cm Cantagnllo, as 
eleições J'ol'/1111 uma realidade, o nome elo Dr, Miguel do Cur
:vulho sahiu vlctol'ioso uns urnuô, 

M ontc 1' c1•dc 

2" districto 

!\'este munieipio lan,bem ufio ha duplicata de actas, accei
tamos os resultados elas suas di1'J'crcntcs secções não só por: isso, 
como, tamlwm, porque as respectivas actas c~tão mais ou menos 
immuncs ele vicias de vulto, 

CarnJJOs 

A' St•cJ·d;u·itt do Senado nüo J'Ol'am rerneLLiclas a~ untlwu
tieas l'ei'Prcntcs ;I,~ nove primeiras secções do município de 
Campos, por isso não J'oi possível J'azeJ·-se a apu1·ar;ão, Pelos 
rcsullndos constantes elos quadros das votações, vm·iJ'ica-se que 
qualquer que sc,ia, entretanto, o resultado, !lO!' mais avultado 
mcs1r.o em ruvOJ' ele qualqum· dos canclirlalos, as respectivas 
vola<;üc~ não sol'/'l'erfio morli.l'icucües. 

As authcnL,icas referentes ;is demais secções :l'omrn apu-
, radns c cont'et·<;m gl'flnde llUJUCI'O de votos an candidato· D1·, 

Mi:;uel Jonquim Hibeirn de Carvalho, Apenas vieram lerá Se
cretaria duplicnlas l'üfercnles ns Jon, 11 11 !!' ·Jiln ser!çúcS. 'Ligeir.·o 
exame dcmonstl'ar;i a impt·ocedcncia e mysti!'icar;ão dessas Lres 
actas J'alsas. 

8, .I alio da flan·a 

Este munwtpiO ú div!rlido em cinco di>tr·ictos c nove 
seccõüs, A primeira c scguP.da secções teürn sua séc! e na cidadü, 
onde só uma J'unecionou, 

Houve duplicata no o" rlislriclo (8" c 0" scecõcs), iDevelTI 
ser de~prezaclas essas duplicatas por isso que são ellns procltwlos 
ela mnis descabollada fraude. · 

' 
I ta pe1'U11ft 

,\penas se púdr1 cr:cc•iku· como verdadeiras as cleicõcs dus 
duns secç1ÍCS da ~éd0 As anlns das lt 11

, ri", G" o 711 sec.cõos quo 
só dão volar;ão ao candidato adYCI'SO, não estão âonfcridus, nem 
conem·ladas. As listas elo assignaluras de r.lnitorcs nüo toem 
siqum· lermo do cnccrramonto ! Alóm disso siio cvidcnt.cmentc 
fnlsns, sc:;uidnmcnlc, sem n, menor prcoccupar;üo de dis:l'arcc. 
Votaram eleitores eliminados, como JlO!' exemplo: Antonio Au
gusto CaJ·closo Porto, nn !,", del'unlos,,como, por exemplo: Ga
hriel Rodl'igues rio Paula, na G", e ha na lista ela 7" urr: nome 
inteiro J'a;pmlo, c sobre o boJ·rão cseJ'iJllo, o ele João Nolasco ela 
Silva Bastos, 
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{J:-; Hlt!sarios qu" n~:-;ig:nu 111 n.~ nda~ ntln .~ii o os illt1:iiiJO:O:: quo 
asiê!llUlwa;-; lhta~ dt.! a:s-;ig11UluJ·as. tul a de:;ig'lwldade da::; l.'t•:spe
el.iva~ JeUJ·as ~~ l'ii'Jrtil:-i, lilt':-i ~otJHJ eutt·e outt·us .\11loui1J da :-:;iJ
vuh·a GoularL f! ViJ•gilio Gut·eia tle . .:\zcveclo ua .i'\ ,Jo:-ié Gomes 
llutirnanho, na~.·. Anlllun Fontain, na G", Julio Martins da Costa 
c Ht•az .:\utonio Cw·eio, ua. 711

• Nas H11 , nu, 1011 .e 1111 sccaõcs a~ 
a~signutuJ'tl:S na!i J'e.-;pedi\'a . .; Ji~tus :SÜO nu sua qunsi totalidad.J 
dr! um só puuho. 

Os 1uesario:s que ·a::isignnl'am n:-3 nl!f.as não são .os mesmo~ 
ciuadãos rJlte a~ig-um·mn us listas, X cm letLras nem l'irrr;as con
.l'ermn; l.Jastu, por.· r.•xr!lllf!lo, vr}r: as un l'iudaL'O Cameü·o ela Fon
!oura, Fortunato José l'crreira c Honorio Pe!'eira ela Silva.: 

A~ al!l.ns. da~ J :!\ .I :Jn, ·I .] 11
, 1.51

•, J na o '17 11 soccüo.s forurn todut:~ 
]lostas no Correio l'út·a do JH'azo legal. Votaram eleitores elimi
uados como, por exemplo: Estevam Calli,jadel Pab!o,. na -12', 
.lar:lras Mot·c.ira Hmnos, na J~". Lycurgo liDl'ta, na 15'. lia me
surios que ora são d'tlúl'eu l!ana~l, ora de Abreo llituycl, da 17"., 
,\s listas ·de u>signutut·as são· flagi'Untemenle de um só punho, 
\'otuu(!u u t,; defuntos, como exemr,Jo: José de l'oledo, na -12' •• 
U:; rr.csarios rruc assignurn as actuo nrw são os mesmos cidadãos 
que as.;iguarn as !Mas c os termos de enccrrariJcnto. 

Hasl.a Yt!r· os dP umne.s SclmsUão lTosé Pereira, :na ·1':.!", 
.lgnciJo Hcllrt·tu•tz .Vicim, nu !3', Carlos Vieira Coutinho, na 15", 
quu an n~.·d~uar a ij~la nem o noJW! subiu: Fl'uuliuo llü!:)a u lTmil'.; 
Alves Lirua, ua "!ti'! c na 1~"; u musal'io ~laxirniliauo Alves lli
!Juit•u ulio r.\ o uwsmo •Jnc assigna a lista de eleitores, l!lle é 
eseandalosauwnlc J'aba. De ns. 2() a G~ o fulsiJ'icadot· csct•cvcu 
Jisameut" au cOI't'rlt' ua peunu. I!:' bastante abrir-se a pdmeira 
folliu. da lista de ussignutut•ns de eleitoreti para vct· que de nu
rnet·o,; 1 a l!t o csr:rivinliudor· i'oi cntH'ichoso em escrever todos 
us 110111us com ielrm tidnde nl.rsolutu ele !Ptll'a. A acta ela 20'' 
socr;ão, cm que votam 223 elcitot•es c só faltam 28, é escunda
Josarncut•! falsa, A lista de assignaturas deus. -J a 30, 31 a G2, 
ti5 a !lli, !li a I 2!1, 1.30 a l3i, Hli a t.l!l, 155 a iüi, 103 a -lU-i 
c do Jüli at•:• final é toda de um Jlunho só. 

Alr!nr disso, votal'aw•as eleitot·cs eliminados l?runciseo de 
A~uiuo l'iulll.'it·o e Gulliauo Chevraml. Na ~1" sccr;ão -votarum. 
1 8G eJoitot·cs <! sü J'ultat·am iii. Alén,• da lista drJ assignuturas 
sot• escundnlosunwnt•J falsa, votou o clcitot• eliminado Joiio Ba
pl.i.,l.u. Sut·nwt. Votaram 1.nm!Jem os defuntos Pedro llodl'igues 
de Sjqueit·a n Lout·e~o Pot'!'t.!Ü'tl Lin Silvu. 

Xa 2:!" secGiio "/!alaram -liH eleitoros c i'altat•am apenas iú.< 
Eutr·c os quo votat•aur r!Sliio os dül'nntos Honomto Amar·o dos 
llois " .loJio, Callml'ina Ndlo. Na .:!:J:t ~ec~.üo valaram U8 e :-;ú 
faltaram -~uutm. Nlio veio u lista ue asRignnlm•as de o!eilm·cs, 
rnas como apput•er~eu nu junta UJIUmdora vcri.ricumos llltvcr 
:I.'(Jtadu os dcl'uutos E!isio Amando da Silveira e .Fraucisco 
Ponhel. 

Vai, H! 17 

" 
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De Jlnpcl'unn sú 1''"1"111, (~o.Ji,, pelos Juoli1·os exposlos, ser 
tqn.tr•atla:; a~ dua~ .-;t.•e~,;ue.:; LIU ::it!de .. .::\i; demais :situ u:-; pJ.'oduci.LlS 
doJ oJ:>t:UIIdalusa fJ·uut.lu e devem sut· po.>tus r.lu ludo pelos vidas 
upualauus. 

I laocara 

~" disll'iclu 

.l'iesle ltiUnicipio Jtelll siquct· utn ,,., wesario ou supplente 
nas l~ set:1.:ües, u, adve1·sat·ios uo candidato diplomado possuia.m. 
l!:ngeadt'Ul'UIJJ a l'l':tude. l'ara tal fim uiJI.iVL'I'UllJ da lwa fé on 
eumplit:itlade Ju colleel.oJ' J'edel'UI de Sii.llet·or a eult•cga dos 
livros deil.oJ·;ws, afim t.IP uellrJs lau~aJ't•m a; at:las da i'l'aude. 
Us ldo•gt'UllllllUS, JIUl't)lll, du substituto du .iuiz l'edel'lll de ltao
et"tl'a aos n.inisll·o.; Lia Fuzuuua c du lul.et·iot· l'izt:l'UIIJ eum que 
1.•s::;e etJI!ecLur· declara~::;u l1aver t.:'lll1'11fJW! em uuios o~ UJCtitnO!:i 
livrw;. U faéltl ol f(llü o ,juiz suppleul.e Li1J Haoetim 11fiu os l'e
~ebeu. E :~Hí JHJl' blu uão u!'i L'enwLI.eu ú~ mesas cleitorac:s. O 
ol'l'ieiu du rde1·ido t;olledlll', o!lll IJlW cunl'e~::m lmvet· enlreguo 
em 111liUs us lh'l'ns ~~leituJ'ill:':i, (~ a J1t'o\'a l'rbanLo Uu .l'aeLo . 

.. \.~ ~UPIII':.;l:ts :wl.a!-i laJH~aLlu~ cu1 lue:-: ada::;, e :;fiu ellas en1 
uuult~!'O de :-:;dt•, :;fiu de to.Jn o f!Ollto l'al:-:a::;, vi:;Lu eou1o, 'l!ÜO 
estando t.ue:; Ji\'ru:-; Pin JH.H./I~r.· da~ l'C.'"'III~divas 11wsas ulciLot·acs, 
ni'i.o pudian1 1""~~1· llt~lla::; JaJH;adas B::' ·ael.as l'eai!S tlu eleiv~u. 

::;ão l'alsa~, ,JHJJ.'lau!o, as tluplieatas que con::;igllam u.tl'iorio. 
de vol.u' ao eaudidalo eunleslanle, J lt•. Lout'!!U•;u ~lul'ia de àl
mcida Baptista, constant1~::i da::; i\das da.'!' 111 e :la ::-~ec,,;ões do 
1" di~trieln, :!1\ c :1·~ do ~~~ tlislriclu; :ln e G11 du ;)" dillLt'iclo, c 
a~~ scec:no do ·Í" dislricLo. · 

oti docuJuculus eUIIIJll'oimlurios do alltJgado aeliam->e juntos 
fi; alleg;u;üe:; ol'l'et·o.•eidas pulu; r.audidalos ü dopulacão J'cderal 
polo Esl.adu du lliu, nu mcsnm t.:oJillllÍô,ÜO tJe luquel'ilo tla Ca
mara dus Dcpuladus. 

S. PJ'OIII'i,,ctJ tle Paula 

.A~ PlrÍ(.'IÍI!:O:: lle;o;le llllll!Ír~ipio ::il~t·vr•nt pa/'ll. patenlr~al' a cor
l'ee~.:fío dus lln~~n . ..:; amig·o:-;, qtw ]Wel'r:t'it•atn dr~ixar ao::~ :;eu:; ud
vct·saL'ios a gloria dl! lltna ra·l~il'ka~;fio ridícula, rrcdn g-randeza. 
Un e~wiülUnlo, a ~~~ ennfuw:lit•etu eont el!r·~ na coul'ecdin t1n du
plicatas, que, quawJo tl'.t.'llH::i, . ..;r:l'itun mai:l peJ•:I'eil,a:; quac~o~.ttWl' 
qur ellas l'os~ot:n, dn que as adas PI'L':il!llLr~Jo; an Hmmdn. Sem 
nw:o;rno ~c l.'iwgu lle111 n cnncebt~t· o l.'idieuln rJ us~umllt·oso es
IJnntlalo. IJuull;o do llll'~tllol munieipio, se111 um motivo J•cal ou 
appat•r:nll', vel'il'ica-~e o ~eguinle llespl'uposilo: . 

Eb)il;õe~ da tit~de -lt'es sectlÕes. 
r.oel'fidoJill.o! do enlllfllll'l.'t!irr;o~nl.n de cleilot·cs de '27 o/o'., 
.glt!ir;õt~1'1 do1'i ~", :·J" e .. j" disLricLos. 
CocJ'I'icienlc· do cmúparccimenlo do clailorcs rm mt'idia 

01 ,c;.. 
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.Xo I" LlisLPieto, l4•!dr.•. vr.ll.a11t na Jn ~r~c1;ãn ·11 eiPilnt·rs, na 
:!a ·18 e; na :J'' :Jti. Faltatn na _I'' ·1·0 I, na ;;a .f..HJ e na ;:·~ 1·17. 

n r·csulladn da eJ,•i(:fio niio t! {jp:-;favnr·avnl ao ~~·. !Jr. l\Ti
gnl'l de C;u·valho. Cuefficieul.e de eri/Jif!Ul'ceinwulo, eet·ca 
de ~'i %. 

!l'o ~" disl.<'ido ,i;í o 1\•sull.a'do· ,; l!lllllplel.allr"nl.n div"r''l. 
1\'a ·I" snel,.':io votam. :.!1-'1, StÍ raHaltJ ~G. Xa :JII ~ecl}fiO 'Votam 25il, 
s1~1 l'a!Larn "Iii. Na ;ju suerfiu ·volu'lfl. li!t, l'allnm 21.. Na IÍ'' sccç;to 
·l!olam ~[í.\, sü J'alla111 III, U eoefl'icicule do eou1 purcl!imcnlo 
val'ia euf.L·,! H.\ ~1,} u !Hi J ]~ ~;{,, 

No :J" tli:-;tr·idn cloi-SI! 11 JIH!i'lllla 1:nLL:m • .l~:rrudi\'i.IJIH\llLP, na 
:lN. S1~er.:flu vulum 17:;, J'altarn !li. l'\a ~·· :-;,~eeiio votam lilri, faltam 
·17, Na :1" sre~.:ii11 t't1lum IG!i, l'all.:1u1 :!J. ~a -'1" ;.;pr:t:fio ·notam, 
Hi.í, ~~i l'ultalll 1 :!. ~a ;, .. sr~r~c:fin nolrtut 1 'I !I, l'altarn :1.:!. Na. 6' 
llulom lf1H, l'all.a11.1 .:?0. () enPI'I'il~ir.~nl.l! \'ar·ia Plltr.·r~ 7~ (i~ e fi:J %. 

Xa 111 seer;fiu dn .'J." di~l.l'idn nolom :10H e ~~) faltam 40; 
na .:!11 du rr~t·t·nnn di:;! r·idn t.'nltwl. :no e s,·, l'all.um .'i\J. O rlocfn
ni.,JJI.c do eorrqnll'eeillll.'lllu l'oi l'I!,PI!eli~ameall! de S7 % 
c RiJ t;{, • 

Quw.•:; a:o; lt!lr!g-aeiit!:i uu pl'dexlo . ..; qrr11 ~~! ol'l'r'l'l:el'lll para 
.iustif'iear· n nrtrnslt•unso di!-illill.'tli.e dt~nl.t·n do lllf~ ... rno nruuieipio'! 
.\h!rn rl~>:i:o;P ahy . ..;nro ~~~~~andalo;o;u qup :O:P!Htl'H n dr•.,pr•r.qrnn:fio rle 
eoc!'1'iciettlt' dn ~~nrnpar·c~t·irrrt!lll.o de ~~~~~itur·,.!-i, alr;vsrrru qun rxisto 
ent1·e O:i dtHrs indiees, :!i '/r. P ~JL '/r•, lri.lsla n nwis pt•r·runlol'iú 
exame ·neeular· na:; Ji:-:l.as dP w.;sig·ui.d.ur·:.u; dt~ ,.Jeitrwe:; para. 
vnl'il'ictn fJlH! t!ilas ,-;:in ofJtJasi lodas dr urn s,·, '·' mr>:o~Jr.o punho • 
.Sf!ffl o mcnOJ' di~l'al'l'l~. Dt~ 1.1111 mndo ;.:"PI'al. u:~ IJl!'!'itH'ios que 
a:-;:o;ig-n:~rn as adas 11:io s~o o . ..; lllP~mu:-; quP a~~igni:un as listas 
tlt) a ... ignal.l!l'il:-i ,J,~ Pl+'itur'P.~. llf.'lll o~ LnJ'JilOS dP Pllt~er·r·amento. 

Ha llll!sar·ins qw• nJ'a siio Loyolil r~om u ora Loiola eom i; 
ila ou IJ·os quP or·a sti o /Jf'l'altltnc, ora. Be1·ladi110, ora Bm•lm•tino. 
As sui'I'J•ng·i,l.us larr.lH'Ill Yol.anr: lra Doro!Jiu'as e Dolorr.s I E' 
rercladeinimr.nlro l'anlusl.i,~a n f!leir;ilu d" S . .F1·aneisco dr. Paula. 
E por eium do tudo P:'i~t· eniiJJHll'Pt~irn'-'nLn t!h1 mns:.;a ! 

· .Além de todas I.'S:iia~ ÍJ'J't'J;IJiar·idadf.'s. dPmonsll'al.ivas das 
rnaioJ.'rs J'r·audr·~ qnf• imp'uiH.'IIll!l'llt• :-i•' pJ·a!.it':IIH 1rn E:.;l.ado do 
llin. ~~nnv,\rn J'elnLal' ~~~~r·in.-;a pas:;ng-l'tll qw~ :.;,~ l'llt~otrlJ'a na acta 
da 5n ~Cf.:{:.ÜO do :3u rJi...;lJ.•jeJ.o, na qunl J:(HI:-ilil 1,,.,.,.,11 enmpar·r!eidt1 
o volado f.'f!l Plci!.nr·r:;, Cnn:-il.il jg·uallllt'lllf• I.IH'r~lf.' sidn rncon
Ll'lHlas d1~1ll.l'o da urno H!l ecduJa.;,;, 1'11is !rPrn: ela apul.'ncão, 
eunl'ni'IIW J'PZa a nw:;nw ael.a, sr'1 J'or·an1 '~'Hl.-:iguudns o.,;; votos 
;o.;Pg-ninles: nr•·, Luur·c~n~.;.n ;\l·aJ•ia de AJrnl.'ida JJapLisla 7:!. volos, 
eedulas cm ht•aueo 711; c mais nada. A wula lllllllO. se vô nfio 
l':'illi. cnJ•la. ~cl,1~11ta n duas n mais ~e!.en/.a pPrl'azern a sonuna. 
do cr,ul.o '' IJIHll'l!lJla n duas endula,;, A ada dcelar•a que foram 
aehadas doutro da u.rua J.\!J, logo l'allam sele eedttlas que a 
mesa não expliea 1.1 desl.iuo que l.ii'CI'lllll . 

. Essas srl.n Ct!dulas süo 11 rahn da: J'i.·aude quo us l'alsifica
doJ•es doixamJu de fôl'a e quo deumwia n osr;audalosa. mysti
fieacüo ·~uo süo as <wl.as do ~·. 3" o 4" djsi.••\!JLos do municipio 
do S •. ])•audsco .da Paula. 
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Nnlla Lmnos a allf!gar· nuantu ao pr•ocesso eleitoral rofc
rcnt.r, nos nmni1dpios d<' Rnrru rlo Piral•y, llezr.nd•! .. P:u·allylm 
do Sul. Stunidout•n, Iln;;ual1y ,c nua;; Ba!'l'as menos 'a li" sec~fit1 
d•!·'"'~- Dizemos nada lemo:; n allognt· no prcsupposto do nosso 
cnntrndoJ' nada le1• tnmiJcm a clizct·, visto acccitnrmos essas 
el!,içõ['s como hoas. · • 

Passemo;;, poi~. ao r!xamo rl:ts eleicões offectuudu:~ no~ 
rc;lantes muuicipios. 

Gm•rno 

~\!.;uns uleitore; Llcs;;e nmnicipio, ''Jll numct·o de !:H, nd
WJ·~aJ·ios da quasi unanimidade dos hallilantcs dessa IJircum
~rrip~fio trm·it.oJ•ial, certos da dcrrotn cm clcicfio regular, con
:fit'mm•am rnais uma \'I!~ o velho adagio: « quen1 nüo pôdn 
[J•npni:Pa ». ..\!;;uns. d1.•pois de termn vol.adu em seccltcs do 
muni~:ipin do Cm•Jr.n, .iuntarnrn-se a oul.ms <ll1r se abstiveram 
~. mn L1·um espeeial, rlemandat·:un n cidade de Sapucaia, onde 
~:lw:;amm :ís 5 liora:; da l.at•du, o ahi .iunlame.nte com dcsahu
sarlo~ I'Ol'l'l'ligionario~ t:om:r.rlamm a ft•aurlo que vem a sm· o 
pJ·•~paJ·o ti•• adas f!IH' o~ dão entno ahi tendo eotnpar.,cidn '' 
vnl.ai.ln. Pam J.ll'Ova da d••scabollada :l'alr:aLrua hasta assig:nal:u· 
qun a:; SPeçüus.da dtladn d(l Rnpucnia11fio :-:fio·ns mais pr·oxinws' 
lia ddadn do r.::ll•mo. Anl."s r:o:isl.l'm as do,; municipios de 
Caul.af(allo, i'iun.·idouJ•o " Dua>< .BaJ•t·as. O J1l'IHJeito ln:;al é JW
J'••mpl.ol'in. Si J'omm mais longe, ~:ontJ·aPiando " t.Ii;;positivn 
da lei, foi .iusl.amenlu poNtu•~ ,;6 cm Sapucaia enconLraJ'i:un 
tm·Pcnn ]Woprio a rnscenaçiío rla comedia. 

Basta que fique aceenl.uado CJue as nlcições e:l'Jectuadas nn 
Car•mo foram l'iscalizadn,; por.• J'iscacs do caurlidalo Francisflo 
)Jar·emu.IL~~, quo compnrceer·am l'C!$pCelivamenl.e ús :1 11 o 2• ~\! ... 
c•·t:ies. . 
· · F.'sns fis1:ae;; foram Al!'J'edo iln Rosa Gomes ·~ D1·. Ga~Lão 
dn Alllleida Gm(:a. scudo que nstn passou reeil10 do· hol~Lim 
•1111~ J••:•·•:!Jr.u. O' offieins i.!>' nomca~fio ar:hmr:-sc na Cnmara 
dos Dupu la rins. 

Jln nxpnsl.o Y~JJ•ifir:a-su qw: as clei!lües cl'fcctuadns no mu
nieipiu •.lu Cnrmo estão isent.n~ de qualquer vicio. 

D1ws narra.< 

:rcsL(~ muniuipin l.om r;ineo Sl'c~,;.ões t11f!it.OL'Uf!S. ~n~ ·t•, ~·, 
3' 1: ··1'. u cnudidalo diplomado ohl.t•vr: ~t!o votos u u coutr:~tnul.o 
HH, ]~!sle t·Í O l'üSUlladu VUI'dUdi~Íl'O r• O CIIW i'ig-m·a 110 quadro 
quo adeaut.e offerm!f.'rnos. A a~:l.a da 5" ~ncc.üo, por1hn, que 
altl'ibw• gmndo vol.acfio ao conLustaule é falsa n JlOl' issn H~O 
deve ser· apurada. Consln terc111 votado nessa secção os dei
f.oJ·r•s 1-'l'llllllis•~o Gorrws Sanelws o Cnudido Pontum da Silm 
cjue, cal!'etaulu, ulJsalulumcatu a e! la uuo . pcnlcnccm. Essa 

--- __ __... 
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srr.eiío r.omptir-~r t.lr Hl:1 rlr·i!OI'e>. A anta declnT•n lrrrm rom
paT·reirlo 17~ tMii.OJ'P>', deixnnt.ln ele n l'a1.1'1' apenn;; ~:1. E' lm~
lnnl.n J'l'i~nr· c~~H l'ncl.o fJrtl'a sn IH'e:mrnir• .que t'! faJ:;;n. lln n~ais: 
J'ignmm nomo tendo eompnl't'tdriu ·~ yntudo .To~t'' ~lurJ.in,; Ca
lauiJn '' ;ro-.: f:orrlt•it·n ria Sih·a fJIW não sfio clcitoJ't';; <lualifi
NHio:; 110 munic~ipio. AI1~Jn d(l~ses g·r·nvt~s dcfciLo~, Ira o exnrnn 
rio r:onfl'nnlo rio 1,:1 a~><ii,\'nntJJJ'as das Jnw;udus 110 li\'l'n rir )ll'e
.~nll~\U eom a~ I!Onsignadn~ no livro dn nlislumenl.o, c1n (!no 
:l'ir•ou upuJ·acto sCT'tHll J'alsas essns nssignnLuras. O exumo f!'liL 
na 1,• Commissiio ria CnntuJ•a '' deve set· t•equisiludo pelo Se-. 
Jmdo, nnl'U l'ienJ· iutcirnclo do J'uclo. · 

flm•J•a. Mansa 

Duns séT'Í•'S dr.. nelas existem vinda;; do nmnicipio d•J 
Darrn ~lansa. As verdnrlrims são as fiLW dão rr:uiorin cit~ suJ'
fntA'io;; nn cnnctirlnto diplomado Dr. )ligue! .Tonquim •.•... 
dn Cnrvnllio. . 

O J:u~o •' 'imple~ e ei!'J·a-sr. na qncslües de sr ;;nher qual 
das r.Jei•:ür.s t'• n Jr,gnl: A rrtw J'oi effcl!!.uada pcrnnte as mesas 
<I:J. !egislalurn passada, por· não se tcrrm oJ•ganizado mesas 
para a J1T'esrntc !egislnl.t!f'a, nu n l]no rl:í g·1•andc maioria de 
votos ao eontrslantr: mns que nunca .sr. cffecl.uou, cujas mesa;:, 
que os interrssndos dão como Jendn J'nnci!ionndo, nunca exis
t.iJ•am, por is~o qur não foram organizadas. 

O fnr.lo vr!'dadriro. rel'•'rentc no pleito de Bana ~lan.sn. 
(• o St~g·ninl.e: 'rl'inl.n rlins antns da;; rlciçües. por qua!qunt• 
motivo. on sem moti\'o algum, n c.omJr:issão orgnni1.ndorn· rias 
mesas para a nova legislatura não se J'euniu ü por is:so não 
foram organixada,; novas mesas. Chegado o dia dn cleiofio as 
mesa:s que :runcr.ionm·nm :na !cg·islnturn passada, rnuniJ•am-~e. 
JJOS respeetivo.> col!r.gios. o rlrill'tlrurlo emupat·eceu n valou. 
llssrJ ,; o facto quo desafia contcst.ncão. 

'Ü SJ•. Dr. Teixcil'a Rrnnrlão, f'orúm, dispondo do '1" sup
J1lcnto do suhôlil.ul.o do juiz federa! r do ajudante do III'O
J'lil'Udor da llcpuLI J.c:a si mi.! I ou uma rrn niiío de orga n iznr;iio 
dr. novas m••sn~. e deu eOJl'.TI compal'(;eidos todo;; os memlJJ•n.< 
ll:l .iunln, !õ!Ob a pr·c~idt~Jll!ia do primr.il•o, )'O(!t.'.relnL·iado pPio ~n
A'IliHlo. Logo que a oscandalo>a rraudr' veiu a lume r qnr. della 
t.i\•crnm ,;eir.nc ia lmJo,; o;. mrmbrós da t:nmmissão, col!nctiva
mcnf.t), e111 IH'oeedimenlo .iur.lieinl n outro~ mrio;; neousel'hndn,; 
•'lll dit•eilo. prolrstnralll ,, pi'O\'amm qur nltso!utamt)J11.n uã•J 
lmvinm organi1.ado novmi n·;c.,us o •llW o rnulo dado como corl.n 
nada mais eJ·a .<inão o J1l'Oclui!lo· da mni;o rlcslavnda mysl.ifi
cncfio. Nn I" t•nmJni:;são tia Camnrn rxi,l.o n pJ•ovn rio facto. 

Souto T/un•r:f! de \'alclltn. · 

Tnmhrm n;; rlrJeilr;; rrnlizndns pcJ•anle n~ mosas que nns;;,, 
municipio clãn mninl'in no rnnr!itlnt.o diplomado süo as QU•' 
clcvr.m ser apurados. As HW'ns que rccchr.rnm es.ses sufl'l•ngios 

• 
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são as qu~. com effeil.o, fOI'aJr.' organizadas poln commissüo 
comnolrlll.o, 'rl'inla dias antes tln oleir:üo no odil'icio Jll'Opl'io, 
sob a pl'esirlmwia do I" snpplenl.e do suJ,slil.uto do .iniz :fede!'Ui, 
~SI'. Prl·ng·,•inn Vieirn 'lll:wliacln tla Cunha, S!JCrel.ariacio pelo 
n.imlnnl.l! do ]"II'OcUI'IH!nt· da rtnpnhlien, Angnslo de Souza '.l'rlles, 
l":üuniu-:·w a ~~ommisi-ião eom o compnt·oeimnnlo do~ t·e:;poel.ivo:; 
memiH'Os Antonio :Jos1í r!n Alllaral, Vil'gilio .Jos1\ elos Santos, 
Anl.1>11nt' Cin111;l1il'ns Po!'l.u:.;al, Linr!nlpl10 Augll::il.n llnrll'i:;·III'S 
.fos1í Pnnln d" Alldi'Udn lliboii'O n .Tns1í Vie.ii'U lllatJhudo da Cunha, 

A dnplit•aln tlc mrsns, rrnc os tlOI'I'nligional'ins cin ennl.es
tanle dfin lllllllll I.1JOdn .~idn alii Oi'gnniz:uln, 11fio passa rle gms
seiJ•i;;sinm J'nlsil'it:al;fio. 

O ~" :;upJJienLe do sui>SI.ituto cio juiz l'eciel'al, rlr JlaJ'IJr.t·ia 
com dou" mornhJ•oR .da r•ulr;lllissãn tH'go.rli7.ndom .. de mosas, 
fanLnziou uma l'l'l.lllifin t'landi~RI.illn, dando llOI!JO nnsr.11J.r~ o 
l" supplenLu, o n,imlnnte dn Jll'OI:lll'adn!' ria llepnhlien e J.odos 
os l'r.J'r•J•ido.q mrm!JI'os da l'nmmissão, simulanrlo as.<im n. Ollil'a 
organizru;fi.o lfii•J, JW."lLB .PJ,~i/.1), nl.tl'ilmn rnnio1·in dt~ vol.o:-; no 
DI'. Ü>lii'OII~O Bapl.isln. 

A eúpia ria vol'dndl;i,•n Ol'ganiznçfin das 11!f'ili\S r!lüil.o.mes 
rlr. Sanl.a 'rhr1·rza dt' Vn!en1;a, fJllf! exislr. no m•c:llivo dn Senado, 
tl a PI'O\'a lln loJ·pis;inw l'rnnrl1', • 

Não J•rsi:o}f.r.m, rJ.n.tnlmrll/.t~, nn monm·. rxnn.·r. nf;; :-wln~ fnl.-m~, 
feitas nPRII' lrlllniflipio, I' al.ll'iilllllln mninr•ia di' \'oJ.os no 1!/lll
diualo ero~tlusla111.1•. O viein ,; su1Jsln11eial, " lraill.a prr!-u u 111l 
JlUI'U (jlll' SI! dPsJ'at;tt lodo 11 Ui'Lil'itliü l'l'aUtlllif!ll!O. 

TJ•nta-~n, /aml.JP/11!.1 tln duplieata Uí! opgnnizat}:io dP nw~ns 
oleiLOJ'Ur•s. Como 110 lllt.lllit:ipiu rJ, RanJ.n 1'ilr.J'flZil dr. Vnlen~a. 
no munitdpio d<• ~lang·ul'lll ilm, ns IOI'~ns flllll l'rll'am m·gn!li
zadnR dr~ nceCIJ•du Nl/11 n lt~i u qun J'ruweionar•n1ri nu5-~ nlnh;ür.~ 
de :JO ele ,iant.l!J·o ull.i11111, >~fio ns (JIIO ennRifllllllr.' rnniOI'in du 
.voloH ao DI', _IHgurl de !;n,·vall!n. 

Nüo <'• dr.Hc,in dr. IOI'f'f'l' a vel'clarlP, Jll'llfllll'tlnclo eonciliar 
in!.el'es.~ns, quo 11us leva a aJ'gtJnwnlnl' J101' n~l11 modo. 

A vm·dade 1í e~ la: 
A romm issüo ru•gun iznclnm rln.~ rnr.~n.s pal'fl a JH'esr.nl.e Jc

gislal.uru rompúr.-se nn munielpio do :\Jnng:m11.ibn .de seis 
membros, pO!' havei' J'allecido um. No dia drJ.~ignado por lei, 
no cclificio da Cnmnm lllunicipal, :í hO!':t PI'OScl'ipl.a, sob a 
prosidi:mcin do unico supplcnle do .iuiz l'r~drl':ll fJlW ali exisl.rJ, 
Sr. Edgar de Olil•eim ~lnl.l.os, lrndn compni'CI:.ido os memlll'os 
effecLivo' .Oswaldo Alv•'·' r!P OiivPii':J Ranl.ingo, Anl.onin Ga
briel ~lonl<J!H:ilo 11 .roão FJ•mwi,t:rl Cavalcante, eonJ'ol'JT;e eonstn 
dn eópia clu nela nt'IJIIivncla no Senado. oJ•g·nniznt·um-~c r.xacLa
menll! ·as mesas, cujos mesnl'ios >fio os que assignum ns notas 
que düo n'miol'ia de votos ao candidato diplomado. As outras 
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aclns são um vcrdntlcit•o eonluío da mentira com o crime, e 
qnnndo nutl·nR, mol.ivo~ ·nfio rxisJ.i;,:'!Prll nRsr~s drVC'Ill bastar 
pnl'u t'JtiC ,..;pJam ídln..; rlr!~PI'N~nclas. 

Pm•otu 

Dr.ssr muntrtptn l.ntr.lwm cnvinmm rlnns séries do nrlt.ns. 
~<\s que rlrvrm sr1· nput-arlas, rnll'rlnntn. sfin ns qur. ~~nnl'ci'Pill 
nn ro.nntlitlnto Dt·. ~tigtlf'l d•· C:nt·vn\ltn, ~iíR vnlns, o no enn
didntn ennlPslnnt.n 'iti~ volris. 

E'sns ntJltom-sr• t•rvrsl irlns r] a;; l'ormntirlnrlrs da lei, ao 
passo f!lll.' n duplienl.n '' um my,lil'min vnrdnrleirnment.c im
prrst.nvrl. En\.t'<' n ~t·anrlr mtllll'l'll dr il't'r•~ulnt·irlnrlrs solm•Hsne 
e hnsln paPa illl'il'lllnl-a rlo llltlln o l'nr:t.n li<; \.rt'Ctll sido en
viarias JW]n Cnt•t•rio, I'O!ll inl'r:H:I;iio rln rliRJlosln nn nl'l.. 8!, da 
pt·eclladn \l•i <'initol'nl.· 

nas rJ,•zr•srl.r ,;rr•t:iins fir,;lr munieipio s•\menlr devem ser 
:l.l)lll'nflns n~ ndn~ dn~ /1 11 r• rl 1' :-::;rr~r·õP:·u~omo- ~r· v1! dn. rxposil}ão 
~wgttinl.r: · : 

I" ~"'";fin, 'rrnrln vnlndn Ri clrilnrrs. n nnmrJ·o dr vol.o~ 
no~ entH.Iidnt.n:.; tí dPJHtlru:;fin nfii·, podia (1Xerdrt· riB :?"R,, n assim 
11fio nl.l.iuA"it· n ~nnmm ilt~ :lri·:í, munn :-!1 1 w·t·il'il!:l da nd.n. Da 
nr~l.n da t)lpif•iin niio ton~ln o nnnwro dP f'lrdt.m·P~ rnw com-
11Ul't)I}Pt'ntn r··df~ixat·nm dn n fnzPt' ~~nmn dr>\,rn·mina a ltd. 
. ~~~ SPI'I.;.nn. nn uPin da oil•h;.iio nfin (·nn:-;t:l· numr.1·o df~ cdcj
tot·f.!ioi, q\1! 1 ~~fHnpnt'Pr~el'nm P rins qw• tlt~ixnt·;lm dn eornpat•w:cr. 

:,~~ sr1\r~iin. na ntda rln nlrit·ün nfin t~ou:.;t.n ntltrl·nt•o dr. nlei
torrR !lUt\ "nttn enmpat·nnnr·nrn. · 

i" Rr.N·fin. nn nl'in rln rlrit•iin 11iin I!Oll•ln n JlU!llern de 
elril.nJ·r~ qÍ11) nfin t·nmpnt'flt~rq·ntrÍ. · . 
cotwPt'l.nn n-.; atlii!Pnlir·n~. s,J 11:-l\iÍ n:"~ig-n:-uln por qnnLrn lnfl·· 
rnl'in~. nfin f•On>'l.nnrl<l dn n••ln n t•nziin pr•ln qual drixou de 
ns~iHilill' o l)lf~Rnl'io lla\'inn Pil'flS clt' Rtntzn .. 

P.• ~""']iin. O tm·trtn rl<• nl'l'iPmn~ITo rln '"''l'iviin nrl lw<', •1ue 
cntw,.l'l.nrt a>'' nntltrl i1'n'. ~,., 1•stú .ns~i~n:Hia por · rrnnlro me
s:uin~. al<''ill r!" (]111' niin siin rln nwsmo pnnlto n~ fit•mns dos 

· rlrilnt'P.' snh ns us. 1·1 ,, 1~. ]10111 r·nrll<l .<iin r]P tm. "\ punho 
a~ dr• n~. :Hi, :17 .. u; P .w. . 

10' SPI'r;iio. J)n ael.n niin <'fll!Rln n nmnrl'n dP rlcilorrR da 
ser~(:iío, fJIH! nãn r.ompn.T'N'i!l'lll"ll. A ~omrnn rln~ vntn::. dntln~ nn:; 
r:amlirlaJng, l]pr·lnt·nl!a ria nr:tn, (. llt• 2\~. Jrnrln vnl.nrlo apr..nns 
no rlPil.nt·~.;:; r• ai-ii-iitn llavrotnlo r,xel)::.;Rn 11f1 \'nln~ C[IH1 n nnln não 
tll'l'lnm n moi ivn qnnl l'oi, · 

lP Hr•e(;fin. :\ n~>l:l dn in:·dallnr~fin não PRI{l n~~~nnrln, r~nn
'fopn~<' sr Y<'l'il'ir'n <ln l'i'qtia Pxi~I.P!II.r nn Rrr.Prlnt•in, sinão im
mrrltnlnnwntr sr~uirln ele umn nult•a que ~e pl'I'RUmr sr!' n ncln 
dn, <::i<•ir:iio. niio conRla lnmhrm dn neLa ~'I )1orr;cnção dQ eji 
crtvao qc(-/tOç gue n qo)1cm·toq, 



: ' . 

12' Rccr,:io. N:io r.on',ln da nela da rlt'ir,lio a nomcncfio rio 
csm·ivão arl-lwr, vm·ino:ando-sp lnrnl.wrn qw• n ueln rir• inslnl
laçfin não c:;;tú a~~ignucla em snu origiual. 

'1:1" Rceção. A aul.hr.ntieu não osl.:í nr:ornpnnhnda ria ar·l:a rle 
insl.nlln~fio, bf•m eorno niio cstfio indicadas ús qunr•s •rert.rno:em 
os fisflne~ Cfllü vof.at•nm. · 

:1~" secção. Da acta •nlio consl.a o numrt·o de olcilorr.s fJttr 
não comparcem·am, nfio 'l.ondo sido lavrado 11a lisln o termo rln 
cncorramen J.o. 

15" seet;ão. Da neLa da eleição não oconsLa a nomencfi.o c 
conseqnenLe afrirmacão do escrivão rrur. t!oncerLou a auJ,JII)n
Lica. N:lo •consta lambrm da acl.a o numct•o de Plcilol'es que 
r.ompareeemrn e deixaram de o fazm·, nfio Lendo sido luvt•nr!o 
Jm lisl.a o l.o:·rno do r.nnermmrmLo. 

Hi" SPcção. VoLnt·nm nesta ~eeçiío 12 eleilorr.~ da 17' pm· 
so nchm•r.m Lot·minados .o~ J,J•ahnlhos desln secção, nlo\m dn que 
dn :wln niín cnnstnm os nomes de:<;;cs r•leitm•es nem que l.iv1.·~•cm 
sido f:lJal'dndos p~ln mesn os rc~peel.i\'Os J.ilnlo.;. , 

17" M•"çiío. ;na neLa não eonsla o r:dificio (lntml) cm- q:w 
l'unceionon a ~ceçiío, •~omo dr.J.r.rmina n nrL. 80 leli.J•n a da lei 
cloiLol'nl, niío eonslu lnm!Jrm fJUt! o escrivão ad-luu, nomeado 
tonl:n p:•c;;J.ndo o .illl'amcrtlo exigido ·po:ln lei. Niío 1:onslu tnn!
JJ~m o ,Jt.l!mt!i'O de elo:ilore;; IJI.W compm•ecct•arn e dos que dt•:
:xm·nm dr o :1':1w:·. Nu ·li;;Ja r/e ns;;i~nnJ,ums de eleitores, Yr.J'Í· 
J'icn-sc serem dr nm sô punho n;. dr• mnner·o;; 4ft a 56. 

·JS• ·sceçfio. na ada da <:lnieiío non~la qun os J.:•n!Jnllws Plr·i
tomc.~ f'OIIW~a:·anJ :ís novr• ho!'n.~. l!ão '"onslnnclo insl.nllaeão ·r~n 
mesa. l<omm J'ist!Ut>s <'in100 elnil.o:·es do nul:·a S(IC~iio do mnni
•·-ipio nüo scudo tlt•,;ignada a :.•usp,~eliva numet·a!,'l:ío. Dn lisln do 
assignat.m·n, Vf•l'ifica-:w i<ri'r:m rospectivnmonle de um só punho 
as firmas 21, 22, 23, IJ.J. ·í5, G9, 00, 7!í, 7ü, 77, 83 e SIJ. , 

Do exposto conclue-se rrue stl devem ser apUJ·adns as 4" c ú' 
sccçücs do munieipio tio Vassouras. 

Vaknçrt 
i 

Na SecJ•I)Larin do Senado llXistcm cinco .auLhenlica;; da:; 
cleicüos llffccLundns ncsLIJ munieipio. O pleito nns t.rrs 'Jll'i
meims sceções, onde, nli:'ts, a voLncão iJo Dr. Miguel de Ca:·
vnlho foi perJtwnn. J'C\'e;;Lin-se dr t.odn a J•cgulnridndc. dovrntln 
Q scn t'rRuiJ.ndo ser apuJ'ado. ' 

O mrsmo ~~· nfio pt'tcln di1.r:· das ;:;• e <i" socçüns que sãn ns
candnlosnnwntr f:•audulrntns. A !i;;ta de p:·csen~a. nlt\m de nfin 
t.er o tel'/110 de t>ncrt•J·nment.o, r• de tet· umn linha cm ·lli'UIIl!n 
nnmeJ•nrln, que :foi computada Jll\ apmnçfio eomo dr um rleitm•, 
nã-o J'm~ distint'(:ão N1t1·n os C'if'itm·P.~ tlr~sn o o~ rln .'Jn SP!'(.'fin quo 
nhi votaram, i~WJI':Ulllo~sn, po:·lnnl.o, quantos rl~itn:·n;; ri•' "nrln. 
Reccfio nompnrri•P:·nm r fn!l.n:·nm. Esln li'ln 1\ Infla, dr pJ·i:WiJiin 
nl'im. l.l'ati!JU•illnnwnL" :fnl;;ifieada. 

:Ji:nL:·r oul.:·a~ l'il·mns arontn:·PmoR ns do ns. Hi n :lll, 1,2 
n tifl, l'i7 n lH t:' i O n Rfl t1 n~sim por rlennlo. nl1! 1'i·nal, 

-, 
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Qunnlo :i. G11 seecão, nltjm dos vit~ios dn que ~C' r-.-~~Plll1 1 a 
n.nt.rr·int•, qun~i t.nda a lista f\P pJ•p;;pnc:n r'! l'nbirieadn ltOJ' doi:; 
011 I.J·r~ individun:'i, :\polltfl.L'PJJ1tJS, Ü(11ltt•e muit.ns ouLr·a;o;, u;-; dt:'~ 
ns. u,J nLt~ fiO, f!XCPpt;ão do t J'twam Ioda:-; f•::.:cpi.pt.u~ por· nm 
~ú punl1o, em urn lolnl de ~:; fit·rna,, 

l'ii'Oii u 
'rlndkalmenlr nulln ,,:. a '1>ieicão des;;r mumctpw. ~.?:-ni r!n 

disposi~fío rlo n. 1 rlo ul't .. ·IIIi rlu lei eiPitm·al. A ,iunln Mg:t
lli~adot•a das Jnf'Ras l'oi pt•esidida pOI.' urn .ciclnclão na qualirlai.ln 
de 1" supplr.·nt" do ~n!J;;Lit,Jl'l() do ,iuiz t'ndrt•:d, eu,jo quatJ·ienn.in 
hnvin lrr·minado em :1 dr: dezembro cln ·IOJ!,, sr:nrlo, pnJ•innl.o, 
j'nnecionaeio illegiLimo. 

O rlormmrnto r.omprohnlO!'io deste J'at~lo :l'oi 'fol'lleeidn 11rlo 
,iui~ roi.leml rlo :mstado do lHo, r alllm-se ,iunlo aos !l!lJWÍi< fJU(), 
Jwlos eandirJalos li de[Jllln~fio J'r.deral peln ~" rlislt:iclo rln nw~mo 
.l•:starJo l'oJ'UIIl pt·escnlcs :í !," eommis;;ão de inqurwil.o r!n. r:nmnt·a 
•los llt•put.:ulo;;, 'twdr>nlln sr1· J•rquisit.ndos •pelo Senado. , 

Soh o funuamenl.o r!c t.ct• sido :t ,itmla nt•gauizailnra das 
lilf'SIIS t•leilnnw' do ntunir•ipio de .ftmn!Jrí, Esl.ado dr' .l'cmmn
Jmco, pJ•csidii.la por· Junceionnrio i Ilegítimo, a Camm·a dos Depu
tados ammllou· n nl>'.i~iin l'r'alizarla no l'r'fct•ida rnnnicipio e1i1 
·~il de ,innr,it•o rle 1005 rAntmes dFL Cnmnra. vol. l do nnno riu 

, :1 OOt), png~, ::-RH ü .', OG) • 
.Aillda JHL lt~~dsi:LI.tHtt ,pa:;::;nda, ~n.ll'(' .ou[,t•os motivo,;:, foi n::;..-r) 

m·l.i~>tflnrJo Jllll':l anmtlla~iJo da eleir;fio tle :JO de junc•iro de 1!11 ~ 
110 mtmi1~ipio Uf! Cn.nlwUnlw, no m~::;mc, E~tadn, (' a f•omrnis~iiH 
de inquct•il.o annullou-a, isto 1í, propoz sua anuullnção rm pn
a•m:cr que foi uppt·ovndn pela Cuuuwa dos \lle]JUlados. (Pat•cert· 
n. :JS de 1!112.) 

Desncc(•ssal'io' f-iO torna, pois, ontrnl' na a;preeinc.üo do lll'n .. 
cessir clr>iLoeal desse mtmidpiu dcanLe dn ar·guida nullidndc. 

' 
Slt}J'/II'rtill 

• 
No mesmo Yicio que inqu·inn. de nullidndc iodn n elnir•ãn 

do .Pil'rih~·. ittr.OJ'J'O a eleir;ün de Sapucnia. Da nel-a da ot·guÍJi
~ncão ur' nw,nR rlr"sc município, tanto no seu cot•po eomn n'
signnndo-n, t•onsla Lel-a presir.lirlo n r!idadão .Tofin ;8gyllin 
~Iyns~cu, UJ'\'OJ'Ildo em 1" sur>Plrml.r' do ;ubsl.ilulo do ,iui~ J',,_ 
rlt•t•nl, f]lWIIHlo. legnlmcnl.r'. ~ô pôde exnt•eeJ• ln! útncciio .loiJo 
Egyrlio Al~·sn11, i'OillO l'az ee!'l.o o dor>umr.nl.o npr•esrmladn :'t 
"" .r:ommis:'tio rlc .i·nquepil.r\ dfl Cnmarn rio> Dr.rmlndn;;, O JJiarln 
Offit•ial de~;, flc rle~f'mbrn dn 1\111 pnhliea o nel.o dr noml'twãn 
rln Al~·;;ott r •n,fío tlr ~lrns~en . .Podl'ria lrt·-Ae dado um eng:Ínn 
qunul.o no nome do cidadão nomeado, mas "i tal Ril \'III' i l'ir:as;;r•. 
lin,·et·i:t l'ot•çoRanwltl.e a J''ect.il'icnuão l'rdt.n pelo i\1 inisleJ•io rln 
.Tm;l.iun. Na l!nt•t.icllio, neste sent'ido nprescnlndn a. ·'1

11 l!ommiss~t' 
da 1Cnm1wa, fieon provado ~uo do lh:ro ile matricula tios sup-
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pl,;nl.cs fcclcracs elo EsLaclo do llio eou~l.a ser :L' supplon l.o do 
.inir. fror!r.rnl rrn Snpur:nin. :Jnfin .l~g-ydio Alyson, nomeado f101.' 
dner·ol.o df' ~o de rJPr.eml.ll·n 1(,. ·1011 "que niio ha mel.il'ioal:iio, 
:tlgnma n. 1'('-"Wdf.o do snn nome, nes.-;e Jnos;mo liVJ'o, nn1n tfin 
JlOueo prll'tar·in alguma do Ministnrio da .Jnsl.ica •nesse ~f'nl.irlo. 

lllr•g-il.imo r:omn l'ni, pol'l.n•nln, o )1/'rsidonlc rln .ill•li>l.a· or·:;:a
llh:ncloJ'n rins lllf!Rns rlcii.Ç>J':w~ do Sapucn.in, nullns e~liio Iodas as 
oloiçi3nR, JHJI' vido in:-:mmvül na o~rgnnir.at~iin ·r~c sn:1~ IIH~!'ill'". 

Jlin mor·o 

Silo ahsolnlamrnl.c n.n·llns as clcir;iies !'cnliznrlns nnsl.c mu
nirdpin r•:r-·l!i rio n. I do arl .. H!i da lei clcitor·al. 

Foi R<'er·el.ariarln n .innta poro um rncmlll'o di!lla,.nnnwni.ln 
pelo Jli'P!-lid1n1to, P rr11c 'IHllnu. 11ft const.it.uiçtin rios ·m.f.',\'os, c'ontra 
OX•PI'''-'"n di.<pnsiç.fin rla lei (n.rl .. fif da. lei r:lcitor·al). '.l'omnr·am 
Jlnl'l., ni'JI:t Rllis mnrniH·os ria: .innta de J•r.visfio quo PI'Or.hlr.ir•nm. 
cm 11111 nnino C!SCI'lll.inin, 2~ votos I! I AJ,Im 1.le.~sa~ rmllirlnrlr•:<, 
tr•nrJ,. dn11s dos vol.arlos lr!'s vol.os cada um, r, oilo r!ous \'nlo.• 
cnrln lllll, n pr·nsirlrnl.n )Wnr:larnon nl':l'ndivos ns don., mais \'11-
tad'" 11 l.r•cs nul.r•ns rpw l.ivemm rlons votos o supvlenles o:< 
ci·1wo l'i!RinniPs. o isso m·hitrnJ•inmnnt.o, niio 'lendo havirln r.ln.'
nÚI•JIIll.i•, Nrrno rlotrl·minn a loi. Nulla n Ol'gnnir.ar.;fio rlro nwsas, 
nulla rsl:í Indu a el1•ieiio. Nrio sr• r:onl.r•ntn1•am os nrlvnl'sn:r·ins 
do llio Clam eom n;; nnllir.Jadns ·com qur iiH]uinn1·au1 a m·gn- • 
nizar::io rio mosas, l'rsolvr•ndo :l'n.lsi:l'iear· n l'osnllntlo dn "~'i'.!iiu 
c l'nr.f'l' pillwl'in eom o cloil.orndo. · 

- Aru'11-i lr~rNn .n.'l PlPitorns da 111 r. ;:n ROC(:õrR· vol.nfln n n~r;i
gnarlo n lisLn de presencn, tres mesaJ•ios da 1' sccoiio, Bcunrlieln 
Allll'l'llllrll'i< r.los .ll'i.'is, Anlonio POI'Cil'a da Silva o.Bcnnr.Ji.r:l.o ltnrlri
;:(llf!s ria Silva .Tunio1·, 1'crmsnnr!o-so pr•oeorlrr· :\ :tplii'Uf:iío dn. rlni
eãn, l'l'l.ii'lll'fim-se r.lo l'l>l:inlo, lovanrlo )llll'll easa rln "l'l'nnso Gui
filiii'ÜI'S n;; livi'Os o lisl.n~ rio as,ignnLu.rns pm·n nhi.lnvl'lll' a nr:l.n" 
J'al.<il'ir:n1• n l'rosnll.nrln ria eleir:iio; o mesmo :l'ir.m·am os mr.~nt•ios 
r.Ja 2", ~Jnunrl ·11nis Sol.ll'inhn, :ronn Cm·valhal Fl'ani.!U c 1\Janorl 
.Tns11 l'r•r'''il·n. Os demais mcsm·ins Cnsl.op Ang'llSI.o dn Pinho Cnt·
valhn ,, flmnl'isl•n rln Rnllcs Pnr•l1r•r•o, r.Jn. 1" sreçãn, n Snnmr.l 
Cr.~n I' rio Pi n.ho Cn I'VII li r n .'J 11 n ior o .To ii o ;rüs1í 'Conllw. dn 2• sn
N;ãn, arnmpanhmln< rins l'i>cnr.> F1•nneisr:o rio Gnnvi'n Hris " 
Ol.ln ""''''ÍI'Il .Prll'tngal, rln naarlii.lalo Pmwc do J.oon, nfin sh 
conl'rll'manrlo com a lip:ri1·ezn rio sm.1s r:ollrp:us dr 11wsns r. wm 
nssn nom nwl.lwrln de npnr·m· rlcir;rins, r:omplli'OI:rl'am 1)111 o 
caPiill'in do l.nlwllifin do !!" ol'l'iein n qurm ]Wdi·l'!llli quP l.omnssr 
por• lf'['lllú n ltr!I'I'Rsal'io pr·nl.esLn, l.rorulo l.aml.lcm lr.J,•g·,·nphnrlo 
pnm rsln en.pil.nl a vnl·io~ .iomnr:s, (.l~nr:umPnlns .innlns.) 

O Hf
1
/'VIlfllllnl'io th~Rignnclo ·l11ll'n. I.Pnn.~nr·evm· a ne·ln fln ·1• 

s"r.çãn niin ptrdf' l'nr.nl-o, pnl'f)llr., nompnl'l'r:rndn ·no loenl rln 
elnir:iio Jlll•l'fi o eumpr•inHml.o rlr•ssn l'ol·nmlidnrll!, nfio CIICOiii.I'OII 
n llli!S!I l'lmn ida, como s~ vc1•il'ica do documento OJli'esenlndiJ fL 
4' Commissrro dn Cumurn c quo pódc ser requisitado pelo Se
nado. 
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Nilo podemos doixn:r do chamar a attcncão da Commissiío 
ifmm a pilheria do~ LJ•rs mesarios J'nzrmdo eonsln•I' dn neta f!IJC, 
:w t1q·minnr n. chamada dos (~leitor·os, se rct.ir·at·arn os nwsat·io~ 
Cordlw n rr:arvulhn .1uni01·, J1()r• "" rrclwrmn 'inMIII:ulollatlos, l':r
mnrlo-sn sullstil.ui1· pm· dons RIIPfdeutes, o rJnc inJ'I'in;;r n. lr•i 
eleitoral. t · 

l'tn·n l'Omato dn. prova l'nlroal.r'IWR <•I e i lm·ars n aq uroi I a pn rml n 
villn do Hin ClnJ•o, cllnrnnmos a attoJH)ão rln Commissirn pam 
·duas r.leelnt•a({Üf!S t'it•tnadaH pn1· üG f!lni\.nt:'P~. pci'I.Ct1Pnnlcs ~j:.;; '1.

11 o 
2" Rf'll~<Jl's, qno votaram nos candidatos Ponce do LBon, Ma1·in 
rio Paula, Al1•es Cnstn I' Hnr·t·os Jo'rnn.,o, quando l.ac:s vol.os n~n 
for•arll a rmmdos, 

Anlmm-~1! oslus dcclm·ar;.õns na ''" Commmis:<iin da r:amura 
e podum, sm· rnquisilarlas. pelo Sonado. 

'l'odas ns l'i·rmns. desses clnitm·rs nstãn rcconlwGidas poJ' 
1.abnlli:io lom1l n enul'crcm eoni a~ <~onstmr<l.t•s da~ lisln~ de nssi
gllnl.nr•as quo aCO'mpanlmm .as au·l.!lr.nt.ieas. 

Nii.o pl'1dt\ a~:-;im fli'PVnlr.i!Ol' ·Sf~lllPIIJantP rlni~.:iio. 

i..nr/ra c/ os R r. is 
Ttrsr.nlr-sr l.arnlir.m dr. nullidnr!rs n or·garti7.n~fin dr. mesa• 

deste mu.uiei•pio, •:'tr•cwet.ar•inll os l.r·nbalhos <.!:r ,iunla lllll Jlltlllllll'fl 
clclla, l'aul.hw .los<l Lopes, ol<•il.o 'flldo~ domais u fJUIJ l<llnfllt 
pa!'l.c cm todas ns vol.tii.;<Í<'R, eonl.m expr•cssu cli;;llo;;i<;iio da lei. 

Ainda ma'is, tendo tido rlnns c!n;; •'IBiloros vnl.udos pum :1 
l' sec!:fio eineo volos ead:1 nm, a .i11nla .fi'l'<Winrrwu, :wllil.r.oianwnl<'. 
um <'l'l'<,r:.tivo " nlll.r·n supp!<;n.to. • 

Na olr.i1;.fi.n, p:ll'ft n. ~I;' :'lCI~Qfío OR mrmhl'Of;, rm JHltneJ•n dt! ·11. 
Jll'Odu~iJ·nm 1.1, vülo~ np<•JJas, rlrixnnrln ir""'lllJilnln n rll<!'ll, o que 
pro\'rt que .não llouvn nscJ.•nlinio. 

Nulla ,umdn a or•ganir.ar;fio de lal's nwsas. nnllns são as 
nelas subser·iplas por· l.aus rne~al'io~' 

AJ(•m dc~:o~Rn;;; IJillllrlndP~. o prnf!fls.im 1-'lt~itnJ'nl ~~stt't crivado 
do cvidt~nu~.·d'lll:l. I'J'tlllf.lt~ t~IYI l.odn~ n~ :;tlP!.:itP~. 

S. Jo<io Mm•r.ns 

A rlf'p;aniznçiln rir mrsas nrsln mnni1•ipio rsl.:\ lnmhP.m in
quinada ri" rllrllidndo. Na <'loi<;~o da I" ;cr:(;fio pi·o"lnnm!':nn 
elcilo ~up.plf'lllll o r·.idnd~n .lofi,o CoJ'IIf'lio ~l:wia, flll<' 1í~d l'ni 
rleil.o, deixamlo 1le. rar.ol-o a Pedr•n l'<'lr·a <ln Loynla, qlln o l'oi 
llOJ' dtHIS votos, qurtJndn o lWillltliJ•n •lt l.t\VC 11111. Nn. ;!.'' seei.~fio 
o mesmo l'i~()l'lllll, pi·onlamnr·nm supplrnrl.<' 11 Antonio ~lalehm· 
Gonr;alvrs nom 11111 vuln, dPixanrln d" l'a~rl-n n .llt·ancisco Es
lovcs Xt't·nm, · qnn t.ovn dou~. 

A ad11 dn. I" sr•l!çfio 11iiO drl'lar·a n numrl'O rlc olril.or·o~ fllll! 
eompaJ'(~!!I~I'tHn o riPiXIII'Ulll dt~ .n l'mWI'. A aela du. :211 

:wct.;fio nfí.o 
dcclni·a que o es·c.rivfio arl-/uu: P!!rli'lt Jloi.J•a de Loroln tenha 
prestado nl'l'irmar;üo, nl~ni de que a simples insp-r.cçiio occular 
da lista do nssignaLums Lraz ao espirita a çonv1cçüo dn falsi
dade da suu gro.nde maioria. 



Quadro do 1'csu.llnrlo da.1 r.ldotir.s ~rtr.ctnadns nos 18 mwnidpios 
do l?stndo do n;,. de .Tmwirn, dr! nrt•ôrdn com a e:r)JO~i~!iil 
fcitn sobre o p/P.ito 

1" DisLricl.o 

Mnnlclplo• '1 nr. ~l!gn~l 
dfl 

C'llrl'lllho 
NLc.l.hero~, •••••.•••.•...••••••••••. • •••.•• 
S. Gon{~nio •••••••••• · •• _ ••.••••.••.•••.• :.···:•.•:•1 
S:1nt'Anna. do .T:\puhyba •••••••• _ •••• -••••• ,, 
Jtabora.liy •. : .•..••••......• _ ..... _. · •••• , .; 
Hio Bonito .......... . 
Ih"'UU~SÚ • o • ·-o •• o •••••• 

o o o o o O 1 o O O 0
0 

I O o o ,o o 

•••••• o •. •, •• -•••. • -· •• , Ba!'rn de S .• r ofi o ..... , • 
o o o o o o o o o ,0 o ,I o 11 Al'n·t·unmn ••..••.....•..•..•••..•• _._ ••... 

Carpivnrr .........••..••.....•..•.•.••••. 
SnCJuaren1n • • • • • ................ • ••••••••. 
l\Ingé • • • • . • • . • . •. J •••••••••••••••••••. 

~s.s 
576 
G50 

1.032· 
j .148 

G67o 
lt21 
52G 
249 
lt34 
G98 

Dr•, _f,nu. 
ronr,t~ 

Blltlti:Ot'll 

:t2n 
8J: 

32 
5ü 
80 
20 
lt2 

122 
:l86 

rrhcJ'CZOJ10Jis • o ••••• I ........... o •••••••• 

l'l'o"·n FPihul'go, ...••..•.•••••••••...• · ••• 
Pot.ropoli~ •.•••••• I I •••••••••••• ,·, •••• ol 

Siío nullas 
12 

S. Jlt:dro da Aldein ...................... · 
Marieá ..•••. 
Cabo .Frio ....... . .................. ,• .. 
Bom Jm·dim, •••••••• •.• o,l,o •, 

• • • .• • • • • • ' • • • o! 

~fncaht! ........••..... 
:!" Distt·icLo 

·Jladua. •••••• I •••••••••••••••• 

S. Ji"jdclis. . . • • • . . • . . • . . • . . . . . . .•. 

. ..... . . ... . .... 
Sant.n lllnr.in ~rngdalcnn ••..•.. , ..•.•••• ,, 
S. Sebastião !lo Alt.o, . 
Canl.agallo .... , , .••. ............... . .. 
1\fontn 'r er'dn .••••••••.••••••••••. , •••. 
Camr(JOS ••••••• o ••••••••••• o •••• o ••••• 

S •• To:io dn BaJ•I'no ••••••• , •• 

• •••••••• o ••••• 

Jlaperunn 
rtaoc:ít•a ..•... o ••••••••• 

S: .Prnnei:<r.o rJP Paula .... ,. 

0 O O 0 O o I O O o o O O O O o O 

Barra •lo Pirnhy., , . , 
llczrmrlc , . , .... , , 
Pal'ahylm dn Rui. , 
Snmid(}III'O 

. .. 
. .. 

........... 
O O I O 

•• o •• It.ngna h~· 
Duns .llnt'I'O s .. o o • o o •• o o • o o o o •••••••••••• · 

•••• o • o • o • o • 

Carmo • o • o ••••• o •••• o • o ••• 
o o 

0

lot • O 'o O UI 

1,088 
·'t·35 
!)Q;l 
·711i 
713 
802 

' 
1 .Hú 

DSD 
1.477 

810 
8i2 
5.11(i 

1. 084 
2 .10!} 

713 
76 

1.033 
:17 

50.'t 
1,03 
ltM 
:!Gl 
GH 
2·14 
-134 

'" 

49 
520 

05 
25G 

I, O 

.:37ri 
8 

27 
1ú2 
G37 
38.2 
77:1 
!tOO 
14·1 
~6(; 

2 
:m 

:170 
-t8.í 
:IC.:l 
2·11 
3R7 
1G1 
49 



SESS.\0 E~! 12 DE JUN!!O DE 101~ 

~luuldJdo:=:. 

BiJL'I'a l\lansa . .......... , . , .. 
.:\laugaJ•aLyLa ...... ~ ..• , . , . , ...... . 
.Para.l.y ...... , ......... , .... , 
:,1anln Tliet•ezu de Valeuça. 
Vassouras ..... ·~· ...... . 
. Va.leru:a. •••...... · ••.. • ....... . .... . .. ·~· . 

IJr. ,\llsucl 
tlt! 

Clll'\'IIJhu 

üUG 
Hlil 
:!51:! 
:30i 
J .i!) 
u:. 

J.lr, .Lol!· 
rcnt;o 

Uu pth;t!L 

r.7 
.I li:! 
Jilri 

Piraliy •••• ' •••• o • o •• o ••• o o ••••••• o • São rn u lias as 

H i 
Hi!; 

ele i~ 

~npueuia .. , ... , . . . ....... . 
1tio Clttl'o.. . . . . . . . . ............ . 
Angea. dos Heis . ........ , ...... . 
8. S oão Marco:; . . , ...... , ....... . 

.. · 

Total. o I O O O O O O O I o O O o O o 0 O o o o o o o I 

~:ües. 
Idem . 
I dom. 
Tdem. 
Idem. 

33.00.\ i.Oiíl:! 

(Juat/ro tios l'tiSllltar/os r:onslui/I.I1S das (lU(/ir:ntiCUS c;r:i,,I.UIIles r/l{l, 

Scr:rclaritt do Senado, duS)JI'czadas as ru:ta,, mn tÜIJJlir:ata 
nullas, vi•ciadas r: r:tJideutemcnto {l'llltdnleuta;·, l"t:(t:l'l)lltcs 
aos Ires distl•ictos tlo Estudo · 

IJr. Misucl 
•lu 

l:ltl'VUI!io 

ÚaJ•ra. de '". Ju:Jo. 
llom Jat'Liil!l. 
CapivuJ·y 

•••• o ••••• !li .......... ·lüiJ 

.'FrHlUl'H'O 
Jguassú ...• 
~ral'ict1 . . . . . . . . . . . . . 
.Pctl.'opoli-; ..... , ............... . 
S. Go-ncaln . ..................... . 
S. Pedw de Al~auLtu•a ......... . 
Baq uat·e ma 
f~an1pos .. 
Cantagu.llo 
Haor.tira . 
Ila.pm•utHl ......... , . , ....•.•.. , 
J\luenlJé ...... , . , .. , ...... , , ..... . 
:\l.onto 'r el'dt• . . , . , .... , ... , , , ..... . 
J.)uduu. •...... , . , .•.......... ; .. . 
,f', 11,idf!)is ................. ..... .' ... . 
8. ]~~rauei:icu de .Paula .............. . 
~. ,Tofio diL 13iH'I'U,,, .. ,,.,.,., .. , .. . 

... ·.' ... •' . . . . . . .. . 

.... 
o o o o o o' 

.. 
:.!.1!') 
.li ii 
·'102 
7 ·Í.!l 
tj:J5 
~ . ., 
t~ 

JiO 
.'J8.', 

1. lili'i 
r,.•, (i 
:n 1:: 
lO li 
17!1 

1. os.; 
:18!1 
~UO 

:!7 
:1ti I 

.. 

D1•, [,cJu,• 
rcur10 

:uu11li::~ta 

.-
2:i 

'[~~ 

80 
:~·O!".i 
il20 

2'1. 
::!:.i· 
~8G 
;].~~ 

:38~ 

I ;2.i, 

7:17 
:IS 
:, ... 
• I 

:IS 
1 ::n 

~. S•JIJa:;l.ião do Alto ........ · .....• 
Bat'l'tt do .Pjra!l~· ..... , ...... , . .. . 

~!i\)- .j!l() 

}iOIJ.'l'tL ;\[Ull:$a, , , , , , , , o, , , • , , , , , , , , , •1•, 
CU!'UlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.' . 

[jlQ.i, 370 
.u ... .J.3 ·1 .\D 
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·~70 ANNAES DO SENADO 

Dr. Mlsucl DI', Loll.· 
,, 

:Municlpioli de l'UI\(!0 

l~lll'Vidlm BIIJltit~ta 

D11ns J~ut·J·as ................ .......... o. :!H 1 (j 1: 
ll.agual1y . o o. o •••••• o. o •• o. ••o •• o ••••• o. 

i\latlgaJ•al.iba ..... o •• o ••••• o ••• o.: ...... . 
i'al'aiJylm do Sul. .. ' ................. ,,, 

.I )a!'al.y o •••• o ••• o ••••••••• o ••••••••• o •• 

neí:eulle .... o ••• o o •• ••••••••••••• o • o ••• 

~an.t.a '.l.'lii'.J.'t'ZiJ • •••••••. o • o •••• o •••••• , •• 

:-:;uJnidnurn •...•.... o ••• o o •••••••••••••• 

''alt•11.1:a .......... , .................. o. 
.,, a~~o uru:; .... o •••••••••• ·o ••••••••••••• 

'.l.'ol.al .••.•.••.•................• 

lH·f 
l:!G 

·'I ;j J 
~!iR 
.'IIJ:J 
'ii[ 
~(ii 
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Cow:Jusfin: üu expn:=;f.o, su!JOJ'(linadn 1h1 pJ•esi:J•ip~,;fies da 
vr.J•clttt.le e da li~i. 11 f'1· •. lJJ'. ~li;.;uel ,loaquiJJJ llilwiJ·n de CaJ·
vallw t! u -eandidnlo que alenru:un nmioL·ia de ~urr,·n;;in..; nas 
fdl'i~,;i'it\"Í quP sr! l'l'l't.•eLuat·am no dia :w dr~ .ittllt!ii'O uiUn1n paJ.'ít 
a J'PJJovaefio du l.t!l'(.'O do ~enndo1 no ;J!::sl.iJdo do·.llin dn .faJli'ÍJ'O.: 

IJuaJqtll.'l' aJ\'if.J't~ IIII I'J'il.rwiu qdH! a l!OIIIJIIÍti::iÜtl t[l.lt~ÍI'U I.UJilUl' 
JJU dt• I~JtL'Hill' iL I!~Sl! I'!!SU!lado. 

I'Plo quadL'H da t•quw:no f.utaJ das eh~it;.G~.·s, 1/r!.sprezadns as 
duplit"alatoi 11 ael.a:-; vitdada~ P JUJJia-;, u J'l'Silltaclo, IJiill'a J•ada ean
rlirlaln, •' ''sl.t•: ÜJ', ~li~;uel r.if.' CaJ'I'ailin, :J:LI.IIl\ volw;; DI'. Lou
J'ew.:o ~\ltu.'ia 'dL~ ,.\llnt>ida Baptb;tu, 7 .OGH vol.o~. 

~i a Uomnliti:;iio, ''lli.J't!Lantu, .iul;;aJ· que ·nfi·n rleve apurru.· 
Plidl_:l1Pi-i ''lll d11 pi ieata ~~ 1111 ií:e1· ein~il.•-se ~lü qmHlro ·OJ'gUJnliado 
ua ;~oct•d:uia do Senado, despt·t~í:ando, por,!m, as eleit.:,jes nu lias 
vieiadas " evideuLenJenl.•! J't·audnlenLus, ''oul'nr·mc viuJUs de dc
JJJOII'i.l'ill', ainda a.~:;im a posi~ão dos eandidalos uilo :ml'J'rcNi 
JJJUdil'ieur;ilo. · 

:f.~l'l'edivaJilellte, PUL' l!!'ilu el'ilel'io, euJ J'ace do quadJ'O J•cLro, 
o l'f!sulladu J'eopeel.ivameuCu para eaclu uamlidulo, ,j u :;cguinLo: · 

DJ•, :\1 igllf•l .ruaquiJJI ltil.teit·n de Cat•vallin •••.•.•....• 
Dr. Lout·eru;o Maritt de Allllf!iua Haplislu •....••.••... 

V o Los 
.12.7~0 
il.!JIO 

Qualrtlll!l' que sl\ia, pol'taulu, o resulladu que a COJIIJHissÜl) 
adopl1•, n Sr·. IJJ', i\li;.;uel ;Joaquim IliiJeiJ'fl de l.!ar·vtdlio ,; o 
eanrlidal.o eluilu pelo J~slado do !tio de ,][!J!Wil'll paJ•a a l'eno~ 
vadio do LeJ·~.u do 8euado, c, nu: lati culldit;ões, deve :iCl' L'Ct.:unl!O"" · 
ciclo c Jll'Oclumado. 

lliu do ;Juueir·o, :lü t!c abril do -JUJG.-Por pt·ocuracüo, Al-
·vu!:O dt: Cu~lru 1\'u-ous e AlULaida. ,. . 
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Defesa tia eleição do Dr .Lourenço Maria de Almeida Baptista 
(Barão do Miraccma) aprcsontac1a polo seu procura<lur Dr. 
Raul l'ornandes 

Nir:lhCI'OIJ 

Das ·IS sr~m:ür~s -~~Jtt que t!:-il.:í dividido o rnunicipio, deixnr·am 
de :l'mrenioaur·' dua;-;:·as I.JR ~~ l.:.!n, eu,jh:; ·rnt~:-;a., uãn :-o1• J't!Ullintm. 

Nas ;! 11 , li\ H ... ·J.t'' e H) 11 ;;ãn cneo·uLt·ada:-:; a~ duplicatas f!Uü 
passarnns a esLudur·. 

Kf'~lltHia snr~r:~o- .\ mesa nr·ga·ttü~ou-..:r~ !.nrrdu r·.omo 'IH'I~!;Í
dento .l.lur·aein Ce:-;at· de .Ait11eida, ~~nmo sPer·etar·iu C:u~lavu 1/ul
liJUid n emnn rnesnr·im; .ln;;H~ :\lnrHwl ~las~~ar·r~nln1s dt~ Honza, Al
var·n Cnr't't~a Dia:-; r~ ür:nnin~·o:-; f!nndido Pf•ixol.n ... \ :wla !f!IB tum 
" 11. l'oi LJ'<lll'<'.l'ipla pelo LalJ<·IIi:in [ll'''l'iUII!I'I!Ir, d<•,i;;nadu 
]IC[O ,jnir. e<JIIl]WLelli.<J, 

A ada l'al~a dp:-;l,a . ...:t•e~_;iin.d:í ~~onw qll't'"ddf•nle da nw . ..;a 1-Ie
gr~:-;ipo tiuart~s Bar·lto.·;;t ~~ eonw unr di):-; rntos:u·iu~ DonJin~ns Cnn
didn Peixoto, qur tatlllH~Jrl J'igur·n ~~~.~ruo !nP."iar·io na ada vt~rdn
dtdr·n P 1~11.in :J:-;:.;iJ.\'1lill.tn•a na duplkala l'ni falsil'il~iHia. 

1~~~/.a ill~la .f'alsa. l'ni l.r·all:·w.!'ipl.n. prll' tltn C"ii'I'ÍYii11 ml-hoc, 
eorn o pJ•pfextn dn ni'io lmvtor.· í'OIIIpat·l~eidn n l.ulwlliiin dPsi~n.ado. 

Gnnsl.a da dila ada lmvPt'~"lll vol;uln na :.!~~ ~~"'~'.;~o l'f,!iLorcs 
de ouLt·a~. eu.ias mesas não :o:r~ reunir·am, SPlldn o:-; r·ro:-;1wel i vos 
votos l.nt!lilllo-.; t!tll sPpar·ado ,. n:-; lilul-n~ J'PI.idu~. 

N:in l'nr•nm. pnr·,:rll, :lfHIJJiadn:.; as St"f'l.:tiP:-; a qttl' lJ11'1'/1'111'.iarn 
• os alludidns l'](•ilot'PS, Jlf'lll ns I i Ln ln:-; I! III' :-;p diZI'IIl r·pf.idn:-; •pela 

tnesn, 'l'nr·nnr tmvindO."i :í :lunl.n . .A·p.n-r·adnl'a, t•ntrl'nr·nH• n disposto 
no :u·J .. 7\l, dn J<Ji n. 1.2li!l. d" tr. de li<WPmhJ•.n ri<~ 1.nn1 • 

.-\. :H·! a nfin· ;-;al..i..;f'a~ n dispn:sln nn nr-1.. ~0, !1~!./.r·a e, rlrt ei
tnrla lni ,, n lrr•Jito dP I.~IWPJ'J'iii11Pilln J'oi as~ig·ll.arlo :qumu::; [leio 

· plmnl.asl.iw soerclat:io, eüt!l.m o ·Jl!'eeeitnadn rw urL. 7ri <la rc
J'<~I'irla lei. 

~~·xla. ~/'l~l.:fio-l'r•p:;idiu a 1llt!!'5iL tia nn :-it'('(~.;ill ?\lig'LH.•l Gui
lllill'~l):-i .:-::;nlll'ÍIIIIO, :oit\r•vindn l~fllliO HPu~r.·nl.at·io J'onal.lm~ .lnst! dO 
Ca,l.l'O Ro!Jril!IIO e e01110 lll<~~:tl'ins Ednllllldll Kcllr. :C:dgard .l:'cr
'un!ld<" lliiJeii.'O ÍJ·lgnaein Luiz do Couto. 

A d!lplimla leJll '" HeguinLes del'cilos f]t!l! deixa!IJ pot· rlc
nmis elal'tl a f.l'audc: 

.1")-Fig·urarn IIP]Ia. 1:nrnd lll'l':·ddi~Jli.P du nw.sa E.rl~at·,I Per .. 
ll:tllll~·:-; lliltriJ•o P non1n rnP:-;ar·io . ., .Edrrl'Undn Kr-lly P h:~nnr~io Luir. 
do Cnul.o, que. r-;cJ.'\'ÍI'am na Jllt.!Sa dn. vet•tlatleil'a. elt~ieii.D: 

~")- FiguJ·a ainda nnlla como uwsal'il' Heniln CO!'J'(,a, ~uo 
l.r·an:·mr·l'VPII a adn. da. P ~er~(:rio e vnl.ou, sol1 n. :i7, pnrard.o a. 
nw>m l<·~al d<•sl.a :!" secção, sob n Jl"A"idcncia do Miguel Gui
lllUl'Ücs ::lobrinho; 
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;J"~)-~\inda :!t~ vê nclla en1110 .111n:-:ar·io XmH'·OI' Gnltu'~ dt! 
.A;o;,wedo t:uuLinllo nw~, ali;'u.;, voLou pi!l'anL•! u IJII!~a vel'Liut.leiru, 
ussi.;.:nundu a Ji:-;l.a de Ill'P:;ontJa ~orn· o ll. 1-í; 

.'J")-EnlJ'I' o.-; que l'igtH'am eonw dtdlul'I~S 11e::~l.a th.tplii~Hia 
se 1'1.!1'111 o~ dr,l'uutos .José FI'Uncisco de }lai.Los c llieardo ICar
vai!J.o do~ Sa11tns, o PleiLot· eliminado Julio. Gr·otr) Mul'lins do 
Souza 'J Oel.avio Habello (.11 .. 72), ;roão .Tos,; l.'ert•oka (11, !lJ.), 
"\ntonio Gow;alves Lopes (Ii. U:J) e llaul ua Gosta Lopl!~ (·ll·. l:?ü) 
que pr·oteslumm cont.ra o abuso de suas assignaLLwas; 

i'i")-A úeelarar;ão de lul'Cm votado Hl2 eleitores de uulras 
sc'er.;ões, que uüc> foram determinadas, e eu,ios ti Lulus ~e dizem 
reLidos pam 6el'nm ·presente~ t't Junta Aptwudoru, que niio o; 
rceu!Jeu; . 

7")- O J,,•rmu de el\eer·J·amr•nLo assi![uttdo upcuus il'elo 
phauta~Lieo ~~·eretal'io da mesa. 

Dr!cin1a Cfuarln see~,;~o- :FoJ.".marurn a .llWó:itL que J.'t!aluwolc · 
J'mweionou: pr·•~sid•mt••, ~la rio de Custi'IJ :\'üc;uoira; secl'ctar.io, 
Ta!'CJUinio de Mag·aihães e mesarios, .Jo~n Boro·es de JloL·ac:::, 
Heul'iqw• Machado Cardoso e .Philomcno Pet·eira llaplisla. 

A niCLa falsa t!:í c-orno presidonte d~ mesa, .Toiio Bor·;;us dll 
1\foJ•ae~; como scm·ctario, ~1.1Ul'qú-inio de )lagalltãc-; f! me;o;al·io:5, 
Henrique Alal\lrudo Cut·doso, 'lgnacio Fel'l'eira elo Fic;ueir·•!dü e 
Ualdino ,lusti Pct•tdra de ~latlos. . 

JMn. aeta J'alsa uão f.oi 1.\'Unscripta. 
Galrlino Josü Pct·cira .que diwm tiJI-a su!Jsel'i]ll.u, votou pe

·c:mln :L mosa J>l'l!~itlidu JlOI' :\!at•io de Gast.r·o Xogiii.'Í!'ll eom o 
n. ~~~ na. I is La de assignatul.'a~. 

Na duplicata St! 1'e:t. cnnsta.J' LeJ'PIJJ voLndo 02 eleilOI.'P:-i da 
·la~~ ~~~t:t;fio (que ali{!:-; :l'urwciouou) e·ml,Ít.l.~ LillJio . .; nfio appa!'ct·em. 

o nome de Tarquínio de ~lagalltães es[;ú cseripto t!!'l'arlo: o 
:J'aJsiJ'ieudor CSCI'CVCU 1'1!1'1[ÚilU, 

Dceima quinta secr;ão- Na neta vet·dadeim são mcsarios: 
Almmndf'ino da. Silva, JH'e~idente; Evadsto Anlon i o Ff't'I'Cit·a, 
soct·uta!'io; Alcides Puulino dos Santos, Alcides Fe!'l'eira da 
T.rindadc c Eduardo March. 

:m~ta authcn'Lica foi Lmnscripta pelo escrivão de pa~ d<ltii
gnado prtiviamcutc pelo ,i ui~. 

A acta falsa desta scooão que tem como pt•osidenlo Al'Limr 
nor.l!'iA"ucs l\laia, dil eomo um dos Jlli)S![o['ios Alei de ]<ernandos' 
dn Tt·indat!t', e cu,io nmuc u falsificadot• csct·evuu el'l'ado, ~up
pondo ,;et• :l.lddcs. 

EsLíL declarado ucsla duplicata que votaram J~.í cluilores 
1.la lli" scct;.iio. cu,ios titulas niio apparccem. Cumpro advct•Lir.· 
quo a lG' HL'l~~üo, rio conll'a·rio do que dir. a ada J'al,;a da Ji;", .l'llill'-
l!ionou 'l'r'gul:H·mcnl.c. · 

Ainrla mai~. A ael.a J'al;;a .l'oi lt•ansor•ipl.a rrnt· um· est!riviin 
ad-/toe, ao passL• qun a .vurdadcit·a, como .i:í. di8scmos, o foi pelo 
e~cn•ivão tlr par., designadrl pr~lo ,iuiz de rlirnilo. 

Como ,;o ve a :l'alsificacão completa das dutllical.as POI' nós 
oxamin;Jda,; ,; por· demais patente, para. ~tw não possa deixar u 
menor cluvhlu uo cspirilo do, llonrudu commissiio. . 

.. :·-
'' ,. 

,: . 
\ 
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•lfunicipio de Maricd 

Neste municipio não houve eleição; as netas vindas dalli 
são todas falsas. 

A nullidade, porém, das eleições de 1\laricá não pr·ovém 
apenas elo ·facto nllegado. 

As mesas eleito!'nes do muuicipio, como demonstra a acta 
que se encontra na Sccl'ctaria do Senado, foram illcgalmcnte 
organizadas. 

A .Tunta reuniu-se ás H horas, não dando tempo a que 
fossem apmsentndos os ofl'icios de nomeação de mesarios, con
trariando o p·receito dos arts. G2 'irt-fine da lei citada. 

O prazo de duas horas pwr•a apresentação dos ditos officios 
j'oi assim totalmente supprimido. 

Não consta o modo por que 1'oram eleitos os mesarios c 
supplentes, como exige o art. G5 §§ :1." c 2" da citada lei. 

Da 1" secc;üo de Abric(r, cheg-aram ao Senado duas actas 
que !.i v eram os ns. GS c GB A. 

A primci,ra (n. GS) é digna de nota. Por· clla se vê que na 
alludida scccão vota;rarn BGS eleitores, lendo os trabalhos da 
mesa durado, se não nos falha a memoria, até H % da noite. 

Nestes 8GB eleitores, diz a acta, estão incluidos os de outras 
secções do municipio. Elia não decla,rou o numero dos eleitores 
da 1' secção, nem o dns. demais. Não declara que secções são 
estas cujas mesas não se reuniram. Qunsi não ó preciso accres
centar:- os titulos dos eleitores de outrus secções que se 
allcga não terem funccionado, não foram enviados :1 Junta Apu
radora. Esta acta não foi transcriptn, como nella se declara, 
por nüo ter o juiz feito designação do escrivão. 

A authenticn de n. GS A, duplicata da precedente, é Lambem 
impudentemente falsificada, como acontece com todas as actas 
vindas de Maricá. 

·Nenhuma dellas é acompanhada da acta de installaçüo das 
respectivas mesas. 

Todas ellas trazem listas de nssi~natm·as de eleitores, gros
seiramente l'alsil'icadas. 

ltab01'ahy 

Neste· municipio encontramos duplicatas nas 4", G•, 7' e 
9" secções. · 

Na acta falsa da' 4" secção estt'i declarado que compare
ceram e votaram 165 eloilor'es da secção, (que conta apenas 

· 193), c mais 13:1. do ou~ras secc.ões do. i" districto, cujo m-!mero 
não ·foi declarado. Affr·rma que os trtulos. destes 231 eleitores 
ficaram em poder da mesn pnra serem cnvrados á Juntn Apura~ 
dorn, quando é corto que n dila junta não os recebeu. 

Sexta secção- Acta falsa com os mesmos defeitos dn pre:. 
cedente: 

l", de 20G ll!r.if.m•es desta !ccção são dados como tendo com
pareéido c votado IG7; 

Vol, 1ll IS 

1.: 
\ .· ~ 

. '. 
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2n, d1~ outras ··scccõcs nindn do 1 n di~f,ricto são dados como 
tendo votado n•·,la 3Gfi, cu,ios títulos nfio foram enviados (t JuntG 
Apur·adora; . 

SómeJJt" ne.;las duas secçílc; rmcouLJ'tuu.o~ votando 018 cler~ 
tores. 

Setimu seer;ão- A duplicata vem drisucom)mnliadu da lista 
de assignul.um de eleitores, 

Nona see!)iio- A duplicata dú como presidente da mesa o 
cidadão Martinho J osrl de Oliveira, quando ri certo que presi
dente ela mesa ua 7" secção !'oi o S1·. Antonio Vianna. A lista 
de assig·riaturas de~tu duplicata da fi' seecão csttt s·rossciriunento 
falsificada. 

Em Il.abot't11iy, pois, elevem ser npumclas a; secções onde 
se não eneontmm duplicata e as actas das 1,", G', 7" e 0" presi
didas por ~liguei Abedelo, .Julio GouvOa, Oypriano c Antonio 
Viannn. . 

Nas du)llicatas, que arguimos de !'l'auclulenta~. as listas de 
assignuturas contém numct·osos nomes errados, como fa~ certo 
o documento ora exhibido. · 

Saqum·c·nw 

As eleições deste municipio devem ser apuradas. 
Nolam-se alguns senões nas respectivas actas, que não 

cons~ituem nullidades. 

Rio Bonito 

Duas s•íl'ies de actas. 
As que livei·am os ns. 103, tO.\, 105, 105, 107, 108, 100 e 

i!O, alrím de falsas, estão dcsaeompanhatlas das actas de instal
la\'ilo das respceLivas mesas c I is ta de assignaturas de eleitores, 
o que !Justa para não serem tomadas cm cousidcrar;ão pela 
honraun Com missão. . . 

Pela mesma ·razão, JlOI' uiio Lt·nzerem lista de assignnturas,' 
deixamos de pedir a apm·açiio das actas com os ns. 110 a 
e iii a. · 

As demais secções deste municipio estão computadas no 
mnppa que termina o prrJsl'nle trabalho. 

Pedimos aqui a aou ~ ação das actas que teem os ns. 1 a, 
2 a e 3 a. 

Nas demais secções lm' duplipalas e tão grosseiras que 
pouco nos demoraJ•emos em annlysal-as. 

Nu neta falsa da 2" secr;ão figura como pt•esidente Fru
cLuoso Quintanilha, que, realmente, presidiu n 1,• seccão, cujo 
rcsull.ado, poriím, não pódc. ser apurado, pot•quanto o .sellJ.·eturio 
da mesa se esquccrm, quando lavi•aya a acla, do mencionar o 
result.ado da apuração de votos dados aos diversos candidatos.1 
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As demais duplicatas que impugnamos trazem listas de as
signaturas tão grosseiramente J'alsii'icadas que basta a mais 
ligeira inspecção ocular para lhes descobrir a ~raude. 

S. Pedro da Aldeia 

O resultado deste municipio não influe no do pleito. 
As actas dalli •remetLidas ao Senado, porém, se acham tão 

claramente falsificadas que requeremos ú. honrada Commissão os despreze. 
O processo por que foram feitas as ditas actas se assemelha ao usado em 1\faricú.. 

Cabo 'Frio 

Um outro municipio onde não houve eleição. 
A falsificação de actas aqui é tambem impudente. 
:A authenl.ica de n, 22, está acompanhada de uma lista de 

assigoaturas cujas linhas 42, 45, 47 e 5i se acham em branco. 
A da 5' secção não traz acta de installacão ·da mesa nem 

lista de assignaturas e não estú concertada. 
A' Gamara dos Deputados foi enviado um protesto de cento 

e muitos eleitores deste municipio, cujos titulas foram exhi
bidos, contra as fraudes ai! i feitas. Esse documento poderá ser 
examinado pela honrada Commissão, si se dignar de requisitai-o á camara. 

Ba1-ra de S. João 

Encontramos mais uma duplicata de eleicíio. 
As actas ú serem apuradas teem no Senado os ns. 5 a, 6 a, 

.7 a, 8 a e 9 a. . 
· As duplicatas destas secções, visivelmente falsificadas, teem 

os seguinles inicias vehementes de fraude: 
i •, a da 3' seccão, que figura como presidida por il!'rancisco 

Machado, foi posta no Co~reio desta Capital, sem passar pelo do Estado; 
2•, a da 4' sec'cão, cujo presidente se diz ter sido Amarico 

Lopes Figueiredo, não traz lista de assigoaturas; 
3', o mesmo acontece com authenticas falsificadas das 5' 

e 6' secciio, que trazem como presidentes das mesas respecti
vamente, Franklin Santos e F·rancisco Manoel. 

Quem conJirontar as assignaturas dos mesarios nas diversas 
actas com as lnncndas nos boletins que juntamos; devidamente 
reconhecidas, verificará a verdade das nossas. allegacões (vide 
os boletins). . 

Capivary 
' 

Ainda uma outra sé de de actas falsas. 
Na 1 • seccão ;o numero de votos dados aos candidatos nií1l 

confere com o numero dos eleitores. · 

• 
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Na 3' o mesario Jos'í Cnndido Fragoso da lllotb Junior as
·signou a cópia ela nela depois de um termo de J'ceonlwcimcnLo 

·de i'irmas, inventado por J\lanocl Rodrigues de Cat•vulho. 
As listas ele assignaturas, além de escriptas por poucos in

dividuas; trazem truncados os nomes de muitos eleiLorés, como 
prova o documento por nós Junto, que ú uma certidfto do es
orivão que serve no o listamcnto eleitoral, onde se v cem os ver
dadeiros nomes dos ditos eleitores. 

Sant'Anna do .!U}l1th1!ba 

. Tambem duns s1írics de mesas, uma das quaes pt·csidida por 
mesas organizadas jlclo corcncl Pinto Pinheiro, presidente da 
Cnmarn, que se tornou celeb-re como membro da ,junta de apu
ração cm Ni-cLhct•oy. 

As nullidadcs da ,iunta que organizou as diLas mesas, con
forme se vê do acto existente na Secretaria do Senado, são 
tantos. c tão patentes que não podem ser postas cm duvida. 

As duplicatas, pois, das ~". 5" c G" secções, feiLas eom o 
auxilio dn m,csarios: nomeados pela ,i unta PinL9 pinheiro não 
podem sot• apul.'adns. São as que constam presJcltdas por· Ma
noel Antonio Alves, i\lanoel Candido Fcr.reira o Antonio •rei
xeira da Rochn. 

Accrescc que estão desacompanhadas as listas de assigna
turas. 

Não elevem lambem set· apmaclas as de ns. H.\, J 15 a. :l:lG, 
J 17, 118 a c HO a, por não constar o modo por que foram eleitas 
as mesas que presidi~·am a eleição. · 

Maaé 

Duplicata de eleição proveniente da de organização de 
mosas. . 

Uma ,junta reunida sob a presidencia. elo 1" supplcnLe 'do 
substituto do juiz seccional 'J'Iwolonio Botelho do lleg·o, lendo 
como secretario o a,iudante do procurador Virgilio Cesnr Garcia, 
organizou as mesas perante as quacs foram feitas as eleições 
cu,ia apuração pedimos. · · 

Uma segunda ,iunta, de cu,ia reunião duvidamos, presidida 
}JOr Fructuoso de Souza Leite, organizou as mesas sob cuja 
I>residencia se dizem feitas as eleições cuja nullidnde requc-
il'emos. · 

Da legalidade da junta presidida pelo 1" supplcnte c se
cretariada pelo ajudante do procumdor da Republica não é 
licito duvidar. · · · 

O que lambem não ú licito ú pi\r em duvida a nullidad'e da 
organização das mesas feiln por urrm seg-unda ,i unta. I]Ue orrn-. · 
damenle, se quer contrnpill' á primeira. O arL. Hli § J" da 
citnda lei n. L 2GO, i'uhninn com n nullidnclc as eleições pro
cedidas pcmnte mesas illegulmenlc or:;nnir.ndas. 

Advirta-se mais que ns uuthe~Jt.i,as das preditas mesas não 
trouxeram as listas de assignnturas. . . 

• ., c 
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Neste município devem sc1: apUl'adus as actas que toem os 
ns. 61 a, G2 u, G3 a, M n, !iG n, !iü a c G7 a, que correspondem ús 
secções de ns. 1 a 7. (Vide os documentos oi'fcrecidos.) 

Peti'O)lolis 

Apenas uma acta falsa, a ela 10" secção. 
Os eleitores desta secção votaram na H", por não se haver 

reunido a mesa da decima, cu.ios membros fizeram declarar·.ão 
neste sentido. • 

Agora, apparece no Senado. uma acta cuja falsidade os 
dous factos acima registrados deixam patente. 

T he1'CZOJJO!'is 

Nada temos a alleg[w contr!l o pleito neste município. 
cot•reu animado, 11!1 ·melhor ordem, logrando os candidatos 

a votação que era de presumh· pura cada um delles segundo a 
força dos respectivos pllirtidos. 

Bmn .fa1•dún • 

· ~<\penas tres actas •revestidas rlc todos os requesitos legues, 
as das 21\ !? c 711 secções, soll os n~. 12 a, '15 a c ·L7 a. 

, As das secções de ns. 1 a G não tPazem lista de assignaturas 
de eleitores. 

As das 7" c 8" trazem listas tão impudentemente falsificadas 
que não podem ser tomadas cm ·consid~JPnção. 

F1'ibU1'(/0 

Ainda uma duplicata de mesas e eleição. 
Por não ter comparecido o '1" supplcnte, ús ·12 horas do dia 

30 de dezembro ultimo, no cdificio da Gamara Municipal, o 
segundo reuniu a Junta m·ganizou as mesas que deviam pre-
sidir a eleiç(io ele 30 de ,janeiro. · 

1\luis tarde o I" Sl\Jlplentc fez constar ter, por sua vez, 
'organizado mesas. 

O Dr. Sylvio da Fontoura Rangel, pllira provar a clundos
tinidadc ela ,iunta presidida pelo l" supplent.e c a ..legitimidade 
dn presidida pelo 2", requereu o fez ,julgar pelo Dr .. iuiz federal 
da secção elo Estado do Rio, uma .iustificar..ão cm que estes 
factos ficaram cabalmente provados. ]~ste Jl·rocessado se en
contra entro os documentos submettidos ao estudo da lt' Com
missão de Inqucrito da Cnmarn dos Deputados c clellu pocler:i 
ser requisitado. 

Alli t.ambem so vô uma certidão que prova terem sido os 
livros destinados t\ eleicüo entregues ao 2• supplcnto 0ntiío em 
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exercício, o qual os enviou ás mesas legalmente organizadas, 
cujas actas teem, no Senado, os ns. 31 a, 32 a, 33 a, 34 a, 35 a, 
36 a, 39 e 40. 

As dupllcatas, além de claramente falsas, estão assignadas 
por mesar1os illegalmente eleitos. · · 
. Não podem, pois, ser apuradas. (L. cit. n. i.269, ar ... tigo 116, § 1•.) 

Nas secções do i• e 2• districtos, cu.ias sédes distam seis 
leguas entre si, vê-se a muito conhecida lettra do secretario da 
i' secção Augusto Simões espalhada por todas as actas. 

Na 4" secção a acta declara t.erem comparecido i63 elei
tores e na lista de presença se cont.am 1.61 assignaturns. 

As listas dB nssiguaturás que acompanham as actas falsas 
são escriptas quasi que po~ um s6 punho. 

Terminando, pedimos, nesl.e município a apuração das 
actas que teem, no Senado, os ns. 31 a, 32 a, 33 a, 34 a, 35 a, 
36 a, 30 e 40. 

S. Goru;alo 

Na época designada pelo art. 62, da lei n. 1.269, de i5 de 
novembro de i 904, o i • supplente do substituto do juiz sec
cional 'de S. Gonçalo, José Carlos da Costa Velho reuniu a 
junta de que trata -o art. 61 da citada lei e organizou as mesas 
eleitoraes para a actual legislatura. 

Muito de industria, porém, não remetteu á Secretaria do 
Senado a cópia da acta. . 

Mais tarde, porque as mesas organizadas não convinham ·a 
seus amigos, o mesmo supplonte fantasiou nova organização, 

·fazendo escrever uma acta cuja cópia foi collocada na agencia 
do Correio, á Avenida Rio Branco, nesta Capital, no·. dia 6 de 
fevereiro do cadente anno, como attesta o carimbo da dita 
agencia. 

Deu isso o resultado que era de esperar: duas séries de 
actas de eleicão. 

Não nos animaremos a pedir á honrada Commissão se 
digne de apurar as eleições presididas por aquellas mesas cuja 
ccmslituicão não consta dos papeis que tivemos occasião de 
examinar. · 

Pedimos, porém, a nallidade das que constam, presididas 
pelas mesas de que da noticia n neta tiío tardiamente enviada 
ao Senado. 

A remessa. da rlitn neta, quasi dous mezes além da época 
devida, pGr intermeclio de uma agencia do Correio que não é a 
da séde do município, ,; uma presumpcão de fraude bastante 
para o deferimento do nosso pedido, que se apoia no disposto 
em o nrt. 110, § 1.' da citada lei. -

Accresce que todas estas neLa~ vieram desacompanhadas 
das listas de nssignat.ums de elcHores, o que, de nccôrdo com a 
praxe aqui adoptada, j(L ó um motivo para níio apurai-as . 

• 
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SEGUNDO ll!S'rR!C1'0 El-E!TOML 

Mun·icipio de Campos 

As eleicões do 1" e 2" districtos que constituem o circulo 
eleitoral da· cidade, correram bem, não apresentam duplicatas 
e o resultado é a expressão real dns urnas. 

· Devem, pois, ser apuradas as nove secções desses districtos, 
excepção feiLa da scl.ima onde não se reuniu a mesa. Não tendo 
chegado (t secretaria do Senado as actas das respectivas seccões, 
juntamos, da maioria dellas, cópia authenticadas c boletins do
cumento n. 2 a U). Os liv·ros da eleição, a nosso rcquirimento, 
foram requisitados pela Commissão de Poderes. 

. Nos districtos ruracs, poróm, us eleições foram grosseim 
e cnlvament.c falsificadas; os adversrurios da situação estadual 
a mingua de elementos eleiLoraes, erigiram fraude c a falsi
ficação em · norm[l que não foi abandonada em uma só das 
secções. Não compareceram ás urnas, c ao cm vez disso, desta
caram emissarios, mais ou menoR versados nas tranquibernias 
eleitoraes, encarregados do fabrico em gros•o de actas falsas, 
com as quaes, se apresentam pretendendo arrebatar aos legiti
mamcnlo eleitos o direito que o povo lhes conferiu de repre-
sentantes do Estado do Rio. . 

Uma a uma vamos examinar as actas dos districtos ruraes, 
pondo de manifesto, bom evidente, a falsificação que em todas, 
por parto dos adversarias, reinou sobranceira e soberanamente. 

3" Districto 

Das cinco secções funccionaram realmente tres: as i O', H • 
·e 13'. Os adversarias falsificaram actas das i O•, ii' e H'. 
Justamente nesse. dislricto, um dos candidatos ú repre$entaçiío 
federal, na Camara, disting·uido pelos seus correligionarios, 
como presidente do directoria local, melhor conhece o eleito
rado, pois que com elle se mantem cm directo contacto. Ficou 
pasmo diante do desembaraço e audacia dos falsificadores, que 
incluíram nas listas de ussignaturas das actas falsas, nomes de 
:amigos e corriligionarios seus dedicados, que votaram nas 
secções eni que realmente hi)UVC eleição, Certos da nenhuma 
responsabilidade criminal, os · organizadores da bamhochata 
f:lleiloral se entregal'am a toda a sorte de fraudes e crimes 
· 10' secção- A eleição verdadeira é a da mesa presidida 
por Augusto José do Alv11rcnga Lima. Os que, commodamente, 
l'!lSOlveram falsificar o >resultado dessa secção apresentam uma 
acta falsa sob a presidencia de Manoel Ribeko Baptista', 

ÉJ'acilimo destruil-a, mo.strando :i .evidencia n audacia 
falsificadora. Não tendo elementos para a constituição dn mesa 
elcit.ot•nl os encarregados da empreitada lançaram mão dos 
nomes dos mosarios Bernardo Hibciro do. Mntta e Justino Ro
drigues Martins, cu,ins verdadeiras ns:iignliturns constam do bo-
letim ,junto (doe. n. G). . · 

Este documento que põe bem :1 JOOSI,ra a descabelladll. 
trnudc o que dá o resultado eleitoral, tem as fi~mas reconhe-
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cidas. Ainda lia mais o seguinte: ó bastante um ligeiro con
fronto das l'irmns de Julio Mntl!cus Soares c Antonio Mll:tl!eus 
de Ca.t•valho quando assigmun ·como mesal'ios c como eleitores 
,pa:l'a que se capacite da grosseira tl'nmoia. A nela falsa foi 
postada cm Campos como se vel'iJ'ica do cal'imbo, omquanto 
que a verdadeira à Joi na agencia do C01weio local. Conferiu e 
concertou o documento falso o escrivão ad-hoc, Pedro Nunes 
.V cigu, quando o designado J'oi o escrivão de paz do dis·rticto 
Cm·Ios Dantas Sulles l!'t•cil•o, que conferiu o concertou a verda
deira (do. n. 7) . J~screveu Pedro Nunes ;y ciga, o esc"• i vão 
ad-hoc e consciente 1'alsrwio que foi nomeado o juramentado 
por não ter comparecido o escrivão do paz Manoel Ribeiro Ba
,ptista, que não é escrivão .Jta einco annos e que, no cmtanto, 
J'uncciona como presidente da mesma neta falsa da mesmíssima seccão I ! I 

E' at1l ando podem ir o arrojo, a impudencia c o crime em 
mater'ia de falsificação eleitoral. 

Foi incluído como votante Manso do Carvalho Pierotti quo 
.serviu como escrivão ad-lwc, na verdadeira neta i i" (doe. nu-. 
mero 0). Basta o mais levo confronto entro as assignaturas 
para que rtJriis uma vez resulto o dosbrio 1'alsii'icador. 

'l'ambcm inclui-rum com votante na neta falsa João Baptista 
de .Paula Barroso, dedicado correligionario e companheiro do 
directoria poliiico local de um dos signatarios da p·rescnie con
testação o que serviu como osBrivão ad-hoc na 13" secção. 

1i" secção- A acta vm·dadeira é a da mesa presidida por 
João Baptista Viannn Barroso. Os fulsil'icadores apresentam 
.uma outra sob a presidoncia do \Valdemar de Miranda Pinto. 
:Não tendo elementos pnra a organização da mesa eleitoral Jun
caram mão do nome do mesario Francisco Manoel da Penha 
i\Jatta (doe. !l cit.). O carimbo do Correio da acta falsa ú 
de Campos, emquanto que da verdadeira é da agencia local. 
Basta a mais ligeira inspcc1;iío sobre as assignaturas dos me
sa•rios como taos e eomo eleitores pat·a que não se tenha a 
menor duvida a respeito da falsificação. Ludovico Machado, 
e·scrivão ad-hoc da neta i'alsa :foi incluido nu lista dos votantes 
da 10' secção, sob o n. 83. · 

:Nada mais 1í preciso do que o confronto das assignaturas. 
Diz o papel falso que oompurecemm e votaram i50 elei

tores, os quaes teriam 7ü0 votos pa,ra deputados. No cm tanto, 
(l úumero de votos dis~ribuidos foi de 785. Votou nessa secção 
.sob o n. 20 o escrivão ad-lwc da neta falsa da iO" secção Pedro 
:Nunes Veiga. Solicitámos ít illustrc Commissão que compare 
as duns assignaturns. Na nela ·raJsa foi incluido como votante 
sob o n, 23, .Toiio Baptista Viannn Barroso, presidente da 
mesa verdadeira. Tnmbem :l'oi incluido como volante o nomo 
de Wandick Campinho de Azevedo, sob o n. 152, mesm·iG o1'
.foctivo da i2' seccão, que não •funccionou c que votou na. 
13' secciío, sendo presidente Sergio Vianna Bnr.roso (does. nu-
meros 10 c 11). · . 
. 13• seccüo - Uma só nota verdadeira. 

14' seccüo- Acta falsa grosseiramente feita. (Sem nssi~ 
snatura dos mesarios) •. · · 

'' 
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t," Districto 

Só existe no Senado uma acta, e essa falsa, a d!l !ij" sec~üo. 
A mesa se reuniu cm local diJ'J'et·cnle, no carlorio de ]laz, 
quando devia i'unodonnr, segundo se vê do odital ,iunlo, na es
eola regida por D. ;Eulalia C. da Silva. 

J.ista de assignaluru cvidcnt0mente falsa. Firmas dos me
sarios muito difl'crentcs quando assignam a uda, o termo de 
encerramento c votam como eleitores. A dislrilmir;ão àos votos 
nüo confere com o numero ele eleitores. 

ri" clislricto . 
Tres actas verdadeiras e outras tantas evidentemente 

falsas. • 
·17' secção- c\s firmas dos mesarios muito differcntcs 

onde apparecem. Lista de assignaturas evidentemente falsas . 
. Não tendo elementos para a constituição ela •mesa eleitoral, 

nclla incluíram o nome do mesario .Tosr\ Pnes Vianna, que 
serviu como mesario na eleição presidida por· Francisco de 
Souza Moço (documentos ns. '12 c 13). Nesses documentos esttí 
lambem consignado o verdadeiro resultado eleitoral. · 

18" secção -rOs elementos pelos quacs se torna patentB 
11 falsificação são os mesmos da secção anterior. Figura 
como mesario da acta falsa Manoel Francisco Nogueira que 
não funccionou ~>m nenhuma mesa eleitoral (documentos nu-
meros H e 15) . . . 

10' secção- São os mesmos os elementos que trazem 
a convicção da falsidade elcil.oral. .Sem meios para a orga
nização da Tespcctiva mesa, lançaram mão do mcsario Joa
quim Ribeiro da Silva que serviu na mesa eleitoral presidida 
por .Tosé Rangel da 1\!otta Vusconcellos (documentos ns. !G 
o 17) • 

1G' districto 

20' secção (unica)-.<\pparece uma. neta falsa que esLt~ 
como tendo a mesa reunido cm local diverso do desi!l"nndo 
c ó concertado 110r um escrivão a.d hoc, quando o escrivão de 
paz designado Jos<l ele Souza Crespo eonferc c concerta a 
verdadeira. (Documento n. 18). Não Lendo elemento paro. n 
organização da mesa, nossos advm·sal'ios incluiram os nomes 
dos mesarios rManoel Felicíssimo do Nascimento, 1\!nnocl .Tosó 
ria Cruz, o do supplenl.e Domingos Alves '~fartins, os dous pri
meiros dos quaes ·l'unccionaram na mesa verdadeira ·sob a 
presidencin de Custodio Gon'ics dn iS'il.vn. c o ultimo nüo serviu 
como mesnrio, conforriw o documento ,iunto (documentos nu
meros 18 e 2ú .. 

'i' district.o 

S6 'hn umn neta. falsa. E' fiscal do candidato Ramiro 
Braga, .Toaquim Manocl de Arau.io Silva, a quem foi dado 
officio de fi~cnl,, ]lOis !IUe é descpnhecido .do 11\to cnndidnto.r 
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Inc!uiram como votantes sob o n, 'lOS o tabcl!ião Antonio 
Povoa de Britto, que confere e concerta a acta da 3" secção 
para o que J'oi designado. Bosta o simples confronto da assi
gnattu·a para mostrar :i grosseira falsicação. Tambem in
•clirn.m, como vol.unlcs, sob o n. 1.55, Maximino Reis, que 
como csc:riviio ad hoc confere c concerta a acta da 22" sr.cçüo, 
Basta o eole,io das assignaLuras para que sobresaiu n fraude 
(documento n. 19). . 

. 22' secção- Acta. falsa e liasl.a um rapido olhar pe!a 
lista do assignaturas pnra que se perceba o mesmo fn!sJ
ficador. As assignaturas dos mesarios são muito differentes 
no fecho ela anta e na lista de presença de eleitores. Jun
tamos c6pia assignada ·pelos mesarios, conferida e concer
tada pelo cscrivfio arl hoc ~laximino Reis. 

8" districLo 

_ 23' seccão- Uma falsa, Nella o numero de eleitores ·que 
votaram, 1 0-J. nfio confere ,com a clisf.ribuicão de votos para 
deputados. Por não lerem mesar.ios, incluiram os nomes ele 
José Antonio de Azevedo e Manocl Vieira dn Silva que, como 
se Yti do ocumento que juntamos, -compareceram c funccio
naram perante o nwsa nresid.icla por Mnnoel da Silva Cunha 
'(documentos ns. 20 e 21), -

2t,• sccçfio- Niio funccionou e no emt.anto existo uma 
acta falsa. O mrsal'io ,Oscar Juvelino !Bacellar assig-rm comr> 
eleitor o wm- letra muito differente, soh o n. 36 ~.Oscar 
Juvcntino Bacrl!ar. E' lambem muito su.crgcstivo o confronto 
'da leLtra do mesario Jos•; de Ba.rros Corr~a. que foi incluida 
como Yol.nnte sob o n. 25. 

a• district.o 

25' secçfio~'Act.a falsa .. Compnrrccram 220 clrit.orrs o 
apenas J'allnmm cinco para complrtm· o numero elos cleit.ores 
da secçfio, conforme a declaraciio fci!n na Mta. Ró esse facto 
basta para mostmr n falsific:wíio. ·A r!istribuir;iin dos votos· 
nfio eon'fere ,com o numero r! c ·eleitores. As nssignaturas dos 
mcsarios muito differentcs dos que votam como eleitores sob 
os ns. 1, 2. 4 e 28. 

10• districto 

27" scct:;üo-.Tuntnmos actu. com as formalidades legaes 
prcencliidas (doe. n. 22). 

28" Rrc~ão-Acta falsa. Os votos distribUi dos não· con
ferem com o numm·o do r.leilores. Hn um termo dr. nssi
gnatnrn. Os eleitores ria 27• socçiio ahi votaram porque não 
se rmmiu a mr.sn r.loit.orul. Ha a nolu r .iunlnrnos hnlot.im 
l(doc. n. 22) mostrnnclo n fa!sidaclc dn_ nssover•ar:ãn. Offerr.-_ 
pemos ,á i!Justre Mmmissfio n dcolaraeiío rios mosrU'ios do ctuo 

·' 
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· não !houve e!cicão c no numero destes esiá Norival Pinto Gui
marãos que apparccc ·como tendo tomado parte na mesa da 
acta falsa (doe. n. 1). 

ii" districto 

20' secção- Para que fique evidenciada a falsifil:ação 
juntamos acta e boletim ela eleição verdadeira (does. ns. 23 
c 21;). Confrontar· no boletim, que cxhibimos com firmas re
eonhccidas, a firma do mesario .Toüo Candido Oliveira corn 
a firma falsiJ'icada na acta. 

12" districto 

30' e 3''1" se()í:õcs- Duas actas verdadeiras e duas falsas. 
Ficam soberanamente evidenciadas as falsificações com os do
cumentos que ,juntamos á copia das actas boletins (does. 26 
a 29). Vide as firmas dos mesarios no boletim da 30', reco
nhecidas todas e todas falsil'icadas na acta n. 30, e as dos 
mesarios Nilo Femandes Pereira, Euclydes 1\Iotta, Antonio 
Coelho e Ezequiel ela Silva l\!aciel, reconhecidos no Boletim 
e falsificados na acta n. 31. 

1/;• distr ict.o 

' 34' secção- Ha uma acta falsa dos nossos adversarias. 
O numero de votos dist.ribuidos não confere com o de vo
tantes. Compareceram ás urnas 1 G2 eleitores, que dispõem 
de 760 votos, e a distribuição feita para deputados eleva-se 
a 803 votm assim diseriminarlos: Pereira Nunes, 150: An
tonio IFelix, '!05: Faria Souto, 170; Silva Castro, '110; Elysio 
de Arau,io, '100 e Tancreclo I-opes, .10 . 

• Tuntamos cópia da acta da eleição verdadeira (doe. nu
mero 32). Vide .na cópia atühenlica, e:oéhibiclas, as firmas 
dos mesarios Antonio Bento Barreto c .Toaquim Mnnhilcs dos 
1Santos e faça-se o confronto r.om as firmas verificadas na 
acta n. 34. Idem em .relação •(L firmn do mesario Frnncisco 
-Ribeiro Lyrio. · 

15" districto 

35' seccão -L"-cta fnlsa.- Vê-se bem que os nomes dos 
mesarios ·foram lançados por um só punho. O .escrivão qun 
conferiu e concertou a acta não foi o designado, como se vô 
do edital. Assignatura do mesario .Toão Eioy de C!!!mpos, muito 
clifferento da rio vnlant.c r·cspeet.ivnmcnt.c soh o n. 13. Figura 
como' tendo votado nrstn secção Norivnl Paes do 01 iveira, 
que foi fiscal do D1•, Ramiro Braga, um dos candidatos do 
partido, na eleição elo 30, na H" sccr,ão do 3" districto, cu,ia 
cópia dn acta ,juntamos r.om o n. O. 

E a·hi fica rapidamente dGsfibra<lo o CfUr. foi o pleito elei
toral nos distJ•ictos rumes por parle dos aclvorsarios da si
tuaçüo fluminense, no municipio de Campos •. Baldas de ele-
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llllenLos com que :fossem :Is urnas c seguros da impunidade, 
lüniLaram-se os nossos antagonistas a um cultivo extensivo 
e intensivo da J'raucle c a uma verdadeira bumbochatu elei
toral. 

Além das netas J'alsus a que nos Lenios reJ'crido, não 
chegamm ao Senado as auUilenLicns das sessões da cidade de 
Campos '( !) onde o pleito, J'iscalizado pelos adversa rios, correu 
como de costume, com a muior lisura, Lendo sido as refe
ridas uuthcnLicas postas no Correio no dia immcdiato ao dD. 
eleição. 
. "l.ssim, requeremos à honrada ·Commissão de Poderes so 

.digne de fazer· a apuração das sccc.ücs da cidade pelos do
cumentos que o'!ferecemos cm fórma legal, c pelos ·livros re
quisitados. 

I() mesmo requeremos cm relação :\s secções onde, com 
duplicata, foram fraudadas as eleições. Destas lambem ,i un
tamos documentos devidamente authenticadoa. 

Uu1ricipio de Padua. 

DenLJ·c as nelas de organizar;ão de mesas oleiloraes en
viadas ao Senado, se encontram duns deste município, bem 
como duas ordens ele actas de eleições. No cmlanlo, apenas 
se deu alli uma organização de mesas cleitomes nos tcrtnos 
do art. G2 rln lei n. 1. 2-GO, mesas que foram us que se ·re
uniram em Jogar c hora designados no dia 30 de Janeiro pro
ximo passado, como passamos u provar: 

No dia :JO de der.!.lmbro, ao rneio dia. se reuniram na 
.Casa du Gamara .Municipal os membros ei'fect.ivos ela Com
missão de alisJ,nmenlo elciloral coronel José Carlos •Jioreil•a, 
capitão Miguel Bruno de Martino, aiJ'eres Antonio Duarte 
Corrêa, José da .Silva Padililn c capitão João Hosu Damas
ceno, sob a presidencin deste ultimo, cloilo por não haver· 
comparecido o 1 • supplenle do Juizo Federal c seus imme
diatos (§ 2" do art. G2 citado), servindo de secretario o ex
ajudante de procurador ela fiepublica,Joiio Cyrillo Nogueira, 
c assim. constiluida a ,iunla, elegeu as mesas eleitoracs elas 
:.!1 secções de que se compõe o município. 

Neste •mesmo dia, o presidente da ,iunl.a mandou affixar 
ú porta da Gamara, pot• edital, a respectiva nela (elrummr.nto. 
n. I), c enviou, por officio, no I" supplentc do substituto 
do Juizo Fctlcral, coronel Jos<í Leil.o de !Barros, a cert.idiio 
desta·actu (doe. n. I). 

· !Deste modo, seientc da m·ganizaçiio elas mesas eleil.orur.s, 
o 'i" supplcntc reforielo, que lravin convocado por r.dilal·a re
união clu junta (rlocumGnl.o (jornal) n. 2, mandou u:J'J'ixar 
edital ú por'lu du Cam·ara, a :; do ,janeiro, dando conl1ecimcnto 
das mesas elciloraes do município c da sun organizncão 
(documento n. I), edital quo foi tnmlrem publicado .JlOIG 
,iornal Jocnl Folha da Padua (doe. n. 2). 

'roda a publicidade, pois, se deu da org~nizaçüo ctas allu-
didns 111esus eleitorues. · 
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Foi pom grande pasmo que deparamos i:lentrc as actas 
de orgamr.ar:(lo de mesas oloitor•acs enviadas no Senado, uma 
oulr!l procedente do municipio do Pndua, na qual figum como 
prcsJdcnle o 2" supplcnlo rio suh;;tiltllo do Juir.o .Fedem! ,\n
lonio fiatles de ]3arros,. ,sccrclal'ÍO peJo a;judlmle riO ]ll'O-' 
curador. d.a ner!uhlir;_a ~lm<f.iniano F. de Sour.u, cuja nomear;úo 
c e:.:crcww a~u enluo eram i:;nomdo.s (doe. n. ) c t·omo 
membros da ,Junta Albcrlo V ar. de Aquino c major Antonio 
J. fiibciro da .Silva. 

Viu lo:;:o o contestante que se lrnlava de uma acta clan
destina c l'alsa, não sô porque no município núo se tinha 
noticia do scmelllanlc l'Nmiúo, como porque o rcspcitnvrl 
'mombJ•o da Commissiio mnjnt· Antonio .T. fiibciro da Silva, 
rindo como presente, se .aclta\'a no dia 30 do dcr.emhro au
sento do município, cm sun l'ar.cnda no Estado do EspiJ·ilo 
Santo, motivo por que niio havia comparecido :'t junta que 
de facto se rcunin. 

E foi assim que ellc, major fiibcil'O da Silva, ao 1:he::;ar 
ao municipio, lendo noticia de que haviam abusado d" ,i,n 
nome, apressou-se em eomp!nc-cer a carl.orio c fnwr o sr•u 
protesto (doe. n. !,.) • 

Para mais corroborar esta prova, o candidato Themi>
tocles de Almeida requereu no .Tuizo Federal da Capital di
ligencias no sentido de conslatat· a falsificação 1la firma do 
mn.ior nibeiro c a clandestinidade de tal junta (doe. n-. 5). 

Por essa diligencia se v1l que,- aMm de outras Lestemun!Jas 
conceituadas, depor. lambem o ma.ior Ribeiro· do. Silva, fi
cando provada n sua auscncia c não compnrl.icipaçiio do acto 
•clandestino c falso praticado pelo 2" supplcnte do ,juiz. a.iu
dante de procurador c um membro da Commissüo .i:\ referida, 
os quaes deixaram de comparecer 1,í1 justificar,üo, c de rx
hibir os livros parn cxrumc, sob o futil pretexto ele que ha
viam pedido instrucções ao juizo federal, quando do man 
-dado de intimncão consta que as diligencias foram ordenadas 
pelo referido .iuizo. 

Pela mesma .Iustil'icaçiio ficou cvidenl.e 'n reunião da 
Junta presidido. pelo ll)Cmbro cnpi.tfio .Toüo 'Rosa Damasceno, 
cu.ios netos foram pubhcaçlos pela 1mprensa local. 

Fica assim provado que a .iuntn, na qual fi:;:um como 
presidente o 2" supplentc c ·CU.in cxisl.encia .s6 se vê da cópia 
da nela enviada a Gamara, pois, que não consta do .Tuizo Fe
deral, onde se cncontra.apenns a acta legal, (doe. n. )que 
é o product.o de um cr1•me. . 

Tnmbem nhi fica cxhubernnlcmcntc provado, que n junla 
que funccionou com cinco membros, dentre os sete effectivos 
da Commissfio ele nlistnmcnto, (rloc. n. ) no Jogar desi
gnnclo, ó que deu larga puhlicidndc n lodos os seus trabalhos, 
foi a presiclidn pelo cnpil.iio .Toiio Rosa Damasceno, n que teYo 
todos os sons nct.os publicnclos pelo 1." supplent.c elo substi
tuto elo jui?.O fcrlr.rnl Coronel .Tos(, Leite T. clo'Bnrros. 

·Assiln, as mcsns clciloracs eleitas por csf.a junta-c con
slantcs ela nela c elo cdilnl, jornal Folha da Paclua sob n. ~. 

'· 
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são as verdadeiras, e só devem ser apuradas as eleioões por 
o )las presididas. 

Das 21 secções do municipio, se rcunir:llrn as mesas das . 
10 secções assim diset•iminadas pelos seus rospectivos presi
dentes: 

1" secção, presidida pelo mesnrio Antonio Duarte Corrêa~ 
2• secção, por Franklin Ribeiro de c<\.lmeida; 3' seccão, pOI' 
Honorio Alves da Silva; ••, por .José Francisco Affonso: 5', 
por .José /Soares Moreira; 8". por Dermcval Moreira do Nas
cimento; o•, por José da Silva Padilha; 10', por Martiniano 
de Ho!!anda Cavalcanti; H • por Sebastião PerissiJ Bastos; 
12•, por Antonio Mauricio Brum; 13" por João Baptista Brau; 
14', por José Mamicio BII'um; 15', por Francisco da Rocha Ma
clmdo ,Sobrinho; 10", por I~Panoel ~\.!vos \Martins~; 17", por 
Guido Hygino Rangel; 18•, por Norberto Ferreira Leal; 19', 
por Antonio João co\7.evedo; 20', por .João Baptista Heggendam; 
21', por Sebastião da Silva Campello. Actas de ns. 205, 207, 
209, 211, 21.1, 127 ·usquc 223. 

A estas mesas elciloraes foram entregues os competentes 
livros, destinados •ás eleições, po1· ordem do 1.' supplentc do 
.Juizo Fedr.ral, que os recebeu da Collectoria Federal no dia 
29 de janeiro, vcspr.ra das clcições......,como se vê do documento 
n. 1. 

Reali7.adas as eleições tiveram as auihenticas os destinos 
legues pelos respectivos correios e ú. requisição' official de 
cada presidente de mesario que se verifica dos resp!icti.vos en
veloppes, .c. todos os livros que serviram nas eleições foram 
no pra1.o da lei devolvidos ao rartorio do Juizo Federal
como se vê do documento n. 1 citado. Destes livros elei
toraes devolvidos a cartorio foram extrahidas; pelo respectivo 
escrivão do .Juizo Federa~ as certidões das 19 actas de elei
ções, (doe. n. ) que ,conferem com as 19 authenticas en
vindas ao Senado, que dão o resultado constante do mappa 
junto. · · 

Dahi se, vê que das 21 secções eleitoraes, de que se 
compõe o município, deixou de haver eleição na 6' e 7• se
ocões por não se terem reunido as respectivas mesas, por 
isso que os livros a ellas destinados voltaram ,a cartorio, ffiill 

'branco (doe. n. 1 citado). 
10s escrivães · designados pelo juiz, em numero de sete 

(doe. n. ) , transcreveram as actas, conferindo e concer
tando as respectivas authent.icns, com excepcão dos do 4' dis
tricto, da 15' sec~üo, por não ter comparecido, e do 2' dis
tricto por não ter havid.o eleicão na 6' secção, para a qual 
foi designado'. 

IAhi ficam as provas completas das eleições realizadas 
no •município de Padua perante as unicas mesas eleitoraes 
que se reuniram e que foram organizadas de accOrdo com a 
lei, com toda· a publicidade, e constantes da neta .iá referida 
sob n. 1 e jornal n. -1. (vide os documentos offerecidos). 

Assim contestam-se todas as outras actas que constam 
dos papeis eleitoraes procedentes deste município, que não 

i . ,. I 
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sejam as mencionadas acium· wm a designacão de seus prr.
,sidcnt.cs, pOt'l]Ue além ue uüo SIJ t"t·um reunido o nem se 
Ler dcl!as conbecimanlo no municipio, são origina!'iamentc o 
protluclo rJe um a c lo c!'iruinoso, u ,cujos au tOl'IJS terão a 
justa punioão em Lampo oppo!'tuuo, com as diligencias .iú re
queridas, como J'icou demonstrado longamente cm documen-
tação precisa. . 

As duas scc•;ücs de Mirawma que se acham no Senado 
são falsas. 

IJ!un'ici}!io da Itaoca1•a 

Neste muni•cipio não ·houve duplicata de junta do orga
nizacão do mesas eleitoraes; houve duplicata de eleições em 
diversas seccües .. 

E' assim que no l' d'istricto, que se compõe de tres se
cções, apenas se reuniram as mesas das 'i" o 3" secções (au
t.henticas do ns. ) , tendo os eleitores da 2• secção votado 
naquellas duas secções, que devem ser apuradas do accill'do 
com o rnappa Junto. 

<As authent.icas das i •, 2' e 3' secçües que constam dos 
papeis pr·ocedentes de Itaoctira, com grande votação ao can
didato adversaria, são falsas. E' assim que na t•efeL·ida au
thentica da 'i" secção consta o comparecimento de 162 elei
tores, faltando apenas 30, u l'orwm feitas pelo mesmo punho, 
evidentemente, as l'irmas de ns. !l, 13, lü e 20 e c., as de 
ns. 36, 37, 39, 60, 67, 83, i23, i28, i3G e 143, como estas 

. muitas outras. 
Na 2' secção comparecel'am i48 e faltaram 47 ou sejam 

76 %, e ·quasi todas as assignaturas são do mesmo punho. 
dentre :ellas a do tabellião J. da Costa Caldeira que trascreve 
a acta da i' secção e •Que vota nesta 2" secção sob n. 23 .. 
A sua firma não eombina com a da transcripção na 'i • secção, 
por isso denuncit~mos como i'alsas estas duas assignaturas 
e vel'dadoira a exarada na transcrip.~ão lia authenUca da 
i • secção sob o n. (vide documento) . 

2' districto, 

u\hi só se reuniram as 2" e 3• secções votando nestas 
os eleitores da i • secção de accOrdo com as authenticas de 
numeras e cujo resultado consta do mappa ,i unto. As ou
tras authenticas deste districto em numcl'o de tres e que dão 
votacüo quasi que exclusivamente ao adversaria, não são ver
dadeiras, como passamos a demonstrar: \na authentica da 
1' secção vemos que o escpivão do districto (LaranJeiras) 
Alfredo Christiano da Silva, que a[Jfiarece transcrevendo a 
acta, tem a sua firma. falsificada, visto como a sua assigna~ 
tura alli não confere com a examda sob o n. dn lista do 
eleitores, onde ello ;;tppareco votando. Qual a verdadeira? 

Uma dellus é evidentemente falsificada I E' o quanto basta 
para a nullidnde desta· secção. · 

• 
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. Na authcnlica da 2" sccr;úo .as !'irmas dos mcsarios não 
conferem com as suas respectivas assignaturas na lisla do 
presenca de eleitores sob os seguintes nu meros: Heroclides 
Hosle Hodt•igues, u. o;· .Bento da Costa Porto, n. 42; i\lanoel 
Furtado de Mendonça, n. 2G; J•acintho Mendes Fraga, n. 40 
e José Barros Faria Castro, n. 21. Não precisamos mais 
dizer ·Sobre esta seeciío para a annullal'. 

Na 3" seccão se dão irlenticas J'nlsificacões. 
E' assim que as assignnturns dos mesarios nas authcn

ticas não conferem com as suas assignaturas nas listas de 
eleitores, e são c!les: Luciano José Huben, Adão Alves do 
Sou?.a, Antonio J osiÍ de Souza Galto c Lu i?. fiibciro da Silv·a, 
a·especlivamente sob os ns. 1, 2, ·4 c H, nulla, pois, os la 
seccão. 

3" districto 

Apenas, duas mesas olcilornes so I·euniJ·wm neste districto, 
as da. .'Jn :o 511 secções, nuLhcnticns de ns. 5G A··0 1 tí7 A, lendo 
os eleitores das 1", 2" c 3" votado nestas duas scccõcs, que 
funceionamm, conforme resultado constante do mappa junto: 

A primeü'a seccão, ·cuja acta tem o n. dr.clara terem 
comparecido I 50 eleitores, faltando o numero dos que não 
compareceram. 

1A lista de assignaturas está impudentemente falsificada. 
Em Itaocàra os eleitores estão distribuidos pelas diversas 

secoücs, por ordem aiJ}habetica. Dahi, provavelmente por 
terem aprendido na mesma escola, as listas de assignaturas 
em os A. A., os J . .r., por .que comeoam os nomse, apre
sentarem o mesmo caracter graphico. 

2" secoão-IOs pronomes de tl'es dos mesarios c de todos 
os eleitores comecam pela leltm .T. . 

•O mesmo punho escreveu séries enormes de assignatU!'as. 
13' seccão- O mesario que serviu de secretario, nas netas 

assignou Gastão .Souto, na lista de assignatums Gastão de Faria 
Souto. 

O concel'lo da acta não traz a data. 
Ultima secr,iío- Contra o disposto no § 2" do art. 26, 

da lei n. 1. 260, de 15 de novembro de HlOIJ, 11 secoão fun
ciona em Portella, sendo Tres Irmãos a séde do districto. 

Portella o Tres Irmãos estão separados pelo rio Parnhyba. 

4' districto 

Neste districto apenas funccionou a 3" scccão na qual vo
taram os eleitores das 1' c 2" de accôrdo com a authenticn 
de n. o boletim de n. 5. 

As outras aul.hcnticas das ·I", 2" r. 3" secções são ·clan
destinas e falsas. As provas são robusta!' para por si só ciG
terminarem a nullidade das trcs auLhcnlicus referidas. , 

• 
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Pelo documento que ,iunlauJi.", ,;ob n. G, ,;e v,; fJU•J quatt·u 
lne~tu·inti ~.~rr~~eti\'o . .; ~' :-;upplt•ntt~s da 1;1 :·wecno e oilo •la ~~~ n
wmm no carturio du dislrictu um prul.esl.o contra a acta J'ul,;a 
que ,;u di~ia •.'SI.avam preparando no .!" district.o com o ulmso 
dos seus uornu,;. (Este documento csl(L na Cumaru) . 

l~ o facto é que não trepidaram cm 1'alsificar as firmas 
elos nw,;at·ios Lui~ Hrond~. ~la~heus de illagubhãcs c Vir:;ilio 
Ui',;rnandes .i'oJ'i.o, todos signatarios do protesto, sendo de 
notar qun este ull.imo que ,j mesario ua ;l' secção, como so 
veril'iea da ada du <Yt\!;aniza~fio de mesas, Leve o seu nome 
mudai.lo para Vir:;ilio l•'orruutde;; .Piuto, que não ú mesario. 
São vicios este,; JIOI' demais ,grusseiJ·os c que dispcnsttm maior 
analyse. 

A aulhcnl.ica da -1" sect;ão, de n. fll:l, declara o compa
J'ecitneuto du eeuLo e seis OOG) ·eleitores sem indicar o nu
uwt·u tio,; C]Ue Lil!ix<tt'aut tle compar,~cct·. A acta de instal
Iaoão' desta sw;ão não foi assio;nada. V0-tic mais t]Ue o 
mesario Antonio Nuucs Navega, encarregado d(l examinar os 
l.iLulos, :wrviu de escrivão all hoc para trausct·ever a -acta. 

Nas autlten tica·s das actas do elei(•ão e de iustalla!:ão da 
3" scc!)ão, sob n. 60, não se vô umtt só assit;naturu. dos· re
spncl.ivos mesarios que fib"Ut•am no corpo dellas. .. 

A nullidadc, pois, das referidas tres auühenLicas se impõe 
deantc ·dos vicias que apontamos e provamos. 

S. Sebastião do ;1lto 

No município de S. Sohastião do Alto, composto de novo 
su~;,;üus IJicitorae,;, apJHtt•ecem duplicatas de quatro que com
põem o ;l" districto. · 

Na il" seccão uma inspeccão rapida mostra que a meRma 
pessoa assignou pelos mcsarios Cid .Campos c Antonio Corrêa 
Netto. 

<Pedimos tt OJlCliU()ão das actas ns. 20i • 202•, 203' c 204'. 
ill!dd. As listas das ô"; 7', 8' o n• não resistem a uma 

inspccçüo occulur. · 
S. .T oüo da l/alTa 

Não corr•crum h cm as oleioões nesse município; cm va
rias seccües ellas !'oram falsificadas. 

Na. ·Llidadc, 11
\ 211 o 'J" secções, não houve eleicüo, con

:l'ot•me o pyotcsto r.e!lo cm cart~t·io no dia ~q_ de janoipo !JOt' 
varios ele!lorcs, alfn'lllando a !alta do retmmo das dtversas 
mesas eleitot•acs o cu.ia certidão foi apresentada tL ,iuntu.' apu
l'adara de ,campos, como se vu da acta dos respectivos t.ra
JJalhos. No emtanl.o npparccem duas actas 1'ulsas uma da i' 
c outra da :J• scccão. Na 3' secoão foi incluido como votante, 
·sob n. 20, ·o 1Jleitor Armando Alves da Silva, quo .iuntamcutc 
por não ter ,Jnwido elci~fio i'uz um rcqucr1m<mto junto ao 
-1" escrivão de paz. 

Basta isso c mais o confronto das duas assignaturas pam 
so tornar cli.Wt\ a falsHicat.ão. Ha ainda umu dcclnracüo do 

Vol. III 1a 
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a;;rnl.o dn cnrwiu rlr• ~. ;Jufin ria Bana al'finnando ter ollo 
distribui'r/o, dii·ecLnur,r!l•• :: ·' [ll'r•.,identcs Jus mesas da 1', 2• 
c :Jil secr;úcs os Jivru~ Ploilorae~. 

Nilo sabemos onde lho r.l~ a lei ossu !1/.tribuirjÜO. 
Na n• sccçfl.o ha t.r•cs acl.us o duas listas do assignaturas, 

com u mesmo rusultado eleitoral. Nem hu mister de com
mr.ntarios. Basta o mais lcVIJ eon!'ronl.o entro as rluas listas 
de assignatmas. Dous i'alsi:l'icadores J'omm incumbidos da em
preitada e o resultado foi u suprema pilheria ·Qu'e ahi estú 
com o nome da eleição da G' secção. Nas 7' c 8' secções ha 
duplicatas, ambas falsificadas. · 

Requeremos :;ojarn requisitados da Carnara os documentos 
supracitados. 

)llun,:cipio de ltapcrnna 

Das 23 secções constantes do mappa levantado vela Secre
taria do Senado existem duplicatas do uuthcntic~s nas ~·. o• 
o 17' seccõcs. 

Süo falsas as quo toem os ns. M, GG c 7i. 
Nonlmmn. dellas •está acompanhada da lista de assigna

turas de eleitores, salvo a 17. 
Na rl:1 lt' secção, os nomes dos mcsal'ios Virgílio (iarcia 

de A~ovedo c Nicolino 1\!arino cst.iio falsificados, como mostra 
o documento n. 1, onde as suas nssignaf.uras estão reco~ 
nhocidas. · 

A da 6" secr)iío /a·n~ fnlsicada a assi~;mlf.m•a do Pedro 
Alves da Silveira, ,roconlmcida no documento n. 2. 

O Sr. Pedro Alves da Silveira serviu de presidente da 
111esa que se ~·cuniu. 

A da n• scr.cjiíO, Lmr. falsificadas as firmas dos mcsa'rios 
Snrzcrlello Corrêa de LaeBrda, Pedro /Nunes da Silva, Pedro 
Yiuir·a da Hocha o l'induro Fontoura, cu,ins verdadeiras assigna
t.uras, roconhecidas pelo l.abcllião que J'uncciona no alistamento 
uloitoral, se veorn no documento n. 3. · · 

A da 10" sccr;ão psosuo uma assil;;natura 'l'alsil'icada, a ílc 
Flavio Pereil'rt da Silva (doe, n. 1). 

A de 11. ~7:3, J7•• sc1;ciio, I,J•az duas ussitnmLul.'a~ falsas, as 
clus llliJ:omi·ios ;rosé Manool da Silva e Lindolpho Nunes Vieira. 

São i'ri!:nclos demasiadamente patentes c cu.io exame não 
d"uraiHla tompo. 

llB~uorcmos a apuracfio da !H" socciio, rm,ia transcl'ipcão 
de ucla ,juntamos. (Vide os documentos o'l'fcrocidos.) 

Mu.n·ici1l'io da illaydtilana 

Ni!sl.n municipio deu-se de facl.o umt1"org-aniwcão de mesas 
doiLorae:; JlOl' uma .i unta presidida rrrJlo 1" snpplcut.e do substi
t.ul.o do Jui't.o Federal, advogado Manoel José Fernandes da 
Oliveit•a, com clous membros effectivos o dous supplentes, 
como se vrliiO jornal sob n. 1. No emtanto, dentre as actas de 

'organizacüo de mesas enviadas ao Senado. so vê uma outra cm 

I ., ', . ' 



SllffBÃO IlM f2 DE JUNHO Dll '1015 "' 29!' 

quo l'igur;t corno Jll'esidente da junla um dos seus mcmb~s, 
cleilo pelos demais. . · 

1!:' IJcm de ver que esta junta não tem existe!ll~i~ legal, 
eles de que não foi presidida pelo i • supplenie à cima J•uferido, 
que so achava cm cxcl'cicio e compareceu il casa da Gamara, 
p!'CsirJindo a uma junl.a cuja existencia não póde ser posta cm 
duvida-art. 61 da lei n. 2.ô20. · 

J~loitas, nos te1·mos da lei, as mesas eleitoraes do muni
cípio e constantes do citado ,iornal n. 1, foram publicados pelo 
presidcnl.c da junta 1" supplenLe do Juizo Federal editaes do 
eonvitc ao eleitorado para comparecer ás urnas nas ·eJcicõcs 
de ao do ,ianoil'o c rle dosignaoão do local das sessões c dos .es
erivi'tos por l.muscripç.ão das uctas-,iornaes de ns. 2 e 3. 

I~ uo dia :30 de janoiJ•o reuniram-se as mesas oleitoraes 
das i 1 'socuões do· município, l'culiznndo-se ncllas as eleições, 
eomo se vô elos boletins de ns. 4 a '11, que conferem com as 
auU1rml.icas existentes no Senado; de ns. 145 a, HG a, '147. 34 
J 1,8 a, HO a, WO a, !51 a, 152 a, !53 a, i 54 a e 155. 
~:io estas as eleicõeH cu:ia apuração pede o infra assignado., 

J\s aul.hcnl.icas rlc ns. 145 a i5:i não sii.o verdadeiras, porque 
ns m0.sarios lJUO ne!lus assignaram, além do não se terem 
J'Ollll iun, l.rawm o vicio do origem, como já demonstrámos., 
11~ analyr.ando-as vllmos que na 1" se~•;.ão a authontica. ·de n. 145 
- l'ni l.rausct·ipi.<L por c8ct·ivão ad-/wc,.omquauto que o desi
;;narln l,l'llliscrcvcu a acta da clcir,ilo legal, sob n. 145 a .• .A: lista 
de eleii.OJ'Cs na authenl.iea de n. :l4G, rel'oronic á 2• secção, como 
(, de n. Jl,r, cil.ado, :foram assignadas por mcia,duzia de pessoas 
qull J'alsi.l'iearam r;rossciram•mto as assi6'1lill.uras dos eleitores, 
comparcmmclo mL 2" s•Jcr.•iío 151, dcixunclo do comparecer. 
atwnns ltf>. 

N:t autiiiHJI.ic;t da ii' s•'c~.~o, do n. 11,7, so vê falsificada n 
a~si!;nntum do oscr.ivão arl-hoc, porque não confere com a sua 
u~sigual.ul'a, qu;mdo vol.nndo nu 1" secuüo •Sob o n. 46, Votaram: 
15\1 ·elcitoi·cs, deixando apenas do comparecer -12. As mesmas 
falsi l'icaçõos de firmas c l;'l'ossniramcaLo se v rem nas listas quo 
acmoptmhmn as nuthcn l.icas do ns. 118, 1~0, 150, ~51, 152 
e 1'i>3 c o compaJ·ccimollLo ,Jc eleitores eoLo.iado 'COJUJ o numero 
dos qno faltara! H ~o eleYa a· gJ·anclc Jlorcentagem, que não B 
de act•oditar. F.' de not.ar ,qno o escrivão que transcreveu a 
acl.a da !? so•:oão, do n. J50, 6 o mesmo que transcreveu o. da 
7' SOC()ÚO sob Il. 11511 , . 

. Esl.as oleicõos não devem, pois, sor apuradas. 
(Vide os documentos ol'fcrocidos.) 

• 

Macahé 

Duas juntas do organização de mesas. 
Uma presidida pelo i • supplcnto do substitut.o do juiz 

soccionnl Mnrcilio Goncalves •. 
Outra presididu pelo 2" supplonl.c do mesmo juiz :Alberto 

llocbo Ximonos •. 



.' :,\1'/NAES !lO SENADO ,; ~· 

Ambas organizando mosa.s e Jlet·autc estas se procedendo 
a clekües. 

Pareceu-nos mais prudente, uiaute desta. duplicata, vigo~ 
rn,::wwttle al.acatla fJUL' am!Jos os lados, pôr de parto o resul~ 
tudo deste municipio. . 

Acct·cst:u que isso não altera o rcsultuuo da clcil;iío .. (Vido 
os docmuctllos offct·eciclos.) · 

s, .VideUs 

Un~ouulJ'u easo do tluplicaLa de mesas eleiloracs. 
O I" supplcnte do substituto do juir. seccional Fmncisco 

ue ~\ruujo Ponl,t)S compareceu, no Paco Municipal, ás 12 horas 
do t.lia :JO de dezembro pruximo findo, a!'im do presidir a junt:t 
úc oJ·gauiza(:fio das mesas eloitortws que deviam funccionur 11<1 
actual legislatura. l'or não terem comparcddo us demais 
membros da Commissã(' de Revisão do Alistamento, deixou o 
dito juiz de reunir a junta. . 

AIJ,;uns membro~ da alludida Commissão, reunidos clandes
J.inarnent.e, Javl'Uru uma acta cm que ueclaram ter organizado 
as :;iJpt•a meu<:ioHadas mesas. 

D'ahi uma duplicata de cleiuõcs. . 
ü citado supplentc do ,juiz federal coJJvocuu as mesas do 

f.l'ienuiu anterior, enviou-lhes os livros c, perante ellas, correu 
a eleit;ão. , 

Ao mesmo tempo, perante as mesas <Jue se diziam. org'a~ 
.Jlizadas pela clandesLiJJtt ,i unta a que já alludimos, se procede a 
uma uulra eleit;ão. 

,\Jus, so as mesas aosim vryanizudus partt a actual Jcgisla
f.tll':t são uullas, egualnwute uulla ó a. eleiuão perante cllas 
i'cit!Li pur sua voz, valida não se póde julgar a oleit)ão pro~ 
sidida pelas mesas <lo tricnuio anterior, cujo mandato ll:ttin~ 
guiu-sc J!elO lapso de tempo fixado na lei. 

'rE!lCBinO Dlti1'BIC'lQ ELlll'l'Oll.\L 

Não computadas as duplicatas, o resultado accusado pelo 
ma[JJ!tt ú o scr:;uintu: 

,votos 
Dr. 

Dr. 

Luut•eJJCO Mat•itt t.lc Aluwida :Uaptislu '(Bal'ilo Llu 
l\liraccrua . .......... ·-· ......... u• ·- ............... ;· 

Miguel JOtllJUilu Ri!Jciro de Carvalho .......... - ..... .. 
7.058 
3.025 

As t.luplicatas são doR munidpios de Santa Thut·e~a. Mau~ 
gaml.i!Ja. l:;apucaia ( G :;cc•;õcs), Barra Mansa ( ü ·scccõcs) u 
~. João ~lrwcos. 

EuLr[JL•um nu Ser:retaria uo Senado c figumm no mappa 
llllms actas t!e supposla cleicão cm duplicata do í\ngra. dos 
Ilois', 

Esses vapeis, entretanto, niio podem sei' tomados cm con
sideracão pela Commissão de Poderes, porquanto se ~erifica 
nun1 rupido exame, terem sido postadas ua upencia do porrcio 

···:' 



SllAS,io EM -12 111~ ,TlJNtTO DE 1(l·tr. 

rlo Catlnle, c•m 3 de fcvcreil'O, devendo-se, portanto, mandar 
eliminar do mnppn as vota~ões nclle consignadas. 

Em todo o cnso, n abaixo nssignndo ,julga. convellient.e 
ullrg·ar o seguinte: 

1 ", que esses papeis nem podem ser considerados eomo 
cr'1pias authenticas dr• ada;;, por lhes falt.urmn as ussigmtt.urns 
dos mcsm.·.ios: 

2", que as a;;silgnalUl'as, como sendo dos mesarios, lan
r:nrlas no encerramento das listas de i'irmas de eleitores que 
acompanham esses pupris, são grbssciramentc falsificadas, como 
a Commissão pódrJ verificar comparando-as com as das nelas 
remcLt.idns regularmente do Jogar da elciciio, as ·quaes são ns 
que J'ol·am cm t'úrmn legal transBriptas, como provam as rJer
tidüc~ ora ·cxhibidns: · 

:J•, que as assignatm·a.s do lermo de) encerramento !ln li;;ln 
amtexa :í suppostn actn. dn. 2' scnção est.ão até !'citas todas POl' 
um s(J ·puuiJO; · 

:,", ·que a supposla acta ria ·I' srJcçfio n o termo ele eneorrn
nwnLo ria Jisln anncxa, são -rio punho do snpposto sccrolnrin 
ria mesa Almaf'in,Jo 'l.'rJixeir•n cln. Cunha, e esta mcoma pPssoa, 
sob o nomn dr .Tofio da Coot.a Nunes, escrevn11 n. nela e o termo 
rlc cncf'!'J'amr•!lt.o da votnr:ão na 8' sccçãn, eomo secret.nrio da 
mesn. eles Ln. •· ,,,.,. ' 

.Da evi!lonl.e fnlsiricaçiio das assignal.uras de elnitm•os nas 
lista;; ,iuntas a ·~;;ses papeis, nem vale n penn J'alat• •.. 

As;;im, pois, eomo duplicatas passiveis de exame e ,iuJg·a
menl.o da Commis;;fío. não lm senão as remettidas dos cinco 
munir.ipio;; supra ·J·el'ül'idos. 

Duplicata de SnJlUcnln 

As eleições vcrrlarleiras, pror.Niirlns cm Sapncain, dornm o 
sdguint.c rosult.ndo: 
.Dl'. J,oul'lm~o lllnrin de Almeidn Bnpt.ísln (Bnrão de Mi-

T'nceJna.) .•.•••.•••••••••••••.•.•••.•• - •••••• 
1)1'. Mír;url .Tonrruim ni11eiro do Cnrvnlho ............ . 

As .nrla;; l'nlsns tliío o sr:;:uinl.r resuJI.ndo, excluirias ns duns 
.~ec~iir.~ da Appn<'N,ir.la, onrle nu o I! ou v o dnplicatu: 

.narão do ·~llrnceJnn ............ , .. .................. · .. : 1~1 
Dr.·, ·!\ligurl de Cnrvnlho ............ ,......... ..• . . . . . . ~H.7 

Jndopürulrnl.r. dr. qualquer prova r!ircct.n da fl•nndc f!lJe 
inrruinn ossns net.ns, a invrmsirnilhan~n dossr resnlt.ndo pOl' .~i 
~ú hnsl.aria pnrn domonsll'Ur a ;dmuln<;iio. Em Sapuca ia, o pm· .. 
t.irlo chefiado pelo ·eoronfll Fr·:urci;HJO ~lnrcondo;;, sol':l'rendo l'Urln 
hosLilidnrlr dos ~·ovrrno;; osladunl e fedrJ•nl, deu no Dr. Nil<l 
Pr!.•nnha .\92 vol.os Jl:ll'l\ fll't!sidllnte do Esl.ado nn oleit;fio do 
,iulllo r.lu. 'l!Ht,, ernqunnlo o enndidato Frlit1inno Sodl'Ú obtinho. 
apenas 25 votos •. (Vide o document.o ora cxhibido.), 
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ANNAilS DO 'sllNADO 

Qur.m n.dmil.l,irú. que osso partido, viclorioso o do posso do 
poder· em janeiro de 19iú, minguasse cm forcas ac> ponto de 
não conceder aos sous candidatos nem uma centena de votos, 
ao passn que o partido contmrio, tão insignificante c mofino 
quando no JlOder, crescesse roponl.inament.e na opposição, o 
tanl.o, flUO ablirrolou n seu candidato com perto de 400 votos? 

Rão, onl.rútnnto, abundantes us provas directas de simu
lar;ão ongendnul:t [Hll':l ferir o candidato cm seus direitos. 

Digne a illuslmda Commissiio considerar: 
i", os mosnrios são os mesmos, nas actas legitimas e nas 

falsas, enm "xrlf•rr;iio rle Emygdio ,cnndido Barbosa, da 1" scccão: 
Octaviano Vidul de Miranda, da 3" secção, Laurinda Martins 
de Casl.m e Vicente Francisco da Silva, da ú" secção, os quaes 
estão subsl.il.uidos, rospccLivamcntc, nas neLas· falsas, o pri
meiro por· Francisco Cardoso Franco, o segundo· por Sabbado 
Bronw, o l.er·crdro c o quarto por .Toão '.l'elles da Cunha Camara 
o Osot·iu Fernandes Silva. Os bolcLins juntos sob.ns. , expc-. 
didos pulas mesas das cinco primeiras secoões de Sapucaia, 
não só comP,rovum pela sua· conformidade com as actas favo
ravnis no nllaixo assignado, a sinceridade rlcllns, mas· ainda, 
contendo o rüconiJccimcnl.o das firmas dos mesarios, permittc, 
pelo eonfronlo dessas firmas com us que estão exaradas nas 
actas, a verificação de que são verdadeiras as duas netas go
vorn is las o são fa!sil'icadas as lançadas nas act.as opposi-
cion istas; · 

~". na primeira c segunda secção votaram eleitores do 
m11nieipio v.isinho (Garmo) por 1'alt.n do mosa que lhes rece
]Josse os v o los' 

As actas sinmladas não mencionam a occurrencia, e só 
nfin a mencionam prnrlisnmenlc porqne são simuladas; 

:!•, na nela l'n.tsifir.ada da ~· sccçü.o, o falsii'icador com
wol.f..,u ;.;·mvo dnscuido: c~cl'r:vcu com profunda difJ'm·en•;u. que 
salta ú vi~La, ao primeiro nxnmc, o nome do mesario :foão da 
Veiga Bily uo J'ceho da acta e na Jisltt de assignaturas de elei~ 
toreo que lhe está nnnexa: , 

''"· na ·suppo~La ael.'a tla "' secção foram omilLidas as as
sigmll.ur·as dt1S nwsal'io>, o qrn, l.ir·a JJJesmo, ao papel enviado, 
o 1\:tJ•a.clnt' du auLhnniieas; · 

G", a lista :HJIICXtL :í neta i'alsa tia 1." suec;ão .conLúm n. as
~i~nal.ur·;~ do L'l<·il.or· li't·arrcisco Ma1·condes Machado .Tunior. Este, 
tlll].<'t•lanl.o, ,; ••lnitor· da G" seet;ão; e sua firma nesi.(r pnp•ll esl.ú 
gro>st~ü•arnnnlo :l'alsificaua, rromo s•; veri1'ir.a, BOrnparando-a com 
a d:t flnJ·Ia quo .iflnlnmos; 

'li", J'inalnrenlrJ, as actas lranscriptns· pelos orficiaes com
pel.ontes c 11os livt·os propl'ios são as que o abaixo nssiJ;'!lad:o 
defenr!u cumo vrmJadeiras, m11no su v•) dos rlucumontos. 

O almixo assif;nnrln pede, pois, sejam ·r:ompul.ados os vol.os 
eonslanles das ar:Las log·il.irnas de Snpucaia, das sec~ües 1', 2~. 
3", .,,. '' r.•, ~u,ios tatues J'or·arn acima indicados, rlcsprc~nndo-sc 
as actns, r:u.ia J'ulsidaue fica all•Jil'Utht u pr·ovnda, (Vido os do~ 
cumcntos orfel'ecidos. 



SESSÃO EM 12 Dll ,T!lNHO DE 11915 29~ 

Dn}llicnta em Mnnonmti11a 

A duplicata de 1\Iangaratiha é de mesas e de actas. 
Pm·an Lo uma série do l.res mesas. (uma para cada uma 

das tms secções eleil.oraes do municipio) procederam-se ás 
c!ei~ões cujas nelas rlfio o seguinte resu!Lnrlo: . 

Votos 
Bnrãn do 1\'liraccma .................. .............. , . . il15 
Dr .. Migncl de .Cnt'valho ............................. ,· 

Estas clcicJiles devem ser eompu L!l{las, porque as mesas são 
legues, eomo se vcl da act.a di: or::;íiniza_ção em tempo re
mettida no f3'cnado, c :t votação é real. As netas não offerecem 
duvidas, c a da :3• seerJiio (Hnnurnssú) mnnciona a circumstancin 
digna de nota, ele perante Pl!O. havf!rern c:omparccido 51 elei
tores do municipio dr: Itat;ualiy que ahi votaram, por não havr.r 
mesas r mm idus no Jogar ond1: el!es são qualificados, e cu,ios 
LiLulos, tendo sido J•cl.idos, J'r11·am depois, na fórma da lei, rc
mcl.l.idos tí .• lunla do r.lisll'iclo. A rcquisiçiio desses titulas pre
:l'r.riJ·:í a Commissfio 0sl.nhr.lcccr a realidade da votnciio pelo 
r:onJ'J•nnl.o das l'irmns dos r•lritm·cs nellcs cxaradas com as quo 
se cnconLf'am na listo. de nssi:;nal.urns nnncxa á acta. 

As nleiçõcs, qur se dizem fcilas pcr•antn outras mesas c 
cuJo J•nsnll.ndo, rlivm·sn do uc:ima cspncifieado, consta do mappn, 
nã" podnm pl'eva!rr:nr. Em pró! da mJJiidndc dessas mesas 
mi li ta vnli cmr.n l.n p rnsu m pr,ão de si mulucilo, resn Han te d.o fac: to 
do hnv"l' sido poslndn cm Hn:;unlJy, munir:ipio diverso. n cópia 
da J'CSfWt:l,ivn nela r!P organiznr;ilo rmnnLLicln ao Senado, como 
a Comrnissãu vur·il'i~:a!';\ 1:xum·innnclo o cnvo!IWJ'o nrchivaclo com 
r.ssa r:tl11ia. Robm seJ'Cill nnllns n.~ mesas, ns proprins r.lnições 
são falsificnllns, pois o cxamn rins listas de assi~"llal.nras dos 
nlr.Hot·cs nnnnxns n. r.•HHls :H~I.a::.; rnnst,r·a qun pow~a~ po~soas 
tomaJ·am a ~i o i.J•.tbnllin d~ ''-"'l'I'Vf'l-as Ioda~. (Virlc os ]lo!dius 
ot'l'cJ.•cc'i dos.) 

DnpUcn.tn. r/e. Sn.nf.a. Tlwl'eZn. 

Nr.sln nmnieipio, :í ,•.onvncmi)Íln elo magislrado competcntn 
compaPnenJ•aJn apenas r!nus m"m!Jros ela Commissüo revisora 
dr. alisl.amPIIIo, qtll' fnPmm·arn n .iunln oJ•gnnizarlom das musas, 
nos l.rr·rnos 1l:t a1:l.a enviada ao Rmmclo. 

Outra junta formada nom maim· numero de membros, 
t.nmhr.rn pJ•nl.rnrl" ha\'l'p l'unr.r.innndo, mas o documento junto 
;, contcsl.nçiln elos c:anclirlntos nanl Fcrnanrlcs r. outt•os, na Cn
mnra, pl'ova. que, sr. r.lln l'nncr:ionon, roi r.landnsl.inamenl.c e 
pm·tanlo c:om nnllidh.cln. . 

As llJPsas ot•inndas dn. primril'a Jnnl.a silo n~ lr.f(nr.s c, pms, 
rlcvr.Tn prPvnlPCP.I' nR t 1 lt 1 ic_:õn.~ pn1· r.llns PN!Rirlidns, o eu,io rr
sull.ndn 1: n !·wgulnt.c: 

Hnrõn rln ·Mirac~rma.,, ~.,.,.,,,,., ..... : . ....•... , .HR 
Pr. l\ligueJ do Cnrvnlhn,,,,., .... , .. ,............... (J 
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As outl'as rl••i(;cies sn,IJc serem nullns, JlOI' emanarem de 
mesas conslituidns :f'l'audulentament.e, siío fnlsil'icadns como se 
vci das listas de as;;ignnlul·as dos elo,il.ores, amwxas as adas n 
!'Pitas ovitlentemcnte poL· meia duzia de 11essoas. 

JJnrra Mansa 

,!\leste mmllCJ]l!O tambem a duplicata é do mesas n netas 
cm seis das suas 10 secções. . 

Uma série de actas ·provém de mesas organizadas Jlnra ·O 
lr.iennio de 1012 a 1RJ.I.,. 

'facs mesas constH1ildas para servirem durante a legis
lntnrn l'inda, nos termo;; do arL. Gn da vigente lei eleitoral; niín 
liulwm nualidarle pam presidir ;ís cleie;i.íes de :JO• de .inncit•o, 
rxtincto e~orno entiío se aellava o JlCriodo de suas !'uncções. 

Aell!'usce que, conlt·a a at'1'iJ·ma<;ão dos opposicionistas. o 
snpp!C!Jltr dG suhsLitul.o do .iui~ seccional, em Barra i\lnn;;a, 
n:rJ'irma que metliante eonvocaciío sua, ·a Com missão de revi~iío 
do nli:4l.nmenlo ::if! -r•m1nin 11n époen lH'OI)['in n Ol'ganh:ou as 
llll'Sn., para o l.l'ionnio ele Hltú a 1·9!7, como consta da acta, JlOl' 
d1pia, I'C•Jnel.lidn ao 8rnaelo. · . 

:\ ,;imp!r;; allc>gaefio ek sinmlnçiio niío eleve prevalet\Cl' 
•~oni.J•n r•s;;c; doeunwnlu. '' <'111 qualquer caso 11 invalidade 1!as 
so~n111las não sanaria a visccml nullidnde dns tll'imnil·ns. 

Aindn: ns Ui=dnR de assignnLurns annoxaR :í.s nela::; 1!ns 
eleições p1•oeedidu;; perante ns mesas antigas siío grosscira
mcnf.o l'alsil'ieadas .. eomo se "cl ;\ primeira inspeccão, acon
lrcondo me;nno que na da 2' secção, duas vezes foi escripto o 
nome do mesmo eloilm.• GiJido de Oliveira Rocha. Os officins 
rio l'IJilJrssa dessas nelas nullus e falsas são todas datadas de 
1 dr t'e\'üi'Oil'o; o posl.o partissem rle Ytll'ios districtos do mn-

. 11ieipio, nl:;:uns t!islantes muitas !rguns uns dos outros, suo 
todos cscripl.os pelo mesmo punho 1 ! 

nrvcm. poi~. sm· rr.pr.llidas pela Commissão essas nctns 
nnllns r l'nisil'icnrln.~. 

l>LETQÕF.S SE~! DUPJ,JCA1'A 

llnauahu 

Riín PÍ\'ndns de rmudc, c assim nu lias nos termos do cif.ndo 
nrL. llli ~ da lr.i eleitoral, ns r.lciçiies que· se dizem feitas 
nns sewr.õcs tn·imr.il·n. sogunda, tr.rrnil'u o quarta do municipio 
de TLaguah~·. As I.I'CS primeims. com séde na cidade,. niío se 
.,eJr.lll'amm pela simples rnziLO rle niío se reunirem as mesas. 
A prova <'• que 'iíl !!leitores, que! deviam ahi votar, i'ornm obri
g-ndns, lHt nuí"rnrdn rlas mesas. n ~o LJ•nnsllOJ'tne 11nrn· a secção 
visinha clr• llnrmJ•us;.;í (:l" elo município 'r]ll ·Mam;;nmLiba), one!n 
f'llJ',Jct.ivuHl<'lll . ., rx<'l'ut•I'Ulll n sr.u direil.o, como RO vci da aet.a 
dessa elcic;ão que menciona a o~cuJ·rcnciu como n consequcnln 



ret.oncão dos Litulos d•'ssrs elt!il.nro;;, nltrriormr.nte L'emoi,Udo,; 
(t .Junl.n Apurnclorn. 

Esses cleit.ot•cs tivcJ·am mesmo a cautela de fazer pro
t.o;;l.n Pm eartol'io, no fJtJal ·~omignarnm o mol.ivo pelo qual iam 
voLn1· cm RCCL'ÚO diversa elas que Jlws competimn. 

AeeJ•esco mais a seguinte circnmstancia, que prova inteira
mente que ns ~leicõos das .t•o1'eridas primeira, segunda c Lrw
coira sce•;õcs do Jlagunhy J'orum, não apenas clnnr.lostinas, mas 
falsificadas. 

Os til r;leil.ore;; que votaJ•am cm Itacurussú. assignaram nas 
listas rcspedivas podendo a commissüo confrontar. as suas 
J'irma;; com H:< constantes dos Lilulos enviados :í Junta A'jlura
riOJ•a " cu,ia rcquisicfio •í pedída pelo abaixo assignado. 

Pois hem, quusi todo> ellcs figuram como votando 11n• 
J.rr.s ;;ceeües rir. lt.ag'lmliy a que pertencem, tendo-lhes fal
.~il'if.'adn 'n.' Jit·nm.' nas listas que acompanham as netos dessas 
;.;pc~,;-úes. . 

Assim: Antnnio Vieira de Aguiar, n .. ; na 1" de Hwguah)' 1\ 
[I n. J I !l na INecirn. de l)!angaml.iba: Antonio Gomes dos Santo., 
11. :!. 11rt pdrneit·a •l ·1:?2 na segunda de i\!angaratiba; Antonin 
f'ilva n. ·Iii.\ na pr·irnr.i1·a ,; ·122 nu segunda; Abclardn de Frciln< 
.Snmpaio ~1. Ilrt pl'imeira 1\ ·12:3 na segunda; Annihal Anlonio 
All·r.s li~ na primeira .:. 12-í na segunda; Atnlibn Suzano H na 
PI' i rnn i •·n ,., I:! l na segunda; Beneclicto i\1 atheus da Silva na 
Jll'imeil·a ,; l ~li na segunda: Benedieto .Tosé rle Oliveira 77 na 
primoira •í 127 na srigunda; Caetano Ignacio Camara 100 na 
twinwit•n ,; -!SR na .~ü:;unda; CÜe[ano dn Silva 102 na primeir:L 
é 129 un sPgunda: Donatbo Alves dos Santos 108 na primeira 
c J :H nn segunda: Emigclio Pinto do Figueiredo é :117 na pri
meil'a e 132 nn segunda; Enéa;; Dias do O. Wnuderley 6 12;0: 
11a primeiJ•a 0 13:1 na ~egunda; Esequiel Simiies Godinho é J2!i 
na Jll'imoim e J.:l.\ na segunda; Francisco .Tos•í de Oliveira, 
,; 13G na primr.il'a r, l~lG na segunda; Gentil Pinto de Fil;ueiredo 
6 ;, lta segunda de,Itncm·ms:í o 13~ na terceira de Mang-aral.ibn; 
.Tosé dn I.imn ]IJigneiJ•erJo, n. 30 na primeira i\ H2 na terceira: 
.Tonqnim ~lachndo da Silva, n. :37 nn. primeira é Vo3 nn lm·
ecirn: Jofio Quaresma de Brito, n. \H na primeira ú ·l.\1í na. 
lot•uoira: tnmlclino Fm·rcira Bra?.il, n. 1:l8 na primeira é 1-\!1 
na terr:cira; Laudelino A?.nJ•ias ·do Souza, n. :l13 na primeil'fl 
•í :I.GO na l.erneirn; .Tosó Jlernnndes da Silvn n. H na primcit•:t 
1l HIO na Lerenil'n; ~rnnoel Frmwisr:o rir• Brito n. 12 nn torcril'l.t 
de Itnguahy ,, n. ·J\511 na l.err:oim rlc ?llangaraliba; Mnnoel Jllo
J•encio Fei.it'•, n. -!7 na lr.rc•'it•n, (• ·n. lil~ na seg-unda; Manar.! 
PNI!·o da Cosln n. :)ij1 na lnrech·n 1J n. t:m na :o;C!gnnda; l\[nnor•l 
.Re11Lo ti•' Oliveil'll, n. 3:í nn t.rrceim, ,; n. IG-í nn M!l;undn: ~fnno••l 
.fnaquim rle Brilo, n. ·l:lnn tPI:ccint ,; n. lG:í nn segunda: ?lfnnoel 
;ros,; 'ruixr!il'n, n. s na t.erccim 6 n. IG!\ nn srgunc!n: Xal'
td>~O lll'nneiseo rle Siqur.>ii'a Alvrs, n. !\8 nn l.el'eril'n, é n. ·IG7 
na .~cgundn: P•'•h·o .Fnt•t•Pirn Lima. n. 82 na I.N•r..eil'n, é n. ·liíii 
IHL srgunrla: Pedt•n Antonio da Silvn, n. tiS nn t.crcnil'a, dn 
Itu:;tunh)' ,; n. l:i\1 11n tn•·e•Jil':t do }!an~m·uli!Ju; .Pedro ;\dnlplttl 
de Figueiredo ó n. 7G na tercoirn c :lüO na tcrce,irn; Pedro Se-
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bastião de Mcllo é n. 70 na terceira c 161 na terceira; Pro
phc.cto Francisco Fernandes Alves ú n. Sü na terceira o 162 
na terceira; llandolpho da Silva Gamara é n. 101 na terceira 
o :!ôa na tel·ccim; Sebastifio Arl'uda de Brilo ú n. 120 na ter~ 
.coira IJ 104 nu tet·coil'u; Tito Alves de Santiago ó n. 122 na 
terceira e lGii nu temeirn. 

Quanto :i !," secção de Haguahy, a acta respectiva vem 
acornpanlmda de listn do assignuturas de clcil.ores que prim.c1 
(acie se reconhece serem l'n!sii'icadas. ]~ssas quatro secções, 
PO!'tan/.o, pm· oivadas ele fraude IH'ovada, devem ser annullada>, 
descontantlo-so .aos eandidatos os su1Tragios ali i J'rnnclulcnla
mcnte ohtido:;, (Vide os doc:nmrnl.os offerPciclos.) 

Carmo 

A m·:;an i~açiío das mesas '' i Ilegal pm• fraud ulcntn: dn
ram-sr. eo11w incJicarlos para as seis sec:(;ões do município vnl'ios 
mr.su;•ins, quando um verdudn nnnlium ofl'i~io de aprescnta~ão 
de mesa1·i,J foi IJXhii.Jiclo :\ .i-unla. (Vide o documento.) 

Nosso municipfo sú l'unccionou l'O::,'Illarmcnlc a i • sccçfiCl. 
Na 2" urn eonJ'lieto rebentado em meio dos trabalhos, antes 

de J'ni,lu a apumção, J'c~ debandar· eleHorcs c mesaJ·ios, c estes, 
em lagar il;no;•udo, clandcsl.inumcnte. falsificaram .a apura~üo 
constante drt ucla rr.rncl.tida ao Srnac!o. A nela narra a occur-· 
l'cneia, mns, cleturpando o J'ucto, p!•oetH'n J'ar.er crer que os 
trabnJ.l;os se ull.imuram em bün ordem " o resultado real da 
eleição (: o consignado. O pJ•ol:csl.o l'orrnnktclo por cinco clci
tm·os diJSI!lll!lle a ael.a ( ) . Grn11 qual drsscs tlocumcnlos 
csl.:i a verdade? 

Cont· o protesto, não c:nrn a acl.a. A nrova tí que esta apenas 
COI!I:ecln ao candidato govemista dous votos; ora, ao mono~ 
rlcvnt·ia c•lln rcuui1· os votos dados pr,lns seus ciuco cot•t•cli
gioum·ios, que, Lendo votado ,e vendo l'ramladoB os seus votai, 
J'omllt pr·otrJslat• em •Clll'lorio. Na 3" c na ''" scc(;úes, com silde 
Lam!J,•m na ciilade, o disl.uJ·l!in " eonscquiJ'nl.es correria~ da 
2" snt!(;iío ot·iginm·am panico rJ l'uga tanto dos elcil.orcs, corno 
dos rtli!stu•ins, o t:OI!I.t·a a acta, rtun estes iam fubricat• c:landcsti
nanH,nl.o, cleit.m·es do urna o ouLra scccão, em numero do 
l!inno en·da urna, l'oJ•am pr·o/l•sl.a;· nrn IJ:tl't.orio ( ), acont.u
'''''HJn, eomo ll:t ~" scJt•Jfio, qun as nct.as fr•audulcntas dilo ao. 
abaixo assignado apmm;; eint:" I'OI.os na :l" e dous votos na 4", 
quandn supfJOIHlo que ellc al1 i não l.ivc,sse por cormligionarios 
~iniío os .10 eleitores pt.•otcsl.anl,rs, ao menos cinco suHragioi 
lhe ~:abrwiarn cin cada uma c!ellas. 

A ·:i" sccc;ão (Cor•t•e'gn t:!a .P;·ata) C! a fi' (.Porl.n Vcl!w c.lo 
· Cu!lh:t) não funccionaram, sendo 'l'nlsns o J'r•:uJdulcnl.as as atJI.as 

l'emel.l.idas, 
Os l'i~r.nn.~ c]c~ignaclos pelo ~:anr.lirlal.o n Dl)]ll!l.ado Mfi!'CJO!ldrs 

.Tuniot·, JlUI'U uma o outi·a, protesl.arum eonlrn qualquer aatn 
que ullnr·int•mc~nl.n apparcJcessc ( ) n l'Ccusndos nn 1' secr,ão, 
(r:idaue), o; vol.ns dos clnilot•cs da "" sm:~.fio, soh fnndumcnto 

HllC cxcluia l.am]!Ctn a ildmissüo tlos da G' ali i nctualmcnlo cmn-
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parecentes ( ) uns e outros utilizando-se do mesmo trem 
especial que os transportára úquella cidade ( ) dirigiram-sfl 
para Sapucaia onde votamm nas secções 1" e 2", como se vê 
das actas dnhi p!·oeodonl.es. 

Os l.ilulos que, retidos pela mesa, foram, na fórma da lei, 
remettidos á junta, forarrí requisitados á pedido nosso c per
mitl.rJm confi'Onl.ar as assignaturas nelles exuradas com as dus 
listas, confl'onto que evidenciará serem lcgt.iimus c verdadeiras 
as Sf~gundas. 

TrJonUco confronto pódc c deve ser feito com as assigna
turas aLLribuidas a esses eleitores c constantes das listas que 
acompanharam as actas falsas ela 5" c 6" secções do Cal'rno. 
São muitas as assignat.uras assim falsificadas. ~ntre ou~ras, 
c eorno simples amostra, citaremos ns seguintes: 

Hot•acio :ros6 Fcnni1·a n. 107 na segunda secoão de Sa
pucuia fib'llra como n. 81, na quinta sect;üo do Carmo . 

. João Campanari, n. nn nu scr;nuda de Sn.pucaia •í n. 30 na 
soxla elo Cai·mo. 

Modesto .Tos•! de Cat·valho, r1. 7G na scgunda de Sapucaia 
·.; r;7 da sexta do CaTmo. · 

rA:ntonio Leandro Cruzeiro, n. 78 na segunda de Sapucaia 
!J n. :!5 na snxta do Carmo. 

· 'Altino Joscí de Carvalho, n. 81 na segunda de Sapucnia •í 
n. !H na sexta do Carmo. 

Fe!icio Victor Pereira, n .. s;,· 1ia sr.gunda de Sapucaia iJ 
n. no na sexta do Carmo. 

Eciuat·do Simplicio Gomes, n. 01 na segunda de Sapucaia 
·ú n. sn na sexta do Carmo . 

. Tos,·, l~duardo ]~cal, n. % na ,sr.guncla dr. Sapucaia ,; n. 7l 
nn s••xl.:~ do C:~rmo. 

nul·nldn SimlinH ~rnixrdrn, 11. nn na. scgnnd:t t]p ~npncnin J 

é n. ·l O.'J nn. ·~u~xla do C:.tl'mo . 
. ro,,j Bo!'ges dt~ Azevedo, n. ·I 00 1m sn!;undn de •Sa]lncaia 

~~ n. na scxtn. dn Cn.t·mo. 
O •)il•il.ot· i\!aund Fmndseo dr' Pault1, qu:iliJ'icadn na sexta 

::weefio do Cnrmu, :wl1ando-sn de pa~Hrt::;"l~lll na cidade foi eon
sl.ituido fise:tl nn. l•rintuÍ!'U sm:~;fio pm· um grupo dG tO •>lci
!.oi'CH; assim voton o assiA'!lou a afli.n. O l'alsil'il'a•lOI' tia nd.a 
cln sPXl:-t s·~~~ciio, it:H10I':Jnôo Lnlvú~ t1 rrwt.o,· dnu esse ·~leiLm• 
~~nnw um do~ eompar·t~eeul.eH o vol.nnl.us 110~::1a 1'n.lsn. cloit.:.ã•J. 
ondn o1'1'nctiVauwnte sou nomü fjglH'a nu. li!ila tln n.:=;RignaLUI'H:-1! ! 

;'i'ão ,\ P'''wiso cli~ot• mais put·u. d•!munsl.ru!' :t l'alsidutlu das 
· eleicün~ do. Carmo; cm.iu annull::u;ão, salvo n. pl'imcir•a Sl!<:(:fit\ 
,: n.~sim 'PilrlirJa. ~1úlo itbaixo assigna,lo, deseonlnndo-RB do l'r.
sullado tol.al os re~ultados 'ptl!'l:inos llOnsignados nas nelas 
dr.ssns secções em nume!'o de cineo secções (2" ú li"). 

_ Bm·ra Mama 

A i!Jtll.a da nonn secção, posto qnn niio tenha duplical.1, 
nfio púdo SCI' apni•ntla, pol'qun u musa resppcJ,iva sendo das 
.eleitas pura o lricnnio findo ú illogitima pelas rnzür.s ,já nddn-
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ziclns cm J•olaçilo :'Is Rni~ outras soc(;ües. Al•'m disiHl, n olei(•~o 
é :l'nlsa, pois que n ·Jista do nssir,"'lnturns de llleitores foi ma
nii'ostnmeute eonfeeeionarJn 1por meia duzia do pcHilnas. 

E ainda: a acta declara torem votado negsa seccfin muit.o.~ 
cloitorcil du dr•cima, eu.ios titulas 1'icarum .retidos e nmhi-, 
vados. O dost.ino J,)gal qqo ao cc1~to 111es ~cria cindo, si ~ssn 
reten(•ão fo"c verclndeiru, era a reme;;sa para n Junta Apu
radora, o ·nfio o archivament.o. E a prova. de qno osso ar<•,JJi
YamcJli.O ,,:, uma pllantnsiu, tcl-a-!Jn. a :Commissiio ,f'equisilanrln 
esses I itulns :í mesa quc mentirosamentc declnt•oLl hnvcl-f.>il 
J•ctido. (A J•rqnisir;fio foi feita n nosso pedido, c os J.itnlos 
não virmm.) 

Cumprr, poi;;, desconLnr n \'ot.ariio nellu r.onsi:;nndn.. 

lle:cnde 

A r•lciçfio da secção unicu de Pm·to nnnl <í ni1lln pO!' l.rr 
n. rnspcel.ivn me~o. recusado ndmit.l.il' o fiscal elo candidato 
Teixeira Braridiro. Bem assim é nulln n dn seccão de Vm·g·rm 
Grnndr•, Jlorquanto hnv<.mdo compar~r.ido o votado Gr. cleil.or·rs, 
para rlr.oputados, qur• dispunham do26'Ü' sul'fmg;ios, a neLa. r•u
trct.onlo, disJ.ribnc nada menos do 272 <Jnt.J•c o;; vnr·ios candi
dalo;;, o que ú Jlrovn mnLh cmatica de J'raud•~. havendo o.inda n 
r·ccusn elo J'iscnl. · 

Valença 

A listn de nssi:;nnturns de oleitopcs rla G• sccoilo 6 t:mln 
fnlsificndn. 

Hn a dcsprc7.al' us ,scecõcs H' c :12' por cslarmn ns nct.n.~ 
rl~sneompanhadas das listas rlc assignatnms dos olcilorr.s. A 
acLn dn' !l' soo(:iio niio veiu. clwgnndo ao Senado roprmns n li~la 
de nssig·natnrn~. 

S. ltlarcos 

A rluplir.ntn nrsl.c munir.ipio, dando votnr.fio snpr.rior no 
Dr•. Miguel rlc Cal'Ynlho, >í 5imnlada, J.nnlo na orgnni?.n.~ão dug 
mrsns, ~uc prr.sidir•am a e;;sa duplicntn, como nas elcicilr.s 
que f1ernnt.r elln se .Jlt•etrmdr. haverem sido J'calizndns. Qunnln 
its mesas, hnstn .consirlr.mr que •s6 com n · actn de cleicfi·o dn: 
:1' secr•fiO, ·C 'incoppornda a ella, >c rnmett.cu 30 Senado n nrola 
ria organiznrJiiO rlus mesas. As listas de assignnlma~ sfio nvi
dont.ernenle. JnlsiJ'icndns; de uma secc.iio, a 1', tomos hol~Lirn 
( documont.o n. . ) , fJUC offerccemos pum compr·ovar· n yr.
racidnde da aul.lr<'II.J.it!a logi'l.imn. As :~~tas elo S; :roiío MuJ•cn;;, 
que ropul.amo;; fn!.~ns, na Cnmnrn nem t.ivcr·am en~rndn, ln! o 
modo iJ•r•cgular· llnnw nlli chegal'arn; c os candidatos,· ncllns 
interessadns, ulli J'nr·am os pJ•imr.'iros a clospl'ozal-ns, como 
lambem despt•ezaram as netas j'alsns, ~m duP.licatn, .~ que lhe 
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<la.vam e no Dl' .. \liguei de C:at'l'tll'IIO g·,·uw.IP. vot.u~;"iu cm .\n0ra 
do~ !leis n um Supucuiu .. luut.umus docuJueulo ru·ovundn qu" 
ussa lluplieuLa J'oi 1'l'aullulenLnmenLu uuwllinnllu cn1 lllllllil'i•viuo 
diverso" (11. ) • 

Em visl.a do exposto u dos doclllllctl.los exhibidus em U[HJÍtl 
das alleguçüe~. e~pera:n1o:; qun, aunullacla~ as scer;ües oru. a.L'
:;u.idas !lu ·nullas, não eumpulutlas a~ aul.as arguidas dt: simu
lacão, se reconhcca como candidato ·eleii:O o 81·. Lout•eJH;u 
l\Jal'ia BapLisLa (but•ão de Mimccmu), com :!G. 07(1 votos IJOntru 
·'i.'7lG dados ao seu illusLL'c antagO!ll·isla, nos tm·mo:-; do~ mapp;üi 
)Jal'ei:ws cruo vão aJmcxos a cstn resenha umtlytícu. da~ oluit;ões. 

llio ele .rmwiro, 1·1 ue maio tle J !!15.- Por pJ·ocul'acão, 
llattl Pernw1dcs. (Com lOi do1;umenLos.) 

)luulclp!os 

J. •1 NicLheroy .......... ·:· ........ ,., ... -
:.! ·\ ·PoLro1p0l is .• .. , •... ~ .. •. . . . . . . .. . . . - · 
a. llio Bonito ....................... -. s ·t. ...: aquaren1a. ..................... . 
5. '.I'herezopolis •.................... 
·ü. .A.raruatna .•...............•..•.• 
7. .Barl'a de S. ,João . ............... . 
8. llon1 Jardirn, .......... .......... . 
n . .li~riburgo .. o •••••••• o •• o ••••••• o •• -

fQ •. Iguassú ............. ·.-., .-.. , ....... -
f'l-. lLaboralJy ...... -... , .............. --
·'o.. 'I Iu"•1 J.- .u C"' I. •.• ......... ' .. o o •• o. o ••••.• ....., 

• 

· Seyttll(/o tlistriclo 

)lunlc!plu• 

l. S. SdmsLião do Allo ............. . 
".!.. ;GunLagullo •..•• , ..•... · ....•.••..•. 
a. l'f.ugdaluua ..•..•..........••..••• 

l'!,;ÔL'S 

.i. S .. Tofio du. :Burra ................. :--
5. S. Frnnci::il!U de Paula ............ . 
ü. ~lonLo \ 7 orde. , ....... , ......... , . 
7 •. ltrupcl_ruuu. •......................... -
8. Gan1pos ............. I •••••••••••• 

o!). lladtUL .......... I •••• I •••• : ••••• 

110, Itaocura ....... •:• ................ · 

)lil'llCCIUU. 

1 • O!H 
~M,J 
320 
;:JGH 
:.i OH 

1;! 
[IIi 

·i2 L 
:IUG 
:?H a 
:J[ít} 
.;:i;.!2 

·LSUü 

Uu ri"ío 
~c 

~Uruccmn 

Ui O 
!j•JOI -·· J ol 'J •) . ..,. ""' 
ll[í~ 

i. uo.í 
li37 

2. 87G 
2.~07• 
1.003 

O[)j 

:13 .12il 

' 

)!fsucl 
~u 

t:arvnlhn 
•J,'' 

"'' 

~., 

I~ 

53 

·J. 'I '•') . ' ' ... 

)llsucl 
tio 

CU1'\'Ul11tl 

3:30 
/tli~ 

l!J , ...... 
I '' n;_; 

1'. 08.\ 
üril 
·iSS 

~u 

3 '·'1 t) • d· ' 
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J\lunlclplos 

1 . Angru ................... •;• ..... . 
::!. Burra do Pirahy ................. . 
3. Barra 1\Jansa . ..................... . 
·í. Carrno ......................... . 
'" "· o. 

Duas Barras . ................... . 
llaguahy ....................... . 

7. MangaraLibtL .................... . 
:H. Parahyba do :5ul ................ . 
f). :Paraf,y •.•.•.........••.......... 

10. 
:I L 
·' 'Õ) J ~. 

13. 
H. 
15. 
Hi. 
:17. 
18. 

I>irahy ......................... . 
JLC!ZCnde .••••••• , ••.• , ••••••••••• 
I tio CJn.[·o . ...........•........... 
.San ln. TIH"!'['CZa .•.•.•.• • ~ •..• \, •...• 
S. .Toão 1\la L'cos . ••....•..•••.••.•• 
Supucaüt ........................ . 
Sumidouro ..................... . 
Valoncn. ......................... . 
\'assouras .................... · .. . 

nesumo: 

~(J• 

ccücs 

• •I 

10 
'!l 
l 
r, 
·Í' 

() 

7 ,, ,, 
ú ., 
~ 

'7 ,, 
" 17 

{" tlis!.t·ieLo .•.... ·-· .. , ..•........•.......• 
:..:~~ d isf,ricLo .. •..•..••.• • •..••. • 4 •• •••••••••••• 

:Jo d isLrioLo • ..••..••. -.. _ ...••...•.••••••••••.• 

A illlprimit·. 

Vem á mesa e ú lida a seguinte 

OEGI,AII,\(:ÃO 

ntlt'iiu 
li e 

.Mit•ueciiiiL 

407 
370 
lJGii 

3G 
~1!32 
~50 
:JG7 
~~8~ 
Hi2 
/1HH 
·181, 
~:J.'I:.! 

:J7 ft 
2/d. 
Slilt 

. ~/li 
~{)tí 

820 

do 
Cu.t'\'idho 

23 
ti04 

1:1. 
MJ 

21fi 
2f.i:J 

-

22~) 
258 
11,0 
"o~; 

7G 

261 
21t'!) 
:}51 

7 .OfiH 3.02G 

" .. son :1.342 
1" ·1°" lJ o ...... , ~l.34f) 

'7 .·058 3 .• 02l'.í 

~G. Oi!J 7.716 

~Dnc!al'o que, ~c esLivcss1: pl'csonlc ú ~cssilo, por ocoasião 
do l'l!eonlwcinwnl.o do: S•~nadb1• rcAo .P.m•auí1j, teria :vot.nd~ 
pelo pm•ecct· da Conunissão de Poderes. 

Sala ua~ sessões,! 12 do junl1o do 11Hti. - Àuousto tlc, 
Vttsr:otlcellos.~ 

-O Sr. Lopes Gonçalves- .flr. Presidonto, cumpro o dolo· 
J'oso dever rio communicar a V. Ex. que a ,Domm'issão nomi!adti 
pnm :wornpnnhat• :í nccropole os despo,ios morLncs do Sr,, 
Senador· Gnbrie.J Salgado dos Suntos, desempenhou-se da suri 
ineumbencin., apcsentando,l em nome do Senado; as mais sin• 
ceras condolmlCias ú. i'arni!ia do illusl.!·c cxtincto. 

' 
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O Sr. Presidente - A ~lesa t'iea inleit·nda • 
• 

O Sr. Pires Ferreira- l'''';o a\', .l~x. ~e digne rln nrnnear· 
1111.1 ~'J'. ::Íi!Llnlior· ]mm sullsLiluir·, na Comrnis~ão de Mnr·inha c 
UlH.'l'I'H, u St·. Scnudt1/' Ga!JI'ic~i Sulgado, quo tt~mbn dr! 1'allccor. 

O SJ'. Pt·osidente -Nomeio pam [L vugâ exislouto nu Com
udssüo do ~lariuha c Marinha L' Guerra,' o Sr. Senador Mendes 
de Almeida. 

O Sr. Erico Coelho - Sr. l•residcn to, r,equ'?iro urgeucia 
al'irn de ser discul.ido e votado o pm•eecr unammn da Com
missão drJ Poderes, rccouheecndo o Senador olo;t,J I>tlio Esta
do do Rio dw:! .Janeiro. 

O Sr. Presidente - Os Srs. Senadores ac~ham de ouvir 
o r•cf]ucrimcnto vcJ•bal do Sr. l~rico Coelho, pedinrlo urgcncia 
JIUl'a ser discutido c votado o pawccr quo acaba clll ser lido 
na hora (]o expediente, r<il'crcnlc ús ol•cicücs l'Pal izadas no 
pleito do 30 de janeiro do corrente auno, no Eslado do Rio 
Ue ~Tn.nr.iro. 

Os sonhot·o~ que npprovarn o t•equcrimculo, !JUoiram Ic
vanlat·-sc. (Pausa.) 

Foi approvadu. 

Disr:us,;ão wlica ,do Pal'ül!l)l' da Commi,,~fiu de l'odoros, 
11. :l!l, do ·I!HG, .~ohr·o -r~~ Pll'iCiii'R roalizadas nro E,;l.ado rlo nio 
rio ;ranoiro, cm :JO do ,i:ureiJ·o do eorrenl.n anuo, pal'u prcen
llllirncnl.n do l.er'IJO do SC'nado c opinando qtw ~e.ia T'oconbcci
rlo '() fll'Of!lamarlo Senador· r.la ncpublim [)o()IO ('oll'<!rido Estado 
o Sr·. Dr·. Mh;uol ;Joaquim lli!Jcit·o elo Carvallw. 

]~tiCOl.'l'ttda. / 

Siio npprovailas as sn~-:u intes cnnelmõos: 
'i", ~uo sc.iam dosprozadns arnlÍns as súr·ie;; d,J clupli•;atns 

dos mumcipios du S. ;lofw da Barm, Itaocara, S. Srha~tiiio do 
Alf.o. f!;'uass(J, J" u 10" secçúos; Araruama, li:aborahy, Rio 
Honii,o o Campos. excepto as re-lal.ivas ús 13' c 32" sect;Ges. 

2', quo se.ia iJ,;ualrneuhc desprozada urna st\rin rio nutlwn~ 
l.icirs das duplitml.as do ]~ribm·!;'o, Snnta Mat•in Magdalona, 
Marim\, Mmrgaratibu. SnniA1 Thcrcza, S. Fidclis, Jguassú, 8' 
SCCQÜO O Campos, f3" O 32" SCCQÜCS; 

3', que sc,iam annulnrlu~ as "iait;5o< rio> munir.i]:ios âó 
Burra de S .• Toüo, Mugi\, Sanl'Anna ·ltl .ln;:Hti'Wh<i, l!aperuna, 
Mllicahó, Santo Antonio de Pndun. Angra dos Reis, Barra 
Mansa. S. Jorw Marcos, Sapu9niu, S. Gonçalo, 2",. <\'; 6'; ':i'";; 
'10' o 13~ seccões; Santa Marm Jl!agualcna, 10' e 11' secções; 
ILuocnra, 2" do 4' districto, e Nictheroy, 2' e s• soccõea; 
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',", que :w.itllll appJ'nrndn!; as l],•nwi~ r.•J,~ii.!Õns rt]n.Jir.ndns 
Plll ;;o dn ,inn .. iJ•n dn 1'-fH'I'Pil/f! iHlllo 110 1::.-,tado do Jj'in dt! .Tnlwi-
1'11, pm·u J'!lltoVlH:iW do lel'{;O da l'elll'Csenta(:fiu th.~sLo ]~:;Lado 
nn SL•nadu; 

~". que ~··.ia rt•cuulwcido e JH'oclanwdo Senador da. llcpu
bliea pelo I~sl.ur.ln do !tio tl<l .laneiro o St·. Dr. i\liguol Joaquim 
Ribeiro do Carvnlh'o. · 

O Sr. Presidente - Eru vir lu de do valo do Senado. pro-. 
·~lumo Somtdot• da ltepublir~a pelo Eslatlo do Ilio de Janeiro o 
Dr. ~figuel JOaLJUim llibcirn de Carvalho. 

Nilo tiO achando S. Ex. presente vne-sc-llw fazer a dcvi
dtt communicw;ão. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves (Ji!Jl(/ ordem) - St•, Pt·e,ideui•J. 
]lCdi a IJUIU.VI'll Plll'lt J'C(!Ulli'Cl' a V. Ex. que J'ar;u COIISI.n.l' d:t 
ada que vold conl.t·a u paroect· que J'eeoulH!·<!t! :-icnador pelo 
Estado do Hio de :luneim o Dr. Miguel :Joaquim 1\iboiro de 
Carvalho. · 

O Sr. Presidente - V. Ex. muudurá por cscriplo, a sua 
uec!al':l~'ÜO, 

V em ú 1\lt~sn, o é lldn. a scguinlc 

JJllCL.IMÇÃO 

• 
Decl;H'o que votoi contra o parcecr ua Commissüo d~ .Po

det'C8, que .t•cconher.e Scnndot· pelo EsLndo do Hio o Dr. l\1 i
guel .Toaqum1 Riheü·o rle Cat·valho. 

Sala das sessões do Seuodo, 12 de ,junho tle 101G. - lli
uciro Gonçalves. 

O Sr. Pires Ferreira -- Sr. Pt•esidenlt}, vinlm vrcparado 
pa1·a J'I'~J.IUIII!CI.' a uma Ioc~al dn. 81·. DtlJ'i!O du J!Jyrocal!y, publi-
cada uu futpa·rcial de honlem. · . 

S. :Ex. U!Yn o cuiclarl() de, uão t\CI'cdil.audo na circu!ução 
dosse · ;;randr. 'Jl'~iio, mandar distribuir hoje, om profusão, ncst,a 
Casa, a J'oll1a t·ul'er·ida. (Que in,iuslic;n !'ez a ·lão lido or:;üo. de 
1 mlJI i ddndt•.) · 

u illu,lt•o OIIIProiL<;i,·o não. ).ttlrcl<lr(, pela domal'tl. de (IJg"tt
lll:t., ltoms d;t t'1!8flO~La que lhe é devida. 

l'tído S. l!:x. f'Slnt· cerlo que me agt•ut!Ott a hllervie'IV 
H!ll'esenl.atla. · 

A11l1•s li<• lli'O<~mlm· (t disc:ussiio que cn deixo pnl'a seguu
drt-'l'<'iJ•u., l""li:l (L maioJ•ia desL;t Cnsn que me tolürnsse pm• 
mais nlguu~ momentos n'fim de qu'e cn npl'esenl.e um reque
rimonl.n d<.o inl'ormnçii<'s no GO\'Crno, que púde sei' discut-ido 
ng-o!'n llll!~llln ~cm1 JlL'e,iuizo do t·ccoulwcimcnlo do Senado!' 
peln Pnruhy!Ja. 
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Vem t\ mesa, <J lido, apoiado, posto em dLscusião e ap. 
provado sem debuto o seguinte 

l!eqncriuwn to 
N. 2 - '1915 

Roqueiro (Jilü me st•jam r"moLLidas cópias du corrcspon
derwia do actual fli;eal da J~sll·adu de Ferro S. I.uir. a Caxias 
o do rcln to rio apJ.•esen tndo pi! lo Exmo. Sr. Senador Sú Fr.ei
ro c outros ddadfLOs, o•ObJ•e a mesma estrada, ao Sr. Ministro 
da Viação. . 

Sul a elas sessões; 12-ü-nt 5. - Pires Ferreira. 

O Sr. Pires Ferreira - S1·. Presidente, tendo o Senado 
resolvido que fossem publicadas no Dim•io do Conaresso todas 
as in·formacües sohr·r! u Estrada de Ferro de S. I.uir. a Caxias, 
a mim enviarias pr.Jo. i\linisterio dn Viação, remetto.as á Mesa 
afim de serem publicad-as, o assim. apreciado •pelos Srs. Se
nadores o que vao por aquolla estrada arrendada, da qual é 
empreiteiro o Sr. Thirocahy. 

•. O Sr. Presidente - Opportunnmenle sct·t't !'eittt a publi-
cação dessas informar,ões. 

ORDEM DO DIA 
ELEIÇÃO DE UM SENADOR PELO ESTADO D.\ PARAHYBA 

Discussão unica do parecer da Commissão de 1>oderes 
n~ 38, de 19-15, sobre M> cleicões realizadas em 30 de janeiro 
do corrente anno no Estado da Paralwha para a renovação 
do terco do Senado e opinando que se.ia reconhecido e pro
clamado Senador da Republica pelo referido Estada o Sr. Dr. 
Pedro da Cunha .Pedrosa; com voto em separado do Sr. Alen
car Guimarães propondo o 'reconhecimento do Sr. Dr. João 
J.opes Machado . 

Encerrada. 

O Sr. Alencar Guimarães (pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre s•i co.ncede 
prefercncin para o voto em separado que tive a honra ae of
ferecer sobro as eleições realizadas no Estado da Parnhyba. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvnm o reque
rimento que acaba de ser formulado queiram .levantar-se. 
(Pausa .. I 

Nüo foi concedida. 
S~o approvndns ns seguintes conclusões: 
Jn, qun ~e.iam approvadn.s ns oleicües Tenliz~ndns no Es

tado dn Pnrahyha para· a renovação. rio terço do Senado, com 
excepção rins elos nnniicipios de Meia, Taperoá, P.atos, Ter"' 
xeira e S. Jofío do Cariry (5' seccão); 

~.lu' • 

-
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2", que seja r(wonlwcido e proclamado Senador pelo re
fePido. Eslado o Sr. Dt· . .l'odro da Cunha Pr.tlt•osn. 

O Sr. Presidente - Em virLudo do vol.o do Senado pro. 
elmno Senadot· Lia rtcpublica pelo EsLado da Pnrnhyba o Sr. 
Dr. Pedt·o da Cunha Pedrosa. 

O Sr. Epitacio Pessoa (llala Ot•dam) - Sr. Presidente, 
achando-se na unlu-sala o Sr. Dr. Pedro da Cunha Pedrosa, a 
quom V. Ex. acaba de proclamar Senador pelo EsLado da Pa
ru by!Ja, requeiJ·o a V. E. 8e digne nomear a Commissão que 
de\'e inl.rodur.il-o no re~:inLo afim de preslur o compromisso 
rcgimentnJ. · , 

O Sr. Presidente - Nomeio para essa Commissão ós Srs., 
Senndot·e8 Epit.ncio Pessoa, .João Lyt•a e Eloy de Souza. 

(Int1·odu;'ido no ,•ecinto, p1•esta, junto á Mesa, o compro• 
ru:isso rerrimr.11lal e touw assento o S.r. D·r. Pedro .da Cunha 
Ped1'08U.) • 

O Sr. Presidente -,. Nada mais havendo n tratar, vou le
vanlar n s(•ss:i.o, designando pm·a ordem do dia da seguinte: 

'l'rabalhos de Commissões. 
Lóvnntn-:;e n sessão. ús 2 h aros. 

3it" SESSÃO, EM 1lt DE JUNHO DE 1915 

PI\ESIDENCIA DO EH\, UI\BANO DOS SAN'L'()S, PRllSIOEN'rE 

A' 1 hora da tarde ubm-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. Pinheiro Maebado, Pedro Borges, Metello, Hereilio Luz, 
Pureira Lobo, Silverio Ner)·, Indio do Bmzil, Mendes de AI
moida, José ililuzebio, Pires Ferreira, Hibeiro Go·ru;alves, An
tonio de Souza, ,João Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, 
~JliLado Pessoa, Raymundo de Miranda, Siqueira de Menezes, 
GuilltRt·me Campos, Domingos Vicente, João Luiz Alves, Erico 
ICOelho, Augusto. de va~concellos, Sá' Freire, Bernardo .Mon
teiro, Alfredo Ellis, José i\lurtiuho, Alencar Guimarães, ·Gene
roso Marques, Vida! Ralllns, Abdon :Baptista e Victol'ino Mon
teiro (32). 

,Deixam de compar. ·eer com 'Causa ~ustifica.da os .Srs. 
T.opt•s Goncnlves, Lauro ·~odr•í, Arthur Lemos, Cost.a Hodl'i
J?W~~. Alldias' Neves, Franciseo S:í, Thomaz Accioly, Wali'redo 
Leal, Hibeiro de .Brmo, Arau,io Góe,;, Gomes Ribeiro, Ruy Bar
bosa, Luiz Vianna, José 1\Iarcellino, Bernllrdino Monteiro, Nilo 
Pe~auiJU, Al·cindo Guanubaru, Francisco Salles, Bueuo de Pu iva, 
:Francisco Glycel'io, AdQJpho Gordo, Gouzaga Jaymo, Leopoldo 
de Bulhõos e A. Azeredo (2·1) • 

. ;~ .. 



SllSS,\0 EM 1t, DE ,JUNHO JlE 1915 307 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, ~provada a 
ac ln da sossüo anterior, · 

O 1' Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Tolegrammas: 

Um do Sr. Castro Pinto, governador do Estado da Para
hylm, apresentando condoleucias pelo passamento do Sr. Se
nador Gabriel Salgado. -·Inteirado. 

Um do Sr. Dr. Baptista AeeiDiy, communicando ter as
sumido o govemo do Estado de Alag()as para o periodo con
stitucional de 1915 a 1918. -Inteirado. 

O Sr. 2•Seoretario rproilede á leitura dos seguintes 

PARI!CEHES 

N. 40-1915 

.Foi presente ú Commbsão de llinnnçns, para emittir pa
recer, o [H'O.iocto n. 19. de •!91/r, determinando que os infe
rior·es do Exercito que foram dispensados das l'unccões de 
2" f.enent:es picadores se,iarn graduados no posto de 2" te
nentes intendentes. 

Pensa a Commissão que o pro,iecto não tem mais oppor
tunidade, porque o decreto n. 11.1,59, de 27 de janeiro u·l
timo, ap·prova o regulamento para preenchimento de vagas do 
.primoir{) posto no quadro de intendentes. 

Além disto, as l'unCI)ües de picador e de intendente são 
tiío pr•ofundamon,te diversas que não se comprehende como a 
nomeac.ão pura urna dellas possa ao menos suppõr aptidão 
pam a -outra. Convóm observar ainda que à l'uncção que exer
ciam os inferiores dispensados em 1910, emanada de mera 
!POrtaria, não autoriza a cohsidernl-os como officiaes de pa-
tente com os c!it•eitos a esta inherentcs. · · 

O r;rupo de inferiores que o projecto visa favorecer tem, 
de conJormidade com u lei acima ,citada, que estabelece as 
regras 'para pt·omo~ão, abet·l.a, agora,· a por la do concurSD an
nual naru i·ntendentes, sendo, por tnes motivos, a Commissão, 
de par~ecer que não seja adaptado ·O projeoto. 

Sala das Commissões, 13 de junho de 1915.- Victorino 
Montei·ro, V ice-Presidente, Relator.- João Luiz Alves.- L. de 
:Bulhões.- Erico Coelho, -Bueno de Paiva.- Sd Freire. 

PARilCilR DA COMM!SSÃO DE MARINHA E GUEI\l\A N. 192, DE 1914, 
\. 1~ PRQ,lJlC'!'O N. 19, DO MESMO ANNO, A QUE SE' REFERE OPA· 

REOEI\ SUPRA 

A Commissão de Marinha e Guerra: 
· · Considerando qtlll: algu•ns dos inferiores existentes no 

Exot•cilo j(, rxer·t•er·nm l'urwções de o1'J'icinl como picadores e 
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sendo dispensados !lostcr·j.ormcnte dessas fun,coões, reverteram 
:\s l'ileirus como simples sargentos, o tJUC muito \ll'e,iucHcou a 
.sua situação; 
· Considerando que com a nppmva!)fio do I>t'csente ·pro-

;iccto o ·Governo melhorartt a siLuaoão de tacs servidores ela· 
Nação; 

ConsidcPUndo ser· muiLo dcfficicnte o numct•o de ol'ficiucs 
intendentes· para uttender ao serviço nos corpos c cstubcleci
mcntos militares; 

Considct•ando, fil1almcn te, que os set·vil;os que irão prestar• 
estes ol'ficiacs graduados regularir.at·:iCJ o set·viuo do inum
dcneitt nos corpos onde nrw existem ol':t'iciucs intendentes: · 

'Submcttc ti considcraçfw do Senado o seguinte 

PRO,TEC'J10 

N .. 10-1011t 

O Congresso N ailional resolve: 
Art. 'i." 0.~ nctuacs inferiores do Exm·eito que foram, 'J)Ot' 

aviso do i\linisterio da Guert•a de G de dezembro de '10'10, dis
pensados dns runc~•ücs de 2"" tenl)nles picadot·es, •cargos para 
os quaes haviam sido nomeados pot• ;pot·taria de 2 de setembro 
do ~iludo anno de IMO, de a·ccurdo eom o art. 120 da lei 
n. L SGO, de 1, de .ittncit•o t!e 1008, são graduados no posto de 
!&"" tenentes intendentes, pet·cebendo os vencimentos que actual
mente percebem como inferiores. 

Al'L. 2." Estes of!'iciaes gmduados irão servir em diversos 
ilorpos Llo Exercito, como au·xiliarcs dos respectivos inlcn
dcntcs ef'J'ectivos ou onde não existam, sendo-lhes abonado o 
:fardamento eonstantc da tabella para distribuil;üo aos sar
gentos a,j.udantes da at•ma de inl'antarin, l!Orrcndo as despczas 
com u moclil'icação desses fardamentos 110r conta propr·ia. 

Art. 3," ncvogam-se as clisposi.;õcs cm contrario. 
Sala das Gommissües, 2G de dezembro de 'l!l:l!!.- Pi-l•es 

Frl·rf?ira. -.Ga/Jriel Salaatlo.- .•l. hulio do• Bra:ü.- F'. Men
des du Mm.cil/a.- A imprimir. 

N. ld -1915 • 

O St•. Senador ArlhU!' Lemos apresentou cm 30 de ,i unho 
de 1013 um .projecto moclifkando a tabclla dos veneimentos 
dos l'uncclonar·i·OS dos Correios elo Acre. 

O m·t. 30 ela lei do areamento vigente autol'ir.a o .Prcsi
dcntn da Hepublien a reorganizar, dentro ·das vcrhns votadas, 
a Sccrctat•in do Estado ·e os scr·vi~•os n clln subol'dinados, con
servando, supprimindo ou fundindo rc.pnrl.içücs o togares o 
revendo todos os regulamentos, que onlraJ•fio clcsdn logo cm 
vigor. mi r"(m•em.lum do Congt·esso Nacional, nu parte quo 
c:~:ccdet•em a eompetencia do Poder Executivo. 
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A' vista. do ex]}osto, parece ú Commissão de Finanças que 
não deve aconselhar a approvação do projecto, pelo que opina 
no sentido de ser rejeitado. 

Sala das Commissües, l:l de .iunho de 1015.- Victorino 
Monteiro•, Vtcc-Presielontc.- Sâ Frci'l'e, Jlelator.- Bueno de 
Paiva. L. de Bnlhões.- .folio L11.'i: Alves.- Erit!o Coelho. 

-
Pfi0JEG1'0 !)() SI~NADD N, 0, UE 1013, A QUE 8E 1\EFI!II~E O PAI\ECEfl 

SUPRA 

O Congresso Nacio~al decreta: 
Arl. L" JCica mo di rieada do seguinte modo a tnbella ele 

vencimentos dos J'unccionmios dos Correios do Acre:· 

1 administrador ............ ~ .. .. 
1 contador . , I• ••••••••••••••••••• 
1 thesoureiro (inclusive 400$ para 

quebras) ................... . 
1 cbefe -de secção ................. . 
i .o:ti't'icial ·- .. , .................... . 
1 fiel de thesoureiro (inclusive 100$ 

para ~ucbras) .•....... . : . ... , , 
:L J)Ol'tciro ...................... . 
1 amanuense , ................... . 
2 praticantes de 1' classe (a 5 :200$1 
·I prnticante de 2" elassn .......... . 
:1 carteiros de 1" classe (a !, :ROO!)) .. 
'1. carteiro de 211 classe ...... , ..... . 
1 servente ele I' classe (diaria O$) •. 
1 servente de 2' classe (diaria 8~) .• 

1 :50()$000 IS ;1000$000 
1 :OOíl$000 12:000$000 

833$333 
700$000 
500$00() 

/o58.~333 
450$000· 
lt50$000 
433$333 
/o00$000 
/o00$000 
:375$000 

10:000$000 
8:400$000 
G:000$000 

5:500$000 
5:400$000 
5:400$000 

'11):400$000 
,, :800$000 

H :4\J0$000 
,, :500$000 
3:285$000 
2 :920•$000 

iii :005$000 

Art. 2.' Revogam-se ns disposições ·em conLTario. 
Sala das sessões, 30 ele ,iunbo de 1913.- Arth11.r Lemos.

A imprimir. 
iN. lt2 -1915 

A Commissão de Finanças, ·examinando o requerimento, 
,qolJ n. 12, de ·:to iii. cm que Dario Cm·los da Cunha, mani
pulador de ~" classe do Lalloratorio Chimico Pharmaceutico 
•Militar, solicita n concessão de um nono de licença, sem ven
eimentos, pm•a tratamento de saudc, é de parecer que elle se.ia 
indeferido, por niio te1• vindo encaminhado pela autoridade 
competente, de conformidade com o que prescreve o art. 4' dn 
lei n. 2.756, de 1913. -

Sala das Commissões, 13 de ,i unho de I9I5.- Victo1•ino 
Monteiro, Relator. -João Lu. i: Alves. -Bueno de Paiva.
L. deBulhües.- E1'ico Coelho.- A imprimir, 
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N. 43-1015 

Estando o Poder Executivo autorizado, pelo art. 133 ~ 
lei n. 2. 924, de 5 de janeiro ullirno, a pmvidcrwiar sobre o 
assumpto de que trata o requerimento, sob n. 47, de '1913, em 
que J"uiz de Olh'eira e Silva, conferente de descarga da alfan
dega desta Capital, solicita aposentadoria, ó a Commissão de 
Finanças de parecer que seja, por esse motivo, archivado o 
.mr.smo requerimento. · 

Sala das Comimssões, 13 de junho de J 915.- V'icto·rino 
Monteiro, V ice-Presidente.- Sd Ji'1•ei1•e.- Bueno de Paiva.
L. de Bullt.ões.-João Lui: Alves.-Erir.o Ooelho.-A im-
primir.. · · 

N. 44-1915 

A Commissi\o de Financas, estudando a proposir;ão da Ca
mara dos Deputados n. 112, de 1910, que manda dividir em 
tres classes as delegaciaR fiscucs do TlwsoUl'O Naeional nos 
Estados c fixa os vencimentos dos respectivos funccionarios, 
é de parrcer que ella seja rejeitada, bem como as emendas 
offcreoidas ao mesmo projecto pelos honrados Srs. Severin() 
Vi rira, Gcncr·oso Mar·ques e Alencar Guimarães, e que importam 
em aUb'lllenlo de despeza. 

Convem, ent.retanto, accrescentar que todos os empregados 
rins delegacias fiscacs da União estão gosando da gratificaoã() 
nddicional de 50 o/o, nos Lermos do art. 82, alinea XXIV, da lei 
n. 2.356, de 31 de dezembro de 19Hl. 

Sala das Commissões, 27 de maio de 1015.- Victorino 
Mnnteiro, V ice-Presidente. -L. de Bulhões. -Bueno de Paiva. 
-Sd Freire.- João Luiz Alves. -Erico Coelho.-. A imprimir. 

PROI'OSI().~O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 112, DE 1910, Ai QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.~ As delegacias Jiscaes do Thesouro Nacional nos 

iE:st.adas passarão a consflCliir trcs classes, a saber: 
-1' classe 

As do Rio Grande do Sul, S. Paulo, Minas Geraes, Bahia, 
Pernamlmco, Pará c Amazonas. 

2' classe 
As do Paraná, :Alagoas, Maranhão, Ceará e Matto Grosso. 

3' classe 
:As drJ Santa Cathnrina, Goynz, Espirita Santo, Sergipe, 

Paral!yba, Rio Gmnrlr. elo Nol'Le o Pinuhy. 
AT•t .. 2.' O numero, classes e vmreimrmt.os do respcctiv() 

pessoal são os constantes rins tullellrrs nnnexns soh as Ietl.r·as 
A, B c C. 

ArL •. 3.' O provimento dos cmrgos crcados JTOr esta lei ser(t 
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IfeHo por nccesso ou remoção dos empregados de Fa~endao 
;A nomcu•.;>1o pnm os logares de primeira enlrancia será feita 
mediante concurso.-

Ai'Lo lt.'' O governo abrirá os ct•editos necessarios para a 
execução desta lei. . 

Al'Lo ú.'' Revogam-se as disposições em cont~arioo 

Tabella A 

DELEGACIAS FISCAES DE i • CLASSE 

llio Grande do Sul, S o Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará, Ama:onas 
e ~finas Geraes 

Vencimentos Total 

- o .. "C 

~ 
o 

Categorias o '" "' ~ "C "" à!' 
~ " "' :.. 

'"" - " "'" ;:; c; <C ·- 13 "C .... 
a> .... 

:.. ~ o . o 
~ .... ~ 

o 
~ 

i Delegado fiscal (com-
missão) . .....•..... - 6:0008 6:0008 6:0008 

i Contador ............ 6:0008 3:000S 9:ooos 9:ooos 
i Procurador fiscal .... o 5:6003 2:8008 8:4008 8:4008 
8 1" o t o 4:8008 2:400S 7:200S 57:6008 escr1p urarws .... o 
8 'lOI ., ' t > ~:OOOS i:800S 5:400S 43:2008 ~ e•crtp urauos .... o 
8 3" . t . . ~:OOOS i:500S 4:500S 36:0005 escrtp urarws ..... 

10 !JOii ' t ' 2:0008 i:OOOS 3:0008 30:000$ • escrtp urartos .. o •. 
I Thesoureiro-quebras ; 

2:400$000 •••••• 0 •• 5:6008 2:800S iO:SOOS 10:800S 
3 Fieis do mesmo. o o •.• 3:ooos 1:500S 4:5008 i3:500S 
1 Pagado!' -quebras, I !:200SOOO •••••••• o t,:ooos 2:0008 7:2008 7:200$ 
j Fiel do mesmo •.•••• o 2:4008 1:2008 3:6008 3:600S 
i Porteiro ..•....•...• 3:0005 1:B008 4:500S 4:5008 
j Cartorarlo .••••••••• 2:4008 1:2008 3:600S 3:600S 
j Ajudante do mesmo .. 1:8008 900S 2:700$ 2:7008 
5 Continuas .•..••••••• 1:4008 700S 2: IOOS 10:5008 - -51 246:600$ 

Mais um fiel do paga-
dor no Rio Grande 
do Sul ..•••..•.•.. 2:4oos 1:2005 3:600$ 
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TAEELLA E 

llELEGACIAS FISCAES DE 2" CLASSE 

l'aranit, Alaaoas, Maranltiío, Caará c Matto G1•osso 

·. Vencimentos Total 

... o 
. o 'tO 

"' o Categorias o "' " ru' •n 
~ "" 

..,. 
"' " " '"' " !:1. • ~ o 

"' 'õ - c.= "' 13 "" :p 
"' .... " " o o "' .. .P,. 

C!> o 
!:1. 

i Delegado fiscal (com-
missão) . ........... - ti:OOOS 5:0008 5:000$ 

i Contador ....... , ..... !i :OOOS 2:!1008 7:5008 7:!iOOS 
i Procurador fiscal. ..... 4·: :..oos 2:2008 o:600S G.6001J 
•• 1°8 escriptut•arios . ..... 3:6005 i :SOOS ii:I,008 27:0\JOS a 
•• 2" .escripturarios ....... 3:000S i:5008 4:5008 22:500S a 
6 3°~ escriptural'ios . ....• 2:000S 1:0008 3:0005 18:0008 
o 4"' cscripturarios ...... i:OOOS soos 2:1,008 fi>:400S 
i Thesourciro-p ag ado r, 

quebras, 6005 ••..• 4·:4005 2:2005 7:200S 7:200S 
o Fieis do mesmo ...•..• 2:000~ j :000$ 3:0008 G:OOOS • 
1 Portoil'o ...... ...... , • 2:SOOS i :·IOOS 4:2008 ·>:200S 
i CaL·torarlo ....... ..... 2:0005 1 :OOOS . 3:0008 :J:OOOS 
3 Continuoos . .......•... 1:200S 6008 i:SOOS i:SOOS 

- -
33 i23:200$ . 

' ... 
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Tabella c 

DELEGACIAS FISCAES DE 3• CJ,ASSE 

Goya:, Santa Catharina, Esp!rito Santo, Sergipe, Parahyba', Rio 
· Grande do Norte c Piauhy 

V cncimentos Total 
-

- o .. o· "' o " ~ Categorias o 1:-j 8' ~ "' "' c.. "' " ... " :: " "" -" "" a " 'E :;:: o ... 
"' o o ... . c.. 
~ " c.. 

I Delegado fiscal (com-
missão) ............ - I;:I,QOS I,;I,OOS 4:'•00S 

j Contador . ........... 4:1,QOS 2:2008 C.:GOOS G:GOOS 
j Procurador fiscal .... :.:ooos 2:0005 G:OOOS ü:OOOS 
:J I•' escripturarios ..... 3:0008 !:tiDOS '•: tiO OS !3:500S 
:J 2°1 cscripturarios ..... 2:0008 1:0005 3:0005 Q:OOOS 
4 3~' escl'iptm•arios ..... 1:6005 soas 2:4005 Q:GOOS 
• t,•• cscripLurarios ..... 1:2008 aoos J:SOOS 7:200S . , 
I Thosoureiro pagador 

,. -~uebras, I;OOSOOO 4:000S 2:000S G :t,OOS 6:1;00S 
1 l'1el o mesmo ....... 1:8005 QOOS 2:700S 2:700$ 
1 Porteiro-cartor ar:io ..• 2:0008 I:OOOS a:ooos a:ooos 
2 Continuas .......•.•.. I:OOOS tiDOS 1:!iOOS a:ooos 

-00 71:400~ ~~ 

C:tmam dos Deputados, 26 de dezembro de 1QIO.- Sabino 
Bm·roso ,Ttmior·, Presidente. - E.•tacio . de .4lbttqtterqtte Coimbr·a, 
~ • Secrotario. - Antonio Simeão dos Santos Leal, 2" Secretario. · 

N. -15- 'lD15 -. 
A proposição n. 53, de !OH, da Cumura dos Deputados, 

nuLol'izn n Presidente dn.ficpublica n nbrir, pelo Ministcrio dru 
Fnzcndn, um crodil.o cspeeiul, na impoJ•luncin de "O :000$, pum 
llccoJ•rm· (t resLiLuicüo, am vi1•Ludo rio decralo legislntivo nu
mero 2,7Gfi. de J'i· de .iunciro de Hlllt, dn nova fianr;u flUO 
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prestou o t.l!osoureiro do papel-moeda da Caixa da Amorti
zação, Antonio Burllosu dos Santos. 

Nos clocurnentoe presentes ú Commissão não se encontra a 
exposição de motivos em original. 

Do (li'Oces•o aclministrat.ivo, no erntanto, se vil que Antonio 
DaJ•J.wsa do,; Santos. thesouroiro da secção do papel-moeda da 
Caixa de AmorLização, requereu que o ~linistro da Fazenda tor
nasse oi'Iecliva a autorizaç.fio contida no decreto Jegislallivo 
n. 2.7GG, rio ·15 de ,ianeil'O de 1n13, para o fim de lhe ser resti
tuidu a nova rianç.a, de 1,0 :00()$ que para garantir o exerci cio 
de suas J"uncçõcs J'oi Pl'estadu na .Directoria do Contencioso do 
'rhosouro Nacional cm ,O de Janoü:o do 1001. Allega mais o re
J'CJ'ido Junccionario ter sido nomeado para o lagar que ora 
occupa )lOJ' decreto de 7 de fevereiro de 1808, tomando posse 
e assumindo o ox'eraicio em 28 dG mesmo mez, tendo prestado 
fianca de ''0 :000$, approvada cm 25 de ,i unho ainda desse anno. 

Em novembro de 1000, verificou-se na caixa do fiel Arnaldo 
Vieira da lJamara um dr,sl'alquc da quantia de 250 :0·29$500, 
do qual ficou apurado ser autor o referido fiel. Dirigindo-se 
ao Congresso Nacional, obtevo Antonio Barbosa dos Santos, pelo 
art.. 31, § '13, da lei n. 831, de 30 de dezembro de 1901, ijue 

, motivou o decreto executivo n. 4 .528, do 30 de agosto de 1002, 
ser J•elevado elo rec!himento do alcance dado pelo fiel, mas 
teve CJUe perder a fiança. A!loga finalmente Barbosa dos Santos 
que, poJo decreto n .. 2. 766 citado, o Congresso Nacional auto
Tizou o PJ•esidente da Republica a restituir a nova fiança pres
tada em .ianoiro de 1898. 

Ouvidos sollre :i pretencão do thesoureiro opinaram os 
funccionarios do Thesouro: 

a) que fosse Junto o processo que deu Jogar á baixa da 
finnca prestada om- Junho de -1808 e a expedição da guia para 
o levantamento das apoliccs concernentes á mesma fiança afim 
do, então, seJ• uprecindn a pr·etcnciio do supp!icante; 

h) que, tratando-se de uma autorização ao Presidente da 
Republiea pelo decreto legislativo n. 2.7G6, de 15, de ,janeiro 
de 19:1.3, préviamente dovin conhecer-se si o Podei' J~xecul.ivo · 
queria lançar mão da autorização, mediante expedicão de de
C!'cto nosse sentido, ficando para trabalho posterior a congre
!;nciio. dos elementos necessarios para execução dit relevação e 
rostil.uição autorizadas; 

c) que, Lendo passado para a ronda do Estado, n 2G do 
maJ•ço de 1003, a fianca de 40:000$, em apolices, depositada a 
28 de Jnnho de ·1808, pelo mencionado thesourciro, não póde 
ser restiLuida no mesmo sua fiança de 22 do abril de 1005, 
que ó a unica subsistente no Thcsouro, por isso .que a sua 
entrega privaria n Fazenda do qua Jquct• garantia rolntivn n sua 
ses tão. 

d) que, iHl por meio de um credito especial, co!'Tespondento 
ú quantia rio 10:000$, cujo rolovnmento o Congresso autoriza, 
podot'IÍ o 'J'hesouro hnvor meios de repor a imporLnncia !'er:la~ 
muda pelo citado thcsoureiro. \ 
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Consln ainda do processo que da fiança o Thesouro se 
apropr•ia lcgalmr.ulc, vendendo as apolices do fundo de amor-
Liza~iio pela quunUa de 37;560$000. . 

O M.in.istro da Fn7.enda profcPiu afinal o seguinte despacho: 
«De aer!!lt•do com os pm•ccer·cs: Façit-sc expediente parn ser 
solicitado do Congresso Nacional o ct•erJilo necessario ao uso 
de autorização legislativa.~ 

Na oxposiçiio de motivos que se encontre. no impresso diz 
o ·~I in istro da Far.cnàa: « Vô-se, pois, que para cumprimento 
integ-t·al do cilada decreto legislativo n. 2. 766 torna-se preciso 
um credito de !tO :000, importanr,ia da nova l'iança do the
smir·eira alludiclo, vislo o mesmo decl'eto, não conter auto
rização para abertura do credito». 

O Presidente da Republica, portanto, ainda não usou da 
:faculdndo outorg-aria pelo nongresso Nacional, embora lenha 
mnst.r·arlo l'esolur;iio firme de o fazer, dependendo apenas da 
ahof'tma do er·edilo a pml.ica do acto do relevamento da im
porlnncia l.ol.al do desfalque levado a effcito em 1900 pelo 
cx-I'icl Arnaldo Vieira da Gamara e a restituicão da nova 
fiança que prestou. 

Assim sondo, parece ó Commissão que a autorizacão para 
aher·Lura do crerlil.o especial deve ficar dependente de prévio 
dr1er•rlo rio Poder ExceuLivo, levando a termo o uso da faculdade 
constante do citado decreto n. 2.7GG, de 15 de.janeiro de 1913, 
sem, entretanto, crear obris-noüo, transformando a lei facul
LnLivn cm imperativa. 

Convrlm ainda ponderar que o t.hesoureiro da Caixa de 
:Amortização prestou a fianr)a, cuja res.lituicão reclama em apo
lices rla divida publica, como se verifica da informação do 
funcr:ionario rio '!'besouro Manocl Leite Pereira Bastos que 
diz: !Em 9 rle ,janeiro de 190.1 o Sr. Joaquim dos Santos Rangel 
pt·cstou fianoa rro valor de r,o :000$ cm apolices da divida pu
hliea, etc ... · 

Em 17 de abril de 1!l05 o Sr·. Antonio Barbosa dos Santos 
pr•cstnu :l'iança, no valor do !tO ;000$ em apolices da divida 
publir'a da União de sua propriedade, etc ... em substituição 
da J'ianr;a prestada pelo seu i'Jndor Joaquim dos Santos Ilan.gel 
e'tc.. . Li v. 12, fls. HS ». 

Parece, portanto, fó1·n de· duvida, que a restituicüo niío 
pódo ser de 40:000$ o sim de 40 apolices da divida publica. 

Si approvado fosse o pro.iecto, como veio da Gamara, a 
Fazenda nlr\m do prc.iuizo decorpent.e do desfalque, soffreria 
out.ro, pnrmndo na época presente, npolices a 1:0008, quando 
esl.fio cnlmlns 11 preço muito inferior. 

A fianr.o. foi prestada. em apoliccs, sua restituição niio 
deve deixar· de ser nn mesma cspccio. 

A' visla elo exposl.o, é a Commiôsão do l'inancas do parecer 
,que soja approvndo Q seguinte substitutivo: 
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N. 4-1915 
' 

Art. l." Fica o Presidente da Republica autorizado a 
adquirir :,o apolices da Divida Publica, do valor nominal de 
1 :000$, que serão averbadas em nome do thesoureiro do papel
moeda da Caixa de Amortização, Antonio Barbosa dos Santos, 
corno J•cstituicão da fianCa que prestou, si usar da autori
zação constante do decreto legislativo n. 2.7GG, de 15 de ja
neiro de -10-13, abrindo para esse fim, credito especial. 

Ar!. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 15 de ,iulho de 1015.- Victorind 

Monteiro, Vice-Presidentc.- Sá Pl'im•e, Relator.-· L. de Btt
lhões.- .folio L11'i:; Alves.- Erico Coelho.- Bu.eno de Paiva., 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 53, DE 1914 A QUE 
Sl~ ltm·'Jml,;,l O PAUECEU E O SU,DS'J'ITU'I'IVO SUPM 

O Congresso Nacional J•csolve: 
Arli'~o unico. Fica o l't·esidnute da Republica autorizado a 

abrir, pelo Minislerio da Fazenda, um credito especial, na im
po!'l.aneia de 1,0:000$, para occort·cr {L l'estiluição, em virtude 
do decreto legislativo n. 2. 7liG, de J 5 de ,ianciro do corrente 
anno, da nov[l fiança que prestou o thcsourciro do ·papel-moada 
da Caixa do Amorli~ação, Antonio Barbosa dos Santos; revo
gadas as disposi~úes em eontrario. 

Gamara dos Deputados, 1D de novembro de 191-1.-Lui: 
Soares dos Santo.,, Presidente cm cxercicio. -l!tvrmal Lamm·
lirw "" Faria, I" scr,t·elut·in interino.- J!anoel Bm•ba, 2" secre
tario interino. -!A imprimir. 

lN. kG-1915 

A Commissão de Finanças examinando a proposição da Ga
mara dos Deputados n. 73, de '1914, que autoriza a extinguir o 
Joga1• de 2" tenente picador dos ·corpos montados, de que trata 
o art. 121J da lei n. 'l.SGO, de 4' de Janeiro de 1908, opina 
pelil re.iei~ão da mesma proposição, porque pelo art. 55 da !iii 
n. 2. 921!, de ,ianeiro ultimo, ficou cxtincto o quadro de pi
rmdm·Ps, ostanclo autorizado o Podet• ExocuLivo a conservar os 
nctuaes em qualquer serviço, a seu .iuim. 

Sala das Commissões, 13 de Junho ele 1015.-l'·ictot•ino 
Montei1•o, Relator.- .Toüo Lu.i:; Alves.- L. de Bttl.hües.- E1'ico 
Coelho. -Sá Ft•d1'e. -Bu.eno de Paiva. 
PARECER DA 'VOMMISSÃO D!l MAnJNHA •Jl OUERJU\ J::l• 150, DE 1914 

;\ QUE SE .REFEI\E O PARECER SUPAl\ 

A Commissão de i\fnrinha o Guei'J'a examinou a propo
sição da Gamara dos Deputados mandando extinguir o Jogar 

,, 
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de 2• tenente picadm· nos corpos montados, do que Lratt1 o 
art. 120 da lei n. L SGO, de 1, ele janeiro do 1008, e verificou: 

a) quo essa oxtincoiio. irnpüo-se porque a instrucção do 
oquitacão está acLualmcul.u sob u administracão do comm!1n
danl.e das. respectivas unidades; 

ú) que l'icut·am os picadores ;em sorvir;o definido, pesando 
sobre o orçamento com a quantia de 'lG :200~, improductiva
mcnte; 

c) que, transferindo esses picadores, que são em numero 
de Lt•cs para o quadro de vctm•inarios, irão opportunamente 
proonchet· quaesquor vugu" que nesse posto c nosso quadro 
J'orem sondo abertas, som que haja augmento do mesmo quadro, 
nfw havendo pois augmento de. despcza. 

Assim, a Commissão de ~ft1rin h a e Guerra ó de parecer 
que a pl'Oposioão entre cm discussão c seja approvt1da com .a 
seguinte 

EMENDA 

1Em v c~ de «intendentes», c!i,~a-sr,: « vcLorinarios ». 
Sala elas Commissücs, H de dezembro de '191.\, -Pires Fe·r

l'cil·a. -Ji'. Mendes de Almeida, Ue!ator. -A. Indio do Bra:il. 
~ Law·o Sodré.- Gabrlel Sala ado. 

PHOPOSIÇ;(o DA CAMAHA DOS DEPU'l'ADOS N, 7·3, Dll 19'14 A QUE 
SE l!El'ElmM OS PAREC!lnES SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art, '1." Fica exLiniJlo o Jogar de 2" tenente picador dos 

corpos montados, de que trata o ar·t. :120 da lei n. 1 .860, de 
4 de janeiro de 1908, sendo transferidos para o corpo de inten
dentes, nos respectivos postos, os trcs actuaes 2"' tenentes 
picadores, sem nugmento do quadro, 

Ar!. 2." Hevognm-se as disposições em contrario, 
Gamara dos Deputados, 30 do novembro de 1914. -As

tolpho Dntm, Presidente.- Elyslo de Araujo, '1" Secretario in
terino.- !l!'venal Larn{l>'thw de Faria, 2• Secretario interino,
'A imprimir, 

N. 1,7 -1915 

A Commissfto de Finnnons, tendo examinado a proposiciío 
-da Camarn dos Deputados n. Dlt, ele 1014, autorizando n con
cessão de um anno ·ele licença som vencimentos ao Dr. Antonio 
Podro Pimento!, inspector· sanitario dn Directorin Gernl dn 
Snudc Publica, é ele pnr•ccc1· que ollt1 sejn appt•ovndn, 

!';aJa elas Com missões, 13 de junho de 1915. -.Victorirw 
Mnntr.iro.- B1'ico Coelho, Uolutot·.- llu.eno ele Paiva. -L. de 
}Julhões.-Jotio Lui: Alves.-Sâ Frei>·e. 

. . 
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EXPOSIÇÃO DA C.:UL\~~ DOS DEPUTADOS N, 94, DE 1914 A QUB 
SE REI'ERE O PARECER SUPM 

O Congr·osso Nacional resolve: 
Art. L' E' o Presidente da Hepublioa autorizado a con~ 

ceder ao Dr. Antonio Pedro Pimontel. inspector sanitario da 
Directoria Gora! de l:laude Publica, !icenca sem vencimentos, 
por· um uJuJO, a c·ontar de :li de fevereiro vindouro, para trata~ 
mento de saude, onde !!10 convier. · 

Art. :.!." Hevogam-se as disposicõcs em contrario . 
. C amara dos Deputados, _21 de dezembro de 1914.- A3-

tolplw Dutm Nicado, Presidente. -Annibal·de Toledo, 1" Se
CI'otai·io interino.- Al(1'edo Jllav'ionier, 2" secretario interino.
A imprimir. 

N. 48-1915 

A proposição da Gamara dos Deputados n'. 117 de 1914, 
autoriza o Presidenta da Hepublica a abrir, pelo Ministerio da 
Viacão, o credito de 97:000$, supplernentar á consignação q Dis
tricto radiotelegraphico do Amazonas~. da verba 3', art 64 da 
lei ol'camentaria do anne> pa~sado. 

O CI'odito foi pedido por rnensasow de ~8 ·de outubro de 
lüH, sendo que, na exposic;üo de motivos que a acompanha, o 
ministro du ViuGã'o pt·oeura rnos!J•aJ' fJ ue o el'Cdito votado :na
quelle orçamento de 632: 000$ era exíguo, uma vez que a des
peza do custeio do distr·icto attingia na média a 60:000$, sem 
levai· cm conta as despczas 8xtmordinarias. Di~ mais .que, nüo 
obstante as p!'ovidencias tomadas pela Hepcu'ticão Geral de>s 
Telegt•aplhos, sob cu,ia jurisdir.ção se acha e> districto, pul'a 
reduzi!· us despezas ao mínimo possível, nüo pôde prescindir· 
da abertura de um et•edil.o do 07:0011$, para a consignacão 
« Districto rudioteleg!'apllico elo Amazonas), dn vcr·ba 3' do 
art. ü.\ da lei 2.842, de :J de janeirG de 1011, convindo, entre
tanto, que, cm voz dcSSI\ )JI'Ovidenciu, autOJ'ize o Poder• Legis
luli v o a tt·ausposi~iio pnm a :mpra mencionada consir;naoüo do . 
saldo de igual impoi•tancia que d8iXUJ'Ú o credito cta ·mesma 
verJJa, destinado á acquisi.;ilo c conservaciio· de embut·cações 
pam o se!'vico de oabos e eonst!'ucciio de um deposite> para as 
mesmas embui·cações, visto nfio tcl' sido possível adquiril-os. 

A proposiciío da Camara autorizou a abertura do credito 
supplementnr, desaítendendo ao alviLre da transposicíio de · 
verba. 

A Commissiio, uma vez que purocem procedentes as razões 
que fundamentam o pedido· de credito, opinaria pelo segundo 
alvitre, aproveitando o saldo da. verba, si n~o f6ra a terminaoão 
do excrcicio e n vigencia do novo areamento. 

O pro,iocto, ern!antb, que som paJ•ecei· foi appr•ovado em 
lima diseussi\u no nnno passado, apezar de SCI' presente ao Se-
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nado a• ;;s de dczcmbm, aüu l"'•drJ sor approvado este anno nos 
termo~ cm que se aclra rodi:;idu, pelo que a Corr.missiío apre
senta a ~cguinlc 

Emenda 

Em ver. de- O credito do Di :000$, supplcmentar á con
signacfio « Dislr·icto mdiolclewaplrico do Amazonas •, da verba 
:3" do ar L M da vigeulo lei Ol'\:amenlaria du drJspcza- di:;a-se: 

O cr·cdil.o especial de !l'7 :000$, pum ·occort•cr a rlcspezas do 
exerc:icio de 19H crw vi rlude de doficiencia de verba na con
si:;nacão «J)islrielo mdiole!~:grapflieo do Amawnas ~. 

Sala das Cornmissõr!S, 13 do .i unho, de HJJ G .- Victm·ino 
Monteiro, Vico-PI·esidente.-Sri P,·elre, Uelalor.-L. de Bu
lhüas.- Bneno de Pa·iva.- E1•ico Coelho.- João Dai: Alves., 

PROPOSIÇÃO Q,\ CAM.IIL\ DOS DllPU1'ADOS N. 117, DE 1914, ,\ QUE SE 
HIW E!! E O PARACER SUPILI 

O Cong!'osso Nacional decreta: 
At'ligo unir:o. Fica o Prr.sident(j da Uepublica autorizado 

a abt·ü, pelo J\linistr.l'io da Via<;üo, o credito de !li :000$, sup
plcmcnlat· tt consi:;na~ão < Disll'icto radiolelcgraphico do Ama
~onas », da verba 3", art. Glt, da vigente lei orcamentaria da 
despe~a; revogadas as disposiuões em contrario. 

' Camat•a dos Deputados, 28 de de~cmbro de J!H4.-As-
tolplw Du.tra Nicado, Presidente.-;1. Simeão dos Santos Leal, 
1" Secretario.- Elysio de kraujo, :!" Secretario.- A imprimir. 

N. 49-1915 

A Commissão de Finanr,.as, tendo estudado a proposição da 
Camarn dos Deputados n. H!l, de 1014, autorizando o credito, 
solicitado por mensagem, de G :G3G$HG, supplr.meolar á verba 
3'-Supremo 'l'ribunnl Militar c auditores -Pessoal -l\li- · 
nistros, do nrt. 20 da lei n. 2.842, de 3 de ,janeiro de 19:14, 
é de parecer que ella se.ia adoptada, com a seguinte 

. B~IENDA 

Ao :n·tigo unico. Em ve1. de « supp!P.mentnr », diga-se: 
• especial ». 

Sala das Commissões, em 13 de junho de 191•G,- Vict01•ino 
Monteiro, Vice-l'residcnto.-.Bueno de Paiva, Relator.-L. de 
Bulhões.- Sá Freire . -.r oao L1ti; Alves.- E1•ico Coelho , 

PllOI'OSI()ÁO DA CniARA DOS DEPU1'ADOS N. H9, DE 1014, A QUE SE 
. REFtlHE 0 PARI~CEI! SUPRA 

O Congt'esso Nacional resolve: ' 
Al'J.ig·o unico. Pica o Pt'esidr.nt~ da Republica autorizado 

a abrir, pelo ;llinisterio da Guerra, o c:edito· de 6:635$416, 



' 

320 ANNAES DO SENADO 

supplomentar :'t verba 3" • Supt•emo •rribunnl MilHar c audi
tol'es- Pessoal- Miuisti'OS > do al't, :lO dn lei n. 2, 81:!, de 
3 de ,janeiro ultimo; J'C\'O~adns ns disposições cm contral'io, 

Camnm dos .Deputados, ;)H de der-ombro de lOJ.\.-As
tol}lho Dulm Nica.cio, Presidente.- ;l. Sirnctlo dos Santos Leal, 
1" Secretm·io.-Elysio de tl'l'aujo, :!" Sccrotario.-A imprimir. 

N. GO-J!Hü 

Expundn o,; motivos pot' que C·ppoz veto á resoluoão .do 
Congresw Ntwional que autoriza a conccssã'o de um anno da 
Jicmu;a no eol!ectot· J'rdoral d,-, '.l'ol'T'cs em Pernambuco, '.l'an
crcdo Gonr;nlvcs Fct'l'oira, pnm tt•atnmento de ~audc, o S!'. Pw
sidontt! da rtepu!Jiica dir. em .sua mensagem de 5 de agosto de 
19:l:l, • que o eontcmp!ado com ·os J'avot·cs•da rrJ'cr·ida.resoluoilo 
era, diJ facto, eollr.el.ot• ·naquo!lt• município, ma' J'ut·a xconcl'aclo 
pelo Ministro da Fazenda no uso rias atLribuições que lhe con
fere o. m·L. LI das ln~tnwr;õcs que baixaraw com o decreto 
n. 9.28G, de :lO de dezembro de 1011. 

« ,\ convm·são cm lei dessa rr;;olução ser· ia contt•aria aos 
intct•r.sscs da Na(•fio, pm·que ilnportaria o rceonhceimcuto do 
exere i cio elo .mencionado co!lcctor no Jogar para o qual foi no-
meado outro>. ' 

ConeordaudrJ com os fundamentos do ·r!eto, é a Commissúo 
de Finanças de parceet' que e.Jle seja approvado. 

Sala das Commis~õr.s. cm J3 de Junho de '1015.- Viclot•itttJ 
Montrdro, Vice-Presidenlr..- E. de JJulhries .-·- Bu.cno de Paiva. 
-João Lu. i: Alves .-Erico Coelho.- Sri fi'rtJh•e. 

' 
1lENSAG!lM A QUE Sll llllf'Wlll O Poll\AC!ll\ SUI'liA 

Sr. Pt•esidenf.t• dn Senado :t<\•rlet·al- Tendo negado san
CtJÜO, !H.'los motivos constantes da exposição ,junta, t\ resolução 
do Congt·e;;so Nut!ional· que antot•izn a eoncessã'o de um annü 
de licença. JtUI'n l.i'atamenlo de saudr•, a ~'aneredo Gonçalves 
Ferreira, collector federal dn Tor.rc, em Pernambuco, curn 
pre"me devolver-vos, na 1't\rma do disposto no art. 37, § !", da 
Constituição da llepublica, os autogl'aphos da mesma resolucüo-, 
que me foram enviados poJo St•. Presidente da Camara dos 
Deputados com a sua me.nsa:;em de ;?.\ do mcz proximo i' indo, 

rtio de Janicro, cm 5 de agosto de 101;?. ül" da Indepen
dcncia C 21' da fiepubJica,-Jlel''mP.S fl .da fo'Or!SIJCa. 

BAZÕES DO VE'I'O 

Com n mensnr;rm do Sr .. Pre~~dcnlc .d~ Cnll)arn dos Depn
taclos, r!t• ?.l de .Jul'hn Jli'Oxtmo Jrnclo, ·Jot envwdu ú snncrão 
/l rcsolut;ão do Congl'esso Nal'ional que autoriza a concessão 
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(Jc um anno de licenca, pum tratamento riu Haudc, a •ranr.rerlo 
·Gonçalves 1-'crreim, co!JcctuJ· federal da '.l'ot·re, c111 .PePnumbncn. 
· O agl'Uuiadn JIOl' essa J'fJoulu•;ãu era, de J'actu, cullodm· das 
retHJas fcdet·ues uu ntunieipio de 'J.'ot•J•e, .Ksfado d(~ P!~rnam
Luco; ruas J'oi exonemdu por titulo t.lu 1l do eilado mez, ex
pedido pelo Ministro da J!'awuda nu uso t.lus uLLl'iiJukües quu 
lhe collfcre u Ul'l. H das lnsi.J·ue~.ües que !JaixaJ·:ulJ com •> 
decrr:l.u n. !) • ~~0, de 30 de dczcmiJJ'O de l !H I . 

A couvet•süo Ua J'eJ'et·itll! '/'e,,ulw;fin t:m Jd ~ol'ia f.!uul,t·aria 
aos inl.ct·esscs da na(•ão, porque importada o rcconheeimcnl.o 
do cxercicio do mcncionuuo 'runct·cdo Goucalvcs Fert·cira na
quelle logat·, para rJ quai J'ui no'rr10ado outro. 

Sou, p.or isso, 1'0!'!;Udo a n.:gue suuc!iil'u ií. n~solw;iio de .quu 
se trata. 

Uio de Janeiro, cm G do agosto do JOl~.-llortJu:s 11. dn Fonseca. 

RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACION,\L A QUE SE ll!WilftE A MJlN• 
S·IGJ~M, O <VETO> ll U I'Ail.\C!llt SUPRA 

O Congresso Nocional resolve: 

Art. 1." O l'rt,sir.lr.ntc rJa ltc]luhlir·n ,; aul.•ll'iza.do a Cflll
ecder a 'J'unercdo C:olll;all'es Fen·uira, e/JiledoJ' J'edeml da· 
~rot•J.·t~. em Per·uamlJUrJO, um anno de Jir~mH:ll. pal.'a LJ'af.:.IJ.' d(! :-;ua 
saudn ouue ll1e eouviet•. 

A.rt. 2." ncvogam-sc as disposicõcs r.•m eonlrat•io. 
Camaru elos Df.'pul,nrJns, :!.\ di' .ÍIIIIIo du 1.01~.-Sabi11o 

J:m•rnso .hw.ior, PL·esidl~nlu.-Siuwtio tios Santos Lenl
1 

l" Se
crctario.-1/aul de Moracs V'''Ífta, ~" Sect·clurio.- A imprimir. 

. 0 Sr. Pesidente- 0 Sr.·. R•~nur!or Pires {•'Pt'l'cim l'equereu 
a puhlir:aoiío no Dim·io tio Couu·rtwso de inl'ormac,õcs que, a Heu 
pedido, J'orari'l prestadas ao Rrnado pelo i\liuisl.erio rla Viação, 
J'elativamente :í conslr•ucção rln Esl.t·nrla de Fcl'ro ilu S. Luiz 
a Caxias. Os scnhm·cs CJuc approvam o rel]l.ll.'l'imeulo •Jttcit•un; 
levantm·-se. (Pnu.8a). 

Foi approvado. 

O Sr. Dominaos Vicente (')-Sr. Pr•Jsitlcntc, V. ffix. e os 
il!usll'ados Scnadol'cs me hfio rle ]lCl'rloar quo, nela J•rirneira 
vez, ncsl.a scssfio, venha l'Ouhar o seu precioso tempo, drpnis 
rle por aqui ler passado nove .aliiiOS, contados riu nonsl.iluinle 
nlé '1800, o venho fa?.ei··O ·pm•n cornmunicm· n noUria rlo fal
lccimcnl.n elo hnnmclo ex-Senador· ela ll•mttblien. Honriquo rla 
Silva Coutinlw, que t·eprrscnlnu o Eslnrlo do l~spirilo Santo 
c que occupou na Mesa eles la Casa um Jogar de Secretario, donde 
snhiu para élecupur o Jogar de Presidente do meu Estado, vindo 

(' )' Este discurso não foi revisto pelo orador. 
~.m .·· . . • 
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rlcjioís Sül' 'dcpósHal'ici ptbliuo, :cargo em ·rJue it hioi'tê u sm•..: 
prebendén deixam/o a ô\lll familia polm: e o ;l'll liOlllé lwu
rado. · 

'"' lt:tl.uml, :'t·, l't·cútlcul.e, quu o> mew; l10nrnduB euuJpa
ulwil'OS de re[JL'eseutação yeuham, com mais. eouhe~imen/.u, 
com mtti" uil·eito c com mais illust-l·ucüo, contar: os tiCI'I'Í(;os u 11~ 
·•Jllttlidadc; que posôuia o illustre finado, aLú que a tnor•lu 
J'eclwrt o Q'eio da sua preciosa existencia. , 

Eu 11iiu Jui, Sr•, PJ•c.>idcnte, correlig-iouat•iu do illuslr·u 
mort(>; 1'u i, ;im, semJJI'e, seu amigo particular, tlando-llw a 
Hilnhn amizarlL~~ ~'IUe ~empre ~:onsel'Y(•i ul.t~ o nlunl(llllu de e~
lJÜ'ar, :-it:nl que .~~-' lntel'!'OIDPf1S~e Ut~.~St} llHll.' de ingraLii.lües cm 
qw: ~olnos 'lll'pJ·eb(otH.lir/o:; na vida, iugJ'alidGcs qur: llllllctt dt!llr: 
me afa~'lnraw . 

.l~u esper·u qn" <:•" llleu~ lllJJtJ:udus eurnpanhuir·o;; r/e IJaueada 
l.r·ag·aul ao eoH!re!!imoutu du Senado I)~ ~01'\'kü~ e a:; qualitltu.k..; 
du illuoll·e IJJUl'l.o u lirnilo-!lle a l'<!l!U<!J'et· que se eunoi!,;lll! 111~ 
ada tJIII Yol.o rle JH!ZIU' JH!Iu dolul'I.I.'O acoulr!ehnentu. (.lluilu 
"úem; muito l•om). 

O Sr. João Luiz .Alves (',-:O:J· •. i'r·e>ideJtlr!., "''a d1: l'uiJlu 
JtJi!l!Ja iulew;·fio, intL'JH;fio ·t{lll' t:uurmuuiquei ao. uwu Jrunrado 
t:umpauln~il·u de J'•-~Jll'l.+~enlal;fit\ tr:ansmitUr au :-:;euadu a uuUcia 
rio J'aJiceinwJtlu 1.lu cul'Ond Hl'nriqu,: da Silm CoutiuiJO, que 
pl'I!Sidiu o Estado que teulto ;t 1honra de l'CJH'e.,enltu· ,. que 
lamlJt:nl u l'f~JH'e . ..:(•ntou ne~t.a Ca.:::a. 

fleJH'CS(•uLon-o ueslu Ca::m . .S!'. JJJ.'t!shlf:nle, tuUu~ os :-it.'US 
erm I ellJ POl'tllWO.í ]JOU1:1u n 1. testa l-u, eom d e\'udu rJ bcr"ei;üo, a llrt 
eumpo;;tum, zeloso sentimento d1.• r!Ull"IJH'ir bem o.s ~cu:;" de
Vf•re.s,. n1r.~reeendo dn úarte do.-; :'?-I!US .JHtl'es cle!4taquu elJ'~' eon1.; 
Hlis:;fio que di~SüiilPI!flltou. lJl'üu.:.ilJi.\lttwtJt.e ua )h'sa do St:ilndo .. 

Jlt'l~sidh.t o :lt~::;tadu do .1!::-;pirito ~a:1to, ~r. l>r~shJcnte, e111 
urna <"JUadr•a de lr!lu; ]JO!itictrs aeit'l'adns 1) Yiolenlaô, rli:ixantlo 
HllJ rrornr• .irupolluto pn!u probidade pr:swal i.lu :;oJu ;;·overnu, 
de.ixaudo uru partiun J'orte " t)t·gauizaclu, tJUtJ até este JttoUleulu 
)Jl'csta ltt!ntl!nu:;e!n ti 'ua m,;morin. 

0 :::n. ]XIltO DO /:l!I,\ZII,- :\[Ui [O !Jeur. 
q Sn. Jo:\n Lurz .\l~VEs.- :-li ,; l'nc/u, Sr·. :Pt'l):<ideull', •JUU 

11 !"llillS, COJilOSlllit01 O lUUIS SJJllJ)le,; r.Jos ,deVe!:e~ do J.tOJliCIJI ]III• 
hlrt:o, e sun pr·olmlncle, J)(ll'(jlll.' a pr·olmlar.lro u a l"ll'i.ud(•. pl'u
J'issiouul diJ.õ politico,, nüu •l weuos o!Xltelo l/li!! sal.ieulal"a é 
i'ClllJ)l'e tl!H rle1·•n· no;;;o, · 

. O r·ur·onel u,ml'iciul! Coul.inlrn, rJnr. '-''!eupou a po,;idi'n 1•111 i
llúilt.e d!~ ::;enndo.J~:. ~~ '?~ro~~t"!l li.1HH'ifllW Cou!.illho, que ~llt''~sidiu 
'·'" tl~stnros do b"pll'Jlo :;anLo, eru plrn:;e l.!alamilosa pura a 
p~!J~wu. tlnquell~! .C:~ lado: o "IJJ'Otll!l :lli!J~l'Íf[U'J Coutinltu, qutJ J'ni 
l'tdrnm lia., lllltJ' YtOI!!lli.Uti ugg·1·.:•:;,,,e, a SLta Jll'Opria ]J!'O]Jiliatle 

'( •) JDsLe ·uiscuL'SO nllo foi revisto paio orador.: 
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pi•iv:ú!a, 'I'Íll·'~ ollriil'ndo, ao düseer ilnCitwll;!. aHn. ÍlOBi~~~io,. n 
~olwlur 1.1 Juode.~l.o <.'lrlJll'egu 1k eo!ll'u/.ot· de :\Jcf,ilel'uy. 1!, exo
nm·ando-se dl'lle put'a pkil••ut· tll1lll earlr!ira de .Dejluladn JWlu 
·''!IJ :~o:~J.atlu. ealidm tJUe wiu JIIIJ foi concedida 110 l'CCfJlliWeJ
"wnLo' de J)Oclm·c~ da Cnuwr11, IIJ\'t! n'~'~essidad1! de pleiL~aJ' .n 
Ju.tnwacüo ufi111 dt: oJJU~J· u lJiül./1~:;!.i:;imo ,;m·go de depus1tarw 
de::La Capital, eat·gn nu~ qtl!~ mtll'l'B 11u. mais exlt·cm:.t polH·e~n. 
J,.;;unrlo UJJCnas ú sua J'amilia a ce!.'le~a de qüe foi uw lJOnrur.lu 
tiL'l'Vidor do ~eu pair., 

.Yur."" UJ!/1,\ 1'" - .\)Juiat.lo, wt!ilu lmn •. 
O ~11; :Ju.\ti Lt:J:i .\.t.VES -U K>pil'ilo S:Julii pulo seu ;;u

Vt!r.'HO, ~r·. Pt•esidrmle, JH'el.end" t•emlcr-Uw a ullium lwnre
·11aeeru. l'caU~nHclo o:; ::cu,..; J'uuet·tw~, que a sua provra 1'amilia 
urro póue realizal'. 

1!~u. I'Cfll'f!St!nlaulc do Estudo do Espiril.1J Saulo, siucern~ 
1rr~.nli! emocionado eurn o passumenlo do illust.ro republicuitu, 
addil.u ao t'!!l]ltet'Üllr.nl.v do· meu honrado arnigo n uol!egu. do 
J'nJJl'I!SCIII.a!:<io, um nul.ru, ul'im dn qtw u Souado /.ransmiilu ti. 
farrlilia du extiue!.u uô St!lltil!lt!lllos do llúZUl', Jtoã >Ú elo Senado, 
1'.u1111i da Jre~a do Jru!!;nw, da qual f(ri uu1 dus :;eu~ di::;Linelos 
rneurbt·u., 1!111 'i;l'lls Jllli~adas •. (.l/ui/a úum; uwilu bem).: 

O Sr. Presidente- You illlr!udlt.•t' á t./tJli!Jt!L'a~fio du Se
Irado os tWJli'.'l'Íilli'IJ[u,; vct.·lntllt'itllt!llle :I'Ol'H,ulmlos pelu:; Srs., 
:IJ11nlitr;;u.; Vicente e :Ju;iu .Luiz Aln:;, pedindo fJlH! sda imet•lo 
ttrrt 'l'u(u di) [H!Zl!r.· Jlil nela de lrujt! e lt·auswillida:; conuoJeucia:; 
ú J'nrniliu do oxtinel.o. (Pausa). 

l"oralll approvados. 

O Sr .. E1:ico ·Coelho - Sr·, Pi' e i i d1:!lli!. aelt:t-S•• IJ<t :tnl.r.-sa l:t 
u ~r. Dt·. ~ligue! do Cut·ntllro, pr·t~elarnauu Sertat.Jut· 11a sesôiio 
du snbl.ntdo. Hequeit·o n V. lix. que sej:t nomcad:t ullla eow
H4i:::~fiu, afiJn do dut• ingt'IJ!'i~n ao Vt!l·'llu l.'t)puhUcaiJO, rcpt·esen
J.:utll!' do Estado du llin du .Tauuiru rw rednJ.u do s,:uado., 

( 

O Sr •. Presidente- :\'ouwiu jJUl'l\ illl.:·uduzit•eJtt '111.1 recinl,o 
'·' :-:\r·. )liguei do Cat·vüllw, :3t:tr:Hior· JWiu :listar/o elo llio d1! Ja
neii'IJ, W:i 8rs. Erieo ·Guf~llro, l)it·r~~ l•'et·t•t•it·u u \'icloriur.t 
.\luutuiro, ' .. 

(J.uJ.rot!nzido Jlo J'f!eiUltJ, J•r·e.,la .fuulo ;i. :llrosn " munpru
rrti:<s'' ,, loJr.a, JIOS~e o 13r·. Dt•. Mig·u,!l .louquitu lli!Jciro de 
CUl'I'Hlllo) • . . , . 

• • 

O Sr. Pires Ferreira- St·. Pt•usiduul.e. :i. Yisla i.Jo uHm 
)JU!JJicneüo J'riln 110 ,ior.•nul O lmpw•eial, :í: custa do 'l'hesout•o, 
veJo:; ernpJ·,~Ht_oiL'O:-; da Es!.t·ada de :r;·,~·J·ro dü S. Luh: n Caxias, 
wnho Clt!sol.Jt•ig·at·-mn do corHprotni~su que assumi de responder 
n ostu creUlliJUcitt tra~idn a publico Jlill' ac]uelle or·güo p:u·:t 
engnnu1• u J.olos IJ niío a homeits expel'imenlndos Jtn admiuis
u·u~iio, fjlte IJe!JI COlllrCCl'IJl O ôU]JOl: dt~ tUC~ fJ.UbliCUCÜCS,, 
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Para quo ·o Senado fique bem orientado âa posicilo quri 
asumi nesta qucslúo é uecessurio que cu mcrc~a a atlonc)ão 
ele meus collcgus para o .que vou dizer. 

Não foi de dezembro do anno passado para cú que iniciei 
a lula cm p!'ÓI dos wl'res publi!:os, J·elatfvurnenlc aos dc>
mnndos da Est.J·adn de ct'J'O H. Luiz a Caxias. Quando com
mandante do uistrieto de S. Paulo, Live a i'elicidade de Lmvar 
r.,lacões cou1 um advo3udo duquellu cidade, o Sr. Dr. Freitas 
V alie. 

Dessas rcla•;ões JJUsccu o meu conhecimenl.o com o Sr. 
barão de l!Jir·ocahy, l!U<'· vinlta do llio Grande elo Sul para a 
. Capital explorar a p!'ofi:;são de corretor. 

O Sn. VIC:'!'Oll!NO j[ON'l'IWlO- E' urna profissão muito le
gitima .. 
· . O Sn. Puu::s Fmuu,ll\.1- Du liccuoa; não lm oJ'l'ensa nas 
mh1has palavras. 

O sn. VIC'J'OIUNO lYlON'I'IllllO- Então, estou de aecOrdo 
com V. Ex . 

.O Sn . .Pums Flllli\Jilll·l- Seria uJ'i'•!iltlt•r uma classe inteira 
por causa do Sr. bai·i'lo de l!Jil:ócall~·. a •JUOm n;esmo não 
offcndcria, Ião digna é a sua profissão. 

Soube depois, S1·. PresiriL!ul.r. <Ju" o SI'. hat·üo de Ibiro
cahy era empreil.eiro de uma estrada de i'erro no norte ·do 
paiz: a S. Lniz a Gaxías. E, er1nJtJ tivn:-~n eu um amigo, enge
nheiro dist.incln, que Jll'Ccisavn t.t·ahulhnt• c snbcndo que a St·. 
barão de lllirocahy dava empJ•eitarlas, u •1uem podia fazei-as, 
procurei e solieill•i de S. S. uma cmpJ•cil.ada de 20 kilomcl.ro~ 
para esse engenheiro, cujo nome dce!inai·ci,, si nw derem Jicen~.n. 

O Sr. barão Ibiroeuhy, eom a f(entilr.za que l'he ú peculiar,· 
prineipalm~nte .quando se 1 t·ala desse:;· assumpt0s, disse-me 
que não havia duvida, que podia dar a rci'erida empreitada, 
mas ,que i>so dependia ela chegada do cnrrcnhciro cllcfe .a est:t 
Capital. · 

Esperei algum l.empo. Antes, poJ•éúl, da chegada do cn
genellii'O chel'e daquella estrada, cllcgou u esta Capital o ·enge
nheiro por quem cu me interessava c a !]nem disse: est.ando 
o scnhol' sem cnllocnuiin, pr.di aos cmprcil.oi•·os da Estrarln de 
1<et•ro de S. Lrliz a Caxiils Yinle kilomctros duquella vin-Jm·rea 
para o scnhu•· eonsl.ruit·. 

Resportrlcu-me eslt' r.ngencl1iro amigo: « Preeiso lrnbni!Jm', 
porr]ue ;;ou pobJ•c; mas ll!;l'~dr.co, declinando do seu ol'fcrc
cin;enlo. 

Sem declarar o meu nome, pe~o que faca· consLnr que eu 
· não ucr:eit.n, pOI'I]ue os negor1ios sobre a S. Lui7. n Caxias vil o 

correndo innl. c nu não qu~ro, sendo um engenheiro novo, Jigat• 
o. mr.u no mo n esses negqctos. . 

:j'l\mcn mais procurm o Sr. bat•fío de Thirocahy. Debatida, 
porém,, a qu~stiío sobre a -Noroeste do Brasil nesta Casa, pelo 
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::P. ~:Pmlflor· .\t.f!PPdC\ :l'u i ohr·ig-nclo a voltar á Lribuna pnrn. 
tratar desse nssumpto . 

. Nessa o c cu> ião presidia os nossos trabalhos o Sr. Sc
narlot· Pinlwiro Manhado. chefe do J>~'it·lido Republicano Gou
scrvarlor, c S. Ex. tlisse-n:n q1tn "não convinha •que o illustrc 
MinisJ.ro ria Viação l'if•a>.'f' ,r;m algmims. palavras de dei'e?.a 
sobro o seu proccdirncnl.o •liHHJto :'1 Noroeste do Brasil. Im
mcdial.amcnte, d<Jsla trilntn:r, rlissc o fJUC podia rJizcr, e dous 
dias depois nro,;umi o St·. ministro, afim dn que elle me 
facilitasse noms informa':,jos, c dizer n. S. Ex. que, assim 
eomo nós, os t'i!pt:,_.s,,nlant.es ria ·Xnr;ão, não snhiamos dos gabi
netes rlos ministros solicilan.do favores para os nossos Es7 
lados c o.; nosso;; amigo.;, lambcrn Na nre-cssnrio que cumpris
somos os nossos rlovores, Jevanrlo ao eonhecimcillo da n!Ln 
arlminisl.rar;ão r.ln Repuh!ica o modo por que corriam os nc
;.:ocios, na ?.Onn maranhense,. sohr0 u Estrada de Ferro de 
S. Lui7. n Caxias. 

Conl.r.i cnl.ão a S. Ex. o ~ur onvirn rio engenheiro, e s .. 
F.x. disse-mo: « Tsso ,1 pmwo nindn; a~nillo é. nm drscnlabro; 
rí uma vr.r:;onha ». 

Divcr.~as vc~cs insisl.i por· uma solução, pct•anlc o· mi
nisl.t•o, e em uma del!ns fnla.uei pm· vr.r aCJhnr-sc presente o 
il!usl.t·c Yier.-Pr·r.sidrnl.c rln nepuhlica, fnr.endn l.amhem ohser
YUI)ÕI!.' qun tinham pm· fim nr-nut.elnr os cofres publicas em 
t·r~Jn~ãn :í .~·. Luiz a Cnxins. Qtwndo S. Rx. so rnt.irou, eu 
rlisse ao minisl.m: .w, V. Ex. ~ltr. não sou o unico •que vem 
a~u i fallat· solm• rsl.e assmnpt.o. .T:í os represenl.nntcs do ~!a
ranhfio bnl.cm ;i porta de V. Ex. E' preciso nmn providencia. 
Os escanr!nlns são grandes». 

Comprr!ltcride, porlrinto; o Scnnrlo, que a minha campanha 
snbr·e a .s. Lni7. a Cnxias niio r de agora. Jlfns, den-s,c o caso • 
rln moral.oria. r. nós finamos sem o dirnito. por um acto do 
Congrcssn, do tirar rins hancos nquillo ~uc nos pertencia .. 

Tendo cu feito uma t.rnnsnccão com :t responsabilidade 
do meu nome c chrgnnrlo a ncrmsiãn de sal.isfnr.cr o compro
mi,;;so com o corrccl.or, cidudfio J.ão honrado como o Sr. barão 
rlc Ihorocahy, ~uc não procma negocias com qrwbrados, nem 
com rm(or·carlns, para Sl~l'vir aos 'ens 1\0mmitlent.cs, dirigi-me 
no hnnco, cujo director so comnl'Omcl.lrn a entregar. no dia 
seguinlr, o nwn rlinhriro. 1'irndo n cltc~iw, quando volt.ci no 
hanco, o gm'enle rlesse .csl.nhrlrrimcnl.o rlissc-mo cnl.ão que o 
prc;;idenl.e da Associação CommerciaJ. int.crveiu perante os 
hnur:os afim de que estes não J'üsl.ituissom n dinheiro dos seus 
dopositnnlcs, porqt\C se !.ratava de um acc~rdo, que l.inha por 
fim l'orçnr uma emissão, da ~nnl ellns obtinham 100 mil contos 
do cmpl'Cst.imo, o ·quB maii !ardo se verificou. sendo o em
JWCstimo applicndo nt\ compra ele lcttrns do Thesouro c niío 
pnrn o fim votado. . . 

0 Sn. RAYMUNDO Dll MnMNDA' '--Com um lucro de 20 9L,' 
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O Sn .. Pums FEIIIIEIH.I- :i fio ,; uma crnosl:i•l I) r somrmo~ 
'lfUC !Jlo trouxe :í lribuna, eomo diz ne.,~r' ,inrnal o 1'1'. Jmriío 
;lo Ibirocahy, pois IJUC se trata da ·dCI!'cza tio crario puiJJico.1 

:Dado. rsl.a explina1;fío, na;;;;o n lral.in• dn outra. pari•; dtJ 
assumpfo rln. rnLrevisLa. 

·Quando se cliscul.iu aqui a mornt.oria. ou avancei a Jtl'O
•posicfio .rlc q1w nquclles lflll' t.inham npolice.> .enur!innudas nos 
lmncos, fll'iiH•ipuhnenlc .r.~t.rangciros, 1• rlll.l·e elles o allcmão. 
:prceisnvam de dinheiro. ·P, port.anlo, dn l'missfío, 11ois ·rrne s•í 
,onnt emisslio podN·iam os lmneos, rrue cnucionnrnn: os /.it.ulos 
;provünionles dü estrnclns du l'cr·ro, :wrvh· nn5i '(/'LW .rsf..avnm ·C.CJJll 
a eorda no pr~sr:oço, r.m riseo de abrir J'nlleneiu. 

Eu não di~se que as divida;; ,;ram pagas em dinheiro. o. 
,.rue r~u disse :l'oi que, lm tempos pas~ados, ~i não se ti.ves~ern 
:f·eilo pagamentM ''Jll clinlll~ir·o, CJLW deviam '''l' f,;ilog em upo
liees, n '.l'lwsouro (•;;l.at·iu pr,;parudo, ~om o fJlW linl1a em caixa 

<• ~om o produclo do~ impostos que !os;;L' ar!•r.cadamlo, para 
'i'a~or fr,mle aos .•m.Js cnmp1.·om i~sos. i\' fio me re!'e~·i :í. Estrada 
·do Ft:rro B. L11iz n Cnxiu:;. ·~t:~l crue sP reeeheu em apoHcos. 
·:;;r.i fJl.lO n~:;a;;; npoHeC!s r:.;Lnvan1 cnurionoclns ~m hnnc.•.os t:strun
g.rdt·o.'! e ·i•ei l.fliO fJJ•oeisa,·nm dc- din!H~il·o . .Po1· i~Ro. n A:=;sociaefío 
Gomiiii'I'I<Íill • .que :fallava em nome do eomrnerr;io, :I'OI'IJOll a 
mão. nl.é• ·qnn ii'' drm n emissão, ]1arl:e de <:u,io r'rodnet.o foi 
fh!sviarla,- eomo .i:í. :fiz Yt!J' llúSia Cnr;:a, dos fins pm•a OS rqnan~ 
n r.on;.:;-roc.~s~n a votou. 

o Sr. !Jnrfio do Jhil'nr!.àhr puhliea umn r,nr·l.a do St•, :01'. 
iPal11ant> rir. .Jesus, enrla IJlll! i.'ll porleria clnssil'iear eomo frrr11 
l'lll hl'UZ:t qur. o digno n honrarlo r•Hgen.hciro applieou no gei
toso NnJW·estünr) ela Esl.!·adn dr S .• Lniz u Caxias, n. JH'Oposifo 
•lo ::onvil.e 'filW .S. :l,x, Jrz para SIJl' noYamente :l'iscal t!n. com~ 
J•nnhia . 

.Sc!llJOI'r:s, rsl.c é o ponto g'I'U\'1! rln lfl!l'sl.fío, fJilr rm de~l.iin 
~j·.ia r-sr,Jar.·oc~ido ·11CJ'anLe a N::u.ifio. 

No nnno passado, rlüpois r.lo di;;r,urso qur. fiz sollJ•f! ost.rJ ns
sumpt.o !WSI.a Casa, J1l'OCU!'Ili o lllüil umif!;o f!l', mui·echai•Hermcs. 
Quando r•om·m·sa\'n. a l'CSpfJito eo!ll S. Ex. appr.senlon-se n 
lliwfe do 'J'.nt•lido Conset•vador, Sr .. Pinheiro ·Aiaclinclo. S. Ex. 
dnvr J•eeol'IIUI'-s" J11'l':l'oif.arnr.nff' da !IOSsa onl.rovisln. O JWhi'O 

. I.;Nladrw me disse lflW cu 1inlm sido dmnusirulo nnergico, en 
:i'Psponrli n S. l~x. quo o mt·a J10l!fJO, ]l!'incipnlmenLc dcanlc 
da •nldrla 11,-, f\1', Palhnno da fisrmlização da JMracla ile Fct'l'fl 
diJ S. l~uiz a Cnxia;;, pam \'it· pn1·a lilll !ognr morto na Tnspe
l'i.ol'ia l!e Físealizar]iio das :mstrndns de :Jhn·ro, ,iunlo ao Sr. :Limn 
lli.':uumn. Nr•ssa occnsião, dissn-nw n JlOhrr. ,scnado1· r,;;f.n~ pu
lnvt·a~. nu o ainda eon~cryo na mnmol'ia: «E' vm·datln qlm sn 
~nlinilott a domiB-"ií.O Uo Pngcnlwil•o, mns n~ i~nu:o~u~ ·qlw aprü
·~rntm·nm par·n a rlemissiio ·sm· dndn influirum tio meu OSPI!'if.•1 
p:it:n •qüc cllr! J'n"r. eousel'Vodo, pois rruo todas oram l~cni.lcnl.n~ 
n exigi!' clo empJ.•ei~ciro o m.nnprimcnlo .do clnusnlns do con~ 
t.rnct.o r.m 'l'nYnr da-:f!'nzcndn Noncionnl.» 

.Orn, como, cm conso.cJucncin .disto, este cnge!lbcii•o nilo foi 



'd(•m iU.ido, rpn prAeiso que .~e manobrasse em oul.ro õ•lllLido, J'a
ZI•tHlo com qne elle 1'05i\e l!hamndo a (•sl!l Cnpil.al pn.t·a retirai-o 
ct:t fi"r·nlizn•;iio da Estrada ue J!et•t•ó de ,c;, Luiz n naxi:ts, iJue 
fiCOU i!Olll 4{10 kilnmetro,• <'llil'Cb'l.ll'S U tllll A(Í r.ngelliheit·o. 86 
(!\1 o '•li da;; difJ'icnlflude;; eom que t•mbarcou no ~Io.ranhão. o 
1•nbJ•r•, rnn< probo nr. l'tdhnno de ;rc;m, porque um amigo pnt•
tinnltll' i11'.~se <lig>no "n~·rnlwit'l} lllfl contou em resPrva. Yt•in 
l•CII' nlli, r:om ;;na. J'nmilin, entre rliJfjcu!rJnúes terrivei,;., 

O empreilr.iro, lmhil homem de ne:;ocios, viu b•lm n. ;;i
tuacão em •([ue fieam .-;eu fi;:~al n declarou, ent.iio, fJUl' nüo 
'!Joha duviclu 0111 J'az~l-o yoftur :i.quclln fiscaliza~fio. 

:Arrui ~ 'lfltr' i· o ponln. Como recebeu o engenheiro. chnio 
rJ•• rliJ:ficnldnur~. ""'' t~mwitr·'! Peln cnrtn. que rsl.ú. puhlicnrlit 
11'0 lmpm•cirll e rm rjual os leil.or•eô prcvidentt1R, cautA!oso~ ~. 
vidrnte;; wriio ijllr a recusa niio podiu deixar· d" ;;er o prrwP
•.Iinwnio dit(fuõlle dir,mo 1:ugenheiro. 

Pr_i:;, :tqnr•!liJ flUI' mni;; sr' inter·c5,ara pEdu J•et.irarla rlc'S•' 
:l'i~eal r! r[ul~ Yinha agora eonv.idnl-n a volt,ar ao .mesn1o po.:.;to·? 
~!~. 1:omn;! Com u:-=sa ~~[\l'ta. <~nm qur ho.ir ~1:1 nprn~rmtn. pa1.•a. 
rli,.,...t. rrur. o r.ngrnhroit·n ,; qw'. JlliO quiz voltar. Voltar a JlNlid~ 
do ~:mpJ·nz:nio 11iln d'a po:"i:;ivPI. A dignidarlo ·do Dr .. Palhanf~ 
a i;;;;o sr npp1mlm. Demais, com que rlireilo n Sr. barão ri•' 
:ihiroeahr <Jnntavn, ·eonvidanr.lo o Dt·. Pn.lhntlo pnm ser nova
mDntn J'i;;cnl dnquPIJa estt'nrla de frJ·ro'! Com n for(;a .que tinha 
Jli•J•nnl" o in;;pri!l.m.· geJ·nl rlc J,~;l.raclas dn Frrro nu peranl.n 11 
~1·. Mini~I.J·o ria Vinçfin'/ Jlesponrl:t n :'ir. bnriio de Thirocah~· a 
qur.rn qnizrJ·. porqur cu ngorar!cçn; s.-•i muit.o h.-,rn r]t) nndo vinha 
sttn 'l'nJ·r:a. v.• n Senado qne •! o •'111Pl'CilüiJ·o. dr.pnis c],: re
tirado de uma fi.,enliztú;lin nm rngrmheiro, r1uanclo ootavrL 
i'lll1l!lrinclo n 'f'll df'Yl't'; C'nmn nmil.n lwm <lissP o nlu:fc do l?nr-
1 ido Hrpuhl ical11l ConsN·vnrlor, ~,: ei'>r •o.mpmilcil•o •1ucm vem 
(Jiz<'l' \(un rnnvirlnu JlllVumenl.r!. 11 en.~cnhril'o, n com issl} Julga 
I PI' ·dndo u1nn l''~~pn~tn, qun mr· (•r.omag:a l '.frnla-:;.;f~ df~ um c-ng(•M 
JJ·Ii••iJ•n dislinctn, qne roi t'•'l.i-mdn ;;uhri!J11·il~irtmr.nl.l• cJ,, nrnn 
tl'i~enliimt,:fio, po1· vr•n(~,:·~~os ndmini::;Lrn.livos quP o Con.f!J'I1S~o 
•·MlJCI!I' ]JI'nl n fni r!epnis eonvirla!lo prln proprin empreiLeiro 
'III" ellr J'i,r.nlizon para voltar ao Citr~o. Agora snn r.u lfuem 
Jll!l'g;unla an SJ·. J,m·fio di! Tltit·or•nhr.- em IJlll' :lC hn~enq para 
•l'nz,:J• RPmolihanlr• ,~mn·itt!. ~:onYilP ::.:in~ular, dada.' n;-; ~~oncli~:nr~:-; 

~, fiJn qut• ~e nr:lla\'a n illu~Ll'fl eng·rniHdrn·! 
Outro po1Ito é o Hrg·tlintc: O Sr. har~n r];, lbirncnh~, nhu

~ou ai•: 1l'O hn{wJ•drrl, ,iol.'nnl ~Pl'ir> r• lutador, do qunl f,r.nfn•t 
:l'azt•J• uma es]11.'C'in rlP ein••mntn:;l'apho, t.mzendo wnn puhl i
·t:ar:ün acompunltndu d•' nmn. photograpl1iJt rla 'rnnt.; ~ob1·r 11 
l'io llnpimn·tL • 

Pmwn nnl.e,, Sr. IPrf'siclr.nte, d~ rnl.l'al' ne;;la. Gnsa, wiu 
:w mrn enl'onl.t•o 11111 cli,lincln engenheil'n rrrwm-eheg·aclo fi,., 
·JJOI'I.e, que mn drclaron vir rlnl'-me parahen~ prlo modo JlOI' 
que lenho ntacndn n> nmpreil.riJ•os dmltwlla rsl.mdn, ·t.'n!ln~an
dn-mc nn rle'I'Pzn rio ePnl'in p11hlirn 11 ·~omhnl.endn n eonslt'IW<)fio 
'dn ponte sobre o 1·io Itugiourú. Di.sse-m.o esse distiucto ~ug~-
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niJeil'o a quo mo (_1:-il.!'nr r•td'eJ·indo: « J•!sp·t\l'f\ V .. F.x. mais algun~ 
din:-~, t'f't'ln dr 1 •-r1rr• rí.~ ttl'inH·ir·n:-~ 1'/lf~hnn!P . .: t~lln f'Hir:í ». E 011 
aerer.liLo, ,SI'. Jlrcsidenl.c, nestas informações, porque quem 
m'as l'ot•neceu 'foi uin pt•ofissional dos mais compot.cnl.es, um 
r•.avalliciro ·honmdo, ~uc nfio ü filho do !\!aranhão nem do 
Poi:m hy. 

· Eni.J•rl.anl.o, o St•. hnrüo de Tbirocahy, para provar •que 
n ponte ,~ nm primor de en:;cnharia, •ncst.a intetJ!'iew incluiu 
11111 · UJ;I.i~n do .lo1'unl do Cmo:nwrclo, qne sn .]luhlica na cidade 
ri" l:axins, landnl.r<t'iO rla.Ílwsrna ponl.n. 

O easn ,; n scgu inb\ St·. Frn.~irlonlo: o Prcsident.c do Es
t.ndo du .~rar·anlriío P~f.tl\'11. n. passeio nn r~idadn de~ Cnxins o, para 
mosi.J':ll' n i!CII ~·;ln adminisl.t•al.ivn, nnl.rc oul.t·n~ cousas, visnou 
as nloms daqll<'lln onqH'eit.ada, o q11u equivale por uma rccom
rnend:ll:fío ao:-; Bt!llS t~llidndo . .;; adrnhdsi.J'ativos, nmhorn se tra
l.assr; dr, um Jll'urrio fcdr•J•al. i\1as, S. T<;x., asseverando ·que 11 
pon I .r' uslir hollarnonl 1• wn·>l.t·n ida, J'nl-n fiO!' mora corl.czia, 
pois, Cfll~', ndvog-adn, allwin, pnl' r~onsNruenr.in. nos mistór{l:R dn. 
r•n;l'tmllnl'ia, nada mais poúcrin dizer sinno o que disse, ist.o 
é. rrun n ponl.() r•ra urna llclle7.a. Em seguida. na informn~ão 
;pw Jl''"sl.n, S. J~x, di r. que JW1'f!r.e que ?'r.siste n qu.alqu.el'. peso, 
tnnl.o lfll<' .fir.rmm ~xrnrieneia :\ .sun vista, com trcs Jocomo
l.ivns. ' 

Nfio llnslam essas <:lxperinncins, Sr. ,Presidente, para que 
s<\ aiTit•mc qur. urna ponte está pnr·fcilnmcnte construida; para 
que ln! nfrirmar,,nn possa ser feita rln modo a repr•escnlar uma 
garanta ·CI'n processo, que o l.rchnico pnr parte do Governo 
Pr•rJ,;rnl. aqnnllc qur• ~~ inlm•cssnrln na fiscaliznr,ão, dissesse ao 
PJ•<•sidf'fll" do Mmanh1io rrun nqnella ponto, desde os seus fnn
damenlns: r.sl.á rrn cowlir;ões dr. r·r,~isl.it· a ~~mlrpwr cont.ra.
t ... mpo, podendo snppol'Tnr l:odo r• qualquer peso, cm movi
nwnln on paJ•arln. 

•~laR, o nolwo Pr•esi1Jr.nl:~ r! o R~l.alio rln Maranhão não· rlis
pi.o, eorno ha poneo disse, de eonhccimcnl.os rio cngnnlml'in e, 
porl.onl.o, niio rst.n nos l'.nsos de affirmnr si nquc!ln ponto p6do 
1111 nfi" J'nsislit' a l.orlns inl.nmpct•ies a que osl~í sujeita. 

ConsC/-\'Uinlnmrnlr. R1·. P1·nsi!lrnln, ·as rluus informa1;õ.os 
Jli'<'SI.mlas por S. Ex. ~. qun m•nslnm r! a sua interJJic·itJ, pcccnm 
JWla hnsr: l'alln r! e nulnriclnrlr. A rrimnir·n ó a prestnrln pelo 
f~p.;~idr,nl.n rlo Rsl.nr!o, qun so hns·oou na$· informacües que lho 
l'm·arn Jli'Dsl.ntlns pelo engenheiro rlwfr dos ompreit.oiros; n so
gun,Ja ,í. o lr•ansumrül r!" urn UJ'I.i~tn dr nm jomnl local, prova
V<.•Inll•nln n.~r·f'ipl.o so], n. inspit·n.;üo <ln~so rmgcnhciro c·hefe, 

rnrn qnn o Rr. hariio rir Thirn•·~h)' pudrsso sr.r nr.rrditndo 
nas inl'ormar:iJr.s qur pJ•nston r QliC' consl.nm do inqu;erito 
d'IJ irii:J•n·N:irtl " fJill' rdn,q,qif'ir.ou rir u/lima Jlalnvra soi1'M o as
.lff'Jf/J<to, rJ,;via ll·ul.nl' ri!• onl.l·n,q pnnl.os nm qno 6, ammsado 
[lf'inoipalmrnlr. qnmulo <ii?. que n Prr.lidenl.n rlo Eslnr!o do !Mn
r·nn!IITo pnl'<·or·J•r.n 50 nn r,o kilnmol!'Os rio cst.mrln ele forro, 
nuil::mdo ludo muito llom, perf~il.nmente bom construido,. em-



quanto rtnc cn nfriJ•maJ'rt fi,•,Jn !l'ilmnn 'JI'" o Estado rln .\la
ranhfio nfio lmYin estrada do J'et'l'O, 

.Sr. P•residcntc, o que cu asseverei desta tribuna não foi 
Que no Estado do ·~J'a:·anhflo não houvesse estrada do ferro: 
o QUC éu cnl.fin disse c ora al'firmo ·'' que naqucllc Estado a 

' denominada Eslrarla de Ji'erro S. J,uiz a Caxias não passa rio 
um verdnrloit·o mytho. !:lu rcalmcnle l.recltos isolados, cuu
st.ruidos criminosamente, de 20, 30 é ~O kilomelros, mas sepu
J'Ildos uns elos outros, c isto, Sl' . .Presidente, para ·que o_ma
tcrial fos>c lcYudo rlc S. J,uiz u Caxias· e outros pontos pelos 
1·npores da companhia da empre7.a, sendo facto que o Governo 
:Wcdcral, s6 um relacüo ao cimento alli importado, pagou ·quut.ro 
mil contos do freto, uf6ru oult•os mat.ei'iaos que deviam ir se
i,'Uindo o leito da eslt·ada depois de estar csle pt•opal'ado o os 
I.J•.ilhos assentados. · 

:\~ora, pergunto no Gonado, porque a t1orlerosn cmpt·or.a 
n.<sim procedeu? 

E' que a empreza, SI'. Pr~sidentc, precisava de dinheiro., 
:Era pl'eciso dinhoiro, que a ~mproza nflo tinha, para com

pra de material, lendo sido csl.c adqui1·ido por eonla do Go
verno. 

Ut ainda esllío lncomnLivas qur, eomo V. Ex. bem sabe, 
não podiam oslm ll'afcqnndn antes rlc set· enlrc:;ucs :\ estrada, 
pois o cmpreil.eiro tinha oiH·i~;nr,ão rio manlcr I,J•cns ele lastro, 
com locomol.ivns :í sua tusla, e não ~:om mnt.el'ial da Fazenda 
Nacional. 

A ~:o'n.;I.J·uo,;fii1 da csl.a(:fío ria capital foi orçada pela em- · 
prc7.n rrn uma elevada importancin, tão elevada que o serviço 
de fiscalização diminuiu rir ~on c tnnlos contos o sou preço., 

Onde cst:'L a ponte que liga o continente :í ilha? E' um 
sonho. 

De quem n culpa, sinfio rio Governo rir. então, ·que devia 
t.cr feito os estudos primitivos? . 

A estncãn na r·arital foi l'rila por cnnl.a do oraria publico; 
a esl.rarln· no continr.nle r. tamhem olmt rlo Governo, sem 
poder teJ· uma ligação, pniR n ponlc que rlrvin existir entre 
a eapil.nl o o conLinenle não' é ohrn qur. Qtlnlf]uer empreiteiro 
possa excrmt:JI'. ·.\IMn dr 'rr· m·çudn ••m Qnni.Po nu cin0n mil 
eoniM, ha rir spr muito rliffir.i! leval-n n cl'l'eil.o. 

Espero ns inrorrnnr,fiPs qnc pr.di no GnYrmo soht·e os tra
hnl•hos da di::nn J'.ornmis>fio enmposln rins Srs. Barbosa Lima, 
S:\ Freire r ouLr•o;; r·id:ulfins, pnJ'n confronlal-ns eom a corres
poncloncia r.nnr~ir.n 0. f.r.ndrnlt\ ::;r~rnpJ'P n :wnut.rlnr· a Jrnz-cnda 
Publica, do Sr. Palllllnn o do rli~<no engcnlllliT'O que lá está .. 

· Hei de domonsl.rnr a s<ít·in de rlcsal i nos c de. imperfeições 
(Jue tem prr.sidido n eonst.rn.ccfio r!f'ssa celebro estrada. 

Si, cm Yr7. do aill'Íi' ns portas do 'r!losouro c distribuir 
dinheiro cm pura prJ•rla, mandasse o Governo uma commissüo 
scvJ•t·n, composta rlc homens como .Palhnno •• José I,uiz Baptista 
o outros, oxan\innt• mct.iculosnmcnl.e os trabalhos, teriumos cm 
resultado, {)Slou. cm· Lo, um longo rdatorio denunc,iando todos 



n' <W:nn rln los t"fll ~ .>e tt)rm n fi i p1•n t i1:n do r•tn 'defr imon to 'da 
1N:lr}ÜO • 

. X fio me· ~nn•;o, nem me r:nn~.arei r!P mo iusm,c;ir contra o.; · 
dr..~Qropositos. verdad~iros crimrs, não dos qmpr1~Hciros ou 
<Ir• ~eu·s preposfos, mas dr qurm tinha n obrig-ação do IisC!t- • 
Jir.ar n serviço pu!1lieo, ~:nmprindo, assim, com n dovor do 
:lll.n cur;:;o que llw eonfiou o f:ovrrrw, qual o de d1cfe ria .Fh
t•nli.:meão das l~sl.radns de Pnrro. 

E' prrei>o discriminnf•-se rrtmndo s•• rncnnl.ra nm :Nir
ll'fl\'·er. um Ewhm1v da Camul'u, L'O;<islenles dennli• rir qunnt.ns 

.l1ocns de 8nnlns !ln JiOI' afi'i. 
Ep•:rn. como di;;sr, o;; rlocunwnl.os J'•'r:lnmados. ?~Jus. :mtr.> 

rir' snlliP ola l.l·ihuna, di I' r; i ao Rrmaclo, uirf'i aos me.ui' r:ompa
!.J•iotas. CfLH! <'•st.ou ~~nmprindo n mrn devr.r com tlifl'ieulrlnclo. 

)fus. cumprindc• n meu rlc•·eJ•, r.u ·pr~dia n. cDd:t um do~ 
r·nnr·irlnrliiu8 {Jllfl sr inlorf'ssam pela r.ausa J1llhlif.a pol'a per
~unlar ao vinnclanle r}tll; ltml1n pn.•sndo pr,la Est.radu. de Ferro 
:-;, J.niz n r:nxins, que lenha vindo dn ~fnrnnhão, do Pará, dn 

• J\muzmHJ.". rJo •Pinul1y, de <tnalrrucr out.m pnrtr. do :nortn. o 
que ,; a :F:~I.rada do Fe1•ro 8. Lniz u Caxias. c tnrlo~ r•!IP;; rlirfio 
11 r1ma. voz: X fio ha hullnmliu igual no Brasil. 

J.~' rwssivr~l qur.• /,n-ntn A'onf.fl (~ste,in. rmfmnnda, mnnoE< o 
S1· .. Lima Branrlfio? E' passivei que uma verhn de li. oon eontos 
:i•í n"r·,,nfla a rima. dr :111.000 <! n "~I.J•ada nfin esl.c.ia ainda ron
sr Puit!n. r• .:ru1· •·>la Vt!rlla deve ~ubir a 52.000 contos, como diz 
n llnnJ·ndn Cnnlrnh;>;in. ·nur nfio .J1Ltr!e r/rixar· (],, rlizr•J• n n'Prlnd•· 
ao digno ~\lini.~.:IJ·n da Yii'irão:? • .. . 

Sc~niJ1nr·,•.s, ,).n 11i"1n l.r:nlJO m:'t vontade pnl'a eom n Nm·nPSU\ 
n l'l·.•peil." da qunl fi~ alguns mrrccidos commenLnrios. En 
Hiin Ltmhn 1·azür•s dt~ dr.s:rJ'ri,:iio pa.rn. r.nm n, ]~.sf;radn. ·dü l?twl'o 
•Ir Coynz, ou para cnm nutra~ qnnosrrut•r· a que porvrnLurn 
llll! tenha J.•nt'oricfo, ;;endo qur. llPôla uft.imn possuo um ami;.:-n 
rir; inl'nneia eomn clil't:•,cl:ol·, o Sr. J'oiio Soare~ .. Fiz cnl.!'otnnr.n 
:1.' accu;;af:ú(c' que n cfow•t· mr impunha. deunle do rliRJlf!ndin 
rir'•.< r/ in!Hd ms pnhl ir. os. - · 

í.l lllf!LL l'ri'Jwr•t•imr•nln .roi nppmrnrlo, i'i·l'. PJ•N;ir.Jcu/.o, re
(fll<'•l'imcnln I!!YI quP pren rópin r:Jns rlrcretos cru" manrlnrnm 
da I' :1.0. 000 eonl.o~ ouJ•o • :í NoJ>or.•,ln do Br·n;;i I, li. 000 conto~ :í 
CII,I'H7. r• rmtr·as. Por C>sos !IOcunwnl.oR, r•n mn;;tJ·nroi nos hrn
~iiPiJ•o., r:nmn ·.•r Lcmn dispendido os rlin:Jfeii'O~ puhlicos, r.omo. 
,or·rn lii'NIIJ!l rio Congv••sso, t.nlwz mr•smn sem Micncin dn ·P>rfJ
,,íd,.nl•· da llonnhJien rJr l'll[ÜCt, l)i; rfinhrir•o;; f'l'llnl dncJCt.< <'illl 
arho~. ;•rn J10l'lnr•in;;, ;is r.Jpzcnns "" rnilhrn·e;; rir eont.o;; ouro. 
E qHnl fni n J•csul/.n,c!o'! 

A ,,ornpnnhitt .,,, r,hrp:on r!~ Hnnlllll't'i :t Il.npul'n r .i:í foi n 
Pnritt nnmos (I emt.a do rmpJ•esl.ima> do Governo, pMQ'IIC 
todos t.inhan:o;; inle1·••ssn orn rJnr' J'ossr. a Corumlní, nppro:x:i
llllllldO dessu fórrnu t1 t\lult.o Gl'osso á Capilnl. · 
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l'i :i.o ,; g(f ,., ln bcudcg-ú, f::t•. l' reRidenlf!, que hn r\i, v i r· 
:í tonn. •erm:os n hendo~:ô do nio de .Tanciro r:hnmndo .Leo
]lOldin/1 Bcndcgô eu\ios documr,JÜOR .i:.\ /.cn!Jo em meu porlct•, 
vnr~. disnuUJ ... o anwn!Jfi. un d(~pol~, r:om a nHJsmu r.ncrgin, eolJI 
a. me~mn .. ;iner.l'idnrlc r..im qu,; o tcnl111 feito em rclar;lío n"'· 
nr:tro;;, 'em J'ül'il' pe;;snnhnP:lle •.'sle ou nqucllc, mü:;mo fJI.Il'l]ttr• 
.i:'t me eou;;Lou ;;er diredor dr.s'n '"tradu o ITJI'll nmi;ro .DI.'. ;r não 
:r,~ ixei f'a Soare~. , 

Dovn r! ir.,;:·, St•. •l'rcsidenll', iJlW nadll mo em!Jnrgll '' pn;;.<n, 
11iio modil'ic:u·,,i o meu modo de JH'Oced••:· dcanlc• da{juellc en
g·t~nlJt!ii'O, (!llP ;jamais ~~iJ'ia, ett]laz de qunl-qucr peclirlo 1(('\.W 1\iÍCt 
"'t.iYrsso rlro aer:tn·c:n ••nm a ;;na propria rHg·nidadr. As cxpli
•m•:ür.s hlín dr. vir ''· lieanl e daô infm"mar;ões que Lenho, nprr·
'''nl.aJ•ci um requerilMnl.o, o qnc nlío rar;o ·ho,ie pnl'(Jl!f' ;j:\ não 
lm nnm~J·o para s•; voi:H·; mn;; apresentai-o-hei amanhã, poi~ 
.i:í. o:;ll\ J'ol'mulado. Depois discu!Jrci. pontl) Jll)l' pont.o, est.n. 
,quc.'it.fio da Leôpoldinn, :parn pt·ovnl' tí ~ucão Br·:.u;iJ(Jirn. o qu.unto 
vac ul!i rle falta;; grave;; un ndminislra•;ãn, que dão cm resul
larJo podei' n r;;trnnp:rim. canl.eln.>o r:omo r! G in::;lez no cmprc!l'o 
rl1• seu,; cnpit.:w;; ,, a poulualidaclo rlo scn;; r:ompJ•omissos, ilir.er: 
r~omo r!· qu(• ~o fnzem ccm.!.l'::wt.o::; dr~:·;.~a Ol'<lem. Lãn l:woni~:os, 
dandG dit·•:il.o;; Ião illimitndo;; na;; mão;; rln um :ulompanhia? 
D!!lln. ~nmo5: d iT·et·I.Ol'C!R r• n.~:r.· ion is la~, l't)r~i'~hPrnos os i'n.vores, 
uwg n. erHiea nhi. ficn. 

Jsto ~~ n qnf~ hiin de dizer· clr nôs Of; (~~t.rnngell'os, prinr~i
ftrtlnwnle n,; l'é!H'esentnnte;; rln Comp:mhia Lcopolrlina, fJU•' 
''Gnheoem n nomn .<emtH·,~ hont·ndo qtw l.i!rJn os s•'llll eompa
h·ioLns nn::; rwgoc'inçOe~ qne J'oal iznm r• n. ~.mutr.ln. eom ((Uf' rrn
JH'r~·nm O> seus dinhrir·o~. Poi~ (!.e;;t:t eompnnhin ·q1w pnrcr:c 
<if'llir;a:· n nclmini~IJ•nçiio JJrnsilcirn, r:omo lv•i rlr mostJ•nt• nqLti, 
nrnnnlli'i. 

c~ comr,anhin. fJOI' ·~xemplo, í'nz um contrnr:to pelo qnal •! 
nJn•igadn a gasL~H', SU]lponllnmns, dous mil rJOJll.os,. pum !'ar.['r 
r•slc ou nqunlle .<nrvif.)o. PrGt.elu, disclll{] c nlwp·a o dia r.m quP 
nen rliSJiellilacln r.l•• :fnwr· esse sr:rvirJO. B assim, uma r•m· umf! 
dai< dausnla., que ;;PJ·virnm de hnsc no ••onll•ar:lo dn Esl.rndn 
ri•• 'Pm'l'll J.f',Jpoldinri siio lnll'lnrlas. 

Quando Ilf!lli info:·mnr;Ges, solicHci l.nrnhr.m n. r,,',pia rl<l 
.l'NftWJ•imrnto · q·ur psln rnmtlanhin :fez ao noverw1, .-nJirJi1nnrlo 

· ·t'nvorcs, ]1UI'n ver ~i o que ;;e ·.deu· foi muito nu 110nen. E' 
hn~lnnl.r pnrn t)rnYUl' n. Ol)110Siç;io rJur :w ff~;t, no Gm·orno, (•on
.<rnl.inda que n Leopoldina viesse nl•1 no mnr, pas~nndo 11r•la 
Dninl.n tla ·n,)a Visl.n. aLrnw•snnao .<'om ~nu~ l.ril<l:o,; os ~~~. 
Cmri.J•al r r•om liCNit•n pnrn lt'll%01-n;; nll; '' ,r•xt.r·Pmo oln ;\yrnidn 
til in Bl.'nnco. · 

~'VIUi fico, 1':•, Pr"'sir.lenl.a, ]11\1'11 <l••poi;; 1'117.1'!' nm lli;;.tm·il;n 
1\ o;;l.c J'CS}lCii.O. 

. ]'r.cn n. V. F:x. rruo me p:arnnl.a 1~ pnln\'l'n nmnnltií or1 
depo1s, clesdr~ ,que a urg·oucin do sel'viço.nrto dolerllliuü o con-. . . . 

; 
' 



ANNAES DO SENADO 

trario. Terei nntüo occasião de me referir a essa companhia, 
de modo .que o Sr. bariío de Ibirocahy nilo venha a dizer que 
é n dcsafi'eioão o o odio pessoal que me trazem á tribuna. 

O inl.crcssan te, porém, Sr. •Presidente, é .que o Sr. barão 
soltou os foguetes na sua publicação no O Imparcial, termi
nando por este modo: 

~Ficam assim rcrlur.idas a pó as informações do Sr. Pires 
l?erreira. ~ 

Pó, Sr. Presidente, é o dinheiro do Thesouro, atirado aos 
olhos da ·arlminisl.ração; pó, .Sr. Presidente, é a falta de cui~ 
dado com •que se procede na fiscalização dos dinheiros pu
blicas ! A pó se póde rrduzir o cJ•iterio dessa g-ente que se 
apossou do Thcsouro pal'U conduzir .quasi que trimensalmente 
para os bancos estrangeiros suecos com apo!ices da divida pu
blica, u:fim de caucionul-ns. E nem assim a empreza pôde 
pagar nos seus sub-empreiteiros. 

Não 'h a má vontade para com o Sr. barão de Thiroca!Jy·, 
Que elle faÇa os seus neA"ocios sem pre,iudicar a Fazenda Na-

. cional, nem vcn!Jn dizer que rcfiur.in n pó ns verdades que >1 
Naoão cm peso cnn!Jecc ~o!Jrc os csenndalos rla Estrada de 
Ferro de S. Lui1. a Caxias e sobre os ser·viços, de uma aclmi
nisl.rnção ·QUil eram hnst.anl.cs para recommcnrla 1-a ::í considc
J•açiio geral, si J'osscm· Jeilos com o cril.erio cjuc era para 
desejar. 

Espero ,que o .Sf'. Minis!.ro dn Viaçiío, lornnn'do em conta o 
quanlo ,iú tenho ditn desta tl'ibuun, baseado nas informar;ões 
que me foram fornecidas, o cu,ia publieacão requel'i, ]lf'Ocodn 
t:om a correcção •que lhe <! peculiar·, cnobreconrlo des!.e modo 
ainda mais o seu nome. 

•'Era o qÚc tinha a rlir.er. !Muito bem; muito bem..) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. :Presitlente- àonstando a ordem do di o. de f.raba
Jhos de Commissõcs, vou levantar a sessão. • 

Designo pnm ordem do dia dn seguinlo a mesma da ele 
hoje: 

•.rrabalhos ele Com missões. 

J,evanl.u-se a .sessi.io ás 3 llorns da tarde. 

-



SllSSÃO.ll~1 H DE :J'UNIIO DE 1015 

l>ublicaçüo feita por ordem du Mesa. em virLudé do. lleli-
l.Jcl'UOão do Senado: · 

INSPECTORIA FEDERAL DAS ESTRADAS 

Informações solicitadas pelo Senado Federal 

ES'l'RADA JJE: FE'llltO S. LUJZ A GAXIAS 

ll'"l'<i'OS1'A ,•.os Qll'"Sl"I'OS Pl\OPOS'I'OS • 

Antes de responder aos quesitos PI'Opostos pelo Scnadu 
J?ederal convém, como elemento para julgar do contracto e 
da situaoão da l~sLrada do Fe1•ro S. Luiz a Caxia5 e ramal de 
ILuqui, prestar as seguintes informações: 

1', a conslruc~ão da J~strada de Ferro S. Luiz a Caxias 
e ramal de Haqui roi contraclada mediante concurrencia 
publica· 
. 2'.' logo ao serem iniciados os trabalhos ·no ponto inicia! 
da estrada, resolveu .o Govm·no. ub:mdonar o traçado, que 
serviu de base pum a coucUl'I'Oncia c que se desenvolvia pela 
cumiada do divisot· das n:;uas do Itap1curú. pretendendo ·não 
mais dar execur;ão :í linha de S. Luiz a Caxias; mus. con
struir uma oul.t•a de Codó a Belém, utilizando daque!la ape
nas o trecho Codó-Caxins, ultimo úa linha conlractadn; 

3', cm consequencia desta nova orientação. e sem du
vida para dar occupacão ao n umrlroso pessoa t já ao servir:;o 
da companhia conslructora, J:oj mandado iniciar o trubalho 
pelo ultimo trecho .iú estudado, de Caxias a Codó. cerca de 
'•00 kilometros do S. Luiz, pelo r! i o rtapicurú, pouto do lit
toral. por ondo se faz a importa~ão do material destinado ú 
const.ruccão da linha; · · 

1', abandonada poslct•ioJ·mente a ir!éa da conslJ·ucção da 
linha de Codó a Belém c asseulada a rlc Caxias a Rosario 
foram approvados os f.rec'!JO~ de Rosario a Hapicurú c Caxia~ 
a Cod6; 

5', adoptado o novo t.rnçado pelo vnlle rio Ilapicuní, pre
tendeu o iGovcmo, evidentemente, atl.endcr.· melhor.· os inte
.resses da producoiio, som duvirln sacril'ieados com· o projecto 
primitivo, pe![} cumindn do divisor das aguas: mas, é bem do 
ver que o desenvolvimento da nova lin'hn pelo vnllc do cau
daloso J•io traria, como consfJqucncia incl"itnvel o ausnr.ento do 

··custo pelo augmento ·e imporl.nnr.ia. dns respectivas obr~s do 
arte correntes e especincs; · 

!l', além desta cnusn, determinante do img-mcnt.o do cusl.o 
da linha; 'hn nindn a considerar: 

a) o inicio da construccüo dn linha· nor seu ponto ter
minal em Caxias c cm pontos intcrmcdiarios, obrigando n 
:;rnndes transportes; 

.b) a adopcfio no t.rnçado dos limites de 1 % para rampas 
max1mas e do 300 melros para raios minimos, condições estas 



flll'' eóú1ci si'! saJli,, só podem set• 'olllirJa.~ liL~ií gJ•híi'di! flggt'u
. I'<H;ã~ do eu~Lo tlo. linha, uli:ís, j~siifkndn, peht ~,;Tandr, ;r~

llue,uo du~ r.ll'ôJWZUs de eon~crvn~tiO e lrul~ijiJ 1!111 bcnefww 
clu.~ lm•ii'us· ' 

/", O l.:!'~ll!UC!JLU do Ll'lli:lldU ulJaudunudo Ílll[HJrltlll 1'111 !'m~ . 
J.7 .;,w ;8.17.$H30 c o du Jinlm ,que e:;lú sondo e:xecutulia cm 
'·': ·li"J ·[ • '"''''80" . ' U .1-. t). e·ti-iil i·r 

D:t UQlllj)Ul'aCÜll dos tlou:; OL't;UJUCTJi,(l' VLWiJ'.ictHiC "]Uú. fl 
lhllnt em uonsl.rtwçfiu ellôLU·rtt mais .!7 .111 :G2•'l~U77 on o duplu 
ela primiLiw. · 

Send.o tHJtWI!tt li" mcllor· oxt1msiín, u excu:;ôu de cus I 1.1 
lll'OVI!rn d1J umior· quantidade ele trabal!ws '' não d~ clevnoüu 
dos JH'e~os das llllfdarle:; de tr·abu.IJJ(), · 

Houve, é vel't.lade, uma alLera(:.ão dP PL'üt.~o;;; was, .em 
escaht tiiu t·edu7.ida tque, ~~m Lmbalhos exe~utudus 1m impor·. 
l.ancia de ~5.31:l :l:l7ú~llS!J, o excesso produzido pula ullct'aviiu 
Li e alg·uu,; pi'P!;os nttingiu a. 1•.\!l :::i:J!J$80~, ou O,G!I %. 1 

O a~ci),J'(Jo lavrado 1!1!1 v.irtude do clecr·uto 'li. !J, li~ i, d" 
U de uutuht·n de HH I, do qual J'('Sultmr a altera<;iiu ele• al
g-un::; lll't•t:os. Levt\ lambem eomo !:onsoqnmwla pagtH' IJ 11111!"':" 
:-iOUI'fl 111~10 J,l'U·ll:ij)Ol'Lu clt• ciJJII~IÜO ~. ;)!j~ :~l'ÔÕ$470, f~JI'I. Vt!Z di.! 
J ~. J Uti :OIIG$1l80, •r·ealizaudo assim uum l!eonom iu at<i {lewmbm 
do alnto :!'indo. de !l.il52:::J 1jfJ$~70, ou Ue ~J..'d.l:.!:t:~U~1Hi7, de-· 
diJ7.illfln-~e a lmporlaneia de :\Ml:53fJ$803, eUJ.',l'PSpuucleuln ;t 
ulevn~;ão de pl'ee.os; 

ll", jlel9s annexoo juntos, tom-sn cup!Jllulu eoulu!dlllenl.n 
• rlu sttuapc.ao u~l.ual da e;;trada. c du:; occUN'encms ;;o!Jre us 

'"':\'i(;O.I ['lllativos ú l'l!ô]loet.iva fiscaliztl~iío e •f[LlC detorminul'Utll 
a:; in l'ormar;ões desta inspuet.iJl' ia ao minist.erio. 

Jsto poslo, ]Jasso a t•esvoucl<~r os quesilo~. l'ormulado;; !JI~lu 
Scuudo .Federal:· 

:lu 1quesito -:De tlt:l!ÔJ·tlo eulll o~ JH'i·nâtioos (!.-;Ludo:-; feil.os 
pelo Governo c 1qw~ ,o;urvirmn d1J busu ;i <:oncurl'encin. d:t .qual 
J•e.;ult.ou o eonLmcl.v d<~ ::.\ de outubro de !UO.!:\, em <JtlUIIto 
·foi Ol'QUtltt a COilSLl'llC(;fio cl:t Es"l'Udll tle !J?el'l'O d<! ::i. Luir. lL 
~Caxias"! · 

O dt•cr·eLo u. G.l.iiil, d0 3 .L]r; 'outu!Jr·o rle :l!Hl7, apprnvu11 
~'~·' i~sl.udos dtd'iniLivos " l'lespueLivo Ol'(;amento mt im[JOJ't.aneia 
de 17 .21G :SIJ/.$830, ]Ja!'a a eonslt•m(;iio de.,~:t esl.ruc!a, iucltr
,.;h·,J o ramal d" lta>Ctu~·. eom a. cxteusfio du 3!J:l kilonretros u 
72Li Jlletros. 

2" quesito -Em •quantu ol'l.;.a a mcst\11\ f!st.t·adu, rlu .ae
r,ôl'dQ t'IJI11 us uovo• estitdos l!J.lfll'OI'Ullos, J•ealizndo;; ]Je[o:; pro
JH'iO>' · eJnprei teiros? 

Os no1·n> estudos 1le1'inii,ivos e rcspccl:ivos ot•eameul.os. 
foram Ol'!"ani~ados sepamdamente pnr·n diversos trechos, ohc
decrmrlo o ll'a~ado ú nova dil·erJtl'i~ o alterndas, fJlll'tl' nwliiOJ', 

· us 811H~ wndi~úc;; tctJltnicas. 
W preciso Bolar ·I]Uu nfio :l'or•am Jll'Oocditlos novu,; 'estudos 

jmm o ramal tlc rll.aquy, qüe 1'igum nos estudos ·J•l·imitb•o:; 
na .cxtcusfiu liJlP.l'OI'llll!l ·tlc '10 kilomet.J•o~. 
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· ; SM os seguintes os netos officiaes que upprovrli;am u.~ 
no\·os estudo~ e orr;am.ontos: 

J)ecrutos -1'rucho de liuh(t 

;; , 8,:358, do; 1:1 de aovembro tlo 
1010, Rosnrio-Itapicurú •••.• 

?i. s. a 51:!, de 8 du uovembt·o do 
HHO, Crt.'Xias .. codó ••••.• • -••. 

?i,. \I,IJU7, r!C' m ·de .iulho de 
1012, Il.apicurú-Cachimbo; •. 

;; • !l. 007, de :JJ. L! r~ .. i ullJO d<i 
1\ll::!, Cach imlJO,;-Coron.Lit .... 

N. !l.tiO'i, do :H tle juVho · de 
1012. Cot•outú .. Codú .•....•.. 

?i. :11.1. O O li, do Hi d~ ,jaueiro do 
! ,. 1'' ' L' . '11 . .1 u, ~ •. ltJi':- o~nno . .... . 

'·' '16fJ•"U·L•no., OJ o •· • , I . t,JiJ-"" 

- ··,- ·,r•õ103;:. •,a:, I o •- I · ,,.;.. . Y' _.,... 

3, J :J l: 18!!8SO.í 

• ""l'i •!'''J 0 f''l ·I: o-U , .. .Jo <~ 11.1 

:1(1 '' 1)')•'1""''111 ,,,lloo 0 j .. •;J•l.,.. 

')' ü31•''''""11-' lo .•11-• .. n./ 

• ,_.._m~ ~'I"IJ ·l.:J J' n 

(j, ·, l.m·~ ,.. "'IJ 
·f. J j d 

'''ü'lilll~ ,, .• -, ... I ,. <l • 

:'\u enlr:ulu deslll· exleusiín ifJLal J'ui ineluir.lo u J'ltllJUI dri 
~UI'HIII 1:0111 11 fii!I'CUl',,(t Ue 1..800 kilOIIJI)f,J'O>, '1!1.11) fi~Ul'Uill 111> 
t~l't;aJneuto approvudo Jlal.'a u Lt·eelru íl!fJSar.·io-"Jtapit·.ur•(r ~~ qrre 
nfio foi cOlllllULatlo 11:1. eXIAJllSÜO l't)l:)'i:slL·ada uu re:::[letl..i\'U dt• ... 
r:n;l,o parrt o nwneiouurlo Lreclw •. 

:1'' qwJsil.o -L\ qunnlo montatn a., ÍIIIPI.Il'tundus até ll(i,Í" 
l't~quisHadas JIPia Itr~r~~~cr.nl'ia .Ft?dt.~t·al das 1:::-:l.t·:u.lu~ ·var·a paen
liH'lllo da mcsmn. es~radn t 

o 

·,~[,; a Jll'eseuto dula us impurtanciu,; l'equisil.adas vela. 
·in,;pí.>ctoriu pura pagarnl!uto llus uiJru:; uwtlllllll r'L ciJ'm tlr.\ 
~!). 005 :08'1$813.· .. 

.\:' ·quesito- Qual o cu:;tu mrídio kilornuli·ku <h\ ]~;;Lrnd;r'! 
• 

n) tlc ae.curdo com os ~studos p orr;ameuLu:; Jeitos vciu 
Govc~L·no: 

IJ) ·do:• acerjrdn r:Olll os noros cslrtdos appro1·ar.lu.~ o J't•uli• 
zutlo;; Jlollos Clll!Jl'CiLeiros: ' 

r:) .iü atlin~ido no estado cm qUo! nd.uulJIIenLe· >~J udwlit 
rts o!Jrus: · . 

a) elo rwcut·dn L\OIJJ ns estudos u ür<.:anwnltlS J'eUtis !"!lu;; 
Govt~ruo -o euslo médio kilomet.rico .ora. de .\3 :72i·BO!l3. 

IJ) de coul'Ol'lliillacle c o tu os :novo5 r;;LurJos appl'ovar.Jo,; 
.!Wlo Govr!rno o cust.G mediu kilomdt•ico eulcula'do para Lutla 
a o:.f.NISÜO da linha <! rlo 01 :OU8$33G. 

r.) nu eslndo o!m que nctunlnwulr ,,, aclJHIII us u!JI'IIS " 
wslo mridio ldlomoi.J•icn .irí atLiugido, ;í. rista clus rcquisir;ü~s 
pmu .. pagmnen to, nfio púdo ;;c r cale u lado . r:r1111 pl'ccisiiu. 

Qnal.qltet• uvuliur;iiu neole ;;cutido ·niío I'üpreson1.ut•irr :< 
Yerr.lade. 

A linlia. rli.OOllLt·n-se aLue:uJ:t 110s rl iHr;;u~ i.l'celló;;, teurlr1 
os Lruhn!Jio~ cume(•udo-simu!Luneumenlc elos dous cxLr·euw~., 
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l:lu. muitas obras; corno u terraplonag·cm, asscnLanicnLo aa via 
permanente, obras do àrtc, correntes c cspcciacs, tclcgraphos, 
ctlificios, cercas, ele., que estão corwluidas cm algumas seccúcs 
c por concluir cm outras, como mosf.ru o graphico annexo. 

Calcular o custo kilomcLrico, nestas condições, no esLadu 
um que autuulmcutu se acham us o!Jr·as, não séria passivei 

'!le accôrtlo com us proceif.os tcchnicos. A, vista, 1Íorém, da 
imporlaneia total J:llquisilada pm·a pagamento, até u prescrito 
!lata, c ela extensão. total da linha, verifica-se ·Que a despeza 
feita por kilomctro é de 79 :G84$35U, .que não póde, entretanto, 
ser acccila como uuslo médio kilomolrico, pelas considerações 
expostas. 

5' •Quesito- Qual o uuuwi·o d,e kilomctros at6 hoje re
cebidos dcJ'iniLivamcutc pelo 1Govcrno pur:i o trafego? 

Já foi recebido definitivamente o f.recho uc R.osario
ILapicurú, com a extensão ele 58 kilometros, mas. não foi aberto 
ao trafego. 

Achando-se esf.e treclro isolu<uo margeando o Itapicurú, 
. o seu Lrn.fcgo su to rua de ncn!Juma vantagem pratica antes ·. 
da conclusão !los trechos que o ligarão a Caxias, por um lado, 
ou pela terminação do pl'imeiro trecho que estabelecerá sua 
ligação com a capital !lo Estado. 

A propria zona servida por este trecho nenhuma vanta
gem te1·ia com o cslubclccimenlo tle seu tral'ego, pois é im
pruticavcl o transporte de qualquer mercadoria em tão pe
queno trecho o sujelLo ao tluplo scr·vic}o tle carga e descarga 
no lLapicurú, e com um lt•atrsporlo terr·cstt·c e outro fluvial. 

Para estabelecer-se o Lral'ego nccess:uio se tornaria orga
nisar nos extremos desse f.recho uma inslalluoão para o em
hnrque c desembut•que de mercadorias, sem vantagem pratica 
alguma, antes com despezas inuteis, por isso que, pelos mo'
tivos referidos, nenhuma rnorcadoria percorreria o trecho .. 

o• ·quesito- Qual o custo médio kilomeLrico desses ki
lometros? 

Não tendo sido procedida medição final do trecho Ro
sario-ILapicurú, não ú passive! apurm· com .exactidão o ,que 
foi realmente despendido na sua construcciio. 

· Entretanto, pela ultima folha de medicão provisoriri, 
organizada cm 'IS de abril ultimo, verificou-se o total despen
dido até a mesnm data de lt.OGS :070$993, !lando a despeza, 
nesse trecho e até a referida data, por kilometro, a impor
tanciu de 71:120$122. 

Não foi computada neste calculo a verba referente a 
trun'sportes !'luviaes dizendo respeito a este trecho, pelo mo
,tivo de não ter sido feita na folha de mediaoão p'rovisoria re
spectiva discriminação especial por causa da difficuldade no 
estabelecimento de transportes especiaes, economicamente rea-

. lizados para cada trecho de certas e determinadas quantidades 
de materiaes diversos, destinados englobadamente a diversas 
secções. ~ 
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i) mnlm•ial 1·odaule r1uc l'igur.n no or~.,amcnl.o pm•a csLc 
li'úelw, lamhe111 11iio J'oi eOII,iuet•ndo, ass•iÍn como t.ambPm 
luuu o nwl .. el'ial nwtallieo Üilr"wtudo, relativo ao mesmo t;ll
dw, que fJgUI:u englobatlunliml.u em follNL especial. As ·HJH
e•ldnn~ da~ ol'ficiun.s que i'igut·nm no üroamcnto dC> menciona
do l.t•r;e/JO, uiiu :fuJ:tWJ igualment,; ineluirla~ na folha de mc
di1;ão. 

Assim a dospcza oill.ida. 1·'"'1.' kilolllcl.t'O de 71:120$122 deve 
.~et• aecrcsci.dn rl~1s ve1·1Jas l'eHpccl.ivtls, não avaliadas no cal
culo da l'ui'••J'idn di.'~JICXa JlOi' não lct·em sido discriminadas 
1!a l'ollm nspecin·l, o que set·tí. feito po.r occasião da medição 
·1 nml de f.uclas as obras •;xccul•ndn~ no trecho c do material 
qurJ lho dis:sel' re~peito. 

7" quesito - Quaes. discl'i'minadamenle, os se!'Viços o 
nlu·n.s que lBeln dais [JI.'C\'OS di!'J'erent.es, um conslan\e da ta
l mil a annflxa ao eon\rncto do. 2-1 de outubro de 1908 e outro 
nu l.ahelln. complcmcntm·, approvnda pelo decreto n. 9.027, <le 
11 r1•; oulubr·o di! HIJJ? 

9s fJL1adr~s contidos nus paginas 63 a M respon<l.em ao 
1J UCSl \o, . . 

. Ultiuw. quesito - Hequer mais, fiuahnen\c, que lhe sej11 
fnrnecida cópia da eOJ'!'eSfJOndencia o!'1licial trocada a respeito 
dcsla dupliciclnrlc de preço~ cut.r'' os ranccional'ios da. Inspe
cLol'ia .Fdeml das lilsl.radns e o Sr. i\linistro da ~iação, 

Em annéxos dr• ro.IJHts J a ü5 acha-se a cópia tla. cor
r·espondencia ol'l'icial· f,J•ocnda entre os funcciorua·rios ()esta re· 
Jlt.trtic.ão, e dÇls oJ'.I'icios dirigidos pelo inspeBtor .ao Sr. 1\ll
mstro. 

HiCl rle .Janeiro, 11 de dezembro de !IH4. - J. E. Lima 
Bmnd{lo·, il!spectot·. -

ESTRAJ>A! DE FERRO S, LUIZ Í\ CAxiAS 

Annexos ás ·in{ormaçúes pJ•cstadas pela lnspectwia Perleral dQ~ 
Estralu.s, a reqni.riçüo (cita pelo• Senll(lo Fedel'Ul 

Inspectoria :F.edera.l dias Estradas - Sec1•etaria - N. 2~-! 

Acompanha o officio n. 872, de 11 de dezembro de 1914. 
'- Exmll'. S·r. Dr • .Tosé Barbosa. Gonçalves. l\L D. ll!inistro 
ela. 'Viação o Obras Publicas. - De posse do .aviso n. 24, de 
H de marco ultimo, em que V. Ex. so digna fazer scientc a 
esta inspectoria que, «sendo de absoluta necessidade evitar a 
reproduccã<J dos factos occorridos no. construccão da. Estrada 
de Ferro Timbó a Propriá, pelas iniciativas tomadas pela fis
cnlizn.cã() du uuLorizar, sem audiencill! dest:e ministerio, llllter&
cões p1•ofaudas elos projêctos, as quaes importaram em verda~ 
deiros abusos de confinnca por excesso de .aul<Jridade, declaro· 

Vol. JJI .... , :!2 
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vos, para os devidos :l'iJJS, quo nu oxucuciío dos contractos dó 
wnstt·ueçfío do estt•udus t.le J'ot•ro c outras , obras publicas 
IIHIIlJUm acct·ost:imo ou altomciio de que resulte cxecesso do 
de:;pczt~ sortt. ndmlttido 110 plun~ c _areamento sem que t~cs 
a!Lemcot:,:;, acct·cscunü' c mot.l!lJcacoes tenham stdo próvm
mente submol.l.idos ao cxunw t• upprovacüo do ministerio, fi
~~alldlt, :1.":-<irrt, t•nlr•rtdidu u lJI't't~c·ilu do rr. 7, luLLr.~u~ a c ú, do 
n~eululltl'lllo d.~~Sll jrJ."'Pnc{or·iir appl'U\'~du. pelo uJecreto nu
mot·o U. Oill, tle 3 t.le uovembro de 1011, como devia ser enten
dido o mesmo preceito wnsignado uo •·egulamento de 19 do 
dtJi:t' rnl H'tt d• · .I \lU i, Li>l'l!iwndo-se pas:-; i \'UI du ·t·espousubilidndo 
com a sancrjüo penal dos regulamentos e legislação sobre a 
especio, o J'uncdona.!'io que traus!(rodir as attribuicões que 
lhes forem udstrictas. 

lMa J'eeommotu.la~iio ú extcusivu' ás decisões sobre plle~e
L'"LLei:t "" P'''";"' "" JIJLIIhtde ·du olmt>. Jtus easos de dupuoidado 
delles, como. oecot•ro actuahnente na coru;truccão da Estrada 
de l'et'l'O S. I.uix a Caxin:;, IJO!' ler sido adoptada urna. tabella 
compltmwnl:aJ·; e sem)Jl'O quo os inleJ,esses da l!'azenda Nacio
Hal lenilatu de ''-'~' :t.fl,,·ladu,; l."'lu ittlel'J>L'el:ti'ilu t.le,;la:; !aLeitas 
ou dn eUII!'I'!'iSlir~ tln ntJJIJ:te;·eu:; d-(• qtru I.J\ÜeJil, purventura as 
~uas ~~ondit:t~t•s ).feJ'UC:-i t• t•:-opt·eil'il! .. ,l~Üe.s~, Lcn!to a honra' de 
illforrnar a V. Ex. : · · 

1. • Os actos cuja irregular•idade são apontados por· 
V. Bx., em relar;ão ú J~strudu do llel'l'O de Timbó a Propriú, 
foram, como já tive, por vexes, oecasiiio de informar· a V. Ex., 
o a.s datas respectivas o provam, praticados pelas anteriores 
administraoões destu inspectoria, da extinctn. Reparticão Fo
dct•al de Piscalizacão e da Comrnissüo Fiscal da Estrada., não 
mo cabendo, portanto, a meuor· responsabilidade em taes actos, 
poJ·quanto t~ const:ieueia que tenho de minhas r·esponsabilida
des ,iámuis poJ•mittirú que cu exorbite ou 'consinta. que fun
ecionurios sob minha direccão exorbitem de i'unccões claras 
e perJ',;iturncnte clofinidus no reg-ulamento a que estou estri
ctamcnto subordinado. 

Si, inJ'ot·m:uuJo processos tl:t fimm emprciteira da Estrada 
'J'imbt'o a. l'ropriá, esta inspectoria se tem mostrado favoravel . 
ao J.>ugameHto do set·vicos e obras não incluídas nos orcamen
tos e respectiw contracto, ü porque ver-ificou que, tendo sido 
tacs SJ~J·vir.'o~ e obras oJ•denaclos pela fiscalizucão, foram, pos
teriormente, sanccionndos pelos respectivos mmistros, qu~. 
cm seus relatarias, consignnnun o facto, cobrindo dest'arte 
v al'hii,J·io ".la fise:lliza.~;iio, ~i pOI'I'entura l1ouvet• arbitrio. -

Demais, trutnndo-se de um contmclo bilateral, o facto de 
ser o Governo uma das partes nüo pódo modificar, na minha 
humilde opinião, as relacões entre os contractantes, no to
cante aos preceitos de moral c bóa fé a serem observados em 
sua execucüo.. · · 
· Nos contractos é estabelecida sempre a representacão do 
Governo na execucão dos servicos, pela z•espectiva fiscaliza-
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ciío, quo se rege no e~ercicio de su.as funccões potj insf.ruccücs 
c rogu!amonlos cm vrgor· na occasJüO. 

Est~s .instruco§cs ou o:; reg-ulamentos dão, invariavcl
rnento, a frscalr~:wuo a compoteucia para alterar os projectos 
cm sua oxocucao, derytro de certos limites, no intuito do 
nwlhomr os ser·vriJOS; c os contractos por sua vez permittem 
ao Governo fazer as a!Leracõcs que 'em seu entender julgar~ 
euu \'f.!Illt!ULe::; aos mi.CH't3Sses Jllllllieus. · · 

Nestas c~~dic~es, _é bem de ver que uma ordem de servico 
·emanada da llscallzaoao, dentro dos Lermos do contracto deve 
sc1· ct~mprida P!3la companhia contructante e o Governo, por 
este iacto, esta ob!'lgado a pagar as despezas dahi resul
tantes. . ... ,~ ). ~- .. i·!J}io:~Ü 

E não se diga que as companhias contractantes não de
vem cumpr·ü· úrdcns exorbitantes da fiscalização em face dos 
r<:specLivos regulamentos o instruccõcs, porquanto, nem nes
tas, nem nos re;;ulamentos, ha disposicüo al;;uma impondo
lhes a obriguoi'to de exigirem da fiscalização documentos au
l.llcnticos provando a legalidade e PI'Ocedencia das ordens de 
serviço quo lhes transmittcm, e os contractos, neste parti
cular, ns subordinam, como é natural, á fiscalização., 

Como apreciar·ú V. Ex., Sr. Ministro, com o alto espirito · 
de justic.a que o distingue, nfto podem ser as companhias que 
po1· contrrictos executam serviços publicas prejudicadas por 
actos exorbitantes da fiscalização, e cuja legitimidade ou le
galidade não lhes cabe disi::u tir, cm vista dos respectivos con-
tractos. . 

A' fiscalii;a.r,üo unica e exehJsiYaménle cabe, pois, a rcspon
saliilidmlr tio gt·untle ex.:"~'o dt! oht·as, nft0 só nn.:Uslrada 'rimlló 
a Propriú, como 11u S. Luiz a Caxias tJ uutras, cujos tracyados 
fot,arn completamenle nllcr:ulos apti::; a assignatuJm• dos r·espu
cLims eoulr.n·ctos; e si as nllcrnt'õrs não foram préviarnçnle 
autor·izadas oQU poste.riormentr. sanccionadas pelo poder com
petc.nte, hypothcse que não posso julgar verificada, nüo ha 
duvida que os Junccionarios que as autorizaram são por e!las 
responsnveis. !\a.es fLmceionnri(}s, pot·ém, não cslfto ·sujeitos n. 
esLa inspectoria, não cabendo a esta., portanto, como V. Ex. 
o reconhecerá, autoridade pn.ra cihamnJ-os a prestarem conta 
dos seus actos. 

2. • Esta inspectoria pede venia a V. Ex. para dizer que 
não . se ·pct·miLtiu a liberdt~dc de clnr prcferencia. a pJ·e
oos da unidade de obra, no caso de existenoia de duplicatas, 
como na J~strada de Ferro de S. Luiz a Caxias. 

Chamada a stm nttencüo para o facto de pretender a fis
r,a.Iizncfin lorml applicnr :'Js mcciir;õcs das obras desta cs
t.J·ada. nn vig-cncia rio duas tabellns de prec,os, em que se en
eontrnm duplicatas do unidades, com precos variando. ora 
paro mais, ora para menos, na segunda tabella, um criterio 
que .i ulga falso, poJ•quanto a referidn fiscalização entendeu de-

. ver applicnr a taes medicõos unicamente os preces· que nesta 
tabclln eram inferiores nos da primeira, e, certa. da incompe. 



tcllcilll <lestà inspectoria. pnm interpreta!;, :i seu nrbitrià. 01'
dens e decretos desse ministerio, determinou que, no ca.So d~ 
dualidade de precos, fossem invariavelmente adoptados os da 
ultima tabeJJ.ill.' mandada applicar pelo Governo.· nos calculos 
dos valores d&s obras medidas •. 

'Esta determinação, como roc.onlwcerú V. Ex., não ti wu 
act.o de interpretação ou de• preferencia arbiLraria da iuspe
ctoria, mas o cumprimento restl'icto de uma resolucüo expres
samente decretada pelo poder competente •. 

O Governo contractou com uma emprezo,, mediante cou
~:m·t·encüJ. puiJJi.cn, uma. delet•müJada. ·obr.w, estabelecendo no 
respectivo contracto uma tabella de prccos para as diversas 
uaidados da obra. i\lonis tarde o mesmo Governo, por um de
creto, mandou adoptar como complemento da tabella primitiva 
de PL'e\'OS uma. novu. tahelll~ cm que, além de nov.as unidades, 
são incluídas com preços albetrwd'O'S, otm, pa,rw mais, -ora pa'I'OJ 
menos unidades que se achrum ct}nLempladas nu, l>nhella prl!ni
tiva., Tratando-se de um contracto h i lateral, a ninguem é 
licito ignora•r que a nova tabella. para fazer parLe inlegrunLó 
do cont11acto precisou ~er préviamenbe combinada e n.coei La pela 
empreza conbractanbe, sem o que I) Go-vemo não :t decretaria,. 
porquanto nenhum valor .iuridico podia ella ter, dada a espc
cie do contracto de que se tr.a.ta. 

Uma vez decretada e mandada observar, >} ainda ma i.~ re
gistrada pelo Tribunal de Contas, o que tinha a fazer estu 
inspectoria sinãl) cumpril-a? · 
. E cumprindo-a, que •autloridade póde ter ainJCla estru 

inspectoria para cumprir uma parte e deixar de: cumprir a 
outra2 · •, 1 

Como pretender-se que a nova tabella decretada · -o foi 
para não ser integralmente cumprida? 

Não nutro a menm· duvida .sobre este ussumpto, Exmo., 
Sr. Ministro, entendendo que a tabella deve ser applicada in
tegralmente; comtudo, como o aviso, de V. Ex. a que tenho 01 
honra de referir-me· e diversos despachos a que tenho dEi 
prestar informacões. me trazem a conviccilo de que meu mo4o 
de ver nesta questão não tem o apo•io de V. E.x., tomo a h
berdade de consultar a V. Ex., para meu governo, sobr!l 
quaes as unidades da tabella mandada observar pelo decreto 
n. 9.027, de ii de outubro de 1911, que de~· em ser ,applicwdus no 
calculo das medições de tr,:JJbalhos da Estrada de Ferro São 
Luiz a Caxias •. 

E como tenha mandado sustai' o andamento do processo 
das medições, aguardando a :~oluçüo de V .. Ex._, solicito s~ 
digne dai-a, afim de ser· contmuado aquelle serv1ço. 

Saude e fraternidade.: 
Rio de Janeiro, S de abril de 1915. - J. E. L·irna B1'an

dão, inspector federal das Estradas, interino. 
Confere, i\.1'ntando Çard~o, secretario.' -
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Inspectoria Federal das Estradas - Sect•etaria. - N. 348 
- Exmo, Sr. Dr .• Tosé Barbosa Gonçalves, M. D. Jl[inistro da 
Viação e Obras Publicas - Em additamento ao meu officio 
n. 241>, de 3 do mez findo, venho apresentar a V. Ex. os seguin
.l.cs esclarecimentos: 

•.rendo sido decretada a tnbella compJ.ementar, acto este que 
foi seguido do respectivo termo de uccOrdo e do registro do 
~rribunal de Contas, n questão a resolv·er é saber si este acto. 
que não póde ser annulladl) sinão por um novo accõrdo, deve 
ou não ser cumprido por esta inspectoria ou, em outras pala
vras, si n tabella complementar se applicn ·OU não integral-
m~. . 

Nessa tnbella ha preoos para trabalhos dos quaes niíC> r~o
~dtou a ta.bella primitiva e que se tornou necessario r:rear, 
eomo ha preços para trabalhos j(t contemplados nesta. 

Resulta, po~tanto, que existem preces em duplicata para 
um mesmo serviço. . 

Consultado sobre quaes dos prcoos em duplicata. deviam 
ser applicados, t·esolvi rtue fossem applicndos todos, quer fos
sem mais altos, quer fossem mais baixos que os da tabella. pri
mit.ivn. 

E não podia ser outra a minha resoluoão, porque o Poder 
Executivo decretou as bases do accOrdo, 1'irmou este com ·O em
preil:eir·o e o Tribunal de Contas legalizou o acto. 
. A est.a repnrt.icão cumpt'O velm· pela oxec':lcito .das 'decisões 
do Governo: . fa I to-lhe eompetencia para drscutll-as ou não 
eumpril-ns. 

Os segundos preços foram estabelecidos para serem appli
eados e não para serem postos á margem. porque, para que 
cr·onl-os si .iá existiam outros, si não para substituir• estes ? 

)louco import.a saber presept.emente si o Thesouro :;anhn 
'OU s1 o Thesouro perde. .. 

Esta consideração só tinha cabiment.o antes de ser expe
dido .e legalizado o .neto. Depois, porém. que este est(t feito e 
acabado, o unico recurso que existe pura nlternl-o, si não é 
bom, é firmar um novo :u~côrdo. 

Si estamos rleante do um facto consummndo. é pum• i!, por
rtue nenhum effeito produzirá, querer discutir si o acto foi 
hom ou múo; nada. acleunf.a. om presença de um facto consum
do. sn!Jer o que se devia f.or j'eito ou o qtw se deixou de fazer. 
mas sim o que hn. a fa?.er, e. fatalmente. o que ha a. faze1: li rc
SJlOitnr Lodos as eonscquencias do accôrdo. 

E' intuitivo que, s1 os novos preços foram necordndo! pelas 
partes contl'actnntos, foi isso, sem duvida. porque ambas re
conheceram que e~·n necessal'io ct·ear preços que não existiam 
p modifi,ca.r alguns dos .itt existentes. 

~Pnes foram ns considerações qu<: mo del1erminarnm a mnn
rlm· prevalecer os prer.os do datn posteriot•, quer• se trataSS() do 
alterações para mais, "quer pura. menos, por isso que. o criterio 
quo determinou f!ssns alt.erUGões, consignadas nn nova t.ahel1:1. 
foi ·ovidenf.emenf.e o de COJ'J'JgiJ: os preços primitivos. 

Esse easo rir• modificação de preces obtidos cm conourren
~ia pub]Jctl, niio ~·~mico n~ N.inisterio dn Yillçl\o; conh_eço .do.JJs 
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c.lo /SilO, tlut·nnl.e o pnl'iOdo dn eon,/,J'tH'.t'U" dn. Es/.t·adn. di' Fi,ITO 
Central tle Pernambuco e muitos outr•Ú po.>teriorm,mle. . 

Recenromon te. é de V. Ex. o acto, mediante requerimento 
do empreiteiro das linhas do Rio Grande do Sul, alterando parq. 
mais o Pl'C<.:o dos dormentes, por tct· sido juJ'gado deficiente o da 
tabeJia obtiua cm CO!lCU!'l'CT!CiU, 

Est:\, pois, existindo uma duplicata de preces para dor
mentes; um. o obtido em concurrencin publica o outro, o con-
cedido pot· V.J~x. - • 

Qual deverá ser, neste caso, o preço a adoptar pela Inspe
r•tOI'ia, si niio o rln rlnla posterior·? 

Si o districto me constJilassc sobre o J)I.'L'[;o a applicar. f!JJO 
devin eu resolver siniio que applicasso o PI'Cto postorior, vot· 
isso que esl.c t:fJI'l'if;C o fJl'JUH>iJ•o, que, por• V. ]~x., foi Julgado 

't!nl'icien te '! 
l'ois o caso du tnl>elln •complementar é inteiramente idCII-

Uco. · 
Jlol'l.ant.o, mandando npplicnr intcgrnlmente a tahella eom

plemnnl.ar agi como me cumpria c com maiot·ia do rniío, por
que, naqucllo r~nso, o ncLn tJ um dcspaeho Uc V. Ex. e, rwsLP, 
l.l'al.n-~e de um rlr.cr·cto do Pode1· .Executivo que foi l.rarlnzido 
cm neetwdo, ~endo esl.e rc:;istrado pelo ~l.'rihunal do Contas. 

Jnvocnr•, como fez o Sr. 0' Dwycr. pura não so1.· cumpl'ido 
o n,,,\,.do, que os prc,.os primitivos foram obtidos em eoncur·
J•onr.in, ,; um ul'h'Umonlo que não vem a proposito, porque o 
nel.o esl.:i consummudo; sua invocação só seria ·opportuna nn
l.es rJe ser feita a allcJ·acão. 

Despaeho ou uccôJ·do-sú hu uma ellli'll a fawr--'' enm)lJ'it• 
nu um ou oul.r·o, pi•inc.ipalmenLe quem lem por missão ohedecor 
" nfin insurgir-se. 

Não l.nm importnncin, como disse, para o enso prcsenlc, 
snhr"· si a t.abclta complcnwnl.nr ,:_ de vnntnp;cm ou prrJ,iudicinl 
:Jn '1 1 /tf~snw·o, piJJ'fJUr) t~s:l.am(•S (jr.anb! dP um Jüdo consnmrmulil. 

C<l!nitHio, corno cst:í srndo invoearln n tahrlln eomplonwn
/.nr· ,omo enusn tio c/evarlo tJUS/.0 rlu csl.radn, pnsso a d1•mons1.1·:11.' 
"'"' as. imusas são oul.t·ns n que, a l.nbella complonwnt•w. long-o 
do OJHJl'nJ· o 'J'hosolll'O, veiu libc!'f.al-o de uma enorme dnsper.rt 
t('.1n, Rt)nJ Cllin, •wn fn la I. 

Oceup~r-me-hei pr•imcieo rio custo da estl'nda. 

Cnusas qnc cOncm~·aram para o elm!arl0 custo da Estrada de 
F'el"''o de S. Lniz a Caxias 

F.' nrronoamcnte que o engenheiro Pnlhano de .Tcsus o o 
di!•nc./.111' rio soe,íio .T. O' Dwym· esLiio nt.LJ•ihuinclo o cusl.o ria· 
.,~:q/.,·afln dr .·Fm·r:n de S. Lni?.,a Cnxins, ;'t f.nbollu comjJiemonl~lJ'. 
· Esst• t'U~lo r~ dPVido ús enusns seguintefl: 

Pt·imnit•:t •·nusn.- 1'ot' sirln J•osolvi,Jo nl.ncnr ·n cnnsl.l·twr:.no 
rln ns/.,•nrln pnlo snu .]>nnln l.r.J·minal om Caxias e em ponl.os in
/.r.rmcdios, muito untos do ser atacado o ponto inicinl.: 
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n hisl.orien dn eonsl.rLH:eiio desta rstt·nrla explica enmo isso 
se deu. 

A pri~cipio foi resolvido atacar 0 t.r·ccho comprehcndido 
cntrr. Caxras c Codó,por ser entiío intcn~:rio do Governo ligar Co
l'Onl.r't ~n 'J.'ocnn!.in.o prcscinrlinrlo da consl.rucçüo do trecho rle 
S. Lw~-Coroata, por ser o r.· i o nnvcgnvcl; depois r•csolvcu-sr. 
eonstruu· ·n cst.rarln al.tl llosario, ninrln. com 0 mesmo intuito 
c, mais tm·r!e, decidiu-se ennstruil-a. attl S. Luiz, ' 

Dcsl.as rcsoluc.õcs succcssivns resultou ficar a estrada ata
cada cm toda a sua extensão; cm vez de ser atacada progr·essi
vanrcnl.c a pa!'tir· de S. Luiz, ho,ie seu ponto inicial. 

Tornou-se. pois. nl:ncada assim a consl.nJCr,ão cm diversos 
pnnl.os, ohrigaf.ori0 a Lr·ansporf.c pelo rio T/apicurír de /.odn n 
mn l.ol'ial JJrcessurio rí es/.['ada c a sua consl.rucção, cir·cumsl.nrr
'~in nstn que!, de fncto, tornou a estrada mnis cnrn. 

Foi por· mnl.ivo da~ucl!ns r·csoluções succf'ssins ~ur, 
quando V, Ex. assumiu a gestão do Minislerio da Vine.fin, 
nr:havnm-sc. atacados sómcnte os trechos dn Corlli-Cnxias e rtn
snrio-Itnpicm·Jí, no extremo c no centro dn linhn. 

Ponto inicial Ponto terminal 

o~.-------~-------0-------o-------o 
S. Luiz Rosario Itaplcurú Codó Caxias 

Niío tinha sido, então, iniciada n construccão dos trechos 
rio S, J"uiz-Rosnrio e Itapicurú-Codó, ambos com o extcnsii.o 
de rJous terços da est.rnda. pelo motivo de niin cst.nrem ninrln. 
n]lprovados os estudos, 

F.stes /'nr•nm npprovndos por V. Ex., o primoiro trocho cm 
:>i rir• Uf'Os/o rir 1D·I2 c o .ocgundo em 15 de .inncirD de 19·/3. 

Rrgounda causa - Tendo sido ahnndonnr!o o traGado afas
farln rln r:io Tf.npicurt'r pelo mar~;cnndo este rio, P. evir!rnl.c qun 
ficou nonsidcravr.lmente augmenl.arln n vcr•ba drspenrlirla rm 
olwas rle arte, O primitivo pro,lecto scgnin prlo rlivisor· rlns 
nguns. 

Terceira cnusn - Nenhuma dns rluns cnu~a~ ncíma r~fc-. 
ri•lns, porém, concorreu tanto para r.levar o ;,usf.o dn rs/.rnda 
"omo n ~irrmmstnncia de tr!rem sido acloptndrB a rnmpn mn
ximn de 1 'I' r o rnio minimo de 300 metros, conrlições esf.ns 
rrnr, <'OitJn V. Ex. ~nbr, ~~~ podem ser roaliza\ln~ ,clevnnrl,o-~r. 
rlo muito r. muito o custo rle umn estrada. O prrmrtrvo pro.Jcr.tn 
continlla r.onr!icõcs tcchniens• mais pr~ndas. 

' 
F.xpostns assim n~ cnusas que r.levnram n custo rln cst.rwla. 

passo a me orcnpnl' cln tabelln complrmentm· .n. que tanto ar
rlor· n~nclles fnnr.eionnrios erromnmcntc nt.l.rllmnm o. rlcvnrlo 
r.JJs/.n dn ·~strnrln pnrn rlrmons/.rar nne rssa tahnlln rnr rlrr"·r
lntla prwisnmrnt.r pnrn lihorl.ar o ThrsnUI'n rlc nm i!l'nnl!n 
rlispcnclio, a qur cstnvn fntnlmente eondr.mnndo. pelo fnr.fo cln 
ter sido suhstituidn ·a cstrndn contrnctndu por out.rn.. 
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O preoo n. 1:11 da tnlJnlla primiLivn (!do lcô!' seguinte: 
«N. 11i - Transporte de cimento, areia, cal, tijolo ou 

pedra para a construcoao das obras de arte, quando feita pelos 
m.eios ordinmios, por decamet.ro, inclusive carga o descarga, 
para os tres primeiros materiaes .••.. Met.ro cubico .... $020.~ 

Este preoo, que é parte integrnnl.e, da r.abelht oht.ida em 
concurr.encia publica, e1·n destinado ao pagamento dos t1'llns

.po1•tes · ordinarios dos mntoriacs mencionados, necessarios :í. 
construcoão da estrndn de ferro cu.in projecto serviu de base 
:í concurrencia. 

Substituidn a estrada por outra, margeand0 o rio Itapi
curó, e resultando das successivas deliberacões do Governo 
ficar atacada a construccão em diversos pontos, tornou-se 
obrigatorio o transporte pelo rio Itapicuró, não s6 dos mate

, riaes mencionados no citado preco. coll1,) de todos os outros 
necessarios á construccão da estrada. 

Sendo o transporte pelo rio um ll'M!spO?•tc por meio 01'
'dinario, é evidente que o Governo, cm consequoncia dos t.er
mos deste preoo. estava na obrigacã0 de pagai-o pelo preoo 
n. 111, visto que nenhum preço havia .para esse tl'!lnsportc na 
mesma tabella, 

Convencido desse direito do empreiteiro, riisolveu 0 Go
verno entrar em accôrdo para pagar o transport.e por um prece 
equitativo, e, de facto. foi feito o accôrclo. 

Acontecendo, porém, que não havia sido ainda paga a im
portancin dos transportes pelo orio .Itnpicurú, effectuados du
J•ante tres ·annos, e sendo urgente, por esse motivo. effectunr 
11S respectivas medições, antecipou-se o antecessor de V. Ex., 
em vista da demora que ia haver até ser firmado e legalizado 
o accôrdo, em autorizar esta repartir..ão. pelo aviso n, 161, 
de 30 de setembro de 191!, a pagm• os transportes pelo preco 
accordado, expedindo, onze dias depois, o respectivo decreto. 

Eis assim explicado porque o aviso precedeu o decreto de 
poucos dias. 

Mas, assim como fo.i alt.emdo para menos o preço n. 111, 
que foi suhst.ituido ;pelos ·ele numeros :!87 e '188 da tnbeliR. 

·complementar, 'lambem foram alt.erados, pa-ra mais, outros 
lfUC o Govm·no ,iulgou deficientes, em vista da alt.eracão do 
t.J·acad[l dn esl.rnda contrnctadn. · 

Pm·a n.i u izar, com precisão, de que o nccórclo foi um neto 
honMto o imprescindivel do. m1f.ecesso!' do V. Ex. hasta com
parai' o CJUC .deixou de pagar o Governo com a substituioão 
do preco n. :J ·H pelos preços drJ numeros 18~ e JSS da tabe!la 
complementar n o que pagou em conscquenc1n. eloS' procos que 
:rnrnm elevndos. 

Calculemos, porf!m, sómenl.e, .a: impOI•tnncin. do transporte 
do oimenl.o que foi tmnsp.or.lindo nlll 3! de dezembro do anno 
findo e bem nssim a import.nnoin de l.odos os trnbn.lhos ox
ecuttÍdos :!l.é n mesma data., calculando .estes P.clas ·duas ta
bellas, .e façamos n: .resp~ati~a aomP.nrMi'ío •. 
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Do quadro unnexo, calculurlo pelo engenheiro Pnlhano de 
.Tnsns, se verifica ,qt!C: 

Si o transpol'te de cimento fosse pago pelo 
preço n. H i dtt tabella primitiva o Go-
YCI'llo teria pago ... ·- .....•.•..•.. -. •.• • . • . ·12. tOO: OOG$600 

Por este· mesmo tramporl.e, calwlado pelos 
preÇOS tlUllJ!)I'OS 187 P. 188 Ui\ tubella 
nomplmncntar o Goveruo pu:; ou. . • . • . • • 2. fíG:l: Ml$2111 

Deixou, por·tanl.o, de pagar n irnpOl'l.aneia... (). i>52 ::J(ifi$WO 

. Comparemos, agora, as cifras CJU>) representam a impor
la'Ilcio de lodos os trabalhos executados até :H de dezembro. 

O ser,'undo quadro annexo, r:nlr:.ulado lambem pelo mesmo 
ongcriheiro, indica •que: 

Si os tr,abalhos executados at~ 31 de rlezem
bt•o fossem pagos pela t.nbclla primil;iva 
o Governo teria pago ................ . 

Esses mesmos trabalhos, pnJgos pela t.abella 
complementar, importariam em .•.•.• • •. 

Houve, portanto, uma dii'ferenca contra o 
Thesouto de .... ............................ . 

l)ra, si o Thesouro dci;i::ou do desp•mder pela 
alt.eraciio elo preco n. :lii ............. . 

c tevn do pagrur, pela alterar,ão dos out.ros 
preços mais ............................... . 

;;anilou a difJ'crenca ou .................. . 

li3G:2H$6H 

i·Hl :õ3!l$803 

n --~ oa-~·~o v ,"t)il.., :.J Ü•p•li 

I,l,n: 539$803 
Ü.'·l02 :825$()6i 

Tal foi a economi:t realizada sóment.e em rclar;ão a•l tran
sporte do cimento. 

Notemos. ainda, que esta economia se rr.fer sómenle nos 
ll'nnsportcs do eimenlo, c 1quo ella atting·irú a uma cifra rnuiLo 
m11ior, porque no calculo não foram considrrados todos os 
ouf,ros materiaes transportados, e .que ainda maior será quando 
estiver terminada ~ estrada. · 

Em presença desta enorme •Jcorwmia rcnlizadtL ricn-sc 
convencido de .que a Labello. complementar representa um 
acto honesto c imprescindivel do antecessor de 'V. IEx. 

Tnmbem fica evidente •ciue são inJustos os conceitos omit
J,idos pela Tribrtna, no 11rtigo annexo. inspirado pelo enge
nheiro 'Palhnno de Jesus, de ser o ncctlrdo o mais (J.l'o.~.w es
candalo que .~~ Jl!Íc/e únaair~a·,•, c, ainda que tem sido com 
muita razão que o ,aovm'11o ta.m J'aacb'ido .vernp1•e cmn hldi(J'e-
1'C'IIçn. as ·insistentes t·~pl'esentaçúes tlo mesmo c·naenheh·o sol11'e 
n ta/Jella complementm·, indifl'eren•)a esta de qun P.lle so queixa 
no c itndo artigo. · 

No .quadro quo so refere t\ importnncia do cimento f,r-nn
SPOI'lado, o. eogonhoir(l Pulhuoo de ,Tesus declara •que a sorri-
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ma ó igual n 1.cro, porqun, di?. elle, não lm pl'o(;n nn l.nholln 
primitiva, para o tro.nsporte pelo rio Jtapicurú, 

Diante da Jogicn irrecusnvcl dos algarismos, por elle 
mesmo calculados, •Que destroem ror completo toda a cam
panha sem fundamonto, que vem osto engenheiro fnzenclo 
contra o accôrdo, lança olle mão, e'm desespero de causa, dcslo 
falso argumento pnru justificar sua· n:LLitude, 

E', porém, insuslentavel sua posi~ãu, como pusso n rh~
monstral', 

Na construccão de uma estrada de fe!'ro s6 lm t!ous 
transportes: o que 6 Jeito em trens de las!.t·o e o •CJUe se ren
Uza pelos meios Ol'dinarios. 

E' aU.cndcndo a isso que f,odas as tahellas de preços con
signam precos pura os dous transportes. 

Onde encaixar, pois, o transporte pelo rio Ilapicurú, siniíu 
no grupo dos que são feitos pelos meios ordiunrios, desde 
que dn t.abella não constnvru preeo para este transporte? 

Como, pois, nffirmn. o engenheiro l'nlhnno de .Tosus quo 
a tabe!la primil.iva não tem preço pam o transporte pelo rio 
Hapicurú? 

Todos os transportes, ntó o Jogat· do emprego do material, 
por meios ordinm·ios, sc,iam · .qnaes forem, sfio pagos pelos 
preços pelos quaes são rrnlir.ados, mas no enso da S, Luir. a 
Caxias, estando consignado o preço para o transport r por meios 
ordinarios, esta expressão abran::;ia lambam os transpor•/.es poJo 
rio Ilapicurü, e tanto assim é rque o Governo, tendo reeo
IJ!weido que estava nbri::;ado a pagai-os, firmou o nccôrdo no 
•rJnal fixou os preços nu meros 1 S7 o 1RS, 

O en:;erlhciro 'Pnlhano dr Jesus declarou luml1cm que n. 
difforcnçu entre n importancia ·dos l.r·abalhos executados atrí 
~~ do dcr.emhro rlc 1013 eulculrerlu peln tnhcl!a primil.iva r n. 
rios mesmos tmbnlhos, cnlc:uladn pela tnbclla complementar·, 
rí de 112:772$0116, mais uma imporl.ancia indeterminada. O 
cngerlheiro Cunha Lopes calculou o valO!' desta incognit.n, fi
r-ando assim conhceicln a cifra rlc CJUC me utilizei Tia compa
rnr)ÜO acima feita,· 

No intel'essc do nssumpto .i:'L mo occupci rio estudo rios 
r!etn lhes que· e !I e Cilmportn, coml.udo, como tinha encnrre;::ado 
o engenlJCiro Cunha iLopes ele fazer n comparn(\ito dn tnhelln 
comp!cmentnr com outras cm vigor, juntn om annexo nssn 
comparação que confirmn a conclusiío dr ·que n. taliella corn
plemcnt.nr longo do onerar o Tl1csouro t.nyr> por c'J'feit.n li
bort.nl-o de um pesadissimo onus. 

Snurlr o fratcrnidnde.-José E. !;imo !Jrmulrio, inspccl.l)l' 
:l'cr!ernl das Esl.rnr!ns, interino. 

Confere.- Arnwrulo Cardoso, secretario. 
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Jnspecloria Fodr.·r·al das F.str·atln> 

Rio de Janeil'o .... de ..•... de ....•• , 

ESl'll.ADA DE FEllllO S. 1-UIZ A CAXIA.S 

1'abella complementar 

Exmo. Sr. ministro.- A .questão da tu,bella complmnenlm· 
da Estrada de Ferl'O S. Lui~ a Caxias ,; uma das mais sirrrplr:s 
a l'esulvcr, c, por julgai-a assim expu~ cm dclalhcs a V. J,:x. 
em ol'l'icio n. :JI,i:l, de 12 do corrente. 

'.L'cndo vindo aqui novamente o Sr. O' Dw;·ct· JWlir ini'ol.'
maçõcs ú Contabilidade, inl'ormar;ões sobre medir;ões r!es!.a 
fJstr·uda, uão tendo sido ai.Lcndido, poNJUO u e!Jel'e da secr;iiu !Iro 
rleelarou que sú daria informações com aut.ol'ização minli:r, 
este J'ucl.o indica •CJUC o processo chegará ás mãos de V. l~x •. 
com demora . 

. Por t.al motivo envio cópia do mr,u officin, afim de quu 
V. Ex. possa 1'axor um juizo cla•ro e preciso solll'e o assumpl.o, 
c, assim oricnlaclo, determinar que lhe seja fll'esenl.e o pt·o
ce!so. 

'J'anLo o Sr. 0' Dwyer como o r,ngcnheiJ'o l'al'iiano rio 
;fesr.Js estiío agindo apaixonadamente. 

Saudações respr,i losas 
20 de maio de i!lH.-Lirna JJrandiío. 
Confor·e.-llrynando Cardoso, secretario. 

Inspectoria Federal das Esl.rndas 
nio rle Janeiro, I~ rir• mnin rle ·I!H.I•. 

l)or,umrnlo annexo no officio 11. ~'Jf:, ril' ·1:! riP nrain ri" 
{!)11[, 

BS'l'RAllA DE FERRO S. f,U17. '\ GAXLIS 

Tabella complemcnrm· 

Cnlculos rnalizaclos pelo engenheil'O .lo'. B. ria Cunha Lopes 
e veril'icado pelo engenheiro Pai huno r! e Jesus. 

Confcl'c.- Armmulo Ca~·doso, secretario. 

Inspectoria Federal dns Esl.raclas 
' 

nio do J nneiro, J ::l dr. ma i o rlc ·I O I .\. 

Exmo. Sr. inspectot· federal das estradas, Dr. .To~,; do 
Lima Branrlfio.-:1\m cmmprimonlo dn vossas ril'dens para in
l'ormuJ• sohl·e ns nltera\•Õcs foiLas pelo e'lrel'c rJc disll'iel.n 
J)J·. ·Palhmro rln .lnsus. nos qnndms flUI! rll'~n.nitl'i r·rdn.l.il'r>s an 
conJ'ronlo da unLil{a Lubellu do ra·c>•os da J~stratla ue .J•'ut'L'O 
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·de S. 1Luiz a. Caxiws com a .t.nbella uomplementu de 11 de 
outubro de 1 O :li, app!icnda esta aos serviços que J,inham pL'ecos 
illa antiga t"~bel!n, bom como o ;quadro compamtivo dos preços 
de transportes de cimento pelo. rio Hapicurú, lomarlos nns 
duas referidas tabtJl!as, tenho a dizer o seguinte: 

.Quanto ao quadro dos preços de. transporte de cimento 
pelo rio Iiapicurú, devem prevalecer as colll'ecões feitas pelo 
ohefe do rJistricto, visto que lwuvc omissão de alll'Umas par
cella•s, omissão que ficou sanada com a referida correccüo, As 
alteracões ;feitas na eolumna de volumes, resultando da rela.çüo 
do peso do cimento para o volumo, indicam apenas <eJue o factor 
multiplicador teve uma easa decimal a menos do calculo i'eito 
pelo chefe do districto, E' uma alteração sem razão de ser, mas 
que póde se1• conservada porque a .quantia duhi L'esult.anl.c IÍ 
insignificante, Segue-se. pois, que o custo do transport.e do 
cimento pelo rio Itapicurú seL·ia de 12,106:006$608, si fosse 
pago pelo preoo da tabe!la vrimitiva. e de 2.553:641$210, sen
do pago, como realmente :for, pelo pre(}G da tabella complemen
tar·, que- Be refeJ.•e especialmente ao transporte de material pelo 
l'io Itapicurt1. · 

Examinando o quadro comparativo do custo das obras 
avaliadas pelas duas tabellas, a antiga e a Mmplementar, •orgu
nizada pelo chefe ele districto, Dr. Palhano ele Jesus. em substi
t.uiciio da que organizei, ,julgo que o referido quadro póde ser 
"omplel.ado dando-se o valor approximado das quanl.idad,es e 
das importancias que foram p~;lo J•eferido che'fe de district.o 
consideradas como inqetcrminadns, visto nilo poder o mesmo 
deLerminar com rigorosa exactidão esses valores. 

1'1'e~os n, /.9 do. tnbella p1'imitiva o 11, .fl8 ela lnbella comple
mentar 

As importnnnins glozadns pe!l) districto quanto :1. app!icn
·r.ão do preço n, 113, r.eferem-st> aos trechos de CõflOs-Caxias, 
ÜOO.m::l 776; Codó-Cõcos, 542,m3 400; Cl)rontá-Codó, 
3,203,m3 239; sommando 4,(!1,6,m3 4-!G, na importancia total 
rio i5 :!l!J(l$75G, conforme, consJ.n. das respectivas folhas de me
rlii)ilo de novembro c dezembro do l013; entendendo o chefn 
.interino do district.o que •essas medicõGs, sendo definitivas. não 
devem ser avaliadas pela tabella complementar, emborn se.ia 
serviço posterior á mesma. E' essa a. importnncia que tem de 
ser addicionada tí correspondente ao prer..o n, 1.13, applicadn ao 
volumo do 7,277,m3193, constante do quadro ,junto organizado 
pelo Sr. chefe ele districto, Cumpre-mo porém observm• que a. 
úpplicncrw dos precos ns, H, 15 e 16 da tabella antiga não pódo 
soL' englobada. com u de n, H3 da tnllelln complementar, visto 
que se tratn do rle!.erminm· a differenca de preces J•esult.anl,e do 
<l!Jlprogo dns dti~s tabellas, Assirl). pois, penso que eleve sm• ~or
J•JgJdo o respectivo quadro nfm1 de SOl' tomado om consJde
wacão nas eolumnas da tabolla. co!llplomentm•, sob tit.ulC> 
!1"1Acc1:escimo d~ pr.~ço pa~a .;xcnvuçüo com necessjdtl(l~ (!e. ps~ 
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not•ntnonr.o~, ::i!Íllll~tth~ o n. 11:1. J;\•.it.a. es.o;n peqttntln enrt·,~e,:.~o, a. 
imporlnndn cut•J•espundenl.r• an fJl'·CfJO u. JJ:> da Labella. · cnJJJ
r,IcmeJJLnJ' ü :J!! :713$::H:t3- 7ti5$.'J8:J = :H :H,J7$8!Jü • 

.Addieionnudo a usl.n. fJUOnl.ia. n. qut• foi ~lnzuda cru .11'.~~
diç.õcs ]ll!lü el1efe interino do di~lrielo. como vimo., aciuw, 
lf 'lllU" "1·•'1'-~ 01 1'1 l'f'll· .• J-·<J<JG0~"l' 'g· ·l' •-·"""('~" ' ·~ .':\, , ,, •li•,lOo, !1 :') o),,, oy/,11 I lhl ld· ·li ,OJ•J·lt."'llf)oJ eOI.-
l'eSfJOllfielll.ü ao \'Oluuw exea v ado de I~. ~i!:inPdiUt;, Com I!.~ I ii 
impol'Lanciu. devemos comptH'at' a que l'e:;ultn do uscurarneul.u 
das cavn,s pam J'uudnções, suucto ~Hectuadas a uwdiçfí.n <) n. 
avaliação con.foJ·me n. H! da tabella primitiva pura os ser
viços <)Xecutados nos unuos de -HH:: c 1913. Como. vor<lm, as 
J'ollia~. de llll'di~-õus dcs'w período uão coutculll n t•cr.crida me· 
t.lioão de !llOdo complet.o. lmvendo omissfto do calculo do c,;uo-

.· ramcJlt.u 110~ l.rechus oude J'oi applicado o u. '1 .1:~ da l.abul.la. 
eomplemenLar, a avaliação pela tabellu anl.ign >ú poderá sut· 
feit.a de uma maneira approximada, o que se conseg·uir:í. dc
dttz·iudo-s" n rulnr;fio m~í·dm dnl.rc o uumet·o tJllf) indica o V<.l· 
]ufue du {1Cl.'l'tlS t~Xt:U.VIl\dO mu u,JlJtl. ea\'U e O IUUlllUl'O t]Ue l'C"' 
[JI'US<!llltt. u. supot•fitlic dr, <)ScOJ•tunonto da mesma. E:>:>u. t't!Ja
'·'"Cl 1•al.'ia tlu JillO "I" n. liO "I" do volume excavado. A m6dia. d" 
80 "lu :-:·,eL':Í. abah:adn. a 70 "l(l .. a/J.eudendo a que a, lU:tiol'ia das 
cavas de :l'unrJ:v;ão •l de ,;ccçfio recta.no;:u.Jur. ·"m que um !alio ,; 
I.J•es ou qtml.l·o vcr.es maior que o ou•l,ro. easo em que u. roln~:io 
so npproximu. de GO "I". 

Consequenl.emeute. sendo L2:223nl3,ti08 o volmuu e::\lca
vado para. J'undaçõe.s com necesgidado cl!~, escoramento. u. su· 
pul'J'icic dco··Le ser:í. • appro.ximudu!menl.o ig-uul a 70 "I" ou 
8.55(im,,.52. Ao preço de 1$800 pol' me.tro quacLrado conforme 
o n. 1.9 da labeJlu, ter·emos: i5: '•01$730. A differenca 
47:944$655 --· 15 :l,(li$730 = :l2 :G.\2$910 represenla a:pproxi
maclnmenLfl o augmonto de preço devido á applicação do 
n. H3 da laholla complementar. 

Assim, n.s quantidades c imp·ol't.uueia~. que o chel'e do 
<lisll'if!lo dt\ como .dcsc:onli•:ciuus ou indeterminadas em rela
•Jiió no n. lU lln tnbe\ln. poderão ser expressas, com npproxi· 
mnçüo, como ~e ~egue: 

W +' w1 + l/lo + a:3 = 8.55611lll,52 j 11 + ·y1 + ·y2 + Y3 = 15:4018736 j 
; = 32:!i42$9i9. 

l're~:os du áccô1·do, e111. COII/'1'01tto oout os de ns. -176 da taúell14 
· com.JJlementaJ•, o~obre -viaas metalUcas JlUJ'a pontes 

A q·uanUdud<: em toueJ.ndu e o pt·<~(:o que v i gorava untes 
da tnbelln. comp!tJmeuLut• nüo foram cousidnrud.os no quadro 
OI·gnnizndo pelo chefe do disLricto pot· fnlt.a de elementos pam 
ava.lin1· com se:::m·unçn n. lonolngem, conformo ~·o declara no 
I·eferid'o quadro. Exnmiunudo ns i'olhns de medicüo. de mnto
l'ial> correspondente Ut} mCJ. do dezembro de 1913, encont.~<i 
Uf) cerLificndo de 23 de outubro de 10'13, passado pela Alfun· 
dega do Mnmnhfio, os pesos Jiquidos e brutos das pontes ~
cebidO<, para vãos de 5m.6ti, :tom, 15m e 20m. . . 
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Va!Lam·, [iortím. os ricsos da;; pulll•·s J'l,;;lanlt·,;, os ttuucs 
fliii./Ottt ·'L'l' ealt!lllados eotll appt'llximat;fto. 

1\H:;im~ I.PJ'eUJO~,, lomaudu f'~IIJ eonsidcJ.·ucüo u uuwcL'u Lh.: 
vfío:-; ir~t.lit~il!liJ r!n quw/J·n: 

:l vi\11> de í m, peso n•PJH'OXimndo .... .' .. , .. 
1 v.fto de rim.lití, pe.,o exacl.o ..•............. 
1 vão de ~m. peso apfil'oxiJuado ..... , .... . 

do Jum, peso cxaeto ................ . 
de 1Gn~o peso exacto ................ . 
de 20m, peso exacto ........ , .. , ..... . 
Li e 2lím, peso approxi!JJado .......... . 
de :>Om. peso .upproxJmado ..... , ... . 

.\ \'ii O~· 
!) vãos 

H vãos 
•• vãos ~ 

j vão 

Son1rna., .... , ............ , .... .... , ....... _ 

1,0()0 
~. 7/tii 
7d 'iii 

fJ.',,71H 
18fi,5ri;; 
;,o;,.o.w 

.... ... ""'•)() I Í 1 J ow 

:,s,S(ÍÜ 

'i7G,70!l 
r:.o_.. , 

.\u pt·~~eu Ur. ~7:2::; por l.uuelad;h que vi::;-ornvu por· nt:et'n·do, 
ant.e;; da tnbella complementai', impol'la em :l·U :OJ7.~:J2H. 
Compn t•ando esta qnanlia com a que consta dn quadro, I!On
Jot'Jttll a ·aval i~•;fio feita pelo~ tll'Gt;.os das Lubclla eompletrHJ~t
tnf', nn 1'0/.al de ~11 :2-12$·160, a dH.fcrew;a a nwis e111 cou~··u
C]IIC!leia rl:t applicnçitO desta Lnbella é du ,2:!1,~8~8. 

Como .se vt], o preco e.slipulndo no !'cferido acc•kdo ú 
npproximndnmolllc i;;ual ao que resulta da lnbella com~Jic-
mon I at·. Assim, teremos: . . 

tons. 
X{= 775,799 j y{ = 2U:Oi7S328; ~~ = 22«5838. 

Pr·t)('O n. ·180 da talJclla complcm'cntnt·. Cnsn de l.urrna: 
O chefe do districto indicou pelas lottt•as m5 o 115 como 

qtt:tnlidnrlc''' de9t,onlwcidas a medição e avaliao1i.o p.cla t.a
bnJJa pr·imiLiva cm re~nt~fio üs easa!'! de. Lurma. vislo nfio haver 
msla ln!Jclla JH'e~o p:wn Ulll dctcl'ltlJnw.lo Lypo do casa .. O 
entt i't'OIIir• do~ J1L'ecos sú porkl'Ü ser J'cilo com JH'eci,;ão deanle 
•lo typo :tp[ll'OI·ado pn.ra easn,, de lml'ma. Em fnll.a desse ele
meu/o t··~ .. :wncinl p:1ra ,:1 avaliru~.ão r, para nfío fit~Hl' ~om fH'f~~:o 
•it <'On~·lrucl)fi o pola pr imil.i v a ln!Jella, ndm i tt i i'lHnos o :\!Jn li· 
lllcnlo d:1 GO "'" so!Jrc o pt·eeo n. J~U. o l]LJC tl:'t :1 qu:ml.ta rl•J 
2:000$ nura e'nela casa de tu:·ma. Jll'el:o razc"vel nus liltltuH 
fr,:•t·•·a~ IJUO. nüo •offorcecm difl'i:•uldndo;; e..i·pee.iaes ele r:onst.J·u
ção. Scl':í .1:• = 2 i y, = -!::OOOSOOO e~,= -1::000$000. 

nesumindo •. as differenr;uo, paru rnuis devido :í :tp[llit::u;üo 
da Labolln complemcnt.ar o que constam do qunclw, p:q;ina 11. :J, 
organizado pelo chefe elo disl!'ieto, podem se1· eomplel.n.Lias 
eonrorme doixarnos exttosto. sentlo os se;;Llinlus · os ntlor,,,., 
dt~ !'.: 

,~ ditrerenr,., proveniente do n. ua, da tnbella. ' ..•.•• 
:'1, , n ,, , i 76, n n .• u • ••• 

;:;:, » » » n iS O, n u ....... . 

Sonuna ••••••.•....••••.•..••.•••••..• 

32:lí~2SOi9 
2248838 

4.:0008000 

36:767S757 

·' I 



·p;>l:t imporLaneia J'üJ"Il'f!:'f·lll.ti n. dÍI'J'crQnr:rt IJUC o chefe do 
d iôli·id o ind i e ou pela Jctl.m z, por niio JlOdet· calrmlaha euut 
J'ig·o1·n>a r·xar.l.irJiio em fa1:c dns elementos cxi:·lcnlcs . .l'ussCl, 
]rot•úm, IJ'al':mUr que ella J·eprescnla eom a maior opproxima
l:fíO pos~i1·ul o valol' que J'all.ou doLet•minar. 

A dii'J'crcnca t,olal a mais em J·elnrão aos serviços i'eilus 
rll'.,do novcmllro de WH altí :H de dezembro ele 1 D13 sot·ú, 
r1ois, de U::!:772$1J.'I(i -J- :JG :7m~;;;;n := ·J!JU:530$SO:J. - ~ingu .. 
nlteiro Fra1wisl•O IJ, da Cnn/ta Lopes. 

ConJ'et·e. A 1'Utanllo Cardoso, sce·reLario. 

Cópia. - Slecrelari.a. 
Sr. engenheiro l'alhano de .Tesus - Em rclaoão oo 

2" IJl/.all-ro,, o q.ur. tenho cm vista '' sabe c: 
I.', em quanto irnpot'iam os Lrahalho.s cxccll'lados nJ.,j 3J 

III\ demmJJJ·o do anuo findo, calcul·ado;; peJos pre0o:. da f.a. 
]Je!lu primitiva; 

;;", em qu!ll!Lo imporUtrn estes mesmos I.I•;tbalhos calcuJa. 
rJos pr.Ja tabella complcmenlm· cujos rwct;os modil'icaram os 
primitivos. 

Si o quadro em quesLüo niio I'Co·oonde a estes CJUesiLos. 
<lcYcis proceder aos trabalhos necessario:; paru que os mcs
lrWS sejam satisfeitos., 

25 - IV - 14. - Lirna Brandão. 
Estes calrmlos se referem ús quantidades que são pagas 

pela l.nbell~ c·.omplerncnlar, portanto, posteriores a essa l.a
]Jellu, - Lnna Brandão, 

Confere. Annando Cardoso. seca-etario. 

nio de Janeiro, ;, de malo de 1914, 

·l~xmo. Sr. inspector ferlernl dns Est.rada5, Dr . .T0,,Í J•:sLacio 
do Lima Brandão. - Em cumprimento de vossa ordem exam
e/a :í margem do meu ofJicio u .. 1 Y, de 22 de abl'il proximo 
Jindo, " em papeleta a clle annexo, organizei um quadro espe
dnl (que passo ús vossas mãos cm duns vias), visto nüo corres
ponder oo vosso intonto o segundo dos clous quadros quCJ 
aempnnharam o dito ofl'icio e dos quaes j{t examinei e corrigi 
o primeiro. 

· Conforme vereis das observações J'eil.as no quadro e no 
1·esumo final, nüo se póde chegar a uma quantia inteiramente 
determinada. 

Assim, na importanuia de H2:77280!,G+Z. que encerra o 
quadro. z representa uma sommn de. purcellus indeterminadas. 

Saude c fl'cternidade. Ao Sr. Dr. Cunha Lopes. Parn diznt· 
sobJ·o as. altel'neiies do engenheiro Palhano. 8 de abril de 101", 
- L. B, - Jlalhano da Jesus, 
· (Estnvu exarado o segninto despacho: Ao Sr. Dr. Cunl111 
J~opes, para dizer sobre as alterar;ões do engenheiro Pnlhnno.
L.JJ. 8JáJ14.) 

Confere. Armando Cardoso, secretario. 
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lll'SUllO 

D'itfcl'_cn~as para mais, deviclo á applicação da tabclla complementai' 

Pl'ovcniontc do n. :113 ••••••••••••• · ••••. _ .••• z 

" )) )l !14· . .•. ; •. ··•···· .....•.. 5:708j744,· 

)l )) )) iiS .............•...... ~. 15:7~2$821 

)) )) )) ~O~ . ............................ . 39:lí26Sl03 
)) )) )) :1~3 . 

~ ······················ 13:7~~j87" 
)) )) )) !~'' -•}í.), O o o' o O 0 I I I I I I I I tI t lO I I 2:5678600 
)). )) ,)) 146 .............•..••.... ã:OOliS308 

' . 
" )) " 

. . 
:f./}7 ••.•••.••••• ~ ••••••••• 6258300 

" )) . Jl 1·~9. I I I t fI I O o I I tI 1 I o o I I tI S6S700 
)l " " i70ooot o IIII ooot t o,o"o tI o I I 3:2108696 

"· )) " !72 ...................... 26:4958900 
. . z .:1 " )) )) !76 •••••••••• -•• ·.~ •••..•.• 

)I li )) l81J •••••••••••.•••••.•••• Z2 

-------·--
-Total ............... ." .......... · ....... -..•.... ' 1:12:772801,6 + z 

------
Rio do Janeiro, 4 de maio de :19i~.-J. Palhano d~ Jasus, chefe 

de districto.-Confere.-Mma,;do Cardóso, secl'atal'io. 
. . ' . 

• . 

• . . 
I 

. ' 

' . 
• 

Vol, ll1 

•-'' 

. ·'· 

·:·_,: 

·. ·' 

. ·~-

.. 
'· 

. "; 

., 
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, Quadro c'ompn.ralivo dos ]n·c~os dn ta7JClln comJllr.mr.nr.ar dtt E.<tl·ada 
de Fci'I'O de São Lui: a ê«.vias, ctpp!·ovada J101' decrr.to n. li .OPJ7, 
de H de outubro de ·IIJH, com os dct la7JClla dn ll~de de Viação 
Fe1•rea da Balda, app1·ovada por dccl·elo n. 8 .648, de 3·1 de 

'março dc1911 : 

Designação 

Preços iguaos ••.••• , • 
)) 

)) 

)) 

'» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" » 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J 
)) 

" » 
» 

li •• o •• o •• 

)) • o •••••• 

)) o • ' ••••• 

)) • o ••• o •• 

)) •••• o ••• 

" ........ 
)) ....... . 
)) ....... . 
li •••••••• 
)) ....... . 
)) ,• ....... . 
n .• • • • • • • • 
)) O O 0,0 O O I O 

)) ....... . 
)) ••••.• o •• 

n •••••• , • 
)) • o ••••• o 

li ...... o •• 

)) ••••••• o 

)) ........ . 
)) ....... . 
)) •• o ••••• 

)) •• o o • o o o 

li ••• o ••• o 

)) •••• o •• o 

li o o •• o ••• 

)) •• o o o ••• 

)) •• o ••••• 

)) •••• o ••• 

)) •••• o • o • 

)) ....... . 
» •••••••• 

' 

113 
H4 
115 
:!16 
117, 
l!S 
12i 
123 
124~ 

12li 
126 
i27 
128 
~20 
1:!6 
1:J7 
138 
130 
i40 

.10.3 
i40. 
i4li 
U6 
l4.7 
1·~8 
149 
150 
i 53 

"i 54 
155 
i 56 
i 57 
i62· 

Observações 

., 
. ' 

O No ()Onfronto dos pror;os da 
iO Labella complementar da. Es-
11 trada. dn Ferro do S. Luiz a. 
12 Caxias com os ria Rêrle de 
13 Viação Jlet•rea. d:t Bahia; •cn 
I~ contr:tm·so: 
25 40 numcros com preços iguaos 
1,7 a nas duas tabollas, para servi 
'•8 ços idonticos; 
53 n nnmcros da. tabolla complc· 
!i4 montar com preçoR menores 
!i5 que os rl:tHOdo de Viar;ão !ler 
!i! roa. da Ballia; 
!i7 8 numeras da Labolla. comple 
M menta.t• com pl'e<;os maiores 
üK qno os da Rêde de Vhtr.ão For 
6ü . roa da Bahia; • 
ü7 '•2 numoros da tabolla complc· 
68 montar que não tom preços 
80 correspondentes n:L da. Viar;ão 
Si Fot•rea. da Bahia .• 
82 
83 · Confrontando os oito numoros da. 
sr.. taboll:t complemcnt:tr <tUC 
8•: t ' d " cem prcr;os m:uoros que os a 
Sü Viação Ferroa ela. Bahia 'com 
87 os da Companhia Auxiliait•c 
Qi des Chomins . de For au Brési\ 
93 o Estrada de Ferro S:tuta Ca· 

that•ina, verifica-se qrio os pro 
ços ns. i4i o 20i d:t tabella. 
complementar silo· menores 
que os das duas linhas íerreail 

9~· 
05 
97 
98 



SBSSÃO EM 14 Dll JUNIIO DE '1 015 . 355 

Designação 

Preçosiguae; •.••.••• 
)) )) ••• o • o • o 

>> n •••••••• 
)) H o, , , , , , , 

n n •••••••• 
)) )~ • o o o o • o o 

)) )I oooooooo 

PL·oços da tabclla 
complemeut.ar da 
S ,J,uiz a Caxias ma
no1'c.s q uo . os diL 
Hêdc . do Viação 
!o'crrca da Bahia: 

P roços da ta baila 
complementar da 
S •• Luiz a Caixas 
maiores que os da 
Rêde de Viação · 
Forro a da Bahi11: 

Paredes do frontal sim· 
pies com arg. do i 

Observa<;Oos 

f G3 no l'efe!'idas sendo os seis restan-
!64 100 tos maiores. (Vide pagina 5). 
160 101 
i70 102 
!Si H! 
207 !23 
200 ii8 

llu. 42 uumoros"nn. t.H.boll:L com
plcmcut:u· d:L Estrada do Fer
ro S. Luiz a Caxias que não 
teem pL'CÇOH• correspondentes 
na tabella da ROdo de Viação 

21. l~m·rca d:L !labia. · 
4.t '\ 

132 62 
-135 

Hfo· ConJ'routando es~cs numoros cotu 
1\16 Hll as tabellas das duas vias fer· 
!07 H6 reas acim:L referidas, da. Com-
200 120 pagnie Auxiliail·e o d.a Estrada. 
203 l 22 da Ferro San tu. Catharina, 
204 121 verifica-se q uo h a urn pt·eço 
20!i COl;respondente menor na ta· 

baila complementar, o do n. 
120, seguindo-se quatro preços 
maiores e os restantes sem 
corrospondencia (Vide pag.6). 

' . 

• 

.,,. 

., 

' ' 

,, 
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,2l·- COI>. ..... =o ... J $ ·~ .. .... c-= eiS' ... 
- ..... .cl 

Desigu:~r,ão -o.~ C'S~ d Ob~Ul'V3ÇÕCS 

" """'QQ .,-J "'"" .. . 2 . o (I)-:;. 

O> til iii'g .. 
e., e~ "' 
~'C " ... .-: 

v. de ciluonto c a 
v. de areia. (m2) .. , 1aa 00 Preço I :lSOOO •. 

Paredes dB f1•ontal 
simples (m•) ....... - 60 J•reço SS600. 

Parede~ dobradas com 
arg. do I v. doei-
monto a 3 da aroin 
(m2) • ••..•••...•.. m - Preço 2·1$000. 

Paradesrlobrachts (m') - t.l! Preço J 2SOOO, 
Cal<;amcnto com la-

drilhos com m n ns 
(mz) . .............. IH - f'rC<)O 7$800, 

Idem idem (1!)2) • .' •••• - t.lO Proc;o iS600. 
Portões, grade c cou· 

solos de l'ol'l'O hati· 
do, assentados (kg.) 161 uo Preço 2S!t.lO. 

Preço ·18600. 
Clmp:IS de ferro ondu· 

lado c galvanizado 
do 0",001,· assen· 
·tadas (1u:) ...... ••• l"'õl - Preço 68300 • •• 

Cobertum do folhas de 

. ,· 

zinco do 0"',0005 ou· 
du\ado, assentado 
na. obJ'a (m2), ..... - 103 Preço 28800. 

Alvenal'i:t do lajões 
!'(\juntada. com arg. ' do 1 v, dB cimento ·-
c 3 do <Ll'Bia. (ma) ..• m . - Prec;o 55SOOO • 

I dom com m·g. do 
2v. do cal a 3 de 
íLl'Oia. (ma) ••.••.••. - . 21 Preço 31$000, ' 

Carro pal'<L passagoi· 
ros do 2" classB •... 201 - Preço t:..:000$000. 

Idem idem ... · ........ - 117 Preço 13:•oo~ooo. 
Carro Par;L correio e 

bagagem •.••.. .•.• 202 - Proco 14:000SOOO. 
Idem idem . ..•...... - -119 Preco l0:400SOOO. . 

.. 

' ' Conlot·o.- 1l1·mundo Ca1•dos,o, socrotarw. 
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1'1•eços da laiJell<t complcmantm· da Stio .Lu i: a Caxias, nl<tiol'cs que o 
da. tabclliL ela Viação Fcrl'ca clrt Balda, em. conf7•onlo com os da• 
Compaml'lc Aurdllrtirc da.q Clwmins de Fe1· mr 1Jn1sit e c0111 os d<t. 
Eslmda de Fcri'D de Santa Catha.1•in1t 

Tabclla complementnt• . da 
São Lniz a Caxias 

Tab, I Preços I Pt•eços I Pror;os I Pr•eços 

i33 .. o •• o ..... 13SOOO 58600 
134·. o o •• o. o o o 2'•8000 12SOOO 
11tt o • o ••••••• 7$800 7S600 

.·Jtit ••.••••••• 25160 1$800 
172 . ...•..... us:wo 28800 
·1 03 •• ••• o •••• 5!iSOOO 31$000 
201 . ......... t4:000SOOO 13: '•OOSOOO 
Qoó) 1/t:OOOSOOO -... ... ' ......... 

Obscrvaciics 

8$580 
-

8S:i20 
' ·JS200 

lt$860 
':11 sooo 

-

' 

8300 o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1ft SOO 
8$32 
1$80 
'•886 

30$00 
1 7:3ll!i$70 
to::HitS!iO .. 

. 

A espessura cla·chapa ele ferro ondulada ó do t mm, na primeira 
.tabclla, n. 172, c do 1/2 mm. nas ontras.u·cs. 

Rojtmtamonto com argamassa de cimento na ta~clla comple
menta, da S. Luiz :• Caxias, n, '10:1, c com at;g3massa ue cal nas tl'O~ 
ontL•as tabcllas. 

O prcr;o n, 201 é mano•• na tnbclln do S • .Luiz a Caxias; os ·sete 
!'Ostantos ~ão llllliot•cs. · 

lnspactoria F'cum•al r.lns Ilst,;adas, Confm•o.-Mmamlo Carclo.!o, 
sopretai'io, 

' 

.. ! 

• 
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ANNAEA DO 'sENAnn 

Designação do.~ serviços com preços na· tabella complementar da Es· · 
trada de Ferro Sü.o Lui: a Caxias e que n<io tecm similares na 
Ittlde de Viação Fer1•ca da Bahia. Confronto com as tabellas da 
Com.pagnie Jiu,viliairc des Chcmins de Fe1• rm Brásil c com as da 
Esl1'ada de Fe1•ro de Santa Catharina 

· Dcsignar,rlo 

Tub. Preços I 
Concreto de 1 v. de 

pedra e v. de arga
massa da 2 de ci
mei!.to Rara. _. 3 do · " 
are"' (m ). ... .. • .. • 1~0 

Idem com argamass:1 
do 1 da cimento por 
(de areia (m3)..... _ 

Capeamento de muros 
com pedra plastic:• 
de concreto (m3).... -122 

Faxina pad aterro cm 
brejo (m').... . . .. .. 1 :!O 

Levantamento de Jn:t
tm•iaes de excava.çilO 
par11 cada 1 '",r. o du 
altura (ma) ......... 1:!1 

I<lem pal':L ca.d:• metro · 
do alturH, alórn ·de 
2m (m3) . • ', • • • • • • • • • -

Calçamento com lndri-
JlJos cspeciaes (m').. 11.2 

Faclmd:L com estuque 
liso o pil:~.stms (m'J.; 15·1 

Fac!Jacla com J'r•isus 
(tu~) . ........ ·-·. . . . . 1 !i2 

Encmmmcnto com tu- . 
bos_de ferro laminado 
de i" (m').......... 158 

Idem do 2" (m')...... Hi~ 
ldom de 3" (m1),; .... l6Q 

728000 

\l0$000 

!l$!i00 

2!i~OOO 

1GSOOO 

25$000 

3SOOO 
itSOOO 
+3700 .. 

8!iSOOO 8lSOOO 

. 

-
S200 

' ,22$000 22$000 

. ' 

-
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Designação ' 

enezianas v 
L 

I 
R 

de ferro 
galvanizado dm2) .••. 

ambreqnins e 0,20 
de altura (m2) ...... 

uem de 0,60 (m2), .... 
odapé de mndeb.·:L uté 
0,20 de altura (m').·. 

'elhasdo oternitn (m'). 
abertura de vidros 

~ 
c 

com caixilho (rn2) ••• 

laraboias com vidro •. c 
v igas para .pontes de 

.... d - ( ) a c vao .uma ..•. 
cm idem de H"' do 
vão (umu) .......... 

dom idem· do :lO"' de 

ld 

r 
Id 

s 

vão (urnu) .......... 
em idem de vãos 
maiores (tonelada) .. 

upcrstructuras metal-
licas para cobertura 
dcodificios (tonohLda) 
ontagom do super-
structm•as metallicas 
de edificios(tonelada) 

'malha . eom m•ga-
lllifSS<~ de gesso (rn'). 
ontagom do colinnnas 
metallieas com 'pa-
mfusos Mitchell até 
(jnl do comprimento 

Jd 

!ti 
À] 

(tn 1) ••••• ,', ••••••• 

cm :Lté !0"' do com-
prirnento (rn')., •. ,. 
cm com rmLis de 1 0'". 
lparelho tologt'ILphi-
co, instal\ação ( nrn). 

• 

=a;,~ •gj-,..., .... 
<>"" - .m ·~·s a ~.!:::3 "' ... 
Cl) "' :::: -<.êc::l 
"aj;~ t.:l;:l 

~ &l ;;3 .~ m ~ 
"o"' ~"C~ r.:"' ;.. .~ ~Q)~ 

~;..~lo": =·=o .c~ll)l'e 
~ojoo)~u ... C'C"C 

.E-< 8 

Tab., Preços I 
165 - -

. 

' 
166 38000 -
11)7 5$000 -. . . ' 

168 3$250 -
171 30$000 - ' 

·173 20$000 -
- - 17$160 

. 1 ;020$000 ' 17ft -
17ti 3: 7"·08000 -
176 13:6003000 -
n7 272$000 ' .. -

!78 272$200 -
179 200$000 -
iRO ·185000 7$800 a 13$ 

I 

182 H0$000 -
183 ·1308000 -
·18'• Hi0$000 -

185 ·HiSOOO -

' ' 

350 

' 

"' ' """ s>c: 
~·~ ...... 
""' i"< .C 
o~ 

'Cit.;> 

"" ., .. 
""' ;..C"! 
tii tiJ 
(::1 

I ' 

-
--
--
-
!75600 

-
-
-
-

-
-

7$80() :L13S ' 

' ' ' -
--

-
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T:Lb., I 
. 

I Preços 

Descarga do matel'ial 
Hxo o rodante no rio 
Jtapicurú (tonelada). 18G 208000 - -

Transporto 1dem idem. 187 soo:l - -
Idem com mais de :100 

k.lms~ .•...•..•...•• 188 8025 - -
Casa. de turroa. (uma) .. 189 4·:0008000 - -
'froly (ur. :,. •....••.• !90 1,008000 - I -
Excavaçlí, "'"ra tunda- ) 

ção com emJlrc~o do 
;n• comprimido (m3). 191 2!i$000 - -

Con~·rotoassentado com 
ar comprimido ou 
submarino (ma) ..... !92 1!i0SOOO - -

A rrumamento de en-
rocamento acima da 
ma1•é média .(m3) •••• :19> 9S500 - ·-

Idem abaixo da maré 
média (m3) ......... !9li ·15SiOO -Locomotiva typo Con-
solidation, de 30 to-
noladas (uma) ...... 198 32:0008000 - -

.idem da -18 toneladas 
(uma.) ............... 199 28:000SOOO - -

Carr~ rara inflamma-
206 'i:OOOSOOO VOlS um) ..•... ; •. ,·. - -Idem tanque para agua 

(um) ....•.•........ 208 9:800$000 - -
Idem antomovcl, de -

serviço (nm) ........ 2-10 (\; 100$000 - -
Idem idem do inspe- . 

cr,ão (nm). ~ ........ 211 28:0008000 - -
Obsc1•vaçcics 

· O preço n. 120 lia tabolla. complomontar da S. Lui~ n Caxias é 
·monot• que os das duns linhas fot·Nas, a Compaguie Auxili:Liro e iL de 
Santa Cntbarinn. 

. ' . .. ·:,., '·'' .. ' 



Os domais ou sito maiol'es ou não teem coi·responclcntes. 
Nrt tabella da w·eços compostos e elementar·os, approvada por 

decreto n. 8.332, cfe 8 de novemht·o do 1910, para'' Rêde rio Viar;ão 
Cearcnse, os pt·c~os cot'l'esponclcntos aos ns. !58, ·159 e JGO silo 2$200, 
2$800 c :J$200. . 

Na mesma tabclla os prcr;os COI'l'Cspondcntes tiOS ns, !üG o 1G7 
sM 2S!OO e :JS900. . · 

Não ha pre,os nas tabcllas das Rêdes dn. Dahia. c Compagnie Auxi~ 
liairo pam o mâtel'ial dos ns. fi~ a 177. . 

Na Rêde Paraná.-Santa Catharina. o pt•cço pa1•a super;;trncturas 
motallicas drts pontes e viaductos 6 212$, out·o. 

Os pt•eços para os ns. 20ü o 208 correspondem llit tabell;c de 
preços compostos e clementa.res da. Mde do Viação Ceat•cnso rt 
1 O : 0005 o O: !iOOSOOO • 

Organizei o presento qun.d!'o cm 12 do maio de 1911·.-En~· 
nhoiro Fm11c·isco . B. da Cunha Lopa~. Inspectoria Fedem! das Es· 
trndas. Confere.- A1"1tlando Cm•doso, secretario. 

Exmo. St•. Dr .. Tosú Bn'rbosn Gon<!nlvos, M. D. Ministro dll 
Vinçiio c Olm.LS .Publicns _ .. Tenho n homn. dn trnnsmittir• a 
V. Ex .. a inc!nsn exposiçiio .,m que n ongr.nheü·o-Pnlhuno de 
.Jr,su~ l'Cprr,sentn contrn meu neto mandando adnptal', na me
dição dos l.rabalhos da Estrada de Ferro de S. Lui~ a Caxias, 
Lodos os preços dn tabella eomplementur quer se,jnm mais 'altos 
quer mais bail\"úS que os da tubella .primitiva. · 

Antes de cntrnt' na aprecincão da representação, devo in:.
fot•mnr a V. Ex. que esta uiío tinha razão dn ser quando foi 
apresentada, por isso que, .muito antes, colll{) ,it\ informei n 
V. Ex., cm officio n. 350, de 12 do corrente, o 'l'oferido en
genheiro .iii tinha prestado irregularmente. sem autor·i~ncão 
minha, ao dit1cctor do socrJúO .T. O' Dwyer as informações quo 
se contccm na mesma representação, eomo Lambem lhe for
neceu um quadro que pot· minha ordem organi~ou, c pm• 
signal que incompleto por fnltnr-llle exarJI.umcnt.e o elemento 
cnpHnl. isto é, o pl'eco do transpot•Le pelo 1·i0 Ilapicurú. [li'CQO 
que foi ·o· motivo determinante do accõrdo. 

;Estes dous funcciouarios se ligarnm para. produzirem l.rn
bnlho contra a miuha direcção nesta repartição. um sob o pre
texto do estar cmpregundo todos os dignos esforços, que, como 
cidadão ü fuúccioriurio deve no seu pairo na defesa do inLet•ssl) 
publico e sob o dominio de um dovet• civico puro. c o outro 
agindo sob o inl'luxo do primeiro. arvorando-se cm crnsm· dos 
mous actos, Lumbem sob o pretexto da defesa do intcrPsso 
publico, o ambos dominados por um sentimento rlc paixão, rtno 
n0 primeiro se explica por despeito e no segundo .sô clle m<!smo . ~ 
poclui'ÍL explicm·. 
. São estes dous J'unccionn1·ios, um desta repartiçiio e onti'O · ·' 

do Minist.erio. os unicos que !.!'ilham o caminho dn suJ•dinn, 
~ó rlesvendac\o pOJ' mim po1· ler oriConLt•ado o quadl'O no pro-
cc$SO qlie me roi enviado para. informar; . todos os out.I·os 
funccionnrios das duas rCPJl.l'LiCõos zelum o inLct•essc publico, 
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mns pmticam, em defesa deste, ns normas regulares, ndmitLi
dns cm l.odns ns J'epnrtições, Jlfil'n ter int'ormpcões. 

· Este modo do proceder de um c ouf,J'O revela que nilo 
respeit.nm a propt·irt inclivhtualidnclc; si a respeitassem outro 
seria o procedimento de ambos. 

O 1St•. O' Dwyer, ainda ijm poucos dias, depois de ter eu 
ropresenl.udo a V. l~x. contra elle, voltou n esta repnrtiçiio 
onde esteve na Coutubilidndc pretendendo do engenheiro Carlos 
Monte, chefe da see,çiio, .que lhe prestasse informacões. 

Tendo este funccionnrio lhe apontado o caminho regular 
n seguir, que ,; a solicitação ao inspector, respondeu: O senhor 
não (m•ncce as in(orm.a~üas pn,r t'irnidez.~ 

•Para o ,gr. O' D\Vyer a lealdade; a disciplina, e a correcção 
Clc procedimento são um con,iunto do qualidades que denotam 
timidez. . 

Ora, si este funccionario, depois que eu representei 
contra elle, untes de V. Ex. ter tomado ·conh~cimento do 
assumpto, voltou a esta ,repartição para repetir o seu proce
Climr,nf.o irregular, rl fólra de duvida que esl.ú agindo acinlo
·samente. 

iA: dignidade do cargo com (]Ue me honrou V. Ex. c o de
coro que devo guardar nesta •rcpart.icão nãG pormittcm que 
'cu eontinuc á mercê dos caprichaR de quem qum· que se,ja, cm
qurmt.o fúJ• cumprindo eom zelo, dedicação .e honestamente os 
rlcveres qud me estão impostos. . 

A citada representação sm•ia digna dn ser tomada por mim 
ilm eonsirloraçfío, si r.lla fosse o aet.o inieiul rle.o;tn I'Mn ·cam
panha desses dons paladinos da defesa dos intdt•cssos do ~~he" 
soUT'o Nardonal; tendo, poiir!m, apparecido sómcntc depois ·que 
cl1ngou aos ·OJ,Jvidos do seu autor que cu havia ccnsumdo, mn 
rionveJ•sa com os colleg-as, esse pl'nccsso tortuoso seguido por 

·arnbo.o;, do tmbnl•ho pela Sll)'(linn, cm suhst.it.uir,ão do reet.o c 
Hmwncl.o rln reprosent.nr,<fio ou rla solieitnção dns ·inl'm·mnções 
neeessnt·ins, apenas. me limitarei a patenf.cnr qnc Jogo na pri
meira pagina do libello se eneontra a prova de quo o enge
nheiro Pullrnno não reflecte quando emif.to proposições, rn7.iiO 
porque osLú, no qnr. ruf.fkmn, erno eontradit.rJii.o comsigo mesmo. 

Diz o rofot~idl) engenheiro que, se tmf.a de um oonflir..lo 
·onf.re. dons decretos o pref.oudo por isso susponr.Jor os .oJ'fcitos 
•lo do_ dnf.a p9stcrior. , 

E' orroneo <Jsso · mario de nonsar, por\quo, ·no caso <Jm 
questão, nito é mais possível csf.aheleccr um parallelo onf.rc os 
'IIous decretos para suspender n exocucão dG ultimo, desdr. que 
·csf.c produziu ,i1f1 seus offcitos, sondo, como foi, f.rndnzido om 
um r.ontrnet.o que se nchn .Jeg-nli~udo • 

O qnr. se p6dc compnrm· hooje são o contracto c o acctirdo, 
mas, nostr. caso, si este ostú em .r.onflird.o com o conf.rncto, o 
meio legal c unico que existe num eorrigil-o ri um novo 
nc!ltmlo, por isso que nonhumn dns pm•l.es contrncf.untos t.em 
ho.io o direito rlfl se l'urlnr· nos compromissos assumidos s('jrtm 
ilo que importancin :!'orem, sem a ncrJuiesccncla r:ln outrn. ' 
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Em conflicto ·au em contradição comsigo mesmo quem está 
c n rd l.n.do cngenh e iro. 

Com o!'feito, encarando a necessidade da modificacão de 
procos da tabellu. complemcntat·, ·afi'irma que «trata-se de um 
conflicto ern que cnt1·mn. muitas centenas c nmitos milha1'cs 
de contos.~ · 

'l'endo cu, para poder ;julgar com precisão da importancia 
ilestas centenas ou destes millmres do contos, dete!rminado que 
precisasse a respectiva cifra dfJssas centenas ou milhares de 
contos, sua resposta, contida no ofJ'icio annexo foi a seguinte: 

. «Que a propria expressão vaga de que se serviu indica que 
nüo conllccc a cHra, que não 110. nesta capital quem mesmo 
g:rosseimmcntc, possa fixai-o. c que chcgar-se-hia a numeras 
;~rbif.rnrios. » 

Ora, si cllc mes•mo, que affirma tratar-se de uma questão 
tüo impoT·I.antc que chega a. muitas centenas ou a milhares de 
contos, nãG p6de calcular a respecLiva importancia, si nãG lm 
nesta eupitnl quem o possa fazer c si, finalmente, chcgaP-se-ha 
a um numero arbitmrio, como é que aí'l'irma que se trata de 
uma qur~lfin rir. muitas r:cntr.nns ou do muitos milhares de 
~ontos'i 

:Inca assim demonstrado, com as proprias palavras do en
!;'cnheiro PnlhaaG, r1un clle estú. cm contradicçãG ·comsigo 
mesmG, n si ,; cUe propri'o ,quem dNnonsi.Pa o cGntrario dG que 
al'fiJ•mn, ••í evidente rtuc affirma som ro!'lexão. 

Rem ij•cl'lexão tr.m sido toda e&ta sua eampanha ·contra o 
llr.t:ôrrJo dBsdo qne foi nssignadG, -razão pm· que cu c Gs meus. 
anl.ecessnJ•cs, r:mno os antecessores de V. Ex. l.r.r.m l'Cer.hido 
lf:om i11difJ.'m•o1M;a. Runs l'crn·esentnoõos. 

E não porlin SIJJ.' rlc oul.ro modo, por·que e.~tr. engenheiro 
tem n~,;iclo ~m verdrulciros disparates. 

H ouve rlispn!'lltes: quando ammsellrou n · Cnvcrno a pro
JnOVPl' a rr.vi~fio dG eontrael.o nu a t•cscindil-o pm· não ter o 
empmitr.il'() ler·rninarln n estrada dr.nLrn do pmw 1'ixadG, sendo 
o motivo de assim nfin tct• aeGntceidG 'o fado rle não ter o Go
verno autnriza<lo ·o ompmitciJ·G a . iniciar n r:on~f,t·uc~iln cm 
·~dons tel'~os r! a. exl.cnsfio da ost,rada. 

QunndG mandou -esttHJar um novG J,r,echo rln linha para 
~uhst.ituiJ' um oni.J•o rlc TO ldlomoti'OR rlo extensão, que estava 
quusi -eom,Juirlo, cm vo~ do manrl:n• lovalltr.t• n gTadc. · 

QuandG. rlevolvn nl'f'illios snrn tcJ• •rnotivGs pnra isso ou 
IJUando manrln t.imr· das loeomoLivas nomes rln pessons emi
nentes. · 

Tando sido obrigado n. ealculnr as eifrus representativas 
'rios tr•affRJlO!'Lcs pniG l'io Itupicurú o da clil'l'crcnoa entro as im
).JOJ'triuei as dos tr·atrnlhos roo li~rtL!os poJas ·duns tahellus o sen
'l.inr!G que ossns eil'ras por cllll caleulndns, iam Sf1l"ViT' para 
dosLr•11 ir• todas ·as rrl'fimmf,ivns que tom !'cito s'obro n talJClla 
rwrnplomnntnr.• que, do J'rwl.o, ns dnstJ·uimn, lanoa müo do so
plrismn. do qwJ l!llllt dns dl'ms m·a igual a 7.CJ'o c llUO n outra 
~1ão era passive! calcular. 
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:\Jilm dis;;o ,; prociso niio esqucem• que o artig-o dn Tribuna, 
ü ue sua lavra o que al.li diz r.lle que o neeõrdo ,; «O mal$ 
aros.w cscaudaln que sr: 11úrle ·iutartiurtl',» . · 

Nií.0 udmim que o ensenheiJ·o Pnlhono se insur,ia conlrn: 
mim, os 1uous ani<~Ct!SSOt'rJs, r:onLr•n os ant.et:essor·es do V. :Ex •. 
e ainda eonLI'a V. Ex .• porque, nu sun. .. prnpritt phrase «é ~tui 
Jwm,·rn. 11111 luta contra a sociedaclc.~ 

Quem assim esllÍ orienLad0 deyr• viver :l'th·a da soeiedade, 
c, por·l.nnto, l'ôr·n desta inspeeLorin. 

Aqui prccisa-sn de i1uem tJste.ia de tlllCt)rdo .cnm as ordens 
~'manadas do 1\linisl.r.J•io a que ostú suburdinado '' que se,j11 
JUSto. ponderado e peze o que dJZ. , 

· 'J'endo ,j:í informado a V. J~x. sobre a l.nbella complemnn-o 
ta1·. nos detalhes que comporta o ussumpt.o, nndn mais tenho a 
dizt)r sob1•c a prnsr.nt.e rr.prescntnclío. 

Saudn o fr·aternidade. 
·"' •• • • o·, o •••• •.•... ••• • .• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •.• .:• • ••••••• ..... l 

inspector federa I das Esf.radas, interino, 
· ConJ'm·r.. - ti'rmmulo Cardoso, sr.er·r!lal'io. 

-
Exmo. Sr. DI' . .T. E. de Uma Bmndão, M. D. in;;pr.ctoi:i 

fr•drwal das 'Estradas - No int.ui1.0 de t:.'mpregur•, na defnsa· do 
inf.ef·e~sr publico. todos os dignos esforços quo devo uo meu 
pniz como cidadão n como funccionario. (N'il actu.m 1•epntans 
.~i quirl .<U·Jl"l'C,\',<Ct a(lmuJu.m, eomo diria CüzaJ•); venho soliciluJ! 
vos digneis encaminhar ao Sr. l\linislm dtt Vin~'ão e Obras Pu
blicas. com os csclm·ecimenlos que Julgardes convünienl.cs, n 
lJI't!Rüllt.c exposiQão relal.iva ao modo dn inter·pr•etm• a t.a!Jolla 
complementar, appr·ovada pelo dllcrr.to n. !l. 027. rle 11 rle ou
tubro do :1911. para a .Estr·adu dr, llcrro de S. Luiz n Caxias, 
a~sumpl.o sobr·e o qual I enho a honra. de divergir• de vós. eomo 
vos tenho lenl e invariav11lmenl.c manifestado. fnllnndo ou ns
"''evrndo. 

Nií,, ,; csle um caso do somenos imporl.ancia: traLa-sn rio . 
mn 'oonl'lict'o entre deus decretos do Govr.rno, conflicto lllll 
qut! entr·am üm ,joi;o algumas centenas o talvez milhnre~ de 
eonl.os, r• que só .poder:\. ser· dirimido cm ult.imn instancia pelo 
mesmo poder, do qual emunar·am nquelles netos ol'ficiaes. 

Como o nosso fim commum tí accl'tur, •l esclarecer. col'ta
nwnt.r. não lrvm·eis a mui o ~er·viJ·-mll eu rospritosnmcnto dr.sln 
lllr.i o r.xcp:pcional pnra fazm• c li egar a!.lí .o S'r. l\linist.ro !l minha 
hnmildo mas innbnlnvrlopiniüo,pnrerwndo-moquebastar(tJlill'a 
roxplienr este meu gosto á tenacidade que tendes mostrado lltl 
intuito de mnnt.cr· nt.tl 0 fim a eft'r.cl.ividadc dns vossas dolibr
J•nçü.:os mn Mnt.J•nrio, npezm· dos pnrecel'es do I" secciio dest.:t 
impocLoJ•in c do 2" district.o, pnreco!'lls, cuja opinião eonvh·.in: 
RHI' plcunmont.o conhecido da aut.orirlnde n ~ucm compoLn do
li!Jm·nr· mn definitivo. Quem sabe si o SI'. Mmistro, mais com~ 
r•lclnmnntn esr.lnf·ecido, niio discordará do vós tnmbem nest.ri 
oucsliio. eomo succedeu hn poucos me~es mn relaGüo no pn~ 
rrnmento que hnvieis mundndo fazer, dos 2 "I" de 4Eldministrn-

'· 
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(;ão~ n. ·t·:'ila ·mesmu ]~sLra<Ja. de .F(•J·ro de S. Luiz a Gnxiu.-;? 
il!!ul.iio vumo agora. appelhd J>ar·a V>í~. nmuiJ'e:;l.auuo-vu:; leal c 
ijmmilt!umente a opiuiiío de l(IJI! esluvei:; elll erro. 

Como sabeis, '' I i v c a llonr·u tle vos lemiH'ar l'fll um uus 
'documentos abaixo l:r.·uuscr·ipLos, t:strí. innniueute a medição l'i
lllll do pl'imeiro lrceho. t:Ouduido rm gsll'Hda uc Ferro ue Srio 
J~uiz ·a Caxias, revestindo-se de especial g1·avidade a adop1,;ão 
da ,·ossu. iul.el'Jll'elncão por oceusião desta mediçiio, caso venht~ 
:a su reermiHJr,.et·, mais tu.!'dc, r1u!' não cs~avcis com 11 razão. 

·Urge, pot~. ·flUe o l;.t·. .\lmrstro delibere quanto antes. ba
~cundo-se em todos os esdarceimenlos que llw possam set· da
do:; e folgo de ver (JUe é isto o que ellc tenciona fazer, comn 

.. SlJ depi'<JhiJild\1 do~ trJrmos do aviso n .. 2ft. tle ·J!t de março cor·
wunLe. publicado no Diario O{licial, ue 17. 

Nu pr·e~umpção de que possa eu l.er razão I!Olllru vós, sirl
,io-me J'ortaleeido pela opinião dn muitos c a·espeitnveis colle
sas, rno,;os e wlhos, a quem Lenho ouvido, o ouso mesmo as
.<õcvcrm· que 1;ommigo 'Jsl.ão esseueialmenle de uccõrdo todos 
os chefes de seccão dcsltt inspectoria, O actual chefe du. 1• 
~;ecçã0 ,iít leve occasião de manifestar po1• escripto de pleno 
;.wr:õrdo com o meu modo uu vet·, quando no exet·cieio do cargo 
t~e a,iudanle da. ·Secção, houve de dar um p:n·ecer sobre 0 us
:;umpLo, pm·ecel' que l'oi inteiramente adoptado pelo ehel'e c!'Jc
ctivo da ·seeçüo, como sabl!is pelas deliberacõcs tomadas pelo 
chol'c ,Ju 2" secção, quando 1!m cxcrciciQ interino do curgo que 
:Uctualmcule exerceis, ueuhunm duvida tenho de que a sua rJpi
niã0 ú I!XUcl.amertte n minha; e quanto ao chefe actual dtt :J•· 
.o:;ce.,ão, pelo eonhecimento que ue hu muito \Jossuo d11 sua or•i
cntá~.ão, duvido que ellc possa, neste parlicu ar ler a SULitil'UI)ÚO 
,de concordar comvosco. 

O mesmo direi de muitos e ponderado; engcuhcir·os c 
)lÜO engenheiros eom o;; quaes lenho a respeito converiiudo. 

E por que não? Trutando-so de factos por sua natureza 
jpublieos de compara•Jão de tabollus impressas no Diario O{{i
'cial, c em fOlhetos, de assumpto que a todos interessa, porque 
os valores cm jogo pertencem a todos- nilo se compreherL
deriam mysteriosamente L'eset·vas por parte dos membros da 
administraoiio, nwstel'ios indignos de quem quer que se sinta 
:verdadeirnmuntc republicano, isto ó, acceitando o predomínio 
~o ·interesse publico sobre q uaesquer outros, com 11 obrigação 
decorrente de-« viver tis clnrau. 

Convidado pelo lk O'Dwyer·, chefe de sec(•iio da Dire
:ctoria de Yincão, a pJ•esLat·-lhe alguns esclarecimentos sobre 
õLS tubella~ cm vigor na Estrada do Ferro S. Luiz a Caxias, 
.Jll'Omptil'iquei-me u levar-JIHJ o meu contingente de eonhcei
mcntos ou assumplo, .snLisl'eilo (como sempre que posso r!on
corror pura esclarecimento das quest.lios rJm estudo. mórmento 
•1unndo por llSte modo, podia rcLribuiL· iguacs gentilezas, rece
bidas daquelle co!lcga, em --rclacüo n outros :assumplos que 
:ou anLcl'iormente J,iver•a de estudar. Sobre n sua mesa su 
inchava a informação vossa, constante do offiilio 11. 182, de 
(7, do corrente, relativo -.í substiltticüo do !lrcços nas folhas do 

' 
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Jllodicãu tlar]twlla 'c.-lnllln. "'':ttmpLo que fürn por mim jri~ 
l'o mmdo nr~ :L • soC(!ÜO de; La inspectoria. Lendo a yo~sa ln·• 
J'oJ•mnr;ü.o, tive o dt,sprttzot· de ver que .nclla tl'llnsrmLLJs;e ao 
J;t•. mi11islro eol'l.ns wrrit·mncües mal colhida~, iJUO .não Lradu.zcm 
prccisamcnlo a realidade dos factos c quo voderiUm, por 1sso, 
Jnvar o SJ·. ministro a mal julgar. Haveis de .rolevnr~me o 
proom•ar rosLaboJecer nctui loda a verdade, tendo cm VISta o~ 
ultos intuitos manifestados no começo desta exposicão. 

Dopois de docln,t·ardes que a tabella complementar, cm vo~ 
ele complolar simplosmonle a lista dos precos, dera novos a 
Ll'nhalltos, ,i:i ospecii'icados na tabella primitiva, affirmaos quQ 
a l'iscaliza~ão da estrada, ao \'G,ceber rt mencion~da tabolla, 
mandou que, nos casos do duplictdadc do .preços, fossem ado~. 
pl.ados os da ~:omplomoul.ar, s6rnonte quando os Jll'e(:os_ des~a. 
J'ussr:m ·in(uriora~; uo.~ dct pl'imit·ivct (o que taxaos do procodt~ 
rnonlo « illogic:o, iucorroclo e violador da bôa fó elos c.ontra~ 
r. Los~) c accrescenlaes que resolves los mandar adoptar de pro~ 
J'orenein. os preços da com.plrmwnlm·, l)Uer· fossem para' mais, 
quer para menos. Ora, o que consla diJ Lodos os documentos 
oxislonles aqui. ou no :!' dist.rlclo •. é ·COusa mui diversa. Quem 
levo do mandar .applic~t· no dist.riclo a colohr·o la!Jella :complc~ 
montar :!'ui ou, corno •nilo ignol'ltcs; qwmrlo a reecio· no l\fa ... 
l'anhiio, llOilJOI:ei JlOI' assignalar-lho os absurdos e irwoher•1mcias 
surpt•oltonr!ido ]101' sul'gir ropcnL'ina o ioospcradarnent.c aqucllc 
IIII)Ust.r·ou;;o, ,juslamenf.e, f]Uando eu, Jmvin ·poucos nwzcs, osli
v.urrt orn eornrnunioação com a Sccl'ol.al'ia da Viacão, 1'ornc
ecrtdo dados par'<L a rc:t'orrna do cont.racLo da osLr·uda, rcl'ormu 
a~souLnda pelo Sr·. minislm, um <:onforcrwia conunigo o com o 
IJJ•. Las~mwc Cunha. 

'rendo J'icado sem r·r,posl.n o t.r.lC!,'1'amma r1uc dirigi aci 
Sr. inspccLo·J' de ont.iio, pm·gnnlnndo eomo se dcvol'ia applicaL~ 
aquella lahella, expedi aos J'iscaes urna «ordem do scrvico ». 
cil'cJ:!lar, deLorrninanclo que, nos rmsos Ull dualidade do prc~os, 
t:ontmuuva a pravalc,er a talwll~t do cnntracto, niio revogada 
nem subsliluida pelo odio, <JU.io cal'rwl.er rlc r:ornplernenlm·, s1í 
pm•rnilt.in appHcnr-llto os pro(;os, quando I·elntivo.~ a trabalhos 
o obms ainda não ·consiuomdos na pl'imeira. Nin!,'Uem cogitou 
do applioar os preços dn q cornploment.ar ~. apenas qucmrlo mais 
lurL'IJos, nem isso· 1'oi ,iúmais tJ'oiLo, como o provam todas a~ 
i'olhas de rnediçiio. 

Aliás, os preoos novos siio sem pro maiores, salvo em dous 
l'ilHO~ unicos cm que Jlrn·ccia srwem menores, mas just.arnonlc 
uaquelle destes dons, cm que a ·cousa l.inha imporl.nncia, or~ 
denasl.cs J1l'OVidonoias tOJ;ulonl.us a, assegurar a continuação· do 
Htutwego da Labella antiga, como se :vil nos vossos oi'ficio~ 
30 .B c 4-:1 B, abaixo transcripLos. · 

Basoil!IJ1do-so no quad~o annexo, cópia de que ha mais aiS 
nm nnno l!Vo 1l honra de vos enviar, passo n :rawt· uma sum~ 
mal'ia o rapida analyse dos prccos em tconf!icto: 

O .Prcco 113 (1$600) é formidavelmente suporio1· ao prcco 
10 (1$800), attendondo-sc a que representa uquollc uma t:lxO: 
do augmcnLo « P.Or cada metro de proi'undidad~ :>, omqunntQ nu.Q 
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r:sl.e 6 l'ixo para LodaH as fH'ol'uudidudes, crulJoru so UJ1pliqu!i 
ao JlltJI.r·o quadt·ado do área. 

A diJ'l'eren(ia ainda ú mais acceul.uada cul.t·o os JH'et;os do 
li, ;ôll- ($:.\70) e de ll. 1 H (18liUU), Clll i.JUU, cOJJIU adma, tJSle 
uuguwula pt·opoJ·eiounlmoule :'t proJ'unclidadc, sem cm!Jm·go de 
já sor iniciulmenl.tJ tfw supol'iut· üquello, que é l'ixo. 

Os pretos ll!J IJ l!lO são superiot•cs ao preco ~!J. 
. O caso da cat·gu e descarga dos mal.eriucs de excava(iüo », 
é um dos que merecem a especial intcrvençüo vossa. 

No fJuadt·o annoxo, a corupurar;üo ó estabelecida enl.r·c os 
numeras 7, 8, ü, H IJ 1:?, de IJill lado e e u. 1~a do outro. Bm 
pl'imciro lo:;ar C[)OSiucmndo llllc os 1ll'et;os H e 1:.\ deviam set: 
tomados como prcoos de r:om)wsi(·üo (como os da argamassa, 
de brilamcuto de pedra, c outt·us existentes nu tabu!Ja), visto 
quo a carga o descarga estavam iutJiuidas nos idem, idcuo dos 
ns. 8 c U, mandei no districto que não se continuasse a paga1: 
sepal'!ldamcnto os ns. :li e 1~. Ilosolveu, porrím, a inspectoria 
que estes prooos ·dcvet·iarn sur tmgos c assim se J'cz. Nessu 
Lotnpo vigomva uo distf'icLo, om rclacão ít Labclla complementar, 
a nót·mu por mim cslabolccida uc rnudu .que ,e pagavam o~ 
pl'ü(ios 11 e 1:.!, ern vez do pt·u~'o J ~:J, otu!JoJ·a .vc,ia c• te muito 
·munur . . \I ais lat·dt•, quando rJoli!Jcmsl.os t]uc, uus casos tio dua~ 

,iidarln, devia pt·evalecel.' a « t:omplomcntat• » c não a tabclla 
primitiva, couw cu havia estaiJClucido, a J'isculizacão local, 
Juuil.u natut.·a!ment", poz-sn enl.ão a applicat• o preço de n. 123 
(*100) a lodo o cubo de exearaçlio, em vez dos pt·eços 11 c 12 
($~00) u ($500), exclw;ivamenl.u para pedm sulla u rtJcha., 
J!;ntretanto, ut·donastcs que, neste eu~o. so eon'linuassum a pagat: 
us prot)Os H o ·U, atlribui•ndo ao preço 12~ ·um dostiun es~ 
prwial, nfio declamdo na laiJClla, como se vê dus alludidos 
uJ'J'ieios ns. ~O u .H J3. J~. graças u is lo, ainda neste caso l'oi 
o twvo pt·etJO du scusivcl augmcnlo. · · 

Os preuos dos ns. 12li e 127 são supet·ioJ•us ao llo n .. ~G.1 
U lll'C~o do u. l:!tl é (este situ) .muito iuJ'ot•iot· ao do 

n. Hi, mas além de não se tratar tle cousas pol'l'cil.aruenLo 
itleulieus, são ami.HJS de cscassissima applioacão. ·. 

· O pJ•eco 1~1. •niío póclc substituir os de ns. I :J a 17, si'i 
lrav~ndu o L'iseo r.lo acurt·c.till' ? pagamento dUJ1lo da olovaoã~, 
ntudJda nestes como • pro1undtdade ~. o que mo lt~vou a asst~ 
gnulm· o l'ossivlll e cvitavcl cont'liclo entre cllcs. 

'l'oclos os outros pre(ius cm conJ'Jiclo são, sem oxccPQão, 
supcriot•os na tabollu « cornplcmcutar». 

A ofJUC proposil.o vit·ia, Jlois, a doclamcfio de applicar dli 
pt•el'el'IJncia os prccos desta «quer fossem para mais, quer, 
para menos»? . 

. A allernativa s1í se podet•itt dar com os pt·ecos :ll, 12 ci 
123, pat·a os quucs, entrolanto, a vossa interpretação abriu 
uma exoopoiio. como disse acima. Pnl'ceeu-mo que, cxcmplifi~ 
cando, apresentastes como um cnso de roduccão do prcco o 
dos tmnsportos J'Juviac~. Entl'elanto. niio me parece rnzoavol 
a vossa assel'çiio. · 



'.: 

I '. " 
I· 

I,' 

.. 
~·. 

:'· 

".·· 

't• .. .' 

~GS ,\:>N.\CS DO SE:\.100 

i\' a luliellu antiga ui\ o ,;,• cogita de ~ l.t·ansporlt::i l'luviaes •, 
Jli.li;U~ lli.l « l~IJillpit!IIIL'III.ill' » peJo:; PX!!(!S:-iiVtt~ J11't!~·O~ de dOU':i, 
cillt.:r.l B Lre:-~ l't:j::; pÓ!' londw.la llt:ct.lnu~l1'o r!ll'l exLen:;Ues nave
sarJas a vapot• quu ultrupatisem, ct•t:io, :;ou kilomclt·os, ou sc,ialll 
GO. Ullll dceamdl'O~. 

,\ tahclh1 auLig~ rlü pl'et;os para os tr·anspoJ·tes •vor meios 
ortliuarios » npt:,uas de eal, Li.iolo uu pedr.·n, t:imento c ttJ'eia, c' 
(IS pr.·c~os cOl'l'l!SPOrHit.•nte;; nunca lt>t'um ,iulgaclos cm cou.l'licto 
eorn os de • ti'Unsporl.es Jluviacs » cm urn rj,o navegavcl a vapor, 
para maleriaes ele tJUalquer 11alu:rr::a. São coisas inteiramente 
diversas, pois no eome<;o, <{unndo se lavrou o contracto, apôs 
concur·reuciu ]Jul!liea, ·uiugutJrn suppu~ uem potlia suppt\r quu 
a e~tracla .l'o;se ser iniciada pelo l'im, acal'l'etundo tão longo; 
tJ·uuspot·lcs !'lu v iucs. 

Gomo suppor, rwrtanlu, como aiJsurclamenle prcteuderam 
os <)!JlJll'eilciros, .que t•s lmrrspot·trs J'luviacs deviam set· pa~;o,; 
pelo u. :111 da tabella, o que daria mais tle um wrrlt> de réis 
pelo truuspo<·te de Jma de cimento ']Jil!'a Caxias.·? 

A verdade ,j que os «transportes plll' meios ordinarios » 
~ãrJ ~ousa mui diversa dos «transportes fluviacs >, cujos pre~o:;, 
diga-se de passagem, C<Juivalem a mais tio r/oln•o daquillo que 
exuggcmdamcnte rrcdinm os propl'ios empreiteiros em ·do
cumento iuformado no :!" disll·icto c enviado cm tempo li in
.sp<)cturia. E <l por isso que a imoortaucia Llcsses LJ·ausportes 

· j(L attingiu a mais de lres ·mil v quhthcntos cmrlos de réis eut 
·I 91:1, nnto; de se inuu~urar um sô kilomeLro .ele estrada ! ! 

Afim ele não alongar demasiadam<:nte esta exoosiciio, 
coucluo por f.mnscrcvcr os rlocunll~lltOti , 'que eomJll'ovum as 
principac:; t!us 1ninlws as~et't)Ões, ·estando pr.•onJpto a pr,cstat• 
:lllH\l'Sl!UCl' outras inl'ormu~,jes que forem ,julgadas necessat·ias. 

1'eley'l'amma de MaMnl«io, tle 12-Xl!-19f/: • Sr. director 
l'iscalização estradas :!'cr·ro. Ilio - A Lahclla eomplemeutat· 
approvada elect•el.o !l. 0~7 tem divet•,,os numeras que revoga
riam tulJCila Jll'imitiva, o que nüo tl admissivel visto nüo se 
tet• reformado esta c sim complelnilo (ponto). :E-ncontro con
fliclo entro numeras 1.710 com U:J (ponto). Entre ~o c HG, 
Uigo,' :lO c 11·1 (ponto). Entre 7, ~. \1, quando cm conl'l'OI!lo 
'com J:!3 ·(ronto!. EnLrc ·17, 12G c ·J27 (ponto). Entre .w e 
':128 (ponfo) íi7 c H8. GS ·~ J.\G, G!l o Hü e 150. 85 c 1.\7, 
c 1.\8, tl·l e :110. G2 c Hil e 152. 86 c :lôG. 73 c 170. O nu
mero H!l im[Jlicu com systcma. medição por unidade de obrn. 
,T:í. J•esolvcstes <Jontrario em J•elaoão ndiJ'idos orc•tdos ahi o 
rlaria moti1·o l'cclamn~õcs ompJ.•eileiro, J!H o 4G (pon.Jo). 'Pen
liO flUI! l'iearn r·evogndos prccos Yigns Stlfll[H'C tonelndas .o cs
Jructtll'a molalliea odiJ'icios em globo. 

;\'o8 eàsos t:im{licto tabclla t: SU.JJ)Jlemento )JCnsn tia'vo con. 
tim1111' fiU.iar-u«: talwlln (:pon lo): No <mso conl'l.icto supplo
lllllnttJ ,. aviso~ o <JI'Catncnl.ns elevo rcJ'ot•mnr ,t.od!ts modioõcs 
mll•eJ•iot·us d<! :w<:OJ•rJo suppltmwnto <JU rofor·mu só aLtinge ··o 
!'JUC se medir cl'ot•u um diante·? PcQo resposta urgente ·pura 

I 

• 
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mandar distribui!• supplemenLo i'iseues. Saudações. - Palha
no Jesus.> 

Desde essa época ficou prevalecendo nus med,( les, com· 
assentimento lacito da inspectoria, o eriterio supra asigna-
lado por uma $Ublinha. · 

Chamado a esta Capilnl, escrevi o seguinte oJ'I'icio por 
mim· mesmo pro.voeado: •Hio de Janeiro, 2ü de agosto do 
1012 .. Exmo. Sr. inspector· federal das estradas, Dr. José Es
ta cio de J.ima Brandão. Em cumprimento de vossa ordem 
verbal, venho., por meio deste, indicar-vos as prinêipaes in
cohcrencias c falhas que noto nas'tabellas de preço em vigor 
na <Estrada do l!'erro de S. Luiz a Caxias,> 

Para fU<:ilitm·-vos o estudo. desses defeitos, pelo menos 
até pouco tempo !'ante inesgotavel de contcstacües entre em
preiteiros c l'iscacs, organizei deus quadros (annexos A e B) 
mostrnnda, o primeira, a duplicidade de alguns dos precos em 
vigor e o segundo, de!'eitas de _redacção, que tornam, por ve
zes, indeterminado o objecto. de que se trata. 

Outras incoherencias observadas dentro. da propria ta
beiJa de '1908 teem sido por vezes indicadas, mas são de na
tureza n exigir uma reforma da labella p.rimitiva, o que im
plicaria na refot•ma do, contracto, ·a~sumpto de que não me 
eompete tratar aqui. 

Aos deus quadros, a que acima me referi, accrescenta
rei as .seguintes notas a que, me parece, conviri11> attender
se, mesmo no, caso de se r.esolver simplesmente levar a ef
feito uma nova redacção das tabellas em vigor, fundidas e 
escoimadas dos principaes defeitos: 

a) conviria combinar-se um meio indirecto de pagar os 
•Lranspo1•tes fluviaes de materiaes d'e qualquer natureza», a 
que se referem· os ns. 187 e 188 da tabella · complementar, 
visto ser impratirmvel medir quantos decametros percorre, 
no rio Itapicurú, cada .partida de tijolo, de pinho de Riga, 
de pedra, de cal, de dormentes, etc., etc.; tudo conveniente
mente pezad'o, sendo diversos os· trechos em construccão, da 
estrada marginal e variaveis os ponto.s de embarque e des
embarque das partidas em cnda trecho; 

IJ) . sP.rin conveniente introduzir preço.s definitivos para 
serviços que ainda não o toem. A t'abelln do contracto, por 
mmmpLo, só se mfere a qbrns ·de madeira •de lei> "(subenten
de-se n •nacional>. Fazem-se entretanto muitas obras com 
pinho de Riga, sendo. ellas pagas provisoriamente pelo prece 
da •madeira de lei>, emquanto não se obtem uma solução 
d~finitivn, ,iú pedida. 

Niio é razonvel conservarem-se esses preces a vista do 
que se pas.s1a na Estrada de Ferro Central do Brnzil, onde se 
notnm as seguintes differenças nn tnbelln de 1908: 

«Madeira de lei em Laboas de 0,025 de espessura, m•, 
8$100. 

Vol. nr 
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Pinho de Higa em lubous de 0,025 de espessura, aparelha.. 
dns, m', 3$~l00. 

Soalho de madeira de ,[ei eom Laboas de 0,025 de espes-
rS'llrn, ,iunln seeea., nl', H$200. O mesmo trabalho feilo com 
pinho de llig·u, nl', 12$100. 

Porta de ulmol'adu, de par e bandeira cuvidrucudtL, por 
viio de l,~.OX3X2U, J'uita eom madeira de. lei uma, H0$700. O 
mesmo trabalho, feito com pinho de Riga, 75$100. 

Convem acJ·eseentar ,Que o pinho de Riga tem sido im
portado com isencrw de d'ireitos. 

Em rclnciio ás vigas para pontes, l'orum fixados precos 
especiaes para as de viio de 5,11 e 30 melros, ,sendo dahi por 
ditm te os preços «por tonelada». 

Conviria dar precos espêciaes defini ti vos para outros 
viios, muito correntes na estrada, intermediarias a 5,11 e 30 
.melro.s. 

c) haveria vantagem em destacar, no fim de cada titulo 
da tubella, os preços de composição, tae~ como, «argamassas», 
«pedm quebrada» pura concreto, «carga c descarga de pedra 
sollu, cidem de pedreira~, etc., etc., etc. , · 

Devido a estarem estes precos de mistura com os ou
tros, foi que os fiscaes pagaram duas vezes e por muito · 
tempo cpedra quebrada para concreto~ pagando uma vez di
rectamente sob esse titulo e outra vez sob o titulo «concreto>, 
onde já se achava incluído o de pedra britada. Isso, até que 
o erro foi descoberto e corrigido pelo chefe da fiscalização 
da estrada, que eliminou assim das folhas de medição um 
erro que ;já montava em dezenas de contos de réis. . 

d') . deve-se destacar para o titulo «Via Permanente~ o 
cjuc indebllamente se acha sob o titulo cEdificios»; 

e) i'inalmente, ·conviria que todos os preços fossem as
criptas por extenso, afim d,e difficultar novos erros de re-
visão .. 

Suude e fraternidade·. - Palkano de lesU!I, chefe do 2• 
districto. 

Havia os seguintes despachos e pareceres: «A' 1• sec~ão 
para in!'ortnar sobre o assumpto e indicar o meio de corrigir 
as irregl]!aridades apontadas., (L. B. ) 6-IX-12. «Ao Dr. 
Gnlvão,, 9-9-1912. (Ewbauckl. 

«0 Sr: chefe do 2• riistricto, em officio n. 3, de .26 de 
agosto ultimo, indica ineol1erencias e falhas que nota nas 
tabellas de preço em vil'or na Estrada de Ferro S. Luiz a 
Caxias. No quadro, que annexa,, sob a lettra a, mostra a du
plicidade que no seu modo de entender existem nos precos 
em vigor; no annexo B itponta defeitos de redacção que tor
nam, nor vezes indeterminado o objecto de que se trata. 
Quanto á parte a que se refere o quadro A. cumpre fazer no
tar que u tube.lla mandada adoptar pelo decreto n. 9.027, de 
ii de outubro do. anno findo, é ·denominada complementar; 

'· 
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notn-so, porrím, que muitos uumcr·os que dello. constam, nüo 
s:io eompiemeularcs, mas substitulivos. Vê·sc que o intuito 
da tubellu em questão 1'0i augrne-ntar alguns dos precos an· 
tisos o ucer·escentar novoô, upplicados a novas especies de 
unidades: é, portanto, u nova tabcl!a formada de pre~os com· 
plemenLul'es e suhstitulivos. Bem comprebendido esse ponto, 
pen:so quo não hu rnuis motivo pal'U ambiguidades. 

Pn!':l eO!'J'OIJOl'UI' o que digo vou proceder á analyse do 
quadro A. O n. 10 da tahella primitiva é substituido pelo 
iiil da Luhella modet·nu. iHlo ,;, uüo se JJUgoarít mais - esc01•a· 
mento do cavas paru l'undacões por metro quadrado, mas um 
accrcscimo de preco para excavacão pal'a fundacílo com ne· 
cessidnde de escoramento, por metro ·de profundidade. O 
mesmo se dá com o n. 20, da tabella antiga que fica suba ti· 
tuido pelo n. 1:l•i, da moderna, isto é, ·não se pagará mais 
esgotamento de cavas para fundação por metro cubico ex
cavado com embaraço da agua, mas, - um acrescimo de pre· 
co para cada me.tro de profundidade abaixo do nivel da agua. 
O n. 29 da tabella antiga - concreto com argamassa n. 3 -
sem estar 'fixada a pi'oporcão da pedra britada é substituído 
pelos ns. tJ9 e '120, em que os volumes de pedr·a britada es· 
tiio determinados nssim como as· argamassas. Continuando a 
examinar o quadro vemos que os ns. 7, S, 9, 11 e 12 da tabella 
antiga continuam em vigor, havendo o accrescimo de n. 123, .. 
pela Luhclla nova, applicado á carga I) descarga dos matteriaes 
das excavações. H a aqui r•ealmente uma certa obscuridade; 
pareée tratu·r·se de terras em deposito, e assim sendo,. cessa . 
a ambiguidade. Corrobora este meu argumento ·o facto de 
haver na tabella antiga os. preços ns. 11 e 12 applicaveis á 
carga o descarga de pedra solta e pedreira respectivamente. 
:Adoptou-se o n. 123 para a terra. O n. 47, revestimento de 
tijolos de leiva está substituido pelos ns. 126 e 127 da nova 
tabella, segundo o modo de applicac·ão da leiva .. O n. 46 da 
tabe.lla untig-!L - revestimento com pedra secca que está Iio 
quadro em frente do n. 128 da tabella ·nova - empedramen· 
to.' parece-me que o está indevidamente, visto que as duas 
especies de unidades theoricamente as mesmas, são na pra· 
tica differentes. Os ns. 13, 14, 15, 16 e. 17 da tabella antiga, 
não foram alterados; ·o n. 131, levantamento de materiaes 
de exeavacüo para cada 1 m,50 de altura é complementar. O 
n. 07 da t.nbella antiga é substituido pelo 143, 68 pelo 145, 
69 pelos 147 e 148. 84 pelo 149, 73 pelo 170, 7 4 pelo 172, ·i5 
pelos 194 e 195, 100 pelos :196 e 197, 105 pelo 200, 106 pelo 
201, 107 pe;lo 202, 10:1 peJo 203, 102 pelo 204, 103 pelo 205, 
e 104 pelo 206. Quanto ao quadro B penso que devem ser 
adoptadas as discriminações e explicacões que prescreve. Em 

· resumo penso que as ambiguidades existentes e a indetermi· 
nação notadas, devem ser corrigidas confor'lDe technica· 
mente. se entende, aproveitando-se n occasião para declarar 
9ue os preces da nova, tabella .substitúem os antigos, segund'o 
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as respectivas especies de unidades. 10 de setembro de 1012·.: 
- .lliuuel Jl. •Galvão, ongenb>e.iro n.iudnntc.) 

Havia o seguinte despacho: 
Ao Dr. Rodovnlho. 10 de setembro de 1012.-- E-wbanck.). 

Rio de Janeiro, 11 do setembro do :lD12. O officio do enge
nheiro chefe do 2' districto refere-se n i•ncoherencia e falhas 
da tabella de preços da Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias, e 
propõe nova redacção para rulgumas designações da mesma 
tabella. Os defeitos apontados teem sido de facto causa de 
continuas controversias entre os empreiteiros e os engenhei
ros fisGues. Mas, a cat\sa principal dessas controversias é o 
moela como se tem pretendido interpretar o dccl'cLo ·n.. O. 027, 
de H de outubro de 1011, que apfl!'ova uma série comple
mentar de preços para serem incot•porndos á tabella do con
tracto. Essa questão a meu v~r não tem sido considerada no 
seú vm·dadeiro ponto de vista. Com cffcil.o, diseutindo-sc o. 
materia, tom-se feito referencias a duas tnbellas: a primi
tiva c a complementar, procurando uns harmonizal-as, ou
tros accentunr· ns divergcncias que ~llas apresentam. 

Mas o que me parece n verdad'e é que só lul uma Lnbella :· 
a do contracto, nccrescida e comp·letadn pela série cl:e. preços 
approvnda pelo decreto acima citado. Nessa série de preços 
foi adoptada em seguimento ;\ mesma numeracão da tabella 
do •contracto, que vae de '1 n H2, e a série complementar de 
113 a 211. 

Resultou dahi portanto uma tabella unica num<Jrada de 
i n :?H ·e ma,is completa porque ,iuntou-se.lhe preços 
que 1'nltavam. Essa numoraçfuo seguida e a pt•opria 
denominação de compJ.emen ta r fJUC o decreto dtí. ú nova 
série de. preços revelam claramente que o decreto só teve 
em vista comple~ar a tabclln do contracto onde havia omis
sões, 

'A numeração s'ei(uidn . mosLm . que os preços do 
contracto foram manti'dos sem alt~raçiio alguma; niio f0ram 
substituídos, foram apcnns compl~l·nd,os. Nem se póde in
terpretar de outro modo porque pam . altera.r-se qualquer 
disposiçiío do coniracto seria preciso reformul-o e um con
tracto nüo se reforma por um decreto. E' até noção elemcn~ 
tar que o modo pratico c legal de reli'ormar.so um contracto 
é fazer lnv,rnr na repnrticiio competente ou um novo con
tracto ou um termo de riovaçfio ou revisão devidamente sel
l!lcio, testemunhado 'c t\SSignndo pc1lns partes contracLantes. 
Aquelle decreto não podia: ter isso cm vista, nüo é licito 
nttribuir-so no Governo ignoruncia dn lei, o quando mesmo 
fosse esse o intui:t.o do decreto nem assim produziria asse 
effcito; scrin um neto nullo reranto n lei c o direito. Sn 
nn tabelln, depois do accrcscimo d'a sét•ie complementar se· 
notam prer,.os d.i'ffel'ener.s para a mesmo obra., isso só se 
póde oxp.licar por equivoco 01.1 descuido ele ,redacciío t.ão fa
cil cl~ acontecer nas re<pa.rtioõe5" quando ha accumulo exa •. 
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gerado de serviço. Esse defeÚo é ~requenfJemente observado 
no Lexlo clus nossn.s Iei•s, decretos c regulamentos. E só assim 
se pódu explicar porque para cxplical.o de outro modo, isto 
é, que o decreto teve em vista substituir os preços, rulúarandn 
assim u contracto, s0r·in preciso nttribuir no Governo um erro 
de officio que além de ilgnorancia da lei revelaria exorbi
tan.cia de autoridade. Iria nisso até uma it'lreverencia into. 
Iaravel. 

E se· elle tivesse em vista . substituir preços não 
conservari:a os anteriores. E' verdade que a outra parte con
tractante, a firma empr~itoira, estú de accôrdo com essas 
pretendidas alteracu(ls de pre~.os, segundo t;:m revelado por 
dealaracues cm .protestos nas folhas do medicíio, mas isso 
não basta; pura n.Jterar.se qualquer disposição do contracto 
são inclispensaveils las formnlidndes legues acima ref.llT:drus 
e isso não se fez,. O . · contrn~to mantem-se, portanto, 

. o mesmo, tal como fo1 lavrado. Co.rre.nos o dever de cum
prir e fazer ·CU!llJlrir as suas disposições sem alteracões de 
·especie alguma; não podlemos consentir em appl!ca.ção dll 
preç.os difl'orentr.s do que el!e estabelece; só podemos accei
tar os preços complementares (os do decreto n. 9. 027, de 
11 de outubro de iüH como esse decreto os qualifica, isto 
fi, •como complemenLo de euso.s omissos na tabolla do con. 
tracto. 

Quanto nos que entre •ollcs se encontram ,.relativos a obras 
que Já Unham preço no contracto, esses devem ser considera.. 
dos como do nenhum c1'1'eito porque só por um equivoco de re
dacção podiam nlli se achar. Discordo portanto do parecer 
do meu collega Dr. R. Galvã·o sobre o assumpto, quando 
diz que a denominada Mbella complementar, os preços do 
decreto n. 0.027, contem preços substitutivos do contracto. 

Os Pl'eços a que se refere o meu éollega só seriam sub
stitutivos se o decreto tivesse força legal para al•ternr o con
tracto e se tivesse em consequencia substituido de facto esses 
preços e não simplesmente Juntado cómo fez. Mas tal não se 
deu, nem isso podia ser, como Julgo ter d:~monstrado. Não 
digo qu:e os pretensos preços novos devem se•r a todo transe 
recusados, nem entro no exame dessa materia; mas se en
tender-se que elles devem sor ncceitos o preferidos, faca-se 
lavrar um Lermo ela novnção cm ad\:!itnmento ao ~ontracto. 
Só então pod10remos acceitnl.os; som isso os que prevalecem . 
são os do contracto taes como alli so nchnm. Col•locnda assim 
a questão em seu ve•rdndeiro ponto de vista,. dahh rosal ta a 
unica legitima intcrpre•taçwo do decreto n. 9. 027 o desap-
parecem a,q incohercncins e duplicidades que d·ocoi'rem ctn 
inlerprctncüo a meu vôr viciosa que s•e· tem dado áquelle de. 
creto, tantas vezes refutada polo ohefo do districto. Quanto 
nos defeitos de redacção, esses precisam do facto ser corri-
gidos n bem da ordem c regularidade do servico e estou do 
nccOrdo com as · redacções propostas pelo Dr. Palhano de 
Jesus. Isso pódo () .Gov.erno faze~ po~ portaria, {)orno lieli-
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berncão de expediente, pois ·em nada alteh o contracto, · 
apenas exprime de modo cllwo o quo nelle já está escripto. 
· Entendo, por6m, que se deve fazm· a seguinte restricoiio: 

nos casos de omissão da tabella do contracto mesmo acres
cida como •foi, deve ser applicado o quo dispõe o nrt. 36 das 
condições geraes e especificações da Viar;ão Gemi da Buhia 
que o decreto toma extensiva a •. E. de F. S. Luiz a Caxias 
e que dá solução a esses casos·. Finalmente em 'relação nos 
transportes fluviaes occorre-me o seguinte: 

O Governo obrigou-se de facto a pagar esses transportes, 
por determinados p.r~ços; mas, não privou do direito de e)\:igir 
que elles se façam por outro meio mais economico, mormente, 
quant;lo o pre~o é da funcciio da distancia média e essa ó quasi 
impossivel deto11minar-se com precisão.· Os empreiteiros teem 
protelado a conclusão dos trechos pelos quaes se podem cffe
ctuar· esses transportes. Isso pó de convir ú emp1•eitada que 
assim aproveita as vantagens do alto preço dos transportes 
fluviaes; · mas não convlém aos interesse do Thesouro. que 
estamos encarregados de defender. A construccüo tem sido 
atacada em pontos differentes e rú. grande distancia. de modo 
que ha muito trabalho fcit.ú sem trecho algum conriluido. 

Convóm pôr f.(\rmo a essa protelação. O art. 27 das con
dicõcs geraos e ospeci!'icacõcs acima citadas diz o seguinte: 
a companh·ia anccta·rá os trabaULOs pelos· pontos qne lhe fm•em 
desianados e no tcm.JJO que Nr marcado pela. (i.çcalização, 
etc., etc. 
, .~ fiscalização deve, pois, exigir que os empreiteiros ·con

rcentrem o seu pessoal á be.i·ra do rio nos t.rech·os que devam 
servir para os t.ranspm•t.es, wl'im de concluil-os o mais breve 
passivei, ficando assim dirimida a questão dos transportes 
:fluviaes. 

Em summa, o meio mais simples e prompto de se cor
J•igirem essas irregularidades é expedir ao Exmo. Sr, Ministro 
da. Viação uma portaria, dando nova redacção ás desiS'llaç.õcs 
confusamente expressas,. declarando que dos preços complil
ment.arcs só devem prevalecer os que se refernm a ·obras nno 
<lesiS'llados na tabella do contracto e . finalmente, que nos 
casos l)missos da tabella mesma aecrescida da série comple
mentar se applique o que disnõe o art. 36 das condi!'Ões ge
raes e es)Jecificaç.õcs da viação geral da Bahia, que 'tambrm 
vigoram na· Estrada de Ferro S. J,uiz a Caxias. Relativa
mente aos transportes fluviacs creio que basta um · offir.io 
do Dr. inspector no chefe do districto. recommoridando-lhe 
ofJUe oxi,ia dos emprnitoiros a concont.rncão do pessoal de con
st.rue~'ão .nos trechos rle conclusão mnis Ul'gent.n. narn solvol' 
Bssn quost.iio, mnrcnndo-se pnm isso nrnw impr'orogavel. E' 
o que me parecr. O ongenhcil·o njudnnl.o, A. Rodovnlho M. dos 
!Reys.~ 

. Seguc-He o seguinte· paro cor exarnrlo 1\ mnr!l"om do pro
cesso: 
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«Tlim o. Sr. Dr. inspector- Estou de inteiro e pleno nc
cllrdo rmm o parecer rto engenheiro ajudante Rodovalho Mar
condes.- J ü-\J-912.-Ewbank da Gamam. •' 

Confe.re.-Armando Cardoso, secretario. 

Cópia--. 3IB. •5• de fevereiro de J!l13- Sr. engenheiro 
chefe do 2' district.o- Pam os devidos fins oommunico-vos: . 

:l', que nos casos de duplicidado de procos para um mesmo 
trabalho deve pr•evalecor o de data posterior, que se. trate 
dé alt~ração para mais, quer para menos; por isso, que o 
criterio ·que predominou na alteracão foi o de corrigir-se o 
primitivo preço; 

2', que havendo impossibilidade para ser fixada a dis
tancia real do l.r'ansporto dos materiaes deve ·ser accordada 
entre a fiscalizacão e o empreiteiro a distancia approximada 
adi·missivel. • - . · 

1Saude c fraternidade.- J. E. Lima Brtrndão, inspector 
federal das Estradas, interino. 

Cópia 30, '13'~ 11 de .iunho de 1913 ~.sr .. engenheiro 
chefe r! o 2' rlist.rioto, interino- Em ad'ditamento ao o !fi cio 
n. -J. 000, de 8 de junho .do anuo findo, declaro-vos que de
veis continuar a incluir na medição dos t.ra)lalhos os rela
tivos aos ns. 1-1 c J 2, da tabella de _prec,os. 

· Saudc e :rratcrnidadc.-;J, E. Lim.a Brandão, inspector 
federal rias Estradas, int.prino. 

Có-pia 44118-27 c]e agosto de 1013-Sr. engenhci.ro 
ohefc do 2' dist.rict.o-Em ·solução :\ cons11Ita feita pelo 
cheff\ da 1" secc.iio desta inspr.d.oria. oommunko-vos que rr.
solvi: ~O n. 123 da tnbclla complementar approvadn pP.!o 
<lccrcto n. 9.027, de out11hro de 19l1, deve ser applicaao ex
clusivamente á carga c descarg-a de matr.riaes proveniept.cs 
das c;mavaçõ~s pnrn flmdação das obras de arte. 

,saudc e fratornidadc,-.r. E. Lim.a Brand-ão, inspeptor 
federal das Estradijs, interino. 
. C6pia 1.026-19 de setem-bro de 1013-Informacão

Em. requerimento de 3 de setembro e 1913, protesta a -Com
panhia S. Luiz a Caxias contra a exclusão feita da primeira 
medição de transpo;rtes •rluvincs na folha de mr.dicão de 2 %. 
-de quo trata o art, 17 do annexo n. 2 do contracto a que so r~
fere o decreto n. 8. 648, de 31 de marco do -I 911, mandado 
adoptar na oonstrucç11o da Est:rada de Ferro dP S. Luiz a 
Caxias, a:r.-m:, do artigo unioo do decreto -n. 9.027, de H de 
()utuhro de 1 01.1, e tambem contra ns altero.cõe~ feitn~ nessa 
folha. pelo ong-enlwiro ~hefe dn 1" scccüo desta inspectoria. 

Requer pt•ovidnncins pnra que seja: feita uma segunda 
folha r!n 2 o/n, com ino!usiio das mcr!icões apontadas. Alleg:t 
a companhia: . 
. a) quo não p6de ser excluidn do pagamento de 2 % nA
nhumo. tolha de rned·ição organizada posteriorme.nte 6 dnto. 



376 ANNAllS 00 SENADO 

do decreto n. 9.027, (H do outubro de 1911), Cl)ml) é I) caso 
da primeira !'olha de transportes 1'luviaes; 

b) .que, si essa folha excluiu transportes realizados antes 
daquella data, foi isto devido ao facto de até então, não torem 
sido el!es pagos, com s1!'ande prejuizo para a. companhia; 

c) que não tinham sido pagos, «porque o Governo quiz 
obter della um accôrdo para a estipulação de um novo preço 
mais reduzido; , 

d) que esse novo p'reco é o. que consta da tabe11a comple
mentar approvada pelo decreto citado e foi applicada na pri
meira medi,ção de transpa~tes fluviaes, sendo que foi estabe
lecido para pagamento do serviços já feitos e por fazer; 

e) :que tendo sido a folha excluida, organizada de inteiro 
accõrdo com esse decreto, como' se verifica pela adopção dos 
numeres da tabella approvada pelo mesmo decreto, não se 
comprehende que ella não esteja sujeita ao pagamento dos 
2 % estipulados por esse decreto. Preliminarmente e, como 
ponto de partida indispensavel para a concatenação das ra
zões que vou expõr, p~~o venia paira discordar da inter
pretação em virtude da qual á S. Luiz a Caxias foi mandado 
fazer o pagamento dos 2 % a que se refere o art. ft7 do 
annexo n. 2 do contracto autorizado pelo decreto n. 8.6>48, 
de 31 do marco de 1·911 (para a Viação Bahiana) . 

O contracto de 24 de outubro de 1908, lavrado ap6s con
currencia )lublica na qual se tratou exactamente de estabe
lecer os preços itnitarios, não foi nem explicita nem impli
citamente reformado pelo decreto n. 9.027, de 11 de outubro 
de 1911 que apenas approvou a, t.abella com!)Jlementar que 
com e!le baixa, tabella defeituosa, CJheia de incollerencias mais 
em todo caso simplesmente com.)Jlementar, como declara o de
creto w o comprova n numornciio, simples continuação da que 

·se vil na primitiva tabella que t.ermina no n. H2, emquanto 
que a nova começa no n. 113. Não se póde. pois, suppOr quo 
esta nova tabella (complementa?· da 1n·imeira) viesse alterar 
augrnentando-os de 2 % todos os p.recos do contracto. O que 
houve e 6 infelizmente muito frequente foi a falta de cuidado 
na organização da mencionada t.nbe!Ia, de onde resultam erros 
.evidentes do Governo, ao qual não ficaria mal reconhecei-os, 
·como permittem e o aconselham os proprios republicanos 
cu.io prodominio fe!i~rnonte foi officialmente declarado a 
15 de novembro do 189!}, Por outro lado, v:omo explicar 
que a companllia interessada, sendo o decreto de 11 do ou
tubro de 10'11, s6 om rneiados de 1913 voiu pedir a con
tagem desses 2 %? Não parece •ficar assim patento não t.er 
ninguem, atú então, pensado na possibilidade dessa contagem, 
que nilo estava na intencão nem do Governo nem -da propria 
companhia ao ser organizada a tabelln complomentnr? Como 
deixou a companhia sem protesto a exclusão destes 2 % em 
todas as mediç.ões mensalmente feif.as desde outubro de 1911 
até 1913?. · ·- -~ . .. . . . ' . " ' --
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Examinemos agora detalhada e historicamente a propria 
lettra do decreto Íl. o. 027. Pelo § 2" da clausula XI do con
tracto de .211 de outubro de ·1008 obrigou-se a companhia a 
« obse1•var fielmente, em t-udo que disse1• respeito á pa1•te 
teclmica das obras» . .. «as especificações» (com lettra minus
cula) «para o prolongamento da Estrada de Ferro Central do 
Brazi!. . . e,tus condições especiaes que o Governo se reserva 
o direito de estabelecer para as obras e tabellas bem como 
para o material». O artigo unico do decreto n. 9.027, de H 
de outubro de iüii, diz: «fica approvada a tabella de preços 
que com este baixa, devidamente rubricada, compl1mwntm· á 
do contracto de 24 de outub.ro de -1908 .em, virtude do decreto 
n. 7 .073, de 20 de agosto do mesmo anno para a construcção 
da Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias e ramal de Itaquy, 
tornando-se ea:tens·ivas a essa estrada as condições aeraes c 
cspeci{icaçúes que [azern parte do contracto da Companhia 
Viação Ger·al da Bah1a, approv,adu pelo decreto n. 8. MS. do 
31 de•marco de 1011. 

Approximem·sc agora os trechos griphados por mim aqui 
. e mais acima, e resultará evidentremenlc, me parece. que pelo 
'decvoto n. D. 0~7 o GoveJ·no estipulou a:• condir;ões gevnes re
lativas «ú parle tecbnica d\ls obras»• mandando adoptar, em 
substiLuição dlo.s especificações da Central «as especificações 
(com letLt•a rninusc.u.!a) mai:· recentemente orga01zadas para 
a Viar;i\o Babiana. ES)Jeci{icaçtie.~ só póde aqui ser tomado no 
sC1nl.ido restricl•o que enuna d:1 ci'lada clausula XI. De onde. 
surgiu, !lOis, esta protençíío da companhia para que se lho 
considerem todo:. os preços augmentados de 2 '\' ? Proveiu 
de lei· tomado essa expressão - «Condições geraes e espe· 
cificações• - como synonima do annexo n. 2 - Condições 

· geraes, tabtlllas rJ.c preço:• e especificações para a construccão 
dos rwolongumentos. ramaes c ligações • conf.orme o .~s·tabe
lecida na clausula VII do pJ·esenLe conlract.o» - como se vü 
no cont.t·aelo dn Viação· Babiana. E' realmente· sob este titulo 
q1u·c vem o nrt. 117 que reza: •os trabalho;:. e obras feitos se· 
oundo este contracto, •assim como o material fixa, rodante o 
de o.t'J'idnns, P!'CCisos pura. as novas linhas a construi!· e tra
fegat·· scrãa pag_os pelo;:. preços da tabelta respectiva c mais 

' 2 "\" (dpus por cr.nto) sob o total doa•s mcdicües pi·ovisoria t1 
Jina!. a .titulo de desp10zas gornes e administração .. «Ora, ó 
claJ'o quo isto não ~~ •espeeificnr;iio» nem «condinõcf. geraes»: 
isto ú rolátivamcntc lÍ •lnbel!a dn prcoos» que. nesse contracto, 
vem sob o meRmo titulo -- •annexo n. 2» ·- junbomente com 
as especit'icncões. como vimos acima. EsOe' nvt. ~7 não vem 
nem :·ob o titulo «ospecifioacücs», nem sob o titulo •condi
ções geraes»: que não existo. Só se poderiàm. pois·, pagar es
tes dous POI' cento si o dbcreto n. !l, 027 tivesse mandado 
~pOP!:.m· - ·~s condições gernlilfl tnbelln de preces e (ls;peci· 
!Jcnco·es que luzem pnrto do contructo, otc .... », o quo nuo so 
verifica. Assim, pois. sou de parecer que seja revogada a 
ordem cm virl.udc da qual foi o.cgani·mda a Jo!ha relu•tivu 
.nos 2 UIO. 

• 

• 
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' 
Examinemos. agora, di!'ectamente o ob,jecto do requeri

mento, na hypol.hose de não f•OI' partilhada pelo Sr, inspector 
a oPinião ueimu manifestada: . 

a) de anc<irdo com o citado art .. k7 do annexo n. 2. serão 
pagos pelo pr·or.•o da tabclla rcspecl.iva e mais 2 "I' os t1•aba
lhos e ob1•as feitos seaundo este contracto. 

Sendo assim, só teriam direito aos 2 'l'us obras realizadas 
e o mn!m·inl J'orne~ido posteriormente á data do decreto em 
virtude do qual foi adoptudo na S. Luiz a Caxias o'ilitado artigo 
47; só rlepors de lavrado esse decreto pideriam, segundo elle. 
ser feitos trabalhos e ·obras; 

b. c) o Governo niiri tinha n~cossidnde de procurar «Obter 
accórdo para a estipular,üo de um preco mais reduzido,, para 
os transportes i'luviaes. porque não havia preço estabelecido 
!Pnfa elles, não se podando ndmittir como tal o preco de trans
portes por meios nrdinarios (como queria a companhia) evi- · 
âentemente estabelecido · para certa natureza de transportll:l 
terrestres. como foi demonstrado p,eJo chefe da fiscahzncáo 
local. A rlemorn nn fixnc.fto dos prer,os para aquelles transpor-
tes toca muito mais' á companhia do que ao Goverl\o; , 

d) os pre('Os rio t1·anspm•te (lw>i.al foram fixados anta
l''iormenta ao dcc1•cto n. .?.027 de H de outnbro de 1 .?-/I, por 
aviso n. 1/il, da pritneira secção' do Ministario da Viação, data
do da 30 de setamb1•o de 19ll. Esses preços foram apenas man
tidos pelo decreto n .. ?.021, mas se1•iarn app/icados como 01 d.a 
tabel/tl mltia/1. independentemente desse decreto; 

e) n fo!hn excluída foi. pois, organizada em virtude do avi
so' de 30 do setembro. muito embora só pudesse ter sido depoi~ · 
da data qo decreto n. 0.027, o que pouco importa pm· ser uma 
circumstancia fortuita. A adopcão dos numeras da tabella 
complementar nfio tem importancia á vista do que precede, 
'Penso, por·tanto, que, em qualquer hypothese não se devoria 
~agar 2 'I" sobre o total de transportes da primeira folha. por 
corresponder ella n trabalhos n11 sua maioria realizadoa antes 

<i o dTJcro(.o n. 0.027. Quanto t\s nlteracões feitas na primeira 
seccão por ordem do Sr. inspectot•, consistiram em retirar da 
1• folha dos 2 ~1·. vinda do 2' dis~ricto, a~ folhas nclla · inclui
das que encerram trabalhos parctalmente. realizados ant.~s d& 
11 de oulubro de 1911. A 1' secção· deve ter tomado providen
cias para que se,ja incluída cm nova medioão a parte destas fo
~has r~:Iativns a trabalhos realizados . postet•iormente áquella 
data. o que só- pó de ser feito no districto. Em resumo, sou de 
parecer: · · 

1', que seja revogada a ordem em virtude dn qual se orga-
nizou a. folha de 2 •1•; · · · 

2", que, caso nílo se torne vencedora n minha' op inii'io a 
· esse respeito. sc,in indeferido o r.cquerimento da companhia 
pelas razões que Oli."JlUZ. Snudar,ões.-J. Pnlltano de Jesus.) 

Copin- Extracto do pm·eoor de 15 d() ,janeiro de 1914 ao 
processo 100 l3 :'Ao terminar·, ·Cmhorn correndo risco de pare
cer impolof.uno, nu1s inspirado, cOilJO semTJre, pelo sup&rior in
teresse social. lembro a conveniencia dessa seccão appellar, 

' ' ' 

• 
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tmais uma vez para o Sr. inspector, afim de não deixar clle vi
gorar nossa primuil'U medicão j'inal da E. do F. de S. Luiz 11 
Cu.xins n inter!1I'Olncão qne deu ao decreto 11. O .027, de H do 
outub·ro do 1011, som pri,noiro a1'J'ectar o caso, por meio de 
uma consulta escripta, no Sr. Ministro da Viaoão. Refiro-mo 
·á prel'erenciu dos prccos da tabella comvlemenlnr· quandu em 
conl'licto cóm os du tabella do con!Jracto, Par!\ a 111inh11 raziio 
continua a parecer logico que, sondo complomcntnr a tabella 
approvada pelo decreto n. 0.027, (como o ·íltic!um o prpprin 
titulo) c como o prova a cnumcracão seguiqa q\.je · comeca 
pelo numero 1:l3) só deve ter applicacão nos casos em que. 
co·rr1pleta a serie qos prccos qu tnbclln contmctual, sendo as . 
cluplicatas do Jli'OCO o resultado de dosidia, orro ou que mellwr 
nome lenha, o que póde ser aliás, sem desdouro, reconhecida 
por um Governo J•epul:tlicano, isto ó, puramente humano.-. 
J. Palhqno de .Jesus. 

,qópia- Processo üO MV-1-1-4 de 1'ovoreira de 1011>. ~De 
orctem do ISr. Ministro da Viacão foram devolvidas a oSL!I 
inspe~toria qs l'oHms de mcdicüo dos trechos Rosario-Itapicur(! 
e Caxllls~Cõcos da Es~rnda de Forro S. Luiz a Caxias, concer-' 
ncntes respectivumente, 11 trabalhos executados em novembro 
e outubro de 1913. Para que esta inspectoria faca «uma per~ 

. feita ,iusti•ficacão dos nrecos substjtuidos o constantes das par., 
cellas· a deduzin. O que lw, a respeito é o seguinte: A rtrin
cipio a unica labella de precos empregada nas mcdicões da :jjl. 
de F. cte S. Luiz a Caxias era u que faz parte do contracto de 
24 de outubro de 1908 (decreta n. 7.0i3, cte 20, de agosto de 
1908). Esta tubella consta de 112 prccos. ~!ais tárcle o dr.creto 
n. 9.027, c(o 11 de o\ltubro ele 1011, approvou a Labejla «com
p!cment!lr á do co.ntracto qc 2J'1 de outpbro de 1008 ~. lallolla 
esta que consta dos preços numcr~dos de 113 a 211. Ao re
ceber esta t.abelht conrplt;menlar, o cbel'c do 2" districlo, a 
quem compet.in a sua applicnc&o, observou que ella, apezar 
de complementar, como indicfi o proprio lit.ulo e o comprova 
a enumeracão seguida, dava novos preços vara ~eabalhos que 
.h\ tinham nrecos est.ipnlados na tnbo!ln do contracto não re
vooada. (Vide quadro annexo). A' vista disto determinou 
aquelle chefe que os pre~.os ela iabolla complementar só fossem 
empregados, quando ronlmento completassem a tabolla pr•i
mitiva, isto ó, que em ouso do dunliclade de precos prevalecia 
o da tabolla do cont.racto o não o da complomont:u•. E assim 
se fez, até que o ·sr. inspector em officio 3IB, de 5 de feve
reit•o de 1013, ao ohofo do 2' districto, determinou que «nos 
casos do duplicidado do prllcos para um mosmo trabalho, 
dove prevalocor· o do cluln posterior, quer se trqto de nlternoüo 
para mnis, quer pam monos, por isso que, « accrescent~u )J 

o oritorio que preclom inou a nltoraciío foi o do rJowigir-se o 
pt•i,miiivo preço. A' vista desta doliberaciio, contrnria a que 
tinha sido adoptada pelo disl.ricto clr•sdtl novembro de 1911, 
necessario se tornou substituir os JH'ooos antigos pelos novos 
.nas medições já feiins durante o poriodo que se seguiu á data 

I 
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do decreto que approvou a tabollu complementar. E é isto 
,quo o districto Lem feito muitas ve"os, irwlusive agora nus 
folhas de que foram extr·ahidos aqui os resumos que consti
tuem o olJ,iecto do presente processo.-J. Pall!ano de Je•rts. 

iCLipiu--. Dr. .l'ulhauo do Jesus- 'l'cndo 1impol'lado em 
2.290:000$ os transportes J'Gilos pelo rio Hapicurú até junho 
de fOi~, cm quanto importariam esses mesmos tt·an>JlOrles si 
fossem pagos a 20 r~is, isto (,, pela tabclla primitiva 1-ll~-
14.- Lima Brandão. 

, Cópia-< 31 do março !4 -Exmo. Sr. Dr. Lima Brandão, 
digno inspector J'edoral das EsLmdas- llospondo ti vossa r·ou
sulta. A tubella ru·imitiva da ~'· Luit. a Caxias não dú pt·eço 
pura trnnsportes Jluviaos, cxelusivarnento considerados uos 
ns. fSG, iS7 c 188 da tabella complementar; aos Jlt·ecos do 

120 ré is por tonelada, , ~.5 I'S. e 3 rs. po1· lonealada-deca-
11/Wtro, respectivamente. O n. 18G trata de 'complemento do 
transp01·te relativo a mataial fixo c r·odantc, que nüo tem 
J)reco na tabolhi do contracto; os ns. 187 o iSS tratam de 
transporto do material de rruaü,twr nal'll'reza destinado ú es
trada, pelo rio ltapicurú, rio uuveg-avcl a vapor atú Caxias. 
O preço ~O ré is (n. H i da tabclla prünitiva) se applica a 
metro cttb'ico decarnetro (c não a tonelada decurnetro) de ci
mento, ar•c'ilt, cal, l'i;iolo oa pedra para const1·ucção (e não de 
material de qualquer natureza) Jeito pelos rnC'ios ordinar'ios 
não em navios a vapor c em c!Jatas. Estes preços são indepen
dentemente applicados ainda ho.ie. Entretanto, tentei, pat·a sa
tisfazer a vossa ordem, applicar o preço de 20 réis ao volume 
transpoi'Lado até .iunho de 1\li:J c pago pelos Jl!lecos de 186, 
187 e 188, mas isto não me J'oi passivei, pela adversidade de 
unidades; metro, cu!Jiuo decamctro e tonelada decametro, 
sendo muito variavcl o impossível de determinar peso espe
cifico médio dos mull.iplos materiaes a transportar. Saude e 
fraternidade.-< J. Palhano de Jes1ts. 

Cópia- N. 4 .ooo- iill1 ~Secretaria, da Reparticão Fe
deral do Fiscalizaciio das Estradas de Ferro de S. Luiz a 
Caxias- Ol'ficio n. !18-S. J.uiz, Jü do dozemht'O de 1911 
-Sr. engenheiro Ernesto .Antonio Lassance Cunha. i\1. D. 
chel'e e director da Repartioão Federal de Fiscalizacão das Es
tradas de Forro. Rio de Jnncit·o. Approvo.-Lassance. Datado, 
3 de janeiro de 1012. , 

A' Secretaria para fazer· o expediente no Dr. Pnlhano e (t 
secriío tochnien dando conhecimento do meu despacho. -Las
sance. Datado, 3 de janeiró de 1012. De combinação com o repre
sentante ~;era! dos r;mpreil.ei1·os, t•esolvi adoptar. pura uvnljucüo 
dos transporles c desc:tl'l;ns n0 rio Uapicurú, o modo indiCado 
na oPdcm de ser·vico n. 2'lil, que junto por cópia c que sub
. meUo :'t vossa npprovn()ãO. Sauclc c frnternidado. - J. Palhano 
de Jesus, cugenheiro-chel'e. · 

Cópia - Bscriplorio -- Ordem de serviço - 2J.I -
;Engenheiro Armando de Lumare, M., Q., representante 
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geral da firma conslructora desta estrada e engenheiro
chefe da_mesmu. Nesta. cidade - Co1immnico-vos que, salvo 
deli1bcrut•ao em eonl.rurio elo 81·. engenheiro-chefe c director 
fica, de accui·do eom o que üOmbinumos, cstabelecic/0 o seguinte 
modo de_ avaliação dos ti·anspoJ·tes l'!uviacs de que trata o nu
mcm JH, c~1 l.ahella eompluJncnl.ar, approvuda pelo decreto nu
n:m·o !l.O~,, de t1 de oul.uiH·n de JiTlJ, 110 que se refer·e espe
cmlmente ao mtüeJ•inl rurnoltido de 8. Luiz, para os di!'fm·en
tes pUI·tos do rio ltnpiüurú: I". ser1i organizado neste escripto
l'IO um mappa especml relntil'o ao Lmnsporte e desearga do 
material .iú tmnsportndo uté esta data, lmseando-seocnlculodos 
J?esos uos. dncl~.s J'ornç~idos pelos J'iscaes dos tr:eçl10s; 2", quanto 
as d1stancws, !wam !Jxadas as se::;umtes mechas tomando-se 
pum /Jase a disl.uncia total do 480 kilometros, n1undada ado
ptnt· pelo í\1·. engenheiro-chefe e rlit·ector. Par·a o material 
empregado nos cdiJ'icios da esplanada de nosttrio a Carmo, 
00 kilomet1·os. Pura o mal.ol'ial empregado no Jll'imciro trecho 
da 2" sccr;ão (kilomctro O a 35). H3 kilometros. Idem no 
segundo l.recho da 2" sec•.:.fio, (kilomctro :35 a 70). !80 kilo
mel.ros. Idem nos edi!'iüios da esplanada de Codú, 382 kilome
tr·os. Idem n0 Lreü!Jo Coüos-Codó, :l07 kilometros. Idem no 
thecho Caxias-Cocos, I, .'J o ki lometr·os. Idem nos edií'icios da 
esplanada de Caxias. 1,80 ki lometr·os. Saude e fraternidade. 
S. Luiz, IG de dezembro de 1 01'1. - J. Pallwno de Jesus, en
genheiro-chefe. 

Cópia - 28 de J'everoii'O, . J 3 - Sr. engenheiro-chefe do 
2" distrieto - Tendo a Companhia S. Luiz a Caxias requerido 
uma mod i1'ieuçiio nos ns. :187 c 188 da tabella complementar 
de preços approvada pelo decreto n. O. 027 de 11 de outubro 
de I OH, cuja redacção, allirma. ·tem dado Jogar a uma inter
pretação da que a essa companhia parece ruzonvol, declaro
vos, para os J'ins convenientes, que os preços ns. !87 c ISS 
são differenciaes, isto é: os primeiros 100 kilometr·os devem 
ser pagos pelo preço 187 e os que se seguit·em pelo n. 188. 
Saude o fraternidade. - J. R. Lima Brandão, inspector fe
deral das E~Lraüas. interino. gst1\ conforme a cópia existente 
no copiador i:Je officios do 2" districto. - B - da Secretaria. 
Rio, 20 de agosto de 913. --Martins Valk 

Em conclusão: 
Eu que conheço a historia da ~s. Luiz a Caxias>. desde o 

alphn; ou que em eerl.o momento consegui tornar vencedora 
a idéa de uma cquitnl.ivn revisão da tnbe!la do contracto e 
reforma deste; cu que conheço quaes os intuitos do Ministro 
ao abraçm• a minha pi·oposLa; eu que sobro o assumpto con
ft>rencici aqui com o Mini.,tro o com o Dr. Lassnncc Cunha 
con,iuntamenl.e; cu que, s•í não permaneci aqui para levar a 
cabo n I'Cl'<lt'llla e n r·evisfío por gentileza para com o meu 
<~here, que na presença do Minisli'L\ insisl.iu pelo meu imme
cliato rct~ràsso a S. Lu iz, onde. após a minha nusencin, ns cou
sas tinham tomado uma feição altamente in~onvenienl.e; .eu 
que mesmo lü, manli\'e lnrf!'a r.or·rr,~pondencm telegraphwa 
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· çom o ;secretario do Ministro,. por q_rdem deste, com o ·rim de · 
lornecer dados para: .a reforma;· eu que,. Lenho em meu· poder, 

·um pro,jecto de• refQrma elaborado. pelo. Deputado · Agripino ·· · 
· Aze'ledo; membro da commissii0 .rtólnendn para: o estudo .dare-

. ,'ylsiio; Ílu,.n quem o Sr, jp.SDect(Jl',Be·úagou peremptoriament~ 
· n;ouvlr· verbnlmente. sobre estes. e -outros nssumptos quando fo1 
-- ·dn: minha retirada do Maral!bão; · ~u' que, dqmonstre(ncima que . 

·-,o preco .. de transportes. fluvmes nao podJa ter-. sido mtrodu.z14o· 
· ·.na tabella complementar como- uma·· concessao ·dos. empre1te1- .· 

· ros, porque esse. preço já- ex·istia ·antes· da · tabella complemen;; 
tar; o~ ouso afflrmar que jamais· foi'intencíio' do ·Governo au-
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ciapublicn. · ........ -_:" .. ., ,;.~".··~: ··:.· ::··· _:.: .. ,··_····:.,.·.< ·_··: ··, .. · 
.. Não se tendo levado a 'tinbo a cidéa •.de rever o contracto e · · 

· .. a tabella,•ficou assentado que, se adoptassemi:em: uma tabella'' · 
-· realmente. complementàr ·os . preços da:. Viacao Bahiana. ·para . . 
· trabalhos .e obras . não considerados. na.· cS •. Luiz. a Caxias.:.,. E'·- ·.' 
. --esta. a. ve!'dade qué, tenho: de pessoa ináuspeitissit,na1 que nllo' 

estou. autorizado' a nomear .. ····· :: . . · .·_ ·. ·· . · .·_ · ·. , · 
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'' 

:• ' .. '• .. 

'• .. 
-' '·' . ,, ' "' . . ' 

' 
.. ' ,. •' . 

' ' ' .... '. 
., .·. " ',. -:• .. 

' ·- ' ' · .. ' 

.· ·, . . ' ' . ' . -

. . ' .. ' ,. 
' !, l, ,'.' ·, • ' 

.. ' '' t • • , •• 

' .. ' .. -. .. ' ' 
' '' -, ' ' I ' ' ' • . , ... 

' ' ' 
'',. ' ' '. . ' ' ' . ' ' . •. ! • 

. ' 
' .. ·' .. ' .. , ' ·_, . 

' ' 
'• 

' . ._., ...... 
. ' 

~ '· . . • , ' ; , :I 
' .'.. ' '' .:, .. •', :· . . ·,_" 

' . . " ' ' . ' ' _. ' ' 

·-,--.·. ,···' ~-::·.~--- _:. 
-' • • ··' ' 1 ' • ' ' _· •• ' ' 

' '• -.. 
' . ... ' -· .··.' 

. : -· . 
:,·· ' ' . ·' ' . . " . . ' •' ... ' 

' 

' "\' ~-' . ... ' ' ' .... 
, • ' t.·· . ~ . ' 

' ., 
' . -~' . - ' .. 

'- ........ . ··.:_:·-·.··r.· .• 
' ' • ' ' ' ' I , ·. I ' ',' . • '' , . \ " . ' 

. '• . 
. ' ' ,' ·; . ' 

' .......... : . ,, . 
t·· ': '. 

' 

. . . ' . ' " :' ' ( 

'' •' .. : ' ' ' ' 

. ' . 
,' -·· ' ,.', 

• ·; I, 

, ,- , I • , 

' 
··. 

' . " : : ' . ,'- ' - . ~ ' ' .. ' : 1,' ·.' 
::. 

. . . 
. / . ·: " . 

•' ''· 

. ·•.' '. ,. 

' . 'j' : •.. · .';·:.•·: ,' • . ' . 
• f • I I " 

' ! • ' ' • • l . 

-" . ··. ·~'~: / <.,;' ·:: '·"·' 

. .. 
. 

- I . .. .. ,· .. 
' . ' ' ' ' '' ' 

. ' . 

' ' ' : ' " . . , ; . ' ... '' 

. ' 
' ' ' ' ' ' 

' ·" ' 

. . -. ': -

'' " 1\: . . ' •'" " ; " . •, . ' 
··,. ,•i ''·' ' 

' ' ' '. 
' ' ·_\, 

; 
' 1 •. 

• • : . ·.ii 
-' :· ; \: 

. . . , . , I . 
' . .' '• ' ' 

'' -'• . ' . . ; .. 

. . 
':- ' 

' ·_ ,, ' ' ' ' .. , 
•!,: . .. 

' . . ' . 

', i '· ' I ' , ;, , ·, : ' 

' ... ' . 

·•·. .. 
·· .. ·_: ' 

.·. I . , .. 
. ' 

. ''' .. 
' :. '' 

'' _I ' • '. 



SJ:SS.'iO FM 1\ Dll ,JUNHO Jlll '1015 

Cópia das informações pJ·esladas pela Sec~etaria de Eslado 
da Viação e Olll'ns Publicas. r1t1 2 de fcvcL·eiro do 1911. 

A Companhia S. Lui7. a Caxias. r>ede prorognçüo por· mais 
um anno. do prazo que foi estipulado w,Jo decreto n. 9.753 de .1 
de setembro de 1012, para inaugm·a•;iío do lt·ccho de Caxias 
Cod6. 

A Inspectoria Federal das Esll'ndns. considerando que esse 
trecho está com a construcção bastante :wançadu, fallando só
mente a terminacrw do assentamento da via permanente e o 
respectivo lastramento. cu,ios servir,os devem ser reali7.aclos, du
rante a estação calmosa, é de par,ecm· que o praw fixado deve 
ser prorogado até 31 de de?.embro do coJ·t·ente anno. 

Pelo decreto n. 9.7G3, de 1, de setembro de 1912, foram fi
xados os seguintes prazos: 

a) até 31 de maio de 1913, _para o trecho de Rosario-Itapi
curú; 

b) até 31 de d,ezembro de 1913, para o trecho de Codó a 
Caxias; 

c) até 24 de novembro de 1911, para toda a estrada. 
O treaho Rosario Itapicurú, que deveria ser inaugurado 

em 31 de ma.io do anno prissttdo. até agora ainda não foi entre
gue aomo se deprehende do oJ'fiaio da Inspectoria Federal das 
J~stradas. n. L358, do 21 de novembro de 1013, I]Ue assim so 
expr·ime : 

<O primeiro trecho a sct· entregue na extensão de 10 kilo
metros. entre Rosario e Itapicurú. etc ... ,.; donde se conclue que 
esse trecho quo .iú devia estar entregue, ainda não o foi sem 
que prorog-auão alguma tenha sido conaedida. 

O pedido de prorogar.,ão apresentado roi assignado nesta 
Capital em 27 de dezembro de 1 91.3, não se manifestando sobre 
o assumpto a fiscalização IocàJ, muito competente para infor
mar sobre o andamento das obras e sobre as razões al!eg-adas 
pela requerente das abundantes chuvas durante sete mezes se
guidos. 

Em questão de prazos o contracto G taxativo. 
(Clausula VII) - <A contractante obriga-se a concluir · 

todas as obras e fornecer todo o material dentro "do prazo de 
40 me?.es contados da data do iniciC> da •construccüo (Clausula 
V), salvo cqso de força maior, u juizo do Governo que neste 
caso, prorogarú. o pra?.o por tempo nunca excedente de seis 
me2ies. e si, finda u prorogacüo, não estiverem terminadas todas 
as obras ou não tiver sido fornecido todo o material. impor-lhe
a a multa de de 200$ por dia, até quatro nwzes, de 1,00$ por dia 
de quatro ttté oito me?.es, ·C 1:000$ por dia de oito mezes até 
um anno,), • 

De accõrdo portanto com esta clausula não cube ú compa
nhia mais o recurso du boa vontade do Governo'; a questiio 
está planamente resolvida no contracto . .Finda a primeira pru
J•ognQão a compunhia come~uri\ a pngur n multa que o res
))ectivo ,contt•acto estabclec,e. 

Em face. portanto, do contracto, estli seria a solução a dar 
ao pedido. . 



~NNAES DO SENADO 

Acontece, porém, que o n. XVI, do art. 65, da vigente lei 
orçamentaria autoriza o Governo a prorogar os prazos para a 
conclusão das obras. ás cmprczas- que, cm · consequencia, da 
aetual CI·ise financeira, não possam terminar seus respectiVos 
trabalhos nos PL"azos a que se obrigaram anLeriormente n. 1013, 
comtanto que da prorogação não resulte augmcnto de despeza. 

Ora, na situação actual. em que o Governo tem a pre
occupação de adiUl' obras, como Lem adiado, algumas importan
tíssimas. parece-me que o pedido da companhin apr.esenta a 
opportunidnde parn. se tomar qualquer outra providen,ia, do 
camcter economico, mais do que uma simples prorogaçãa. 

Parece-me, outrosim. necessario que seja mais escl;m~citlo 
o pedido da companhia, devendo informar sobre o andnmen to 
dos trabalhos e sobre as razões allegadas pela companhia, ;L Tis-· 
calizacão local, a qual julgo que não foi ouvida, tendo-se mn 
vista a data do requeL·imento e a do officio da Inspectol'ia l!'e· 
dera! das Estradas informando-o. 

Caso seja prorogado até 31 de dezembro do corJ•eul.e anno 
o prazo para a conclusão do trecho Caxias-Codó, parece-me 
conveniente fixar doe'sde ,já o prazo para a Lerminucão da~ obL·as 
de toda a estrada que deve ser· 3'1 de dezembro do HH5, salvo 
melhor juizo. -Alberto R. Paiva, 3" official .. 

· A companhia pede' ·prorogacão ' POl' mais um anno, do 
prazo que foi estubel·ecido no decreto n. n, 753, de 11 do se
tembro de 1912, pura concluir u. construcção de todas as 
obras do trecho Caxias-Codó. . 

Por este decreto ficaram prorogados. ·«sem que outms 
prorogacões possam ser concedidas~, os prazos pum ~ con
clusão de todas as obras da Estrada de Forro S. Luiz tt Ca
xias. 

Para o trecho Caxias-Codó, em particular, sobt•e que 
. versa exclusivamente a petição actual, a prorogar;ão foi J'j. 
xada até 31 de dezembro do 10t3. sendo que o prazo marcado 
para a conclusão de todas as obras foi atú zr, de novembro 
de 1914. 

A companhia pretendo, pois, que se prorogue até 31 do 
dezembro de 1914 ( qu•e excede do marcado, em prorogação, 

· p~;~ra entrega de toda estrada), o prazo para a entrega do 
chto trecho ·COmpletamente construido. 

O motivo allegado nu petição de ;21 de abril de 1912 
(~2-S-12)_, que de)l lagar ao decreto de prorogaçüo n. 9. 753: 
Citado, fot ter hav1do por parte do Governo abandono rJe linha 
estudada e locada e que .. approvurlo pelo decreto n. G.ü70, 
de outubro de 1007, servm de base ú concurrcncia publica 

J!:sta prorogacão do prazo contractual (este prazo era pará 
termmur em 21, de ma10 de 19'12}, ~oi de 30 mezes· e foi 
a cpns!der~du; necessaria pela peticionaria pura complmsal-li 
da JmposJcao de um novo traçado, confo-rme se vê destas pu
lavras da, citada petição (62-S-12) : «A prorognçüo de 30 
mezes é ~ que lhe P,m·cco justa, ~omo prazo necessnrJO para 
o nec~c~c.Jmo de servJC;o de que fo1 encarregada pelo Governo 
ii pct~ewnarm com os estudo~ de ,100 c !.untos IdlOJlJeli!·o~ 
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't ineluida:-; as Yur·ia11le:-i r·nr·r·ida:o , ~er·,·i~n ~~~/.r·· iJLW nru.l .~endu 
r)h,iT:cf.o cio CüllL!':li!LO, nflo J)OdCl'iU ~ri' fl'!'CVÍS(O !lO prazo [JC
tlidu. >. 

Que motivo ullcga a p~.>tieionada em sua petição 10-C-11, 
·para que. JIJC so.ia proyogado por ma i ti um anno o prazo da 
entr·cga uo ll'ceho Caxws-Codo? 

" ' . ' 

:Allega: · ' 
·1", O (jiiC ,j(t di5SCl'O. na. pc(.içiin G~-S-i!l, isto é, « t]UC OH 

IJ!'almlhos nessr: trecho já TJtilão muito adeuntados » (a vr:rdado 
;, rrue na petiçiio G~-S-1:.: prometLitt a eutrega do. dito trecho 
ao trafego até o fim de 1012) ; 

~". a' pesadas chuvas, tão frequentes no Estado do ~Ia
~·an-liiiu, durante u longo pcriodo du sele mezes, de janeiro a 
1julho ». 

A iiJspee;toriu, inl'ol'lnaudo, .iu.>Lil'ica o veuido com as ·ra
zües da eornparthia e o .iulga em rmndicões de merecer favo
u·avel dcspaclw, « fJOdendo SOl' prorogado o prazo para a con
elusiío <.las obras do trecho Caxias-Codó, ·da Esti-ada de I~e·J'l'O 
S. Luiz a Caxias, uté :H do dezembro de 1014 ». !\las, nem 
siqum· advertiu o oi'J'ieio rrue esta pl'orogacão nos te.r·mos do 
pedido importava em dilatar tambem outros prazos do ci
·l.ado decreto n. 0.573, do -1913. N:io diz si o motivo allegado 
pdde ser considerado por (orça ·mai01·. E' o que devemos in
daga.~: as chuvas torrcnciacs que « occor•reram ~. durante o 
longo periodo de S!!le mczes são caso de força maior, não acon
tedmcntos que lihcrcm o r:ontr·actantc da móra. cm que incor.reu 
e csttí. ineor,rendo? Assim não me parec-e, porque se trata de 
um contracto ad.iudicudo em concu·rrencia publica que vet·sou, 
nldm do Jll'C!;O .da consúrucciío, sobre «o prazo dtt conclusão 
da:; obras~ e n <idoneidade do llropoucntc ~. 

Deixo de parte a eondicão do « pra?.o da eonclusão das 
·obras», que, pot· si mesmo J'alla, para mo adscrever ás con-
scqucncias da segunda. . . 

Si o contracLantu celebrou o eontracto. porque, além dos 
m!lros rcqui~it.os, foi eonsidemdó idoneo, não podia deixar 
·do tct• pleno conhecimeJüo, não só das obras contractadus, 
corno das circumstancias locans, tendo ficado obrigado a ex
"':utal-as no prazo conLrnrlLual, objecto de pre!'et·mwia, e ven
r!Cndo as eireum;tanr.ias loeacs aclvcr.-sas. O contractante, por
'i•m to, não Jlódc alleg(l'l' ag·ora ignoraneitt da «fatalidade ;101, 
JH!I!Uiinr (L rr.g;Hio em que. ht uporm·, isto é, a::; contingcncias 
wwnmes, eonhecü.las, T)Spcrmlas, inunodi:l'icavcis c irremov.i
yeis fJllll inrn dctrmninnr o seu .rcgimcn do tt•abalho, como cm 
um problema de mecanica ;c ·tem de lcvur em conl:t com a 
['CSisteucia do fluido em que se T.leslor:a o corpo. 

Or·a, Wnppoeus, un ·sua geographia physica do Brasil, di~ 
fJUt•, rm zoun climnter·ir:a, n que por•tcncTl o intcriot• do Ma
ranhão, as esLu,:ür:,, por· us;im di~nr, ·não vnrium '' a tli,ffe
l'CI!ça entro elln~ nola-'o apenas nn. frequencin e intensidade 
dus elruvns. «Nu. J)•rovincia do ·Mnrnnhão comccam as chuvas 
cm dezembro c dul'um até junho, sendo mais ['Cgulnros nus 

Vot, II! 

. ' . . ' 

·' 
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costas, oncl•~ veem um mrz rrwb !arde, qnn no interior.• Por 
seu Lur·no Huariqu" ~.1<-r·it.<', 11n 'rra 11raioria :;obre • Climato
logia do B1·asil », di1. tJLII', l.llt!OI'ierlllll:illn eLlllRideJ·ando, o Ma
l'anhfio PSLiÍ na « ;~,ona tr·opieal ». Esla zona divirJe .. se nrn lrcs 
pnrleR disLinda~. ear.•twler·i:t.at.las. pela ,·~ru)t!iL das chuvas: c a 
wlei.'ÍOl' Lh:J:-i .l~:;ludo:-; Uu .Parü, .Mm•anlrãu, t.\le .. twnt!o lal sub
divbfio da 1.011a ti'Opil:al « •·at·twll't'izada, pol.' l'(lrle:; eh uva; de 
nr.imu,ver·a u tle verti o :~o. Bis as e!JU\'ilt l.ttl'l'UIH.daes Uu pel.h;üo.· 
;\[ais não é preei;o ac•·t'I.'Ser•lllar pum LIUO filJUCtn ussi;.;nalada$ 
as lois Jueteüt·ologica::; a q11e, :-oabia o eonLral}laul.e, Linlu.1 do 
su su.ieilat· como eontill~l!Ueia:< uuLurucs u limites de suas pos
sibil1dadr!i'. · Faclos de~ la urtluJII, t:ousLaHI.e.-.; na sua vuriacão, 
consliluimlo pl1cnornCIIOs ele qul:! a scicueia deduz as leis, me
diante ás quacs podemo:< • J1l'f'VOJ' para p1·ovcr > nfio. suo casos 
rle l'ol'l'lL muiut' ou J'OI'Litilus ua douLrina du nenhum .iurista.,· 
Oul.ra "wusa di1·iarnns de lllltn anomalia dimal.erien, clrJ um 
prolougamenl.o insoli1.11 da "sl.u~flo el1uvosa, etc. l~sla não é, 
pot'l;rrt, a natureza do Jacto a!legado. 

Pcln. elausula VIr do r:ouLI'Ildo J'kar'tl o;;lalwll'cido que, 
110 (;rl:-iO d1i rore.a mn ior, a Juizo do Govenw, usle lll'Ot'OJ.ml'ia o 
pra~o ]JOl' tempo não oxcodcnLu ele :oieh; nwu•H e si, l'inda a 
prorol~ntf:-iío, n~o esl.ivct•urn tr.r·minad:rs Lnrlns as ohrns ou não 
l.ivct· sido :I'Ol'IH!dclo l.odn o rnatet·ial>, impol'-llle-lria a nmlLtt 
de 200$ 110r dia. aU• quaL1·u mezes, de .\00~ pot· dia, durante 
o l.cmpo que IJXC<Ju•w di! quut1·o mo~es alrí o oilavo c de :1 :000$, 
por dia, de oil.o mezcs um diante at•1 um annp. · 

Vimos .i:'L tJUIJ o dt•i!t'elo 11. \l.'i5:l, dt• I d!~ setL!mlll'O da 
1012, prol'Ogou al.é 21, d1J uovcm!Jt•o de I 0'1·1 o pmzo par<~. a 
couelusão da todas ns nh1·as 1le csLratla, «sem que onl.ras pro
rogações possam ser eoucedidas ». 

Bsl.a. JH'Orogae-ão foi eoncedida snb· a eoruli1:iío, pnrérn, de 
ser enl.rcg-ue aLú 31 de 1u:rio de -LU'i:J, o l.t'I!CIIo llomrio TJ.api-. 
el\l'lÍ (.',Q kilomclros), o'l'l'iein 11. l ,:lilR, de 211 1!1) novmnbro 
de ·I 013 ria Iuspcelot'ia ,f<'cclcl':rl das ~~~l.t·:rdus, o :rl.11 :J'i de de
zembro du nwsmo anuo " f.t·eello dn Caxiug-f':odô (85 ldlo
nwl.ros). l~sLa dupla eoluli,•fln não fui saJ.isl'eil.a, poJ·qne no 
offieiO de 2~ de IIOVetllht'O tfú :1 \ll:l (jli'IICC~SO ,i nulo J\, Ü.G!,Q-13) 
a inspoclot•ia IJOnuuunilliiVa qne uesl.e clia o l.t•nelln Hosario
l!apicurú ainda ia SCL' cntr1~J;U1~ pi'~la l!nmpunlda, sem qu.c 
na.da 'in(O'I'rrwsse suhre a 'iuthu.ar.•iío tltt multa Jwlrt uu!ra. f1ll/, q·uc 
'inum·rcn o .,:outractante; quanto ao oulro f.recho, sabemos quo 
ú ob.iccl.o du pel.irJãO em pl'OIJCSSO. 

E si a dupla ermdição não foi salis•l'eil.a, eabe 11 saucção 
da llilada clausula VII a mcuns que· o Govumo, enul.t·a a sua. 
dPeisíi.o cxprc~s.sa du nfín eonl!edcl' nova rn·orogw;.üo, libere o 
eonl.mcl.uule da falia r!ilal.anrJu onLt·as vezes us pmzos. 

A inspcdot·ia não l.endo, )101'1\lll, tmpacidade pam osstL li
llora\;ão, a iul'ercncia 1! que col·rht o duver nu tio inf.imar u. 
mulla, ou prevenir ao minislut'io do 1\XI~I!SSO tle pt·nw .i:i. veri
ficado, pa1•a as rlevitlus ot•dem on pl'ovidl'ttcias a rospuilo. 

E nlio se dign quo o Governo não Lew Lido pr•c,iuiw com a 
dc!OJtS"ll na execução destes trechos e, al'irtul ela cslrutlu, pot·que 
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de facto, soJ'l'rern n:io só os mtr.rcsses gcr<ws e permanentes 
a que a csll'Uda •i desUnndn a sen·it·, 1:omo acarJ•cln nu 'l'he
snuro J\'neiunal eom a.-; tlc~Jli.'Z:ts du Lranspm'lc !".'lu l'io It.a.
picurt:J dos nwlerinl.'s d" wuslt·ue~fto 1; out.r·os, porqu1; a. com
panhia, a ]IC!Il dOS Jur;l'Uô IJIII! fl'l!IJ Ctlln ·nSf.CS ~l'iliiSJlO!'f.es, 
aliús por· uulras ·razôt" J.amlw1rr (vide de(uo<t Liu eugenheiro 
Palll<tnu dr! .Jesus Hu JJiri,J'ir' 0/'j'it:ial, do ~'i-11-ICI) l.enr o ser
vü;o aLaeado ·~m l.odn. ·a l'XLnJJsão da linha. 'rral'egados os 
l.recilos u feilus JlllSles treclros u l.i':tnsrrol'te pela estrada, cs
lar•ia o Governo nesta par·te liiJertado rlos pesados onus dos 
IJ!'HllSPOI'les nuvines. 

~PaJ·a l'ilí'.ci.'HIOH itlt!ht da .-;ua iruput·LaJil~ia l:iiÍu regulados 
pelos ns. 187 e tSS d;t l.iiiJella eumph;mentar de fJI'CI.iiJH e au
L•JI'iul'tlll,nl" vide avisu 11. ·Jül, du :10-!1-ll), .IJasl.a vee que as 
despo~as l.olaes desta mr lure~a r~o•.:l.uvaul em .iuuiln du 1Di:l 
a :!.•200:000$ (dosra·o~ada a i't'ar,.,. 1 sendo q1w as do anno de 
101~ exeiiiHiv:unonl.e, Jot•aw du •. •JUG: I G0$88·í (aunexos ao 
relator·io tio minisl,m de 101:!). A rc:<peil.o disso diz r.m 1D10, 
o eugcnheiro ~lwJ'e de ·l'iscalizauão da Esl.t·ada de Fet'!'l) São 
Luiz a. Caxias, uugeulrcit·u Palhanu de Jestts) corno so vê da 

·J,Ublieação l'oil.a no Diario Ol{'icia/., tle 27 de novernhi'O 1ie 1913, 
pa:;. 11. 1;. 85fi, ~ uul.t·e mui tas oul.t·as !wr;asiües as,>i:;naloi no 
1)01/te!:u do relaturio agora eot•r·uspondeul" ao auuu de 1010 a 
ittsuJTicieueia uumcrirm dos l'iseacs, tnm·tr;erüe quando Joram 
s~mpt·e lltuilOSfH'ezados O:l esl'ot·•;os qu" fiz p:tt·u evitar que os 
I.J·nlmlltos de consli·uccão u, portanto, de fisealizn~Eu u modioão, 
fossem di;seutiuados pot· Loda u exteusãu r.lu 1;slrucla, que u 
aeompauha um rio uavo:;avcl. {ado do qu.a/. resulta, rliaa-se 
de JWSSUf/CIIt, 'Jt(]O luwcrem ainda, us C'lltJII'cilaú•os 'inanuu.rado 
alé lw;iu um só /.:ilouwtm dtJ cslmtú<, quunclo se eompromet
I.•JJ'am a terminal-a etn prazo que ,ii\ explicou, e o estar sendo 
o Gol!eru.o 01/.e!'tcdu cmn o pllf!WIWIIIO 1.t ellcs j'rJitv de lran
SJII1rlcs t'lu.oiacs )lttra totlu o ·malc·rittl dcslluado '·' t:sll'llda, 1101' 
1rrq,os t.·rcs -vezes SUJW'I'iur aos rJtll! cobraria rrttalqtWI' eom
pu.nkitt tlc navcua~üu do rio lta1iicu1'1Í. ~ 

Como oslamos tmlandu du inter·esse pnblieo, IHL\'Cuws por 
Jmru, diwr· que elementos do umu outm ualttt'IJZI\ estão IJOn
eoJ~L·cudo para uncarecL~l' o uusto da e:;l:l'ada e, de par ~~n111 isto 
fJ·uslando u Jll.'incipio ela eoncurrenda rublirm mediante a qual 
J'oi ad,imlicad;L a consl.rucr;ão ria estrada e <JUe, assentou as tres 
eondir;õus nci.llla eitndn:s, de menor pre~o da eonslrucçüo, me
nor rrnzo ele exocw;üo das obras c idoneidade du p<•oponentc •1 

Cet·lamcnlr! a .iuciduneia cletiles l'ncloro·s, eon,iug·ados com 
us uuu.s dus li.'Uitspur·lcs f!u.vincs, ó quo npplicnm ·o osr:lurocem 
u J'aclu rle let•~m irnporlllido as fo!lms do rnecli('ão, al.é setcm
bt·o do JUJ3, uu1 2ü mil o Lanlos contos de réis, sem quo sr~ 
l.unlm nonhuuJ Ll'eeho uu1 l.t\ll'cgo, o que significa •JUC a cs
l.t•ada ,iii uustou mais do 07 contos ]lOt' kilometro, apozar do 
graude atr·nw IJnt que usl.ãu os trabalhos. 

ll.<~J'ot•ilnos, a varias vícios com que tem sido urmlicuda 
a l.abdi!L wrnu1Jemuntur. de J}reoos approvada pelo decreto 
u.: 9.027, d~ 11 d~ outubro d~ 11911 •. 
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l~:;l.a l.alwlln u:1o l.e!U qua~i !Jcnhuma lwmogen·;,ir.lnd•' com 
n ·lniJ•!lla. coui.J'tllllunl, JWI.II :J'úJ'nHII •:om· l!ila rwuhum systcnm 
,piJlO J:oui.J•ario, •l um condnu,;arlo de duplicaüts c iucougrueu
f:ia~, do que LL-nL na~ddo pel'Jllexidw.l'os tJ juclcL'i;sües nas ava ... 
1htQÚI!S du::; O)H'HS. 

J>a1'a t.Jlli! bem r!vidcll~iadns Ji(]lucm r!ol.n:; duplicadas vai 
annexo UIIJ qua·dt•o demon:;tJ:raJ.ivo. J)e~tu,quem, ont1·el.auLu um 
do::; easo~. pnt·a nxemJ)IO: o 11, ti 'i dn. Labella unHPXtl' ao cou
'Lrncl.o di~: «Soalho u•J nwdeit•a de Jd, de j·uul.u~ ~cccas, com 
vigawcul.u M~ - 'i$li00» cmt]uanl.o que o n, [.\:J na l.abeiJ.a·a 
cumplcLar, tJ•ataudo da mesm:t unidade de obra di~· •Soalho 
com 0,025 Ue espessu,·a, ,junta sc•!ca o assentamento com
PI'Chi!lldido; .\1~ -- :I:J$0100.». Mas qumn di1•ia ftUoJ no n •. 1::1 
não esla\·aw <!OlliJll'ehendidus tL c~[Ye~tiliL'tt t..lu soal11o, ~'.'HLUH!u 
u teehuicll, e o /Jart•oLa.meut.u '! Ningucm o u'il'iu . 

.Logo a tabclla aqui, l!Omo nos cu:;os twalogos, :l'oi Ol'fHl
nizadu de modo a, lião tiab•Jmo,; si de .industria, Jlill'il favore-
cer illieil.:mJmllt.J o contraetaute, l'rusiando as vanLngeus da .1 
cOIWlll't'•'m:in publica. J~m relaçã:o a esst1s incongruencins o 
Jll'fJI:.o~ lllllliOI'CS e menores •Pat•a uma mesma natureza de obt·u, 
JHiu saJJcmu~ ·1!01110 os J.cm I'C~olvicl'o l.octo·s a Jnspcctoritl. A 
Jweessidt~dP de (!O'lllll~ecrmos o que ~obre isto tom occorrido, 
:rfim de bem J'nrmarmos o nosso juiw na apreciação do casrJ 
~obro rrtw o rcgulamcnl.o da socretal'ill nos obrigll! a dar pa-
I'ueer, nos luvit a indugtu,;úes. · · 

~·oulJemos cn1ão qu.e, ao l'oeclwr· a l.abella eollrpleni•Jtll.ar 
u eliel'e do disl.ril!l.o respectivo :f'ez o justo reparo r.lü que clln, 
upeWI' de iul.il.ulada complementar. tluva novos prer;os J!1l.ra 
'I.J•ahui!JOo que ,iú Liuham pre~os estipulados na tabella con
·fmetual, nfio revogada de qualquer modo. 

A' vista disto o dito cheJ'e, engenheiro Pallumo üe .Jesus, 
ilocidiu que os precos da tubelln eornplcmentar s(l fo.,,~em 
empregados, lfllllll·do realmente comrp,letasscm n tabeJ.la. pt·I
mi J.iYn, islo ,;, cru o em easo de dualidade do precos, preva
lee.ia o da taiJella tio contracto e não o da eomplcmenta.t•. 

E t~ssilll se rc~. até ·que o SJ·. inspector frJdicral mn of
:f'ido o.lu ii •de J'ev.r:reiro do Hl,l8 ·ao· chefe do mesmo ditiLI'illi.O 
•lel.r•I'IIJÍIIOU «nos easos de duplicidade de pl'C\'OS pum um 
mesnw J.raballio, deve prevalecei' o da posLI)rior quer .~u lt•aLo 
de ·nHe1·:u;üo para mnis que!' pam menos», por ISSO C]:uc 
neel'llHIJfJIIIJJU, «O 1!1'ilel'io que predominou n a1Lcra~ãl1 1'oi o di! 
COJ•rig·il'-:iC 1.1 )Jl'illliLivo [ll'f!!:O ), · 

O l'il', ~linisll·o .iulgnrú Hi a inspec:lot•ia Linha cumpeten
''ia para assim d·r!lil!Cl'lll' on1 mt\Lúl'ia de lnmanha mont.a n 
JlOI' ,..,J.., ,iu izo '"~l'l.arncnle levn•t·:í. em conta que. quom r!S5im 
inLerpl'lll.n\'a o modo de vigcnda da .incong·n1ento J.ubelln, 
IIÜO .'l.inhn a seu J'twor o 1Ú in1.Juitlo TUI OL'!;auiza~fio r.lclla: 
11iio m·a ag'elll.t• hislrorico aulot'izndo. 

J>roseg·uindn nn exposição: ü vis la da. doi ibcl'llcilo IJOn
Lrnrin ú que J.inhn • sitlo adoptada rp<Jio districLo, desdo no
:vembro de 1 O 11, 11ccessnrio so tornoUJ substituir os procos 
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novos nos anl:igm n:1s ~n:;rlitüc.< ,i:í l'llil.as r, rasas r!urnnl.il o 
fiCt'lodn que ;;o ·'i'~UIU a dul.a do durn•rlo que llflpl'OVOIJ :1 t.a. 
hol!a eorn P·ll'fi!Culm·. 

A l'olhll su~hsliluLiva nu intitulruht IJOI'i'IJr.livo, lln•oada. 
lll'.,tll jli'OI'l•f'Oili!ill.dC prnco,;, rsl.:'i sr;~do proeessadn. r, ,Set'HI 0[>
porl.unnnwnl.l' oiJ~eC'I.o Llr' eollli:sLn~.•ao e .• Justas duv1clns :UOI' 
pa,·t,,~ do;.;l.n :.;ee(:ao, u quem piu·oeo iog1eo qno, sen(ln cam ... 
plr.mcnLlll' n. l.nbella aprH·nv:uln 11~lo ·decreto 11. n. 0~7 (comn 
rlr~:lni':J o pi·oprio l.itulo i' o imlica a uume1•ru:iio seg11idn, [Jlw 
r.nnwc:; pelo lllllllül'n H:::). ~r'i de\' c ter applicn~;r,o nos cn;;m; 
nm qur• eOillJ>lül.a a Silrie dos [lJ'coos dn tabella cont.mct.unl. 
sondo n;; dii}Jlicatas d" Jll'cl:os o I'Csultar/n ria r/esüNn, erro úl~ 
•fiiC ·n11~lhO'i' ·llonu: knlw. A J'oliln a que nllurlimos J'oi devol
vida :í in,;peci.OJ"in paJ•a esclm·•:einwutos, niio r.euclo nindn. sido 
rest.it.uirl:1. 

ilumpl'l.' quo di:;amos I.CI' 'i·do d1! caso prnsndo n ilr.Ma. 
•llliJ qn" demo:; au Jl, ü7. ela l.ubclla, rci'et•cJlte, eomo vimos, 
11 .walho rf,~ madeira r/e lei: foi pnrn. ·informarmo;; (fUI.! Jw. 
lnmh<'m lllllll !hJr.isão da Tnspocl.ori:fl. considr;rnnd'o madeil'a de 
/!:i u J)inlw de llirw, ]Htra os oJ'Jeiolo,; da npplic:u;ão do Pl'(•tn 
1la ln!Jelln. 

Esle p·i.nho eh~ D.lgu ó Ül1J)Orl.ndo com. i~tmf:iio do dir·;:dtos, 
ern clfd .. r·irrn.müo do rr11pr·ego das mndúiT1ilS ele loi do pnü:. 
al,undnnlt~:=.; na zona f.ln (~stl'ada, ner:rc::lct'mclt) l'l~ fle:;vanl.ug~;!ns 
,i;í rnumm·ndu:s o J'aelo di! que o I!OV!:I'IIo Jl(/(Jf.l o li'WISJiOrle 
{llll!'ial !111.~/;,: ldnho. 

}', ei/..aoão dc~sl.es Jnetns e 1!i1·cun1strmcin~" e a evid1~ncia· 
çãn da situnciio nuomula qtw clles revelnm pm·rcernm·mr. 
intlispen;;nvr.is para Dl'icnlar o Gowrno no despacho ;í prti~ão 

'rir que ~c t.r·atn. A eomp:mhin ;;r\ pediu prorognoiio do [lrnzo 
Jllll'a i!Onduir o l.t•üeho Ca\'i:ias·Codó; entt•el.nnto, i) sabida tl 
nof.oPitl a sil.tmçiío dos f.rnbalho:; dn. i)S!rudn, quo 11iio podel'ú. 
salvo e~fOL·t;os ingentes c hhrnuleos, ser concluidos no Jil'Hzo: 
coneedidn n prorogaciío pura o l.t•eelio Cnxins-Corló. l'ntnlmcn. 
Le virü a eompanliin. pedir outras •. pois evidcnf.cmenle, elb 
l'~f.(t i)Ofn O llf'i)Rüfl I.O per! ido ]11'0ClWUlldO . l'i)S0]\'1)1' )lO/.' Jlll 1'1./\S 
a ~iíua~üo (Witi1:a dcmn.lP. dns- inci~ivns ,._, eltu·n:-; ~.~tipninc1ücs 
eonl.t•twl.uaPs. que esiaholocem i)SJl'Oiados o;; pmzos da rnóJ•n 
eom n. 1nuHa l'll rof'd;;ão do eontructo do plpno cliJ•oito,. ·inrlc
JlOudcnlo d11 inlel'pt•el.ncão ou acção ,judicial, srndn assim de· 
t:ln,•ado pot· docrolo. (Clausula XXXI.) 

A Jll'l.it;iio do 'lliC se lmLn. não pódo ser rlt:l'~ridn. JlOl'fllH• 
o bom ,i nlgn rnen lo se fnz d8n nl.e do a llegndo e PI'Ovndo e nll~ 
mostt·nmos pelo exnmn do l'illl'imen mel.oorologieo fln. r.onn flUi' 
O 'l'uf'l.o n!lo~adn poJa eOlll)lll•fl,lJin não eDUSt.itur l'il'l:lllllS~aneitl 
nu motivo de l'oJ•cn maior, visto qu.o ·as ehuvn;: IOI'I'enciai•s 
e111 sris me1.•'S do nnno consl.il.llNII i) cnraclel'istico rn•ineipnl 
rio 1!limn. dn JWriiío. 

i\Jas, si 'o iJovemo. no sou alto r.ril.tn•in, houver tlOJ• !Jr.m 
.outorgar n clilnl.ncüo do prnzo requerida, o seu pnl.riol.isnw 
lhe diturú os lermos cm filiO esta prorosu~üC> scrú cncedida, 

' I 
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prcvnlecmulo-~n rln Ritunçfi.o fJUC rcsuHn. pnrn n compnnhià ao 
desf'nlllpl'ii!Jl'llln do 11nnLJ•ael.o, neste ponto de obscrv:tncia 
dos Pl'n%M, nl'i111 d1• fJJJC,, ohs/anclo ~IR lesões que, a meu vôr, 
o ~rJwRm11·n eHI.:í ~ni'J'J~Btllln, i111pik aR concliunos eonvenienl1~s 
ao3 ini.l'l'r•ssros dn "'':JJ'in. Umn rlosl.ns J·ondicõrjs set'ia. abolir 
o pagan11J11I.n dos I.J'n.nsporl.es l'IJJIVinos. lsl.n se · J'Jlria sem 
nenhum Pl'e,iuizr> (pl'u,iuizo uo ponto de visl.a do dimilo libe
rnlmento oul.nJ·~ndn de I'Oht'al' os l.l'nllspol'l.es fluvines pela 
mnae i1·a esl.nhulerdrln.), pn rn " wn{J•twlnnl.l •, porrruo umn tal 
condir,lilo fovnJ·in. n ~·.nrnp:milin tl (esl.nndo I'OJl<llnirJo o I.J•ccho 
nosm•in-JI.:qdJ•UJ'i'J)~ eoneeniJ':lJ' ns snm t.mbnfhos na conclu
são immedinln do !.l'nniw "OIIsroeul.ivo ll.npicnrti·CoC'oatá, sem 
dispensar· e~l'ill'l.:ns no Jnn::n da linha. D" passagem rlignmos 
tam!ll'lll qu1• nmil.n iong•n rir u>'>' osJ.:í ~outpt·e -crunlqueT· inten
ção de mol.ivnl' o ~:OI'CIJUIJWIJI.il ilo h.Jr:r·os •lo;.\'il.imos da contrn
clanl.o ·qllnlqtlf'l', pois di) unni1lliJJ SI' rlew ri1Jse,in1· o Jll.·cjuizo, 
niin sonrlo lir:.il.o no 'l.'llesout·o iocuplclm-sc com perdas dog 
empl·eilniJ•n;; rio 'l'llnHt'>IIJ'O, ?-;o~sn J1l'incipio ,; que os iucr·os 
dossr,s dr"'r•m sm· sompl'O nsscgnrndos: ali:ís IÍ csl.a umn dns 
:f'nncr:ües ria r.xig·eneia ou coru:Ur;ilo dr irloneir/(lr/e que se esLa
llrlf'l•r nas ,.onem·1·rneins. 

I Tmn 0111.1·a >'Onrlir,.ão a impô!' pnrn. n. prbrognçito, na hypo
thr.sl• que avenl.nmos, seria :f'ii'JnHl' a. iJII.elli:;oncin quanto :'t 
applicnr.:ürr· 1ia ,iJU.IIItHiu talielln cnm.)Jle?rwntm·, t.onrln em vis ln 
ohvin I' n . .:; iu~~onvünientrr-; de que .ii't tralni, f•, nssjm, o vcrdn
dr,ii'O p1onr,essn n sr•;:niJ· sm·in n. mvi~fío desl.n l.nhelln ou ·rusiio 
<ins rlu:1s, ''"Siwilnrlns scmpl'l' os pJ•ecos prirnil.ivos 01.1 eoni.T·n
tlLUn(~:;;. 

TnnJ1111fll nfin uns 1\ 1iidl.n oximiJ•rno-nns a di?.or que, scn-' 
'rln ,i;í. pl'illl'ipin n::~:-~onlc que a lH'OT'O:;nefio fl.c pl.':tzos (rnôrmen .. 
te ~~ontn nn PI'P:-:lt~nln 11n~o:~ impol'Ln cm J'evisãn do ronl.rncto, 
~~sla PI'(IJ'(J~neno. :t ~m· fril.n. llOin inl.oirn. ol~:wr·v.n·nci~: dns pro .. 
~f'l'i!lt~flp:-; legne.~. O::il.:í. SU,il!'i/.:1 .Ú !'\:WI'I}fin do 11, JIJ, do .flt't .• 8'\ 
ria. vi::;r1JI" iri da llrr,ril.n, qnr mnndu eliminar n e·lnnsnln (]e 
hiPJu:fin dn diJ•,dLns uns .«novnr:•irs on modirienetlcs d1~ eon .. 
lrnef.os>, 

A' visfn do rxposl.n c rins doutos supJll'imcnJ.os que lhe 
sr1·:io Sllhminlsi.l'tHins, o Govei•no J·esoJvor:'l como l'iir n•cert.ado, 
sem ill'sn.llcurlr'l' que n emprezn ·nfio allrr;oul!. nut1·o motivo 
pn1·n o a!J·azo fins l.rnhalhos do lrceho,Cndó-Cnxins, u C[J.W sr 
J'l'f'r•l'l' I'Xe·lu.,ivniiH'lif.ro n pnl.içüo, ~infío o das "huvns C[IHJ oc
eOI'I'•'III lllll'lll:llllll'lll.e om sois nwzrs elo carla anno. 

En1 ~o rl1• I'I!Yr.J'Oil·o do 10H. - o· Dw11cr, rlirector dr 
sr:c1:ün. • 

-
· A Tnspür:lol'in FcclcJ'nl opinn no senl.ido clü sor prorogado 

o f>l'nzo fixado al1l 31 do eOI'I'cnlr. nnno pnt':t n compunhin 
inntJAnrar o trecho do Cnxias n Corló. O Sr. director ela 2' 
sccçtio pond~rn. que s~mellmnLc prorogncilo cxccqer!l no prazo 
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marcado pnrn. a entrega de lodo o tr·eeho, complelamcntc 
consl.r·rricln, ,. p1·oeur·n denrnr!,l.r·nr· a inrpr·oc~r.dcncia rl:rs l'i\· 
zões nllo~nrl:r,; pela conqrarrlrin no sentido de· ,iusti.fir·.nr• sua 
lll'ctr.nsfio. A' visln rins c·onôirleencücs elipnsiArs pela lnspo· 
cl.orin . .fo'ndr.J·nl o d11s corrclusiios n que r·.lregou o ;;1·. lJr. 
O'DIYyn!', o Sr. ~litiisti'O resoh'or·:l corno .inl:::nr :LCcrt.ndcr. 

Em ~I do fpvet>eir·o uo 1 !li \. - Joscí Jlhri:, director geral 
interino. . 
:o • • • • • ' • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • ' 

Gnm·cm ~1w n Trl.~J)eclorin :Perlcrnl d'/ls .Bstrndns tome co· 
nllrmimculo dns p:ll'<wer·os ,i11nlo,;. l.ündo. cm vi.s;ln ns con~,jd'e
l'Ur,õrs l'üil.ns pelo Sr·. O'lhv~·rr· ·a rBsprito rio assumpl.os q•U•ll 
se pl'cndem no conl.!'iWLn da 8sl.t·uciu de Ferl'l'O.S. Luiz n Ca
:'\ia.-· .. Alórn rlis.'o rlr.•vr lnrnhrm a insprel.m·ia informar si a 
pi'OI'OHIH;fio ri•• prnzo J>erlirl•n devo ou ufio Sl)l' eoncccHdn por 
moti\'O dr l'rwç.n mn im· J•r•ennlwr,idtt. 8' nr.I>Ossnrio que se t.c
nlm r.rn viMn o~ prnzns l'ul,ur·os r•:n•a conclusão e entrega d~ 
finltivn <ll' lodn n r.•sll'Hrln. "nnl.!'acl.nda. . 

Em ~:; --- ;: - OH. - llm•lwsn. 

En: nnmPI'iuwrlt.o no .respoil.o.v•rl dos]lneho do Sr. Mini~
lro. ri<• ~.;; elo l'evrr·"ir·o nll.imo, n inspr.rl.or Fodm·nl das Estra
cln~. rrn ·'"11 nl'fiein de 1~ do enr.·t'e!lte, IJrosta inl'ormn~ões so
Ju•o o.-. di\'t'l'.o.:(l.;.; n~~urnplnR q·nr- :l'm·am lrnl.ados 11n iwoccsso 
10 C-11. . 

Nc•slas inl'nnnnr:iirs lm n rlisl.in~uir• qnnl.ro parles: 

·J". nmn Jll'<iliminn.!' r inl.r·odnelm·in .. r.m qno o insrlodOI' 
fnt'lrlll·ln <'OI"IrleJ·ar;ür•;; qu0 .. '''~nnrlo pensn, f·iiO .•rir. molde a 
,ill~l.il'if~nl' o pr(•itl modo dP Ynt', no l.of~nulP :í ftltnc·e:io (Jue. pela 
rr~pPt•th··n. nt·u·nni1.nt:fin. foi linda ú T11~p:cdrwin. Ji't111oral das 
Ef'I.J•:HinR.,: · 

~". n (illf' ·di:t. l'<'i'Ji<.dlo no «mol.ivo rle for(;n mnior reco. 
nhrc·.irln;> ~III' IJO·"'·n ,ilr;;Lil'il'nr· ~ IWorognolín do prnw parn .a 
r.o,w.\tt,~·an do Jt'f'f•ltn Gnxtas .. Codrt chl- l~s:l1·nda de Perr.·o S. Ltnz 
n f:nxin~. l.r•nrln-"r' lnml11•111 «om visl:1 o;; Pl'nr.os fnl.uro.~ pnrn 
n i·nnt•.]llt~nn · P r 1 11il'r~n rlnf'inil.iYn rl·o. I·O(kl n Nif.l'ndo oontr\'l"" 
ül,flllll~: 

· :-1"· n. d" p1·dc•r.·crwin (mnurl'nr!n nbsr1·vnl' prln in,·prC'J.orin) 
í],l.< nr•c•c·o;; d•n. l.:1hnlln <!O!llplemrml.m· qnandn cm c•onl'lir!ID com 
n'c·oirLr·n'l\111111 pl·inriti\'11 qnr. Sri'\'Íil rir hns·c :í f!OD.,Ill'I'Cill)in: 

. \". l'itlllllllf'lliU, :r llnt'l.c <!tn qiW• rlesyirl•unnrlo inl.enr,.i:'JOR e 
pl'Up-O~il.o~ dn rliJ'r.·r~IOI' dr~~l.n R(lr.r:iiti nn PnliU i1• dr~a:o;~·nrnhl'ndo 
o ~P:I p;ll'r'r·t~t· tlr• .:!.0 tl1l1 l'evr.t•(lit·u, o in~pPr~LOT· l'r.ldnl':li o invc .. 
r~Jhn ''' por• l'illl· n •il<'<'ll>'tL ,illlllnnwrtl·<' ,•nm n, pnr· l.ndo' os 
titlllo~. di..,l.ine!o ülll-!"'lllwit·n l':dllllno dr.• .I"M·tts, llllli {di~no 
ch~l'c· de r!i.,IJ•ic•lo rln. nwsmn irt>;pci!lor•in. l~sl.üo lambem ,iun·, 
1.0s ·no l•l''''"'llln prneesso os oi'J'ieios rln m·eslnn in~·pectoria 
1~s. 3\fl r. :J:iO. lnmhr.rn rlc J~ rl(l nw. eOI'I'NIIe (pnpeis Súii tl 
8·'iil> bem i)ssim 0 papel n, nry2 - reprcsentnçito feita pelo 



.Jilo!IWiO!Wiilo rngr•nhcil'o PallmlJO d~ .1 ... -;u,·, - ludo eon1 .J•eln
!.'no nos a~'l.liilJli.Us do JHlpr•l )ll'indpuJ, l'ienwlo nssim t•nn;;l.i· 
tn !d(J 1.1111 pt•oeússo geral eon1 todu:; ns f·ll~ts pee.u:-; .iudi:o:•pf.~nsn .. 
\'I! I :S. 

O r~onvcnionto e;JI:Uiflo dus qucslílos, vbln iltW ns du p1·i· 
mr.irn /HU'It! ;õ~ftn dn Jlill.tliY•J.n. f/ou/.l·.itlíll'in. ~~xigP qno 
f'J)fiW~t~Cillt):"f• pula_s~gunda- l'r!lnl.i\'n nn mol~vo do :J'OJ't.:n midr)l' 
Jtilt·n n proJ'Ol;ucao. . 

Otwn/.n :.11 oslr~ motivo unh)ndu a in~poel.üt'Ül, depoi:'l rl'r1 
'f.<,I' r·,~ennii'éJlirln na primitiva inl'm·nmçno. 1mmo moJ.ivo r~n 
:l'oJ•(.!n mujor a.~ eltuvus l.or•l'eU1~inos, qup cl~o.vinmos te1• nhaJt"' 
douado o ponto ,'J<, v.isla. <llimal.ologico c deixado de pnrl.e ll~ 
«iJJil!l'l.!;\~nnlus l.l'aiJa!lws• .,Je '\'nppweu;; e. Mari~e .. <>PO!'(Jlli'• 
UJ"Ifli':ill' du inL~l't?:-1i'ia.nLe, nunea dn\':em :-;nr·vh· de JunrJnnwTJiln 
rmJm J'esol\'t'l.' enSO$ illlOl'n1ae.~, cmno sejam ns iaundtu;õb-. 1la 
H:li1iu, .ltio 'Grande tio Sul o ou!.roH qur. o;:. nwsrnos nutoro~ niio 
lllcJidllmJrn>. l'íüo lr.m aleauct• uslu obJo~:~fio cln inspr.~tnr·in· 
U.>ilJ'IJII'<!, si ,; eerl.a que nüo hu JHilfUellcs earnc·L~risLwos cli· 
maln/o~ieoR J'mulnmoll!lo 1JOI'll !'J;solvot• r:({sos ttr!Ol'l/l.!les, llOl' 
oJ/r.s l.odn o llllll1lio J'ica ~ll/JcdoJ' .iJIIC uorn1.11lm~nte lw elwoa.< 
to~·rt:'i'lr.'iar:os dll'i'fOIIt: sa·i,,· nw:c.-: 'IIO inl.or·inr· do Mn1•nnllfio (\ 
r·wnll'n jf'tllo. nssim. uma eonclicJ[ín mtl.ural cht zona~ não .j pl~mn~ 
:-â\'1'! ill\'O!.'llP, eJl'J Ulll dndu 'Jl1ronwnt(J, I~SIU- liH'SirJH COIII.iit~fio 
eumt:. Lllna foJ·ro uudm·. liJ, eomo 1~:1l.ú no 110'::·50 pnJ•neüL' 
(Y. 1'1. S\l v.:': «Ouf.r·a cou.,a diziamos do umn. mwmnlin elima· 

·J.r.l'ien. de um pJ•u/onH·:mH,nto insolil.o dn. csta(ino dmvo.sn. et,l. · 
E~lu 11iio 0, porém, a nai.U'I'Ctn. do 'J'n;eto allc~;ado> . 

.\. ÍIISJWCf.Ol'iH rJI!iXU., poi;;, dP HUSf.rmlinJ' :1 Jli'O!!CdiCllein r]a 
r·nziio ou J'Ull{)'am,mfo, pt·imit.ivamonln invocadG, c passa a ,.,,,. 
t.ndnl' o enso l'lll qu.,,l.fio no rJtW elmma •o seu n.,pocto ne:IJual», 
o r•[·onomir:o .financeiro. Lr.mllt'.:t r.ul.fio (JtliJ o n. XV! do a ri.. li(i · 
da l'if;'rul.c Joi da dr!HJ'ICZn uu.forizn o Governo a pmrog·nr os. 
g·J'I'rtUlS pnl'n n. eoneJusão do üht·a.'i ú:-< emtHezns que. em cnn· 
.~·,rqnr•neln. da iWIUial (!r.iso Jimttu~ciPn., nlio pos:oam /er.minar· uos 
Jll'aws n. r)tl'" :'n olll'ignram nnl.eriOJ'llH!I!Le n Hll3. A •Compu. 
nhin 8. Lu'i~ a Cuxiusr,. esllí ~rx/Tt·etldo, d.iz u h1spedm·ia. as 
o:ll!MNftWJ\ci•ns ri a lll'istl cconomieo-J'i mt uceira nc·f,u a I; r• não l!l'll 
'JH'I!ti;o cli~roJ-o, desrle IJIHJ sr ;·.abH qnn 110 mu'ntl'o. Dl'gnnicn 1.1 

soeial. /.urJo L\ snlidnr·io, " n. nrw ~I_!/' nquollo:o: n quem as crb'f!.,;; 
Pllri'ÍiflltWL'Ill·, /1odo~ os nm is puclceem eon1 :1~. port.m.·haeõ'eioi tio 
Ol'fh•ln P(~onomh~a. · 

Entretanto, si bem quizermos ajuizat• da situação da dita ~OIIl· 
panllia., poderemos lei' uo Dia1•io 01/icial de 7 de outubr•o rio anuo pr·o
xirno findo o ultimo relntor•io apt'CSOiltado em assembló:L geral da. 
mcsmn, o no!! e se diz: «0 estado financeiro do nossa empt•ez:L' ú 
prospcr•o, apezat• da baix:L vcrifimtd:t oios titulas da divida publica. lu
torna. E>ta diroctot'ÜL pl·opoz a distribuição do u1u dividendo de 12S 
po1• acgi<o e por somostr·o, ten1lo levado a J'undo do r·eser•va n illlfllll'· 
tancia do 186:000S e 11 fundo do :unortiznçflo 372:000$000 "· ·. 

As out.r•as razilcs que :L inspectol'ia. aponta om l'aYOJ' da c! i ta com· 
p;mhia l'Ol'lt/11 ;J.S UCtOJ'lllin:uJa.s Jll'Ol'OI\'IlC,ÕCS p:ISS/Id:ts, llOOJ'Ol'JUO diS"I.· 
mos uo parr.cor• antol'ior• o, portanto, já ostào destituidas do v:L!ur· 
que a inspectol'ialhcs quer· dHl' ainda.: ' 



... 

Ponderando o que diz a inspc<ltoria sobt·e as conscquencias da 
oventualrcscisã.o do contracto ou abandono das obras, nito nos aba
lançamos ~~ aconselhar esta rescisão, si bem que, representando osta 
estrada., no seu prqjecto c na sua execução, um tal cumulo de inrc
licid;~dcs administrativas, gente h11, e de peso, convencida de que so
lnçtío eonvoniente seria justamente o abandono ria. obra, porque os 
eu cargos pezados que clla está. causando par11 o Thcsouro não set•fi o 
tr.o cedo compensados pelos serviços que possa prcstat•, construída., 
<·amo está sendo, ao longo de um rio navcgavel ou que, facilmente, 
se tornará uavegayol cm qualquer ópoca do anuo. · 

Uma dns causas do. exaggemdo custo r.ln ostraria (r; lieil.n 
prm·rJ• que e lia ~ahirú pm· ~00 :000$ atlJWoximadanwttl" o ki
lomeJ,J•o) está apontado no offieio da. Inspectoria.: vem a se1· 
filiO O G'0\'11/'llO, !)01' ,,CUS 3g'COIJ•;;, o)lll Vf!Z de clnt·-l]lr. Ol'den;; /]oo 

· snrvit~o~ l.c!ntlf!Jün~ a fru:ilitaL· n nndnmf•nl.o prog-r·r.o.:~ivo da:-; 
linhrt mandou aLuem· esta Plll pontos de tal modo distanciados 
UJH; dos outJ•os, CJlH•,dcste fueto t•e;;ultamm, ;;r•m duvida, maio
res dif!'iculdadr1s parn. n consl.rueçiio, niío só do Jlantn de vista 
dr nclministl'Uçiio c fiscalizaçfto, como de econnmitl do ;;ervicn. 
qum• para n r•niprezu, qunr pam o 'rhesouro Nncdonnl. Deste 
:J'neto N•sulta a sil.uuJ;ão omllnrar:osn pul'U o Governo de l.ei' dr' 
ll'eceber I.J•er•.hos de linha que, dr.pois de sr!is mezos de con
servncão pelo emp1'eitniro, tr,rãn· rJn S()l' nonscrvados, pelo Go
verno, smn PJ'O\'f•ilo al:;nm, pm•rptr> uinguem d11lles sr' JlOdet•ú 
n.pproveital', obJ'ÍA'Udo n sncrs;;ivns hnldr•nçõ>'S pum. o,; navir>s 
que transitam pelo Itapicurú, · 

Em o nosso pn>receJ' anterior I.ratri da nncossidndc d>' 
serem concc1lt1'!1do.~ o,ç ·trabal/lo.ç em ordem dr serem con
stt•uidos com emlf.inuidndc os lt·echos succcssivos ria estt·adn, 
apontando, cnt.ão, que um dàs !'P.Sul!adoH desta medida sel'in 
·rcriu:i1• a smmnn. diNpmulir/a com os tmnspm•tcs fltwill~s: tal 
medida s(Jt•ia estobelceirla com nmn dns eondicões de proro
gacão. Viu-se fJUr n Tnspcctorin tratou do caso, apenas pnt·n 
assignálm· a r!xistorwin do inconveniente, sem deolm•aJ' .porqur• 
,i:i niio !l!'omovcn o remedia contra ellc, ou n qn,> a impediu 
do rr~mcdiar, sendo omisso quanto no· pnrecet· de sr' in~luir n 
medida dn rJUe >>' !.J•atu como requisit.o pnt·a a. dilntntiío dr> 
]H'UZO. 

Tt•n·l ando de outl'n:i r·.nwms dn ü.levnçiio do rt!.~ln da es
I.J:ada, diz n inspectoria (J'Is. ) que,; Ol'roneo n ,juizo poJ• nó., 
nxtPJ'nado rio que ~ aqnellr' custo ,, rlr.vir.lo ;í tnbrlln. J•on;plP
mrnlnt• », 

OJ•a 11ão arrit'mnmo;;; -tllW a r~lrvnr:ilo rio r·u::~lo .Hí ~_: dt .. 1rida fi 
applienciío ·C]a tnbclla eomplomrmtn!', dr so!'lc rJIJr. nquclli.o 
« nt•J•oneo » rln pJ•oposiçfio do vrneravel SI'. instwclm· J'cdeml 
rins fo:st!'a·rlas e;;t;í denol.nndo uma J'nlhn na sua ei,J•r:nmstWJW.ãll. 

Como lrmlJJ'amo;; neinm, no JlUI'!'eCJ' anl>JJ'iOJ' nponlaÍnns 
nomo umn das r.nuRn~ dn (•u:;;to j~xngnJ·arlo dn conRil'uccüo o 
ul.nqllr.:;· dos 'tn\lllllhos >'!ll· ponto;; multi pio;; da linha 1.• ns tiOII
srquontr;; rle>JWl.US r.om n;; tJ·nn.,po!'les rJnvinrs qur de otll.t•n 
,:l't'ii'llla sm•inm l'Prlm:idn,; '''f;Un1J'o diz .o r•llgrm'hnil•o .Palhnno rlo:J 
,Tesm no clonunento publicado no Diario 0/'{icial, elo ~i de no-
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vcmhro de 'lO·! a, dr. orrlom rlo minisl.ceio, ns )l!'cçn.1 desses trnn
s1wr/es ·"ín '''"" 'l!nzr:,, .w.prl'iorfls nos rr•w r;olmr.rin qualquer 
cnm.pa.nh:ia rir: urw•Jffii('IÍO dn ri11 lln}UJI!HI'IÍ,) 

Hm sog1dda 1'\ quo no llfli.'N~n,~ de :!0 do l'ovorc.iro passamos 
a dimr que « olooll>lliOS rlü 11mn oul.ra nnlut'C?.a csl.fio eoncor
rcncio pnl'fl eneui'Cei't' r• eml.n da nsl.lwln » (l'IH. ) e Clli.r•cmos 
n ·nos Ol'IOIIPIIJ' !ln lnbc/.la cnm]lleuwntar de p1'11('os nppro\'ada 
pelo rlccreln 11. !1.027, do 1.1 do oul.nhm rJo liHI, c que r,
oh,iccl.o 1lo qtw chnmnmos n .'/" )litrli• du;; in I'Mmnc•ios prcsl.adns 
pcln insprr.lnrin. Rnht·o n qtwsl.fio olln enl'iou o oft'ioio n, 318, 
.(pnpol 11. x;,;,_., n n qnf' sr• I'•• I' PI'" n i>l'l'ir.•.in. n. :H9 (pnpcl 
n, 812-11,). 

Esln quesl.ií.o ::mhrlivido-s~ cm rhms outras: 

a) O r.lo.~necrln qur n inspor.lor inlor:ino c!ccidiu que «nos 
l)nso;; de iluplicidadr. do Pl'oços para mn mesmo l.mbalho deve 
prevalenCI' n du dnl.a po~lr•l·irw, f!lll'l' !.r•alll rli• all.ol'açfio para 
mais, qne1' pnt•n me11os, ]10!' isso qnc o r.JI:il.r.!l'io que predominou 
a all.emt•fio J'oi o de cot'l'i~it• o primil.ivo ru·r.>ço ». 

/J) a dr•1nrrnsl.r·:u.:fto f!ll" !li'f'l.onfie te~· l'nil.o o preclaro in
spe~·IOI' fip q1w n lnllolln enrnplr•menl.nl', m•!smo npp!icnda 
nomn r.osll'r SPIII!n. 'Vf!iu lihnl'l.nl.' o 'rhrso.u1·o de 11111:1 gmndrJ dcs
poz~ IJIIP. ~rm r.olln, fJt'n l'nlnl. 

(ln:lllln :1 qnr.osl.fin a): . 

J~' innh:~lnvol n nns~n rnnvirr:fin, rxpPcssn nn parecer nn
lr·rir>l', q11r. srnrln a l.:rhrlln c.ml'Lp/r!-nwutm·. como inrlicn o sou 
l.il.uln r n TIJllilnt•nJ:fto sr.~'IJilln dr.,o sotJs :JI'I.igos. qne J'nz se
iftlrmr.:in :'! nunwl·nr.;iio. rln lnholln "nni.J'nel.unl, elln s6 devo ser 
app!ir.mda qr.1:111rln r•rnlnwnlo r·nn;:-i:mn1• Jll'rr:n rir unidade não 
pl·rvisl.0 na l.nhclln pri.mitivn,·nos cnsos em que ·realmenl.e 
'"Hil]1lr.•l.n :J'' nnirlnrlo~ rll'stn, ~,·, pnr!rnr!n ns ilnplicnlns rlc pro-:. 
en.' ,,.,. lrvnrin~· :í r.onln de riü~nuirlo ou p!'eoccupnçfio innrimis
·'·il·rl r!f• mnlhnJ·nr ns p!'rr.ns rH·imHivns, o que era burlnr .a 
NIIIL'Lti'I'L'Tir.·in pnhlicn o, pnr.'i.n11Lo, ]ll'onerlcr immomlmonto. · 

.1\sln Llirsp l'ni !l!'ilhnnl.cmcnl.c Mf.llilnda nn Inspoctnrin 
F••riPP:t! dns 1\si.J•nrln:;, prln> engon,lJCiJ•os Pnlhnno do .Tcsus. 
n!Jr•l'f• dn ]'('S]IIII'i.ivo rlisi.J·ir.·ln, ,, RnriO\'IlliiQ. rios nci.s•, iwtunl 
r.•lif•l'ro rln sr.,,r.,:ãn. l.oehnir•n .rln nrr!smn J'epn1•1.içiio (v. doe. rio fls. 
r.R a li01. ,\ns pfll'ri"'I'CS r.lcsl.r.os r!ignm• :l'nnccionnrios nos ro
pn!'inmns. 11111..'· niin srm snlicitm· n al.tençfio do Sr. i\linisf,J•o 
pnr.·n n l'nrl.n r.lf' rprr, 11fin nhslnnl.r rsl.r~ p:wrr.e!'r.s, l.fio clnrn 
'' inr•isi\'nmrnl.r rrnil.tir!o.'·· " m:ín grnrln nn np.pelln que foi 
l'roiln nQ ins,wr.lot· pn1·n snhnwl.iel' n qnrslfin an Rr·. ~linisi.J'O, 
rlror•ir.liu-n J>Oilln mnsl.r•nmns nr•.imn, qnanr!n, mn so 'i.rnl.nnclo rio 
umn qr.JL'·'·iiirr dn grnnr!P montn, quo nl'fPcLnva o :mgmonl.n do 
rrwnJ•prr,, rln Tlwsnr.11'n " nãn n inl.rrrsse rln insponl.m·, cnm
pl'in n f.•.'-ir• mnsl!'lll'-sr mnis lnnnildn, pnrn não (friwr mni,s 
esrr•upnln~n. ,,i sP l0!11h1'11SSP qun «chnwu 'IJnit a11ce sa balan
ce )Jm•Nculi•'1'l': l'cduwtinn ct la. socii!t•: 1101r.1 a)l)Jl'(•mwnt. ct 
nous {orccnt a nou,1 ·,ycrvir rlcs mame.1 pO'icls. Car l'Rommr. 



sr.RRÃO r.M H m: .TTrnrro nF. 1 n 15 

rltlit :iurfr!, mrrls ·il 11~ nliit 11ns ;iH-<1~ r/aus la sens m.nrnl». Uns 
dc•!-!Pil\'nlw•rn rnni.-: qttP nnl.r·n . ...; a .o.:nn 1.•.nn~eioncin mornl, nc
cre~~·~ • r ri:~ r rrn~. 

l·~sl'nr·<.::111dn-sr po/:r .ii~Ri:il'ienr;iio dn ~<'11 nclo, rlocidinrlo 
do •·n;;n, S<'lll al'l'r•l'l:rl-:r. :í :rni.OI'illndn .'llprriOI', rruc o inspector 
fn1. '''""id"r·:r•:ií"" q11" <'•nenlwenn1os 'nh n Ut.nlo rio parte 
JH'l'lillliutu· r· 'iltfi'Otfll,~lm•io do snrr ~ rd'l'if~io 1t. :Hn. de ·12 
d.o mn in t'tWI't~HI.n, eonr.;idt•r·nr.:õ(~."l r!sRas .i1í ex:n·ndns no offi
c.io .irJnl.n, du nw:-;nw dn!n. 11. ::.'IR, ·AIIi n in~per~LOJ' t! conLra
diclor•io o Ynm nllc lllf!Rmo om apoio dos r<)flltl'OS qne achamos 
{/o nosso """"'' l'awr· rm J•nl:rr;fin :í n/.l.il.mlc rlartnellc J'nnecio
nnrio. 

A' TnsJH•nl.ol'in CllnlJll'o, rlir. olln, < oh;wr•vm· o l':t%01' observar 
esl.rif'lnmnn/.c os contrnclos», nfio lhe snndn pormi/.l.ido, sob 
quall!llül' pr·clex/.o m·roog·m·-sr o rlirr.i/.o de n 1/.<>rn.r· ou consentir 
em n/lrrn<':fio ele nlwi::;:H;iíos ncl/r•., exp1·essns, mesmo quando. 
n. sou .in izo, l.rw.~ olll'ig·acües III e par·eonm emür·arin.r oo 'i11te .. 
?'es.w fio 1~.</mlo, t:11sn <!ln. ,,.,,,,, (ol'lllflrla 111l r:nnoir:("io, nenhum. 
ou.trn Jll'!i<JtHii!lumll• l/w ,: Jl11í"lll:it/'ir/,-, " '!l<io .~à n ri<: lcvnr, nos 
devidos krmns, oo rwnhr:duumln do 1wdc,• r:ompclrmlc, sua 
OJl'Ínilio, W'1rm Jinn hru/a. riu.~ '/'f!.~Jmdhms JfNma.r,; f! 't'a:.tjcs .iusl·l{t:
ca.linn.n (n ~~·iplw ,: da l.J•ansr,l'Íp(:fio), .Tusl.n.menlr esse pro
SniYo si, pnrn. n /1nni·ndn fum,,ionnl·in •<"/11." J<l'<l'i<i<' n Inspe
cl.m•in, doixnu olln dr ohsrJ'V:ll' cm rclnr;iio no caso rln lnbr:lla 
r:O'IIIJJ/.rmwn/rrr, pois rlecirliu-n r mnndnu org-anizar !'olhas de 
accórrlo enrn /.nl rlr.rlisfio, som dar r.•.onl.a, nos devidos termos, (, 
aulor·idnd~ srqJot•ior, sô o fazendo em vir/.urlr l!o provocação 
ou pmmnofio ria Socro/.nrin de Es/.nrln, quando surgiram os 
effei/.ns rlaqmlln rlccisfi.o inspoll/.orial. Aos inlnil.os que pre
sidil'lllll PSI.a promo•.:ITo, l'ri/.a /H'in'IO.irnmcntc nn proprin Tn
sprdnl'in. cliJ·ccl.amcntc ]lelns en:;:enlwiros Palhnno rle .Tcsus, 
o nnhr<~ insprcf.nl' qnnlifien, nfin a/.innmns com qun propositn. 
do « IH'Oillnrln/.inin prol.rx/.o rJ,~ mrll1m· sorvi!' ü f'nmn puhlicn. 
RuiYo si, pn1·n n l1nm•:uln. /'nnceinnnrin que presir!r n. Inspo
etot•in, a cpw /fio avull.nrlo:;, ~~IHm.rg·os cln nncfio er;l.fi.n Pnfrr.~u0~. 
en/.nnrl" qur :'1 no•:ITn rir SPJ'I'ir· n f!:ll!Sn Jlllhlirn ,: n qur S<1 , 
rrl'Jrl'.l.<• no aJ•doJ• wm qn'r o/Ir suslf'nlnn o Jil'P/.nnsn rlirrilo ela 
Companllin. R .. Ln ir. n. nnxins nnFoi Z o/n pnrn ns (}t~RJW~~n. J!'rrn.o~ 
c dn :1rl111ini.;;;l.rncfio. nãn nh~!.nnl.r. nR il'l'f'llmsnvris ·,·nzfí(·~ mn 
prrspir·uanwn/.r arlrlnzirlns na prnp1•in TrJspon/.nrin nos parc
C'l•r·••s qnr' ;;JIIliJ•mn nn insprclnl' (vir!e fls. 70 a 71<), 

Tamhcm qunndo /'ni drsln f]nnstfio. o inspcf'i.nl' hnvin rlo 
f.r.J' .in!!(nr]o, conl'ormr os 1\nncci/n~ ·qun rxpcnrlr a:;:nm, que 
aqtwllrs pnJ•rr.rrns se inspiraram mn r:n}m'c/ws nu scutim.r:-ntos 
c.l/1'1!11./ws no rlm•m•, pmmJl'!lnrlo-sr. m•hil.rm•imnrnl.r intrrprc/.m• 
dispnsiçíies e!nl'lls e ji)'(•r.isas, r.·nnfl•a n.~ prinr.i1rins (!CI'acs rln 
rN·rc'i!D, r/n lnrrir.•n. e rln. 'Jnnrn/. arlmiJJislr!tllM.- Rrm fAzer nnvo~ 
eomnwn/.nPio~. (I n cnsn rir lmnhr•nrmns o IJLW nr.imn /.mnscre
vemos em ft·anerr., cnm o n~rlil.amrnlo r]tW fi1.rmos, 

Qunnlo ú (Jtw.•l.fin b, ns.oim r!o.~ii!'nnrla ncima: 
E' falha, C' ~rm ronsisl.nnnia a r.Jrmonslrncfin qur preten

deu fnzcr o mspcclor do que n tnbclln complcmoutar, mc.;mo . . 
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HJlpliendn eom o aPbiLl'io do que s" l.1·nl.n. veiu lihl;l'lm· o 'l'ho-
:-iOU!'o do tuna gJ.'llllde dnspnza. · 

Conslil.uiu -o a1·gunwul.o riu iuspüdlll' "m enkuln1· o ll·nns
pol.'li! do c~in1onto P,Í)]O~. nw_jos cwdh1i11.'ÜJ~· d(! um I~H:lo, t!, 't.lu 
llltLI'tl, pr.lo I'JO IJ,npwui'U. J'nra o lll'lmeu•o rms0 Sül'ln. upp!J
,;ndo o n. 1.11 da tahellrt IJOili.I'IWtunl, isto tl, ~O r•1i' por mel.i:o 
~:uhit·n .. , po1· decnmelro: pam o sequndo, ü·nnsprll'le pnlo l'IO 
HapieUI'Ú, sr1·ão upplicndos os ns. 187 c 188 da l.abella com
pltmlt'nLnl'• .islo tí, tr"s réis fJO].' lonelndn-!lee~mel.ro. 1\l.tí 'l!JU 
.kilntnüLI·o:-:. Foitns ns comparneons, aeewwu n m~pt.mLn!'IU urna 
v:lllinl.(t;m pnt·a 0 '.l'hcsom·o, só cm J•e.Jnção ao l.l'nn~pOI'I.t; do 
t"dnwnl.o, nn i1npo:·Lnnr.üt dt~ f.t.55.2:~lü5$·'170. 

D11 ouL1·o Indo. mandou a inspeel.oria ,;nleulnl' ns obras 
Cill•J t·eem duplicidnd~ tlt: p['er;o. Applicadn;;· tun:1 e out1•n.• /,.J· 
Jwllas. :wlwn-sr. que da npplicaeiio da. 'lnll•llla wmr,femr.nl.al' 
J'nsnliou pat•a o Thr!smuo, nlé então, o niwar·g·o a. maior de~ 
·l't9 ;r,~0$80:3. 

Bal:lllecnndo os dnllS rcsultarlo,. c'oneluiu a in8pr.clOl'ia·, 
no seu D!'fieio. quo honvn umn economia dr. (l,lj02:H~5$Gf>7, 
l'nsullanl.c da tabella eomplemonlnr, t:>m b~11r.l'kio t.lo •Pl'HJ•io, 
rlr.virlo ü I a beiJa complcmenLar. 

() :ll'f:Umenlo ,;, porém. r;specioso. r. n unir.a lof(irm qur. 
lldh! ;;,. I iJ•a é• que, l'ClllmrmJ.r;, p~l(t 1H'i!f'r.rcnl1itl tio. JH/u:lla 
Nl111)Jlc•menla·r nos ea.<as de dupl7culade com. a t:ou.trcwlunl. 
t:rioitWII·.~e altJ nu(Jra '/1.1iJ. anornr:nln tlt: dt:.~pP.:a, ,;upel'ÍOI' a 
1J,f!,!onto", pOrcJue n obLencão r.Jaquclla e.irr·n de 9.Gr.2::JGi>$it70 
rwovoiu de uma opernQfi·O de qu:tnlidtHif!S helerog·epr•ns, qtmo;; 
os prc(jos do n. U L da tahelln primiJ.ivn. eom os de us, :1 Hí' e 
:I BS dn tabr.!Ja. eomplr.mr.ntar; estes ui !.imos Jll'ccus· não en
!.pam na eal.egopia rJ.os Jl!'et:os du.)Jz.it:e.s: são precos <'Spcc.incs. 
pat•n trnnspot'l.us d:" uma dctcrminnrla na/.u·rPza - os ü·nns

']JOI'f,es Jlelo rio Itupicm·ú, entre S. Luiz a Caxias - preços 
osles qun .iú linhnm sirlo c~tahelecidos pelo aviso n. 'l!H, de 

• :w r! e setemhm do 1011, quando foi UJlPJ'ovada a. lnbella. com
rliomcnlal', por rlern·cto ll. \l.02'i, elo 11 de out.nhro do JnJJ: 
P o dilo aviso .estabeleceu. rlt• aeeôrtlo eom a clnusula XVTl r 
do r.on!.l'ar;Lo, fJUc rczn: 

«Pn1·a as ohrns eujos preços não estejam incluídos Jlfl 
l.ahell:t (t:lausuln XVI). o Governo cnlmr:í em acc•kdo com a 
~>nnt1·ndnnLc. o, caso não chrl.(no com esta n acet'tl'do, scrít rL 
nJ.n·a. I''"JWr:fiva feil.n ndminisl,•aJ.ivnmentc 011 prln NllJlt'ri
Lt.•il·u ''"lll quem o GOI'QI'IIn eont.i'nclnr.~ 

E, ·tlnrla n naf.urrzn· dos l.l•anspOJ·Ies " a sHun1:ão rios. J.l:n
halhos rJis;;eminndoH f>tll' toda n exl.imsiio dn linha, •'l'n im
]lJ'r.srdnrliw!l qun fiensse pql,nbr.leeirlo um pt·ec;n qu~ não 'fo;;.'" 
:fnhnlosam~nt.o dt;sproprll'l.'innudo eom o misto l'(mJ u r'onhceiúo 
elos m~smos l.l·anspoJ•t.es r.. pOI'I:nnl.o, lt•~ivo pal'll o novm·no. 
De s•wl.e fllll' .. ,rJ•in um nhsll!'do e um :J'ncl.o inr.oneehivrl fJll" 
o now1•no, pop moio do n~c.C>ssm·io nrct\rdo (hom vnnln,ioso·, 
nli:l~. pnt•a -os rml.proif.eil'Os). não se tivnssr t~xonornrln rJn
quolle encnl'g·o elos \l.OOO c Iunlos contos que. afinal, :'L viHla 
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cio exposf.u, uão J'I!Jll'f'Set)ln. LI! na nmlngen1 I,J'U1.itla.JlC1n .tal!l!il't 
compil:·mr:ulrtr; um:-:, a ll11ptwl.aucJa. de utna dt.·~JH.'Zit. ltl!l.leltl, 
qw!. t'ln l'a:;u ali.;'Uill· !'31.!1'ju lifdlo a-o GüVL'l'llo .a:o;~Uillll' • 

.l~m uHhna amtly::o+.', o i.ll'l:l'umeulo t! dn m+.·~nm l'ul'~~a q~t•.: '' 
l~lll)lf't~).;'iltln fJO]O illS{IeeiOI'• quundo, Olll ahOIIO de :-iliU. deelsau, 
'"·msideJ•ando os Tll'Cço,- dupliees da lnhnllu r:ornpi•!JHIJ!Iltll' 
a-o~ preços ~ubsl.il.ul.ivos oJn l.nlwlia ·ccllllt·aclual, invnea a d•·
e.isíio Uo :-;, .• 1\Jini:;l.l·o, alLerantlo p;.u·a mni::; " fll't!~O d+Ji'i. dOJ'
llllliÜes I'OI'Ileddos por oJuus fJtn!ll'e~us eonlrueLunl•!ô d" lllllw:; 
fcrt•eu,; nu llio Gt·andc i.lo ::!ui. 

Não h a simil~, porque a dt!Cisão do Sr. Ministro, quuul.o 
aos th.ll'lilt'lltes, l.eV·f! por .l'urrdnment.o o aug-menl.o dus di
mrmsües do malf'J•ial, ile SOI'In qur! não poderá haver duvitlu. 
Hübt·•· n. a pplieuç;1o do duspacito, sempJ'fJ tiUC se Wl'i l'ieal' tL 
o~OJHJi,:tiu do uugrnenfo a que l'it:Ull subordinado n 110\'u fH'e,;o. 
Jsto .:, do rna is eonunum bom-senso. 

A' vista. de tudo .Que vimos de cxpendel', opinum tlllt!, 1111 
enso do Govt~J'Ilo J.'f!SOlV(-!J' a r:oncessão dn proJ•ogn~;ãu J'equc
r•ida dtJ vrnzo reluLivo no 1J•oeho de Caxia~-Codú, a~t;inl tam
br•m a JH'OJ•og-u~•úo até 2'• de novembro · d'! Hll5, (eont'OJ'ill'! 
indie:t n inspectoria), elo prazo para a Pnl.t'e!l'a definitiva de 
Iodas a~ ohru~ da esf.r·ndUJ - seju ·esta concessão ,,uiJordmad:t 
ús segt1inles condieões: · 

•· t", eoneentrnção dos trabalhos. ••m ur·,km a ret1u1.i1' o:; 
.encnt'i'O~ elos lr·ansportcs !'luviacs; 

211
, t'Clvisão ~~ t'u.são dns duas Labcllas, em .-H·dt!lll :1 :;fll't .. Ill 

Pl.illlillilda~ n~ dup1ieidndes e cOJ'l'igida a l'ed:te1;üo de et~J·tu::~ 
numeras da~ tahellas, que diío Jog·ar· n duvidas: 

~". d••si~l.eneiu, pOI' pal'le rltl compaul!iu, du dil'•.'ilo {t, 
eon;;tJ•tw•:ão do rumai d:,, Huquy, viôl.o que e:;f,,J não mais ,;e 
justiJ'i!'a ho,ie, pelo inteiro nh::mdono do pi;O.it'do de con~Lt·ui!· 
um pm·to naqueila lormlidade. 

Is lu posto, passamos .a 1.1 izet· sobre u tJUH I.' I a quesliilf ou 
parte cm que, rJ.isvirLuando intençücs 1.• !ll'Oposil.lls noss,)s, 
ao cmifl,irmo~ d<•sassomht'tHlos o pm•eeet• de 20 de J'•.•verr.'ii'O 
ull.imo. o Jll'O\'f.H:f.o insp•.'r:toJ• J'cdeJ•al dns Esf J.•adas nos im·e
ctivn n 1wct.isa ,juntamento com o digno ung·onhr~ii'O C'lwt'n do 
disLricln. Palhano ele .Tesus. · · 

Dn nada Lemos que nos jusi.iJ'icm·, POI'fJUC as uccusaçürs o ' 
iJrvndims lJUt' nos assacu aquelle chefe de servir.o l'evcrtcm 
contl'U o mesmo, t't visla ciiJ Ludo qur. acima J'ieou ''XJlOSlo o 
das consiLIPt·ar.ues q1w hll'gamenf.e podflt'iamos :f'awr· sollr·e o 
cl'iteJ•io ,. dist•ePnimr.nto do illu~ll'l' inspcefor quando formulou 
uma tal 1wuu~a(!iio. . 

E' de nota1· (il!;<df• logo (JU0, ~e qucixanrln do minlm acri
monia ermtJ'JI nll,,, o f!Lli' t!P modo nenitum esteve no uosw in
tento, não ,,:. inhihti. contrrLnnto, dn iJ'l'llgTII'-nw a in.iuJ•ia rln 
qun e><lnmo~ ;;cJ.'\'imlo t't paixão. despt•ito o mti r,; do engenheiro 
J>nllwno rio•. ;rr.•n·' •J mais ctne nmbos liw111os • em visln um 
fim l]LW não foi o intm·rsse publico •- ~ p06so nl'irmat· » di~, 
com pl'otcrvin o inspector. ' 
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Neccssa1'io tf que dc•·Tn•·e 'r••n7 o {hn qne tivemos cm vista 
para Que nf10 J'ique atiôiJtl al~ada 11 clt!ivosia do inspector. 

E' de nulat' l.nJJlbem a. imolwreucia du St', inspcel.or quando 
rnt~ aecu~u dt\ rJLtei'L\l' at•vor.·:H·-me rle ecJisOJ' dos stmti uclos c 
cnLL'etunlu aJ'l'ol;'uu-:o;P a lll'td.eru::io dt•, iJJIIÍ\'ÍllliiJUI.e, fmwr-mc 
udvr.~r·lcncia."i ~oiH'e JJJiulta w~t;.;io eo111u l'nneeiuJHLI'iu. 1!.!' 'falso 
o S1·. inspet:!J>J' r]uttnc/o nl'fit'JJJ:t /Jtti'Cr-1/Jc di/,o I]UC porfia ft~zcr 
« HyndicalltJia., » onde cnl.••ndnt· :Juuvunicntc niio pJ•oJ'ori estilo 
palavi·a-~~~ndil~aucia:-~, n (JUO llw r·usJHHH:Ii ulwt·giearncnte, re
pr.d/iJtdo a sua illlet·pellao;io, /'ui quu pmlia eollwr infornmuões 
uudu t!UI.cuues~e, sw1 J>l'ecisat· ua lieeu>:a deJ./1'; c tiig·uiJ'iquei-lho 
ruais que lcJ•ia sido ociOtiO dirig·ir-rnc a ellu, JlOl'lJU>J ,itt~ta
nwnle n/lu cru suspeito no caso cm quustão, dada a J'al/.a do 
compel.eucia eum r]UC elle estavtt dccidiudn "oure a applicução 
dus ]ll'CCOS, . . 

Quanlo :í qucstfw de Jmver ,iunladu unm eúJ>ia da labella 
uompa ral.i va o:·gauizn dn. pelo eu~;cuh oit·o l'allmuo dfl ,/ esus, 
tamh>!ITl uão lm de ~uc me ,iusJ.iJieu:·. U iusper:l.uJ• llflu l.ii!.hll 
nc:n diruil.u:; LI>! au/.ot· JleJIJ d>! pt'OJH'ieJ.al'iu :;obre la/ J.abella, 
fJUC 11tio U!'a IWlllJum ducuwcu/.u tieeJ'eltJ da rcpurtil;íio; c/liJ. 
,ioga eom >.•l>•lfl>!lli.Os que tJ.~Wo publicado:; o, porl.anto, au al
caue~ de J.odo:>; :J'oi-rrw na/.uealuwn/.e, ,iusl.ifkadumen/.c for
moida eulllt> uleulfJill.o do estudo, l.cudu-mc parecido eouveui
eul>: .i uu/.al-a r:orno esclut·ecimcnto para a decisão do Sr. mi-
n istt·o. · 

..-h~!:J·u:;ee ·di~ul' ·quu llle llolll'il da euuvur·gr.!l'luiu um que 
csponlauenuwni.JJ nos vin10s a eneu'11/,J'tH' eu o Dr.· .. ,/:'"alhano, 
J'uucl!ioua:·iu por lodos os l.ilulos di;;uo e ornamenl.u da classe 
e l/ll" nos doeuuJeHLos de J'l~. :i'7 a J'ls. 'i\l J'uz a ~ua clcl'esa •. 

U inspciJI.<>t· o ar:eu"a de se /.eJ' di tu « UJJJ ruvol/.auo eun/.ra 
a ti01~iudadu », 111n~ (~ pruei.~o outeuder a uxprcssão e eeJ:Lo, E. 
Jlaguul., u aul>ll' tlu "Cul/.o tia 11wumpetcuda >, jusUI'imL fL ex-

. pL·c::;são eom a::~ ::;couiaLcs palavras: · 
«Les Hai.JJI'es fol'tcs su/)iôscnt l'inJ'Jue'lloee >.!e leur tcmp~ 

/.nu/. eOIIIIIJe i<JH ual.uJ·cs l'ai/Jius. SeuJurnenL clles la sulJissent 
iL eunL:·e-J'il. .1~1/es la suliisseu/., 11011 pom Y cécler, mnis pour 
se t·•':vull~t!l' uunl.!'e ellcs; on ·p'lulul uon pom· s'y coul'ormcr. 
J<nJis pou1· la !Jien eutumill'tJ ct puur s'en renclre compl.e, si 
l>ielll]ll 1 t)JlU~ :illll/. llllli!!IÚCS lt Ju COl'l'igCl', tL Jtt I'Cll!'USSel' UÍ ii, 
J'épUI'I!l' .~ 

i\lais uüo preciso Liixur.: vuu ser julgudo pulo Sr. Mi
nisLt·o. 

·1~1n ::!G de maio de l!ll-1. - /J'JJmeucr, di!•ectot· de secr;ão. 
}:stou de inLciJ·o ar:ctinlo co111 o pm·eeet• da ~ccoiío qut:i 

coucluu 110s seguinl.us let•mos: 
Xo eas11 tlu Goi'CI'JJO :·osolvcl' a eoncessiíu da lH'oru~;acão 

reqtwt•ida du .pJ·nzu rnlal.ivo urJ J:•uc/10 rlo Caxias n Codó, as· 
sim J.nut/J~m a prol'Ogn')ÜO ~Lé ::!'' do novembro do 1915, con
forme indica u inspeoloi·ia, do prazo pnra a entrega defini• 



tiva de todas as obras da r'Hir<~du, se.irt-,csta concessão subor· 
diuada üs SCHLI inLcti t:LlUdi,ücs: • 

1", eu,'slnwr;ftu r.lu~ lral.ra 1/luti "iii Olllern a reduzir os 
NtcUJ·~·o:; do~ Lranspor·l.us .l'luviues; 

:.! 11
, J't~vjsiu ~~ l'tJ:->iiu da:-; tluus tuhullns e111 Ol'düJJJ a Sf~J·em 

clinlillaUas as dnp·!kuLus P !~urri{.;·idas :1 rudact.:.ãu de eel'tos 
llU/tlCJ'us t..la.:; tahulla:; que dfiu IOO'ill' a duvidus; 

;_{", cJe:-;i:.;lt~lleia J.Hil' pUl'Lt~ f.!a !.!UIIIPlHJ!Jin do Jire.itu Ú C0ll"' 
slt'ucr;:irr r.lo I':IJll;il r:le llaqu)·, vislrr i]llc este uttÍis He ,iustific::i 
Jwjc pelu iHLrJit·o u!JaJJr:louu riu, JH'Ojcclo de construit· UUJ porto 
naquclht lucalidade. 

Convtjlll t~tH'J'itdf.· illJtli IJJtt eng·Huu tJUt• 'll<'l leilw·:t do pro
ceSso ohsel'vei: · 

O iuspedut· J'crJr.•J·at daH E::~lt·udas aJ'fiJ:tnu cut seu officio 
n .. :J.'!!I, de t::. du t:oJ:runl.t.' lllr.':t. de Jllnio (!'Is. 7, do vroeess_o), 
qUI! foi t~nrnbinada I! on.;unhmdn ~~~-·sta Sl)eJ•el,al'ia n Labclla. 
~UIIiplellJUllf:tl' de lll't'I.;OS il.j"lJH'UVUI.Irt [ll'lú d!!tWdO ll. !I, 0.27, de 
J l uc ouLUIJt'O de 1\JJ I, Lullu a ruvrJiia da exLinda llepurLicão 
J•\•UuJ'ill de J.i'iseal izw.:iiu das fi~:;Lt·udnti de• ."Forl'O. a que succe .. 
deu a udual. ru,prH:loil'ia Federal das Estradas. Isso não é 
'.~X ii C I. o, 

A tu!Jella fui rrt·gTtllizuda pela ltupal'Lir;iío J<cdeml de T!'isca
liZa(;ilu du~ .l~stratlas de Fert·o que, bou1 seu pHl'úL\el', a sub
nwLLeu :i appt·ovtu;ftu du Goveruo mu ul'J'icio u. l.GI3', rle 26 
de solr;mbt'O de tO H. · 

EuJ :.:G du maio de l!Ji·í.- J.ffun8u Jluciel, clircclor geral,· 

-
lnfoJ'tJJUUÜcs [Jruslauas tiUlJt·e u processo 11. :lO- C 14 c 

oul.t·os. 
Pagmuenl.o ú Cumvanhia ~. Lu iz a Caxias, empreil.e:it·a. da 

· r:onstmcr;iio ria Esl.rada dP Ferro S. Lui~. n Caxias, !JCios ·ll'U
lmllws·J'üalilaclos ur,ls suguinle:; trcclios du mesmu estrada: 

:oe s. Luir. a, EsLivao o. o, o o. o. o o o •• o o ·o o o •• o 

·ou• Ji' ,, ·,v·t a· R· 0°'Jt'J·o . .:.il':i!> L .._,1 oo•oooooo•oooooooooooo·o 

De llapi~urú a GucllimJJos ••.•••••••• , ••••••• 

De· Ros~ll'iu a TLupicut·ú. o o ••• o ••• o •• o. o •••• .". 

JJo Caxias a Cocos . .... o o o o •• o • o • o • o • o ••••••• 

ü0:5G5$722 
liO :571$01\l 

118 ;017.$202 

249 :054$8'43 ~" 
98:806$50-1 
61 :824$771 

·íOO :7 46$118 
D,csle Lotai almle-su ,a quunLia se~uiule, en1 de· 

duc1;üe.s coustaul.e::! da::; l'olltas· .. o ••• o •••• o :l'í. :'iilS$07'"/: 

resl.audo o • •• o o •••• o • o •• o • o • o o • o o ••• o o • o •. o. o 381. :~088$.0-1.1 

O t.oLal 240 :05·1.$813 csl.á livt·c du <JUUltjÚrJt' impugnacão, 
pelu <JllU ~ubmcLlu u Jll'Oj.cclo de uviso; mus nüo u.s outras mo~ 
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diJ'il'tll.:tjC:'ó, ql\fl, llJU [JHI't'!'H, tk•\'tllll SL'I' duYOJ\·jLJns IÍ ill:'lp('f!lOl'ilL 
11Ut'a a uxpli~tu;'fio da duvhla aqui ~~xpre::;sa.. 

Jlel'ir·o-uw ttu~ valoJ.·e~ a. deduzi1· cou:;ignados em J'ollw, u 
,\'U.bsUtu.idos l:orrtJctil!ltmantu, por outl:o~ valores nn. JIJC~Ht:l 
J'ullm ele wedição. Como ü vago H impn•eivu, u « CoL't·ueLivn
meJile :o não deixa. expliuatlo o motivo tln sulJsliLui~ão tlu un~ 
.prc~o:; por outros. 

~8 de ,iandru ue l!ilil.-Al/'redo JltJis .lunior. 

JJo :wcóruo. ~H tle jnneit·o de 191.\.-Frauciscu Cala::uns, 

D~ ucctlrdo. :.!3 de ,janeiro de 101.\.-Auynstu Mcue::es. 
Primcj.m suc~ão, ~O de janeiro de IOH.-A. Mena::as. 

,\vi~o :! l•'u~•!udu n. :.!liü com Ires certificuclos '-' !'otlm:; do 
HJetHr;úc:;. . 

. .PJ•iu;cim ·''-'!!!!fio da DiJ'•!t\tUI'ia Ut•l'tti L!e L:uulai!ilidacte, em 
~!I L!c .iaueiro de 1!11 i.-, Cosia .f!WÍIII', 

Sulmwt.to pt•o,ierl.o dt! oJ'!'iuio pat•:t a devolução dos du-
eumenlo~ da., uwdi~õeo impugmllas. · 

Em ~J (Je' .ianeit•o du J!Jl.I,-.1/J'i'tJiio Jlâs ,!uniu•·· Yi~lo, 
~J li•~ .iaueil'o du lVlo\.-Frrmcisco Cala:ans. 

A">i!l'lladu •'Jil 31 d1J jancii'O de JOJ L-Allflltslu .1/•:n~=es .. 

OI'J'icin 11. 101, de 31 d•J .iauciJ'u de l!llí, no ins1Jcctor :1'•!
tlernl úa~ EslJ•mins com o;; e•Jt'Lil'ieadu> e l'l1llta,;,- Costa JuuÚII', 

Add itamenl.o ( J • ~ns- !li .'J) • 
..:\ in~penLoJ.'Íil .Fetlt•J·nl das E~tt·adns }.JJ't~stn a:-; iul'urruu,•-õus 

l]lle llw l'OI'Uill solicitada~. .. • 
E11trdunto. flllll!O lt~JJ'illl vindo d:i Dil'l'el.ot·iu Gei'UI úe 

Yia•:fio um l'readn pedindo este pror,rsso, convém passai-o íL 
mesma diJ'IJet.uJ·ia, untes de suiJit• :í delii.".'I'IH;ão do Sr. miubLro. 

E111 '1:! rie Jr:tll'CO de J !11 L- /Jiol(•hiui. . 
l'a:o~:-;n :í TJiJ·oetot•ja GcJ•al du Vjacão. 
Em 1~ du murçu du l!JJ.I,-,luuus/u .llenl':cs. 

' 

~\, 211 St'I!I'ÜO. 
Em J:J d,; marc;o de .1!11.\.-Pi.'lo dit·et:lor gel'ul, ,/u.wi JJini:: •• 

J•j,;lc papi.'l J'oi requi;;iladn :'1 Dil'l't\LOJ'ia Get•al "'' Cnllt.aui-
Jidndu pm•a Sllhsidio no ,,.;(udu rJ, •tnesl.íit!~ 'u,;,~il.n•las 1"'10 
podido (1,-' j)J'OI'O!!Ut.:fin dr: ]lt':tW l't•ilo Jll!la eompatdJia pa!'a 

· oouelusfiu do I l'eeho Cnd6-Caxin~. 
l~s(.,, lll!didn (papf'i n. l!l C: 1·1) l'ni n iuspt.!i!llll'ill pa1·a 

novh~ iul'ol'HJnt;iies, :í vista dn JHll't!CPI' da me~ma l'iCe(:.fio. A m:;f.c 
Jlill'rt·r• qun ,; tlr! eapital impol'lanr~in " flll~sl.ão lllUilo s(•J'it\ 
a ela appliea~fin dos pl'l't;os da ehamada tal!t•l,la •:"m}Jiwu:nlor 
110 ea,;o t(IJ daplicidadt!. drsst•s }II'C\>Os ,, dt• impnssillilidad" dtJ 
com(Jtll'lll;fio, 111.1 ·~uso d•: liuplieatns. dada a ill•lr•t·ogt!lleidndr das 
duns tahelln., ('llJ n;uitos pllllLOô. Bobt•e e~LtJS pontos duvidosos 



a in:!ipf'dodn J'j-'~td\'I!U d~"liidiJ•, « du ·ue1!1'H'do eom u t~t·il.erio quu 
,iuJ;;nu ruais 1-ll·r~r·lado »; rnn.-: a li\'Oeal)iio d•! l~d í~ompPI.I.IJH•ia J'oi 
cunlt·a us •···gulilUlL!IIIus u e11nl.l'it a doul•·iua ultimamente fir
uwda rn•lu ::iJ•. ~l.i li btt·o· 1 w il\' isu n. :! .'J de J ·i do eOl'J!t!II te, em 
que !ambcut J'it:uu <'~laileleeidu ou, anli!S lembrado que não 
eaJ,e a in~pect0rin d"<:idit' ~obt·c Jo!'c.!'errncia de preços de uni
dade· de oJJrn, nos casos du duplicidade delles corno occorrc 
aeLualmeule lttl construcoão da E~Lrada de Ferro S. Luiz a 
l• ' 
~u:uas. 

-O paHa11 ,,mto das pL'e''~nt•'s folhas mediante a U[lplicar;ão 
· · dos pt·ecos Sl!]J:õl.il.uLivos, (!lll~ J'izet•an; ob.iccto de duvida por 

JHtl'Lo da DiL'Qei.Ol'ia Geral de Contahilidude, seria a sauccão a 
apr~lir:auão du l!reços mui; vant;~josos do quo o::; devidos, in
r.luiLins ne,lns JOlhas c oull·ns ,ltt Jll'Ocessadas. 

-A .i U"Li!'it•a•;ão :r,,Ha pela iiiSJWctoria no seu oJ'J'icio ,iuuLo 
11. 1ll:.', lle i dO COI'l'enlc, nfio· ,.;atis:l'a~; um .iuizo [Jerfcilo :;fr 
IJUdet'ill se!' l'oJ'lflUdo 'oiJl'e o caso dennte da exposi~ão dos 
J'aclos e duvirlus lllle a pi.'Oposito da tabella CO'IMJlcuwnlai' teem 
oecui'I.'Íllo tallto JlOl' [larle di) eugeuhcit·u-elieJ'c do districto 
respectivo, !!Orno _lambem deuntc lias inl'ormt~oõcs que sobro 
taes lluviut~s [eCflt sido prestadas pela « Scccão de Estt•adas 
e111 Bstudos e aouslrtwcües » da mesma. insper:tol'ia. A bBm da 
completa elucicJO'.'ÜO dcs::;as duvidas, quo entendem com os in
Lt!r•Jsscs da l'uzcnr.la publica e o respeito ao regimcn de con
ctll't'cneia pul,liCn, com a condi~ão tlc menor custo da obra 
pat·a a pt•el'eL't1ncin, r:ou~unencia cm que l'oi ad,judicada a cm
Jll'Cilada da < ~. Luiz a Caxias». parece de impt•nseilldivnl ne
ccssidudu rc!llt i:;íltH• da iuspec[oria os processos a Iludidos, 

:li:m lO de n1a1·uo de 1 UH.- O' Dwyc1•. 1 

. Eslou d.; lH!rfcilo accürdo com o parecer supra do Sr. di-
rector ela 214 ~t~c1;ãQ. 

'J'!nt ·20 de mnrco tlc 10 1·\ .-Pelo dirccloL' geral, ',Tost! Dini:. 

De acc<il'clo. l~xr•cdienlt•. eouforn~c o- parc'cer .-Em 26 de 
mar~u de Hll o\ • ..- (AssignadiJ) BarlJusu. 
, o o o o o'o o• o ••• o o.,. .• ·,•o o o• o • o•o o,o'o o o"o,o eu'•'•- o o ••• ·:,· ... o •• ..- o 'o•o• o I o O o o o o o o 

t:onLimJUCi\o com o papel n. 2. 51ü -1·1 ·D. C. 'l'mtdo sido 
este processo rcl!ictlido ú Inspectoria Fcd•~I·n! das Eslrndus, 
J·n~poucle esln enviando os documentos. t't!LJUisiludo~, que pedo 
i'tJ,ituu devolviq0s, visto que dellcs niío ficou eópia. Diz quo 
~obt•e a tubcllu complementar iul'orm!lu dutulltudumentu nos 
uJ'J'kios us. ~tí r. 318, de :3 de a]Jl'il c 12 do eorruntc, sendo, 
portanto, desneees,;ario occupm·-sc dclle Jl1'CSentcmcnlc. 

O oHieio n. ~!,.\ (n. üll- l ·, desta dil'ectoriu) subiu ao 
Sl'. ~linistt·o l!tn 15 de a!Jril ultimo; e o de 11, 318 cslt\ lir;ado· " 
ao l'upul 11. ln r: 1.', e .outro~ CJUC su!Jirum no St•, ~Iini~Lro 
crn ~·:i do cort·onle. 

:'lestes doeuJllCnlos, so moslt•am: 
n) No de n;. JO n 18, as duplirJirlndcs dns dua> tabollas, 

primitiva e complcmonlat·, de preces, cm vigot•· nu Estrada de 
Voi. III 2ü 



. ANNAES DO SENADO 

Ferro S. Luiz a Caxias, lwm u>oim ti~ incohercncins c defeitos 
de redacção das mcsn1~· . u r;ne Ludo lmn dado Jogar u con
testações entre cmprcitcir·o~ u J'iseaes: de on'dc a necessidade 
de uma nova redacr;fio das dilas tubellas, fundidas rJ escoim\ldns 
dos princit1llCo defeitos; 

b) No du J'ls. ~1 e ~~. o cngenlJeit·o llodovalbo M. dos 
Reis confirma a cxistencüt dr1s alludiclos dit·eitus n tluplicidadcs 
e torna patente, de uma maneira beur clam e incisiva, que a 
tabella complementar nüu plldrJJ'ia·l.er a funcr)ão de estabelecer 
preços substilutivos aos que fot•run J'ixados pelo contracto adju-
dicado em concut•reueia pulJiiea: ·· · · 

c) 1'\o de fls. 2n e 30, que " chefe do districl.o u que per~ 
tence a Estrada de S. Lu i~ a CaxinH deLern;iuou, deante .da~ 
duplicidades, « que u., fll'<.•r;ns ria labella eomplernentar só 
fossem empregados, quando J•r:uhucnl.e completassem a tabella 

"'tlrimilivn, isto é, que em r:aso de dualidade tle 1H'euos, pre
valecia o da labella rln conl.meln n não u da complementar,.: 

Esta ufJ'il'mnção contradi~ a du insp•~cl.ot· federal das Es
tradas quando no seu oft'icio .i uutu de 7 de màl'ço (D. C. 1.298 
·-14) e alhures di~ (JIH' «a riscali~ar;iío local na organização 
das ·rolhas de mfJdir;õe.> su!JH•'í!ttenle.', applicados unicamente 
os precos du nova t.nbella ~tw oram inl'et·ior·cs aos da arttign, 
deixando de o fazer em J'ela!)~o :is unidades dr: trabalho cujos 
precos eram naquella mais clevadc>:< tlo qr1e nesta». 

Estou convencido da iuvr!rdadiJ da assorr;iio ele> inspector 
·e basta a sua nr;;umc:rlar;fío ,niJJ'" u prcr;" do> l.!·unspurlc; flu
viaes, pmço rcnlmenle uovo e uão mudificat.ivn do rle ll'a:nsportc 
pelo.< m.eius ordium•io.l, para qurJ se [JO,;;;a J'ui'Jllal' esta con-
vicção. . · 

Para coneluir, t.euilu 1.11H' dever accr·osc.,nl.ar· t[uu :í vista. 
dos pareceres H da~ ~t·r·i:u; ob,iec~,;õe:-; l'uil.as :'L appliea~~ão do. 
tabella complernentur u inspector de,·cria submel.ter o as
sumpto :l. decisão elo ~~·. ~linisl.l'o rJ ufiu a'vouar-~c a compe
tencia de resolver que «nos casos de duplicidade ele preces 
para um mosrno t.rabalho devo prr.valccor o da dat.a poslerior, 
quer se trate. de alleracão pura mais, quct• para ruenns, por 
isso que o c1•itcrio qne J1l'eclum:iJwu " llllr:l'flt'lio {ui a da COI'· 
riai1·-sc o pl'int:ili·vo prr:!'O •. 

oQ inspedot· niiu eslava 'h:tiJililado a dar ostu iillel'pt·olucão, 
!.unto JTiai~ quunlo om um dos s"us uJ'l'icios aunoxu~ ·ao pro
cesso 1 n C 1 I, elle di~ qrlC a dil.a labolln foi organizada á 
revelia da ittsfJfml.oria, " ctur.•, ali:'rs, taruiJcm ,:, inexacto. 

Pelo exposto rJ tendo cm vista o mais I]UC fut· CX[Jendido 
no dilo processo 10 C 1!,, u ::lr. ~Unislt·n, pnt•eco-uus, J'icarú 

1 dispondo dos elementos u tlndos Hcecssat•ios ú sua criteriosa . 
clccisãu. 

E:m 2ll de maio de l!JJ.\.- O' Dmu•N', dit•eel.ot· do secção. -· 
De accôrdo. Em :JV do nmio ele fO 14.- il{fuuw Macicl, 

directo!' scral, 
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Convém declarar á Inspectoria Federal das Estradas, para 
o; devidos fins, que, quando nas medições estiverem compre
hendidos Lrabalhos para os quaes haja duplicidade de preoos 
nas tabellas approvadu,;, dcveni sempre applicar pam o fim 
do pagamento o preco inferior ue !las constante, cabendo á 
companhi<t provar o que ,iulgat' de ~cu direito si não se con-

. forrr;ar com a resolur;üo adoplHda. 
Em '13 ele novembro de IOJL-(Assignado) Barbosa. 

A' 2• secção, J.í de uoven1bt·o de J9H ,- Affollso Maciel, 
director geral. 

Peco vcnia para ponderai' que a questão sobre a duplici
dade de preços, de que se trata neste proce~so, assentou no 
principio de flUe não cru licito, pela tabella complemenLar ou 
do qualquer ouLro modo, modificar os preçiJs de um conLracto 
de construcção adjudicado em r:oncurrencia publica, de quo 
uma das condiGões de prelereur.ia foi o menor cusLo de' oxe
cucão da obra. 

Em quàlquer easo de conflicto enLre as duas Labellas, o 
mesmo criLerio deverá resolvei-o, isto é. deverá sell)pre pre
valecer o preço da tabella primitiva ou conLractual, que foi 
a base de preJ'erencia, pelo que declara o respeitavel despacho 
supra, ter-~e-Ja, porém, rle adoptar criterio differente segundo 
conviesse ao governo adoptar un.a ou outra Labella, o que, 
peço licenr;a para dizer, nüo se compadece eom a norma ae 
int'lexivel just.i(;a que deve sct· um elos carar:tcrislicos do Go
verno. 8egundo umn la! noJ'trw. pili'P.CP. que deve se1· invaria
ve.lmenlrl adoptado o PJ'e!:o da tabclla eontrar:Lual rto caso de 
conrJieto entre e:li.U e a « r!Ornplemenlar»; e a secção é tanto 
mais insuspeita para pugna~· po1~ uma deds~o ~quita'l.iva 
Quanto, como tiO póde ver do Jli'Oc~ssrt, foi a.Lé considerada pela 
InspecLoria Federal das Estradas eomo apaixonada no estudo 
e analyse da questão. S. M. ;r. 

Em 17 de novembro de 19J!J.- O' Dw'l/el', director de 
secção. · · 

De inLeiro aec!lrdo. Em 17 de novembro de 1914.- Affonso 
•lfaciel, director g~ral. 

De accórdo.- 25 ele noverr:bro de Hll ,;. - 'rava1'cs de Lvra. 

·Os outros pupcis annexos ao presenLe processo deverão 
$Jlbir, opporLuuamenle. a despacho, si necessario. 

Em 18 de dezembro de I 014.- Tavares de Lum. 

Informacões prestadas pela scecflo 'obre o processo nu
mero 611-14. 

No ofl'icio junLo. o· inspector federal das Estradas faz con~ 
sideracões sobre o aviso que lhe foi expedido, n. 24, de 14 



de wat·ço ulLimo, lran.,~riplo tw tMsntu om,~io, em ordem a 
juslifkar: 

. I." A ;un it·rcspou:ml!ilitlatlc quuul.u auô adu,;. t•clal.ivus á 
E:;trmlu tlt~ Fct'l'u 'l'im!Jú n l'l'O[JL'iit, urwulado:; cuutu irrcgu
lat•es no ti i Lo uv is o, 

:.!.(' :\. uiJrie·uc;fiu Uu:s cJupr·elleit·o~ Lle eumiH'iJ·ew as ortleus, · 
cmlJut•a exOI'IJitanLeô, ria 'fi"cali~r.fJ[liJ, não llies eal.>L~lidu discutir 
a lcgitituidaue ou Iegnlidadc desta~ ordens, e não podendo, por 
isso, .;cr elles prc,iudicaúus pelo ox~csso tlc uuturidado uo~ 
funcdonarios rcspcdiYos . 

. :1." A prei'Cl'CUcia que, üilel'jJI'clando o dect'clo 11. n. 027, 
<lt! 11 de uulullro rlf! 1\JI.I, c sem ai'J'eclar a rpwstão ao Sr. 
Mini:;Lru. ucu aos IH'I!~ns da « La[Jdln complcmcnlur » da ·« Süo 
Lu i~ de Caxias», approvuua por aqucllc decreto, nos casos de 
duplieiuadc ou conl'lit:lo desl•Js I•t·c~o; com os da tallolla JJri
mitiYH tJU IJOlltt'twtual, visto C!Ut!, .ua «complementar» são irt
eluido~. « eoni'orm~; ui~ o o!'J'icio », r.om prr.~os alJerados, ora 
para mais, ot·a pum menus, unidades rruc se acham eontcm
plucla~ JJU tulwlla primifJvu. 

~l.'f'l'l!Jiua o nfl'icio consultando quacs us unidades da La
!Jella complementar que devem ser applicadas no calculo das 
medicões da « Estt•ada de Ferro S. Luiz a Caxias»; o anda
mento do processo das llltJSillliS mcdiJJõo; ficando a depender 
ti e solu~rw. 

JuJ'ut'llltHldu, cu!Jc-llle dizer·: 

Quunlo ao n, I" rrue: 1:om se vú claramcnto do· texto do 
aviso, o objectivo deste l'oi prevcnit• futuros abusos ua Inspe
eloria, !Jem JiULenLcs nu eonstl'Uc~üo da linha da Estrada tlo 
:l.•~er.·rtJ '.l'imb1!, e postet•iot•mente na construcciío do edificio dus 
ol'J'icinas desta c fornel!iuwnl.o das macliinus motriws e opc
ratrizes crn CJ.uu uquellit reptu'l.ição se arrogou i!Oir.Jmtcncia 
I!Ot!Lr·a dispositivos rcgulamcntat't!S 1.' vrlhus pt·axes uchninis
Lrativas, para U]lJH'OVat• CUS[O:!OS pro,iectós C OI'CalllCltlOS •. 

O al'iso e•)nl'irnta doutt•inn eor•r,mtc, chamando uttencão 
pam ella; mostra a dclibcra~ão l~lll que c.>tú o ministcrio de 
r~Jsponsallilizar o runccioual'io que Lt·ansHt'ctlir as alLrii.Juit)õcs 
'illü !lw siiu austt•ii!Las: mas nfío aecusa nomiuahne.rrto este ou 
uquelle 'fttnccionat·io directunwnte nus:~ivel ela censura. 

Em r·ela1;iiu 110 11. ·2, OCCOI'J'C-IllU uizet• CjUe, ar1tcs uc 1.utlo 
são oeiusas as t~onsidcmQõcs lll~sLu parte, deixando ele tcn· qual
quur· purf.int!lll!ia com o uviso, !lOI' i]UL• este não se rel'eriu a 
ubri~'Ut,;ilt!S e uil'cii.O dos cmpreiLeil'OS cleault! das O•l'dens IJXOI'
hilaules da J'i:~cali~a~itO; Jr,us, >i fosse o i!USO upt·ceiat• tacs con
siderw;ücs, dil'iumos qur. a douLt•ina, que a inspeL•loria pretende 
·cmitLir, não •í inteiramente verdadeira; certo, o Governo é ros
ponsawl perante terceiros pelos abusos c malvcrsucões do seus 

' 
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funccionnrio;;, com dit•r.ito t'Cf:t'r.ssivo;; eontt·n ellcs; mns, cm 
cada J'uct.o, li ppcciso sempre apt•ecinr o grúo de conivencin. 
ou. de cort·n.;;pousahilitladr. qur• o cntil.l'Uctan!.c possu ter 110~ 
ditos abuso;;, r•oi'C(UC a ninguem 1\ lieito ignm•at• a lei e, poJ•
tanl.o, o cont.r·aclanl.e é ohJ•igado a ter conlwcimr.nto (mm·mr.nLr• 
no caso de um l'r.llw cmpreitoit•o c01no a da 'rim!Jó a PJ'OJll'il\) 
da alçada ou nmpliLudo de COJT.1Jelcncin. da J'iscnlizacão, am
plit.ude quo se pôde dizPt' firmada no protn•ir, coatraeto da
quella estrada. 

A atUtude iuteit•amenle passiva que a inspectoria rtuet.· 
marcar os contt·aetantr;;; não ú, pois, admissivel, não só deantc 
de pt•eccitos g·eraes, como deaulc da considernr;iio que os eon
f,racl.nnles vem a sofi'J'I!t' [Jl'e,juir.os com a demom que ]lara os 
pagamento' re.iulta da !ll'('.eRSidade de se apurar, cm cada caso. 
a leg-il.imiclado ela de.opnza rlfl obra;; ou servir;os executados sr;w 
a iutcit•a nllsrt'nmeia das vr·esct·ipeües e foJ·malidndes lega os. 

A fn;;Jwctorin t'r•pcto o estnbnfudo argumento dr quP a 
mon~ão nos l't'lnllll'ios do Ministro, de nltet'a1;ür.s havidas em 
pt·o,icclos ro rm;arr:enl.n.i,- Sf!lll a inl.el'V•!IlCiiO clesl.r.. importa em 
s:mccionm· A eobrit· o arJJitt·io da i'isrmliza(,ão que romeccu tnrs 
claclos os ditos relatoJ·io<. A conelu;;iio Iogicn. quo srJ tira P, 
do mrsmo passo, mostra n nhsurdo do argumr.niD, é flUO ns 
Si'"· Minisl.ros Leem snnct!ionudo, pela mcnr..ão dn cifl'a annnal 
das medir;ües do obms, nos relalorios, todos o.< nhusos pot·
venLura JlerpetJ•ados nestas condi(•õos, dado o uos,;o sustr.m.rt 
da {isr.nli:açao, que ~alvo excopr..ões. qu.nrulo nRo ,; ·m·11slir.a 
faz-sr no S'I'Udo dos j)l'OPI'ÍOS P.lllPI'Oiteii'OS. 

,\gora r:hr.ga o tul'no da queslíLo dr: preJ'erencin de pt•rços 
da l.abr;l!n complementar ela «S. Luiz a Caxiag ~ mn rolacão 
aos Tll'eço~ cla lai.Jolla cont.t·acl.ual. 

Col'f.o, a solução legitima, [lol'an!.r a logica e pr.mnl.r. a !ri, 
ria. consulln que faz a Insp(•clol'ia ri que: sondo complemrnlar· 
a luhella appt•ovurlu pr.Io dect•oto u. !l.M7, ele 1t dr. outuht·n 
do Hl11, COJ\10 o indie:ur, O seu pl'OPI'ÍO Liluln O a PTIUIUO!'llt;iio 
Sl)guidn fJLW cnmor;n twlo n. '110, tiõ'o linvonrlo, poi~, aqnr.llu 
lnlwlla l'ln"Ogatln ou ,;uJ1slituido a primitiva ou eontrai!lual, oR 
novo;; 1wreo;; 5tí pôtlem tm· applieneiin qunndn rr.ret·,ntrs a 
ulwas ou fl•n!Jal'ho,; não incluiclo;; .iü rta Sl)l'ie primil.iva, quo 
J'oi n bns" do t:onl.t•uclo acl,iwlil:ntlo t•m ll9llCUt'l'f:JltJia pultlica . 

. IXJ-se, í>O!'r!m, que ~stn qu1!"lfio de prol'r;rnncin d1> prcr;os foi 
SUAI!ilnda nos p~ucessos ns. Hl- C-. 1.1 I' ::o- C- 1!t (D C), 
QtW i'OI'UT11 il liiSflN!lOI'Ía. I'OITI pndii.lo dr. ÍllfOl'lllUÇiit.•i', em \'ii'-. 
1.ucle do di'Rpnclio do Sr, ~littisLro, r.m ::s de l'evel'eiJ'O r. !'!8 rle 
runrço ullimo.< Estes osclnrr.eimrntos r mais t:•lr>nwrll.os ri~ 
inforrr,JH.:ito .pum n 'r•guro ,juizo da Secretaria rlc Estado si10 
de todn n ponto indispcn!snvcis cm ordem n J10clCJ' ~er· Jll'orcrirla 
decisiío com inteiro eon!Jof!imcnto de cnusn. E. si, eomo diz a 
Inpsectot·in, elln agunvdn cstn decisüo nnrn dnr unclamenlo no 

\ 



)recesso das medições, urge que envie aR informações e ele
montas de que se trata. nito ~c compl'Chcnde quo .i(l o não 
tenha feit.o. 

:Em Hi do abril do 1 nH.- O' D'I/Jeller, direcLO!' de secção. 
De accôrdo. J~m 15 de abril rln 19H.-Af(onso Maciel, 

direritot• geral. 
Confere.-.1lúcrto lt. Pniva. 
Conformc.-llelvcf:'io J.;lmoei1'o. 

I 

35• SESSÃO, EM 15 do .TUNI:IO DE 1915 

Pfli~BIDENCIA DO SR. TJRll~NO SAN'I'OS, PRftSIDRNTg 

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão a .que concorrem os 
Srs. Pinheiro llfnchado, Pedro J3orgcR, Melello, I:lercilio· Luz, 
Peroi••n Lobo, Silvcrio Nery. Lnuro Sodrr., AJ•J,hur Lemoq, 
J\lendrs dn Almeirln .. rosé J~uwbio, Pires Forl'oil'n, nibeiro Gon
cnlves, Antonio rJn Souza, .To~o Lyra, Epitacio Pessoa, Ray- ' 
rr.undo dP. Miranda. Siqueim 'r!e ~lenezes, Joito Luiz Alves, 
Mignr.l rlc, Car·vn!ho, Erico Cocllro. ,\ugtisto de Vasconcellos, 
Bueno de Paiva, Bernardo Mon tcit1o, MJ'redo E I! is, Gonzagu 
Jayme, Leopoldo de 13ulhúes, AleneaJ· Guimarães, Generoso 
Marques c Vic/.orino Monteiro (29) • 

Dcixani de comparecer com causa ,iusLificadn os Srs. Lopes 
Goncnlves, IncHo do Brazil, Costa Rodrigues, Abdias Neves, 
Francisco Sá, érhomnz Accioly, Elo~· de Souza, Walfrcdo Leal, 
Ribeiro de Br.ito, ArauJo Góes, Gomr.s Ribeiro, Guilherme 
Campos, R.u~· Barbosa, I.uiz Vianna, .rosé illnrcellino, Domingos 
Vicente, Bcmardo :llonteiro, Nilo Pecanha, ·Alcindo Guanabara, 
Sá Freire, :Francisco Salles. Franr.isco Glycet•io. Adolr.iho 
Gordo, A. Azm·edo, Js(, Murl.inho, Vidnl Ramos e Abdon Ba
ptista (27) . 

E' lida, postn em discuss1ío e, sem dfJbate, approvnda a neta 
da sess!io anterior. 

O Sr. ·t• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Tetegrammas: 
Do 81·. Pedro da Cunha Carneiro 1\llmquerque communi

cnndn ler nssurr:iclo o rxercicio do cargo de Governador do 
Estado de Alagúas. para o periodo de t9t5 a "1018, na qualidade 
de Vice-Governador, nR nusencin do Goverpador Dr. Antonill 
.Guedes N ogueirn. '-- Inteirado, · · 
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·Do Sr. Orlando Sucnpim, Vier-Presidente do Senado de 
:A.lo.góas communicando n po,sc do Sr. Dr. Pedro dn Cunha 
Carneiro Albuquerque nn enn:;o de Governador do Est.ado.
Inleirn.do. 
· Do Sr. J,uiz Rocha, pc•csiclcntc do Consr.J:ho Municipal do 
Marago!l'y, F.slado de Aln~c,ns. communicando ter sido appro
vnda uma moc;ITo ele soliclac•ir.rlade politir.n rom o governo do 
Sr·. DI'. Bapt.istn Acciol~·.- rnleirado. . 
. Do Sl'. Riqucira. 1~orres, prcsic.lcntc do Conselho Municipal •·;. · 
de Aguu Brnncn, Estado de Al:cg-ô!ls, protestando solidariedade 
ao governo elo Sr. Dr. napl.istn Accioly.- Tnteira!lo. • 

O Sr. 2" Secretario cleclnrn que niío hn pareceres. 

O Sr. Pires Ferreira ( •)- Sr. Presidente, trago ao Senado 
a· clolnc·nsn nnticin da mMte rln wlhn soldado Thomé Cordeiro, 
.1JllP lanl..-,~ r .lnn.-J·elr-vnnlcs sol'l'ien.< prr.sl.on :\ Nar,iin, nã.o só 
no inlr.T'inc· eomo no exiNinr·. · 

Ning11rrn. pnc· r.rrlo. rlr'scnnltr!"" n l'igura exl.racirdinaria 
elo rnnc'N:l!nl 'l'lcornc't r.nl'rlr.ii'O, r!essr• velho ser•viclo1' elas nrmas 
nncinnnr.s. nno lnnln sr. rli<l.ini(nin nos ctnmpos do Pnrnguay, 
JuctnnclrJ poJa ·inlr.gt•iclncle rln nMsn. pnl.rin,. r. rlrpois, aqui, du
ranfr- n pnr.. pt·epac•nndo n;; nossos so)dnrtos nn clirrieil arte da 

·guerra. n lnnlo,foi·nm nprJ:>r.iados os seus sr-rvir,.os ~ne durante 
· :l2 annos cnmmnndnn r.om brilho inexcP.divel o lO" batalhão 
de in1'nnt.nrin.. 

Cearensr. disl.incto, desrlr. muito mnco se dedicou ·:i car
reira das acmns, senrln innumet•as ns commissões importantes 
que lhe 1'ornm ennfinclas .r- a que deu cabal desemp(lnho, como, 
pot• exr.mpln. n rlro r.nrnmnnrlnnl.~ dn Forr,n Polir.inl desta 
Capital. 

Dotado tlc um cnrncl.er ri.io, modesl.o quanto ao seu modo 
de ·viver, o velho servidor da. pntria desapparece denLre os · 
vivos, legando simplesmente aos seus um nome honrado, un!ca 
riqueza quo lhes ole.ixa em part.ilhn. 

~'l.ssim. cl justo, Sr. P.residenl.e, e por isso requeiro que 
rv. Ex. 'consulte a Casa solJro si consente ,que na acta dos nossos 
trabal,hos de ho,ie se,ia inserido um voto de profundo pezar 
pelo passamento do hrioso e honrado militar. (Muito bem; 
·111111ito bem .• ) · · . 

O sr: Presidente....:.. Os Srs. qlle npprovam o requerimento 
verbal que acaba de -ser• rormu Indo pelo Sr. Senador Pires 
.Ferrei·rn, queiram lcvnntar-se. (Pausa.) 

• 
Foi approvndo. 

( •) Esta discurso !lllo !o i revisto pelo orador. 
,. ' . ' ' ' 

• 
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~os ' . ANNABB DO SENADO 

·-. 
: .ORDEM DO DTA 

:0' Sn. PnEsmENTE- Constando a ordem rio dia rlo l.rn
llnlhos de ICommissões, vou levantar n sessão. 

Desih"llO para ordem do dia da seguinte: 
Discussão unicn da rcsoluc.ão do Cong.rcsso Nacional, ve

tada pelo Sr. Presidente da Republica, que concede um nnno 
dn licnnc.a a Tancredo Gonçalves tFerrclrn, r:ollector feclcrnl 
cm 'J'onre, Estado de Pernambuco (com; pm•ecer crm.tl•m•'io rln 
Cmmnissão de Ji''inanoas). 

• 
. Discussão un ica do pm•ecer dn Commissão de Finanças, 

n. l,:l, de 10Hi, opinando que seja indeferido o requc·rimonLo 
.CJm que Dario Carlos da •Cunha, funccionnrio ·do Laboratorio 
Chi mico PharmaccuLico Militar, solicita. um mmo de Jicenun 
para. tratamento da saudc. 

Discussão unica rio p:wccer da Coj!lmissão de Finanças, 
n .. \~. de 19Hi, opinando que se.in arcl~ivndo o trequerimento 
cm qu~ Lu i?. de tOJiveim n Silva, conferente dr descaJ•ga rla 
e\·ll'nndega do Rio dn .Tnn~iro, pedn aposentadoria ncs>e oargo, 

1ConLinuacfio dn '3' diseussfio rln proposição da Cnmara 
rios Deputados, n. 91.1, do HHI,., antorir.ando n Mnccssiio dr. um 
anno dtJ licença, sem vencimentos, ao Dr. AnLonio Pedro Pi
mente!, inspector snnitat'io da ni,r,ecLoria Geral do Saudc Pu
blica (com. Jla•IWC1' fa·vom·l!el da. Commisslió rle fi'inanoas) •. · 

:Levanta-se a sr.ssüo •:í 1 hora c •1,0 minutos. 

ACTA, EM 1r. DE .TUNHO DE 1!H5 

PllF.RTDg:>~CJA DO sn. T1l1BANO R•INTOR, f\RllSIDENTF. 

A' 1 hora ria l.nrrJoc, acham· se presentes og Srs. Pinhei
ro Mnchndo, PNlro Borges, i\lctello, Pereira Lobo. Silvr.rin 
Nm•y, Arlhm Lemos, Mendes de Almeida, Josó Eu?.ehio, Pirr.8 
:Pm•rcil'a, · fiibeirn Gonçalves. Antonio de S:our.a, ATau:io Gór~. 
Mic:uc.l rlo Carvalho. Alfredo F.l!i;;, C:onznga .Tn~'nie, Alcnr.nt• 

· C:nimarfiPs ,, Vicl.m•ino Monteiro ( 17). · 
Deixam do campm·ec•ll' eom cnu~n. ,instificnda os Rrs. 

Ht!l'nilio L111., Lopes Goncnlvr:s. Tnclio do B1•azil, T,auro Sndri'•, 
Cos/.a RoclriA"tWs, Alldias Neves, Franriscn Só, Thorrm1. Acr.·in· 
ly . .Toão LYJ'n, F:loy de Souzn. Cunho Pcdrosn. Epif.ncio · 
l'rsson, Walfl'erlo Leal, RilleiJ•n de BJ•if.t.o, Unymunclo dn Mi· 
l'nncln. Gomes nihrdi'O, SiqtJCil·n· de Menezes, Guilhornin Cam
nos, nny BnrhoRn, l.niz Vinnnn .. Tos•í 1\lnrcellino. DorninA"OR 
Virenl.r.• . .Tniín Lui1. :\lvr•s. Bcrnnrrlino :ITon/.eiro, Nilo l'ncnnhn. 
E1·ico Corlho, Aut;u~ln do \'nsconccllos •. Alcindo GunnÔbnra, 

. "' 
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S:í. Fl.'oiro, 1'1•aneisco ;,:.hlles, Buono de Paiva, Bernardo lllon· 
toiJ·o, Franeisc.o Glycorio, Adolpllo Gordo, Leopoldo de B.ulbõos, 
A. Awrodo, .ros•í J\lurl.inllo, Gnnrl'oso i\larquPs, Vida! Hnmos e 
Ahrlon .Bapl.isLa (3!l). 

. O Sr. 1" Secretario rl:'t conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

ncqueJ·imonto do Sr. SélladoJ' Arnu,io G6os, solicitando 
liconca pnrn lratamento da snude.-A' C::ommissiío de Policia. 

Tolcgrammas: 
Do Sr, Amorieo Mnchncl.o, presidente ,da Oamnra Mu

nicipal dt• S. I.niz do QuiLtmdro, :F.st.ado de Alagons. protes
l.nndo solirla·J·i·~dnlie no govr>rno dG Sl'. Baptisl.a Aceioly, -
Jn t.r.drado. 

Do Sr. D1llphim ~lorrü•u, Pt•c;dden!lil do Esl.ndo dn 
l\finas Gr.r·ne~. commu11ieando a instaHaoão dos trabalhos do 
Congl'csso Minrir,o. ·- Tnt.eirndo. 

O Sr. 3' Secretario der:lnra rJtw uno hn pareceres.· 

O Sr. Presidente -· Tendo comparecido apenas 17 Srs. 
Sonarlores, não pócle ho;ie haver sessão. 

A ord·em do dia. para a. sessiío seguinte continün. :i ser n 
mesma, isto ó : 

Discussão unicn da resolu()úo do Congresso Nacional, vé· 
f.nda pelo Sr. Presid~nt.e dn llepuhlicn, que concede um am1o 
de liccnca u Tnu~rlldo Gononlves Ferreira, conector federal 
cm Torro, Estado de Pm•nambuco (com parece'' contrario rla 
Commriss1l0 de Finan~a.1); · 

Discussão unica do parecer da Commiss;io de Financas 
n. t,2, de -1915, opinando scjn indeferido o requerimento em 
que Dm•io Carlos dn Cunha, funccional.'io do LnbomtoJ:io 
Chimieo PlmJ•mnr.ontico i\!ilitar, solicitn um nnno de liconrn 
P:ll'l\ LmLamon.to dn snude; 

Discussão unica. do pnrccC'I' rio Cnmmissito rio Finança~ 
, n. 43, do 1915, opinando que sl",ia archivndo o requerimento 

mn CfllC Lui.z de Olivcit·n r Silvn, conforen,te etc. descargn dn 
A•IJ'anrlogn do Rio rir .Tnneil'O. pede nposontitdoria nesse cnl'go; 

Cont.imm(:ão dn :1" discusgão ela proposição dn Camnr:t 
riM Deput.nclos n, 91, de 'l9H, ,nul.oriznndo n concessi'io rle 
um nnno elo liecnen, som vrnrimênl.os, no. Dr, ~ntonio .PedJ•o 
Pin1qnl.rl. inspccl.or sanitm·io da Dii•ectoria Geral de. Saurlo 
PnhiJCn (r.om. JJIII'ecm• fm•OI'a1Jc/. ria Cmnmissüo ele Finanças) • 

. . 

' 
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ACTA, EM 17 DE ,TTJNJIO .D.E 1915 

PI\ERTOJ.;Nr.LI llO Sll, TIIIMNO S,\N'.I'OB, PrtESTDENTJl: 

A' J hora da "tarde acham-se presentes os· St·s. Pinheiro 
Mar,hado, P·edJ'O Bul'!;CS• Mcle!lo, Hercilio Luz, Pereira Lobo, 
Silverio Ncry, Pire, .. Ftwroit'a·, Anlonio de Sou~a. Cunha Po· 
drosn, Ar·nu,jo Gtíes, Guilherme Cnm~1os, Er·ieo Coel/]o c Alencar 
.G u imar•fies (J :J) , 

Dei..xam ele comparccc.r. eom Cl1Llsa j usLWcada. os Srs •. 
Lopes Gonoalves, Inclio do Bmr.il, Laura Sodré, Ar/.llur Le
mM. Costa lloclrigures. Me neles de Almeida, José Eu~ebio·, 
Abr/ins Neves, l.tibciro Goncalvcs, l'rnneisco S:í, 'fhomaz 
IAccioJy, .loão J.ym. E/oy de Souza, Epilncin .Pessoa, W:tlfredo 
Leal, Rihciro de llri tLo, Uaymundo 'de Miranda, Gomes Ribeiro. 
Siquci•r•a ele Menezes •. :Rur Bnrbosn. I,uiz Vianna, .Tost\ lllm·
cel/ino, Doming·os Vie·crrl.e, J'Oão r,uiz Alves, Bm·nn1:dino Mon· 
l.niro. Miguel ele Carvalho. Nilo .Pccnnha, Augusto de Va~{!Oll
ccllos, A/cindo Gunnnharn, :% Jõ'Peire, :Ji'r·nncisco Snl/es. Bueno 
de l'niva. HcrnnwJo Monteiro. F·J'nncisr.o Glyecrio, Adolpho 
Gordo, A.!f'I'Crio Ellis, .nonzn!;'n . .Tnymc, Leopoldo de Bulhões. 

·A. Azer·rdn. JOSIÍ Thlur/.inllfJ· GcriC,J'OMI )!arques. Viria] numas, 
Abdon .Bnpti!:.fn I! Viclor·ino ~Jonteiro. (!til). 

' I, 

O Sr. i" Secretario dn conLn do se;:uinl.e 

BXPEDIENTE 

Officio do S1·. T.iberato Bnrroso, Presiclentil do Estado do 
GeaJ'IÍ, aMu,~nndo o J't!ceilimenln c agrnd'eor.nrlo n pnrl.icipaoão 
<la rleil)fi.o ·r/a i\JM·a do Sonnllo. - InteiJ•ndo. · 

'J',l]JJI(l'nmmn8 dos Jlresidon/.es rlos Conselhos MuniCJipues 
Jos municípios do PoJ•to Calvo o Yioosa. proteal.nndo solida· 
T'icdnd1• po/itiea no ~;o\'cl'no' tlo S1·. Dr·. Bnpti~·la Accioly. -
lnteirnrlo. · · 

O Sr. 2". Secretario dcclnrn qur nito hn pa.recercR. 

O Sr. Presidente - ~endo comparecido apenas ·13 Sra., 
SenadorBs, não· póde havm· ·sessão. 

D~sisno para ordom da rli:t ,cl'a segninl:e :. 

Dis~u-~são 111nícu dn l'es'olução do Congre~·so Nneionnl. ve-· 
4.ndn pelo Sr. Prosirlcnl.f! dn Jlr.,publica, que concede um anno 
de lieenl}rL a 'J:anel'lldo Gon()nlves JII'I'I'Cil'll• collnrllOJ' federnl 
em 1'ol're. :rustndO de Pm·mm'll1uco (com. JlC!1'COI!J' contraJ'Ü> da 
Comnd.,stio de F'iuanças): . 

Discussã.o un icn do pnMcer da Commi!silo de Finanças 
~. 42. do i915, opinando seja indeferido o requerimento ~III 

.. , ' 

• 
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q,u.e Dario Carlos da Cunha, funccionario do Labornlorlo 
Chiwieo Pharmaceulieo i\!ilitar. solicil.a um anno de licencn 
parn Lral.amenl.o da sauüe: ' 

DisCIIU~são unica do parecct· d·a Commissüo do Finan~·n~ 
n. ;,::, ile ·1 0!5, opinando que ,-.e,jn. archivado o requerimento 
em flllú Lnir. de Oliveira c Silva. coufercule de descarga dtt 
!Alfandega rio Rio de .Taneh·o, pede aposcnt,adoria nesse cargo; 

Cont.innac;ão da 3' diseussiio tl:t proposiçfio da C.[lmara dos 
Dept!lados n .· 0.1, rlc ·I O lt,, aulm:i'l.ando a concessao de um 
•1nno dr! I ier.n~a, som veneimento,, ao Dt·. Antonio Perl!ro Pi
mente I, inspecto!' sani'lario da Directoria Geral de. Sruude Pu
blica (com. '{lOreenr (avoravel da Commissc1o de Ji'inanças). 

36• SESSÃO, EM 18 DE JUNHO DE 1915 

f>llllRillNNCTA PO SR. URBANO SANTOS, PRESIDEN'l'lr. 

A' I llnrn dn tardA abre-se n sessão, a que contlnrrr.m os 
Srs. Pinlmiro i\fnr.hndo. Pedro Borges, i\f.etello, Hcrcilio Luz, 
Lop·es Gon~.alves, Silvel'io Nery, Tndio rio Brazil, Mendes de 
Almeida, .Tosó l~uzohio, Pires Fer.reira, Ribeiro Gononlves, 
Antonio r! e Souza,· Eloy de Sour.n. Epil.acio. Pessoa, Arau;in 
:Góes, Rnymundo de Mi·rnn!la, Siqueira dc.Menezes, Guilherme 
Campos, :roüo Luiz Alves. Bernardino Monteiro, Miguel de Car
valho, Sú. F.reire, Bueno de Paiva, Alfredo Ellis, Gonzaga .Tayme, 
Alencm· Guimnt·ães c Vida! Ramos (27). 

Deixam de compnreonr com causa justificada os Srs. 
Pereira .Lobo, J,auro Soclrcl, Arthur Lemos, Costa Rodrigues, 
Abdins Neves, F·rancisco S:l, Thomnr. Accio!y, .Toão Lyra, 
Cunhn Petl!'osn, Wa lfrr.rlo Lea I, n ilieiro dr. Britto, Gomes Ri
heit•o, nuy Hm·hosn. Luiz Vinnna, .Tosé- Mnrccllino, Domingos 
Viccni.L>, Nilo Peçanlla, Erico Coolllo; Augusto de Vasconcellos, 
Alcindo Gunnabru•n, Francisco Salles, Bernardo Monteiro, 
Frandseo Glyccrio, Arlolpho Gordo, Lcopoldn de Bulhõe3, A. 

' Azeredo, José Mnrl.inho, Ahclon. Bnpl;iRtn. e Victorillo Mon. 
teiro (29), 
· . São lidas, post.is em discussão e sr:m debate upprovadas 
as actas da ]i!ssão anterior o das reuniões de iG e 17. · 

O Sr. 1' Secretario dá. conta do seguinte . 

EXPEDIEN'.P.F. 

'T'elegramma do Sl'. Carlos Pror.opio ria Silva, PI'esidente 
do Conselho Municipal do Porto' Calvo, :Estado· rle AlngOas, 
communicnndo ter ,sido npp1•ovndn, unanimemente, uma mo
ção de solidariedade politica ao governo ao Sr. Dr, Baptista 
Accloly. - Inteirado •. 

• 
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O Sr. 2' Secretario procede á leitm·n dos S1Jguint.o~ 

P.\nEcr.nJ~~ 

N. 51 - ·19JG 

São igualmente. lidOS·! po.st.os em discussão, que se cn
- cerrn sem debate, fJCando adwda a votação pO!' fn l!n de nu
mero, os· seguintr.s 

PARECERES 

O pro,ieclo n. '10, do anno passado, apresentado pelo illustro 
Senado,· lllcnrlr.'l do Almeida. visando regularizm· n circulacão 
mlemncionnl e intereslndunl de· automoveis, oJJtcvc .parecer 'J'a.· 
vm•avr•l :'1 sua adopcflo da honrada Commissfio do OJJrns Pu
hli('.as c Ernpr·ezos Privilegiadas. 

A Com.missfio de ConsPluiuiío e Diplomacia. l'•3corlllecendo 
a· conwnioncia de se ndopi.nrom entro nós ppcceitos legues rc
l'i•rrnl.,,.~ ao serviço rir• .que cog-ita o referido pt•ojccto, que• não 
contraria disposiUvos eànsLitur.ionacs, é de parecer que elle 
~r.in ~nhm~lf.Jr!o :í. disenssfio do Senado e npprovndo, 

Sala das Com missões, '17 r/1.• .i unho ele Hl!i>. S.· R. F. 
Jlienr/i!.~ rh:, ;llrneirlrr, PrPSidente, - Jo.w} Eusebin, neJat.or. -
;i lr:nr.•or Guim.nrr1e:<~: 

PARI'CEn DA [:Ol\!~fiSR,iO DF. OBMS PUBT.TCAS E E.l\!PRE?.AS PniVI• 

r,Er.T.\DAS N. 103, Dll 1 OH, A QUE SE REFERTl O P.~RECF.n SUPM 

Foi prr:osenl.e :í Commissão de Oll!•as .Publicas e Emprezns 
.Pr•ivi!egindns o pro.recLo n. 10 de 19U, do Sr. Senador Mendes de 
:Almoidn, rcgulnndb o transito internacional dos autumoveis, de 
:1ecllrdo r.om o convenção ouropéa de 11 de <Jutubro de i89!l, 
r, que adhcJ•irnm n Allemnnhn, Austrin Hungria, Frnncn, Grií
f!J•etnnlw, Hespnnhn, Hnli"n, Portugal, Suissn, ,:Belgica • .Paizes 
Baixo~, Snccia,. Bulgarin, Grecia. Monaco. Humania e Russia. 

O .pro.irod.o tom cm visl.n re,gularizar desde ;i(L o serviço de , 
nul.omovPis, eoliformc os JlJ•eccitos adop>tados nos refm·ido~ 
·11nizes, ufim rlc -que fiquem desde ,iá prepnmdas com o re
:.;imcn lc;::nl a ~uc devem ficnr· subordinadas ns csLradns que 
J'OI'Pm srndo udupl.udns n rs.~e gen,;ro de viação. . 

Nfio 'hn nccossidnde de oncnrccer ns vnnt.ngeus' rlo pro,iccto 
soh n ponto de vi~la de viação geral, ,1n1Jendo-se o que .iávnle 
r: o que 1l n ·conduc~iio •por meio de aulomovois e o l'ut.uro que . 
eHI.IÍ i·escL·v~do n esse srst.cmn r! e conduccão. rl iS"Do rival das 
r.si.J•nrJan elo ferro. 

Ern outro ponl.o rlc vlsl.n quando não trntnsscmos• rle um 
gencl'f) de viação cujn ul.ilictn'do é visível, •tednmos assim en
sejo do r:onl.ribuir pam nbcrt.urn e ·remodclnmenlo do nossas 
o~t.r·ar!us rio rodnscm, principalmente as de. ;::rnndc communi
cnQiiO que St\ aehum infelizmente em situação ainda. muito· 

I 
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i'udirncnl.nl', :::afro um ou orrLr·o Ye;;ligio de conforto é ,.,mbúl
lt•zamcrlLo do wlhus estradas ubuudouutlas. 

Jn' J'I~COIUITICtldUVOJ, jJ.Ol'lUHtO, (!U·I! ~11 alH'eViü i1 CXCtJUdlo 
dit inkiaLiva, l.unLo rnais que preeisumos auxiliut• u fr•eqriencia 
doti cxout'tiionislus. qrre ,iü cume~am a fH'Ocur<tr o uosso .puiz, 

GaJúlnlisl.tls.' trt.'unde~ irrrlustJ·iacs, r:ornmCI.'r.iarites. llo,mens 
de ldtt·as e scinnt:in. um adoro~; du iu,·e!'lt,iguçõc5,: dn' scnsaoõ~s 
nova·~. I.'CTIJ'escnLmlL,~s P.lll· surnmn de todas as elnsses e.m que 
se ~ubdivit!e a humanidade .que p·rosprlra. dorivtull• umu cor
tente t:ou;;idcruvcl rJm exeursionistas, quo, por passeio, po~ . 

. toUl'islllÚ, ,jú. llllS• JH'ocur·am, consl.ituindo um factor de propa. 
garrda, qu~ rlü•Yemos animar n favorecer. 

O Bra1.il /.em muito u. e;pet•at• de Laes visitas, .Dor esta-/ 
hoJ,.,;nt•nnr t:OttHJOit'.o ·rí!la~ões de .cordialidade, de ap[lroximacão 
c de uc~·onio. eum o que muiLo lucror(t o ·paiz J'udlitando u sua 
l.r·uwssia 1'111 LodOti os sentidos e exhi!Jindo ass.im süas irn
mmt~it~ riq ucws nuturnes, ,:Jue ag-uardam apenas iJ estimulo da 
iuieial ivit o do eapil.ttl. . , 

.Luurut·in mos, talvez rnais wm cxeellentes I!Stradus. onde o 
eonf.orto c a segumnca inspirassem viagens frequentes, (/Ue 
.cont a p!'opag-anda eari·.S~in1a, fcilu. .POl' r.omnlissõcs c~pecitws, 
f'Hl'it kii'IHH' IÍ Brazil r:onhecido no e.<trang-eiro. 

,\. Yisão pe~soal de nossas .iar.idos e florestas, de. nossas 
cachoeil·ns c outros ngente~ naLtlmes, das illimita'dus e=>lten
siies do terrenos ·apropi•iados a toda cspecie de cultura, da 
opulcneia lnesgotuvel do s61o e ,~·ub-ôólo hrnzileit•os, occult.o:; 
nos olhos dos• que Já não pódem chef;Ul', pop faHa de astr·adns o 
meios de f.t•tmSJl0!'/.0 compativeis com as cxigencias da 15ivili
mr,iio, seria. som duvida larg-:t recompensa il uma iniciativ<l 
'aossc gmwro. 

Ba,ta Jombt·at• qu ~ o mundo eonlleee as cascatns do Nia
guru, na .\,nwl'icu rlt} Norte. e nüo sttppõe certamente o que 
so,itt n ,gl'tliHltJza dus quúdas rlc Igunssúi, de Pau lo Affonso, da 
Cinttvm ou das Sel.e Quétlas, talvez as .nmiores do mundo. 

·A pt•opuganda do Niagura é l'eitu principa!nJente pelos 
toul'isl.as, que mais se mnr·avilllai'inm na prcsenr.a elos espe. 
cluculos Slllll'Jlf.LIDsas na uatnrcza bra:-:ileira: • 

Ftlrit mcmo do ponto do vista da ,propaganda. o toul'iSJU(I c .por ~i sô uma intlustPin, que .tem no Bt•azil elementos se
guros .tlo ~rtmde nlcuncc. A Suissn. os Estados Unidos da Ame
deu do l\'orte, n Ji'1·anca, a Ilalia uu1'cl'em b"''ttndes proveitos 
dessa inrlusLt·ia. Na rtalia princi:pulmunli; os lucros se elevatn 
n mais de l]uiulwnlos milhões ele J'.t·ancos por anuo. :runr.c-~o 
tt Ines nllmctivos o exccllente c.Jima .que se desl'I·ucta n;o Brazi!, 
pr,Jo mcrws dw·nule quatro mezes no anno, e ·teremos cm linhn~· 
Jl!Uii'J [.(l!l'tillS n .>it.un~ito privilegiada cm que se acha o Drnzil, 
,;nmpo Yasto c scducLOJ' parti ncoJ1!1 imento de touristns, ainda 
os JJHtis aYiclo> r, exigentes. , , · . 

E', ,pois, dflVCl', dos podere;; fcdÕraos desenyoJyer pot· todos 
os meios essa modema 'fonlo de riqueza e propaganda esLimu
Jnndo o puL·curso do sou tez•ritorio por automoveis, .os insepa~ 

• 
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' ruveis companheiros dos que se aventuram ás excursões re
<'I'Oativas . 

• O pro,iedo apresentado .iú foi integralmente nçccito pelas 
nnqoos acuna J'Cfortclns e raltfwado pelos ro;;.pe~ltvos orgãos 
legtslnttvos. 

NeS'Iu ,periuuo do diJ'ficuldade firta,n~aii'IL devemos SOL' 
gratos üs iuil!iativa.s que Hc inspirat·em desinteressadamente ntl 
ntuis pw·o· pat.riol.isrno, como a do autor do pro,iecto, que per
mille promo1·er, sem nunhurn sae•rificio pu.ra o Thesouro uma 
nova inrlustt·ia I!IJ .Eh·<~r.il, prrnnissora do ouk·as ainda· mais 
vantajosas. 

Acceil.ando com .1pplauso o inlegralrnoJLII.c o convonio in- · 
lernacional do .11 de oul.ubro do 18fl9, damos ás associ~cs. 
como o Auto.movcl Club do Brazil, incentivo effica~ para con
t:HUUI' na sua bcncmerita propaganda. 

A Coinmissfio t.!c Olu:a.s Publicas o Emprezas Privilegiadas 
é, ·pois. de parecer que o projecto n. Hf do 1\H4, cnlre em• dis-
cussão e s~ja approvado. · 

:'!ala tlas Guuunissóes, ~1 de .aovcmbt·o de 1(11.1. -Gene
roso Marqul!s, Presidunlo. - Bcl'nm·dino Monteiro, Relator.-· 
lJ e rd tio Luz. 

PIIOJ'EC'l'O DO SENADO N. 10, DI!: J!H4, A QUE SE Hlll'EnllM OS 
l'o\1\EC!l/\ES SUPllA 

Considemnt.!u que ú neocssario, de accordo com o Con-
. vouiu lu!.'et•nacioual ti" J I de outubro de I ~O!l, adoptar regras 

para' ·a oirculncfio inLorHacional CJ in tor-csl;adoal dos automo
veis, r·cgnlar a pcrmissfio illtm·n:u.doJJal pal.'a. r~irculai' e con
du1,ir, •conJ'orlJie o Convcuio de H de oul.ulli'O do t!JII, fir
mado pelas na~ões seguintes: Hespanha, Allemanha, Auslt'ia, 
Belgica, Bulgaria, França, Grã-Brolanha, Grceia, il.üngria,. 
It.alia, · Mo naco, Puize~ Baixo,· Portugal, llussia, l~omania, 
Suocia e Suissa, apresento o seguinte .projecto de lei: · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.' 'l'odo automovcl, para ser admittido na circulaç!ió 

. inlernaaional de vias publicas dever(• ser reconl1ecido apto 
para sot• posto em circulacão,. depois de examinado pela auto
ridade aompetente ou por uma t\SRociacão autorizada para isso, 
ou po.rtoncer a um typo do carro admitLido do mesmo modo. 

O exame do onrro dever(• versar especialmente sobro ou 
~eguinl.os pontos: • 

u) os apparelhos deverão S<Jl' úc funccionamonlo seguro 
·o ostat• dispostos do modo que so possa evitar, dentro do pos
sivol, todo perigo de inccndio ou de explosão; o rui do que pos
sam produzir niio deverá assustar animaes de sella •e de tiro; 
não dcvcriio couslituir nenhuma outra causa do perigo para a 
circulacão, nem incornmodar os transeuntes com a fumaça ou 
~apor que possDl!l desprender;-

• 
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b) os automoveis deverão estar providos dos apparelhos 
seguintes: um systerna de dircucão robusto, que permitta 
efl'ectuar faeil e ,;egur·arnente as manobras; dous syst.cmas de 
freios independentes urn do ouf.I'O, o suJ'ficientemente cffi
cnzes; . pelo monos ulll desses dous >;,;stelllas deverá sor do 
acr,áo rapida n actuar· dir·udanwnl.n sohr·u as melas ou ::;obre 
suas coróas, sumpre tJIH! estas ustc,ianr ;;olidas com U<JUeJlas; 
um rnecanisJJJo eapaz de inl[Jcdir lodo JI!Ovüüoulo do carro 
para tr'ás, mesmo nas deseidas nrais int;:r-emes, caso um d03 
systemas de fr·eios não sal.isJ'ir.er· osta condição. 

'l'odo automovol cuJo peso, vasio, exceda tlu 350 kilo
grammas, dever·!\ estar provido do maeanismo de marcha

, aLrás. 
As pe~us de manoJ.rras (lcverão cstur· grupada• de tal 

modo IJUC o conrluctor possa manc,ial-as ef'i'icazmcnte sem 
deixar do vigiar o carro. . 

•rodo liULomovol devorá estar provirlo do u111a placa em 
que J'igure111: o aome da easa t:uusl.nwtor·a do ar·cabow;o rneta
lico (chassis), o o numero do fabricação deste, a potencia, em 
cavallo vapor·, do motor ou o numero e diameLt'O dos cylindros 
e o peso du cat•ro vasio. . · 

. ArL. :!," O eouductor· de um aulowovcl deve l.or us qua-
lidades neuossariati pura garantir a seguranca publica. 

No que diz respeito ú circular.:ão iuf~Crnacional, .ninguem 
póde conduzir um autornovel sem autorização concedida por 
autoridade r;ornpcLe.nto ou por uma associacão habilitada por 
esta, depois uc bavor demonstrado u sua competencia. 

Essa autorizar:ão uão podcrí1 ser concedida a pessoas me-
nores do 18 annos. · . 

Al'l. ~." Com u fim t.lti .curtificat· para a cü·culucúo inter
nacional tJ ue foram cumpridos os I~cquisitos previstos nos 
al'!s, I" u 2", sor•ão expedidos certificados internacionaes, con
for·mu o Gouvenio Internacional. 

Estes oerLificados Lerão valor por urn anuo, contado a 
partir da data da sua expedição. As indicacões manuscriptas 
que cotltenham dovor·ão set· escriptas em caracteres latinos ou 
cursivas inglezas. · 

Os cortificaci'os intornacionaes do circular c conduzir, 
expedidos pelas autoridades dos Estados adherentes ·ao Con
""cnio ou pot• uma associação reconhecida internacionalmente, 
autori~ados por esta com a contra assignatura da autoridade, 
darão livro accesso i1 circulacão nos demais Estados c serão 
reconhecidos sem novo exame. . 

O reconhecimento dos certificados inlcruacionaes cm cir
cula~'üo c do conduzir póde ser recusado: 

· 1", .sLfõr evidente que não foram satisfeitas as condições 
exigidas veios arls. 1" o 2"; · . 

2", sr o provr·iclal'io ou u cuHt.hwl.ur• rr:io fut'CJII t.la uudona
lidadc de um dos Estados ar;lherontes ao Couvcnio. 

Al't. ·1." Nen!turn automovcl ser•!\ udrnittido na circulação 
internacional sem que tenha na parte posterior o collocada. 
do maneira a ver-se 1acilmente, ulém da placa d~ matricula 

\ 
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lllwionnl eorrespondcnlt•, uu!rn que r'crmitl.u rcconlléccr a sua 
naeionalídudo. 

E~Las placas no J3J·n~il serão 1le J'1jrmn oval, de 30 ccnti
llldt•IJS de 1!0liiPI'imeulo JltJJ' H! de alttu•a, SL'I'fio pintadas .-lo 
lH'anco IJ em seu erotro dcvcrilo levar pintadas em negro as 
lettJ·as B n IJ as dímcnsõ1Js dr!stus letlt·as doverão scJ•: alLUl'a 
,iO centímetros .no mínimo, grossura do traoo 15 millimetros • 

. , 

[ A X:!.38-t ] 

_.. As letLras disLinctivas dos paízes que acceitni'nrri 11 con
vew;ão são as seguintes: Allemanhu, D; Austria, A; Belgica, 
B; l!ra~il, IJ R; Bulgarin, B G; Hespanha, E; Franon, F; Grã
Brc!anha., G B; Grecia, G E; Hungria, II; Italia, I; 1\!onaco, 
1\l c;· Pai~es Baixos, M N L; Portugal, P; llussia, It; Succiu, 
S; Suissn, C H. . . · 

Art. 5,' Todo automovcl deverá estar munido de uma 
•· buúna de som gt•twe, como appat•clho do aviso, :b'óra ·das. 

agg!omeracõcs poderão ser empregados outros apparelhos de 
aviso, conforme permittam as leis c vesulamentos de cada 
pu.iz. , · •· 

Desde o sol p08to, todo automovcl deverít levar duas Ian-
1m·nas na fr,entc e na parte posterior um pbarol que illu
mine visivelmente os signaes . das pla~:as 

As lanternas ou phar6es que se levem na parte dianteira 
'do carro illuminarão o caminho··a uma uistanci:t sul'l'icieute, 
mas ú terminantemente probibido G emprego de !'oco deslum
lm.mte denil·o das agglomerações urbanas. 

Art. 6." Disposições especiaes para a circulaoão de moto
c~·clos e motocyclotes seriio publicadas de acccordo com o Cou
venio Internacional .. 

Art. 7.' Para cruzar ou passar adiante de outros vebi
culos, os conductores de automoveis devet·ão confom1ar-so 
com as regras adoptadas nos paizes em que se acham. 

Art; 8." Os Estados· da Conv.encão se comprometlcm n 
\'elar, dentl'O dos limites da sua autoridade, r.ara que nas c~
t~adas níí~ se colloquem pari!- assignalar os pontos perigosos: 
sJgnacs ·dtfforcntes dos segumtes: · 

. CI'U<!:liUt.:lltO Dc:6citlo. com volta Jled~o.sa. mc\'U!;ÚO 

· As p!ncns indicadoras ue'l"erüo ficar co!locadns perpen-
\ dicularmentc t\ estrada, a uns 250 metros do pont9 de perigo 

.. ' 
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quu nssi:;nn!Bm, scmpr.,._, rpw a r'onfigur·n~ri.n dn l.el'l'enu Jlel'
mHt.a. 

' Quando a distancia .cnLt·c o signal o o obstnculo diffira 
muito do 250 metr'os, serão adopladas medidas especiaeH. 
Além desses, signaes deverão collocar-sc outros para indica!'' 
as estacõcs de Alfandega. · 

. Art. 9." •rodo co·nductor de automovel que circule por.• 
paiz eslrangeiro é obrigado a l'cspeitar as leis e regulamen
tos em vigor no dito paiz, que regulem a circulação nas vias 
publicas. · 

Os postos alfandegarias poderão fornecer a quem o soli
cite um exemplar dessas leis e regulamentos. 

Sala datl sessões, 8 de setembro de 191ft. - 1>'. Mcude~ de 
Mmcida.-A imprimir. 

N. 52-1915 

A Commissão de Obras Publicas o Emprezus Pl'ivile
giadas, csludando o projeclo n. 106, de !901, que concede pri
vilegio, uso e goso para a constl·uccüo de' umn cslr•ada de ferro 
que, pal'tindG de -::iantarem, ou ·outr·o ponto que melhor os 
estudos determinarem na mar·;;ern do Tapa,joz, no .Pará, vá ;~ 
Cuyabú. e um J•amal do ponto mais conveniente á. fronteira' 1 

holivinnn, julga que mais acertado seria habilitar• o Governo 
com os recursos necessarios para mandar proceder aos estudos 

· respectivos, afim de que ·se pudessem fixar com segurança as 
linhas ;;eraes do plano a executar, ou· então. desde que fosse 
feito ess-e irnballlo preliminar, pode!'irt ainda o Congresso au
torizar o Governo, si assim ju!:;nsso conveniente, a provi
derwiar quanto aos estudos definit.ivos e r\ . const.ruccão, ad
opiando-se n regímen da lei n. !.126, de ·15 de 'dezembro 
de 1003. 

Nüo apresentou, no emtanio, c;rnenda á proposicrio d;~ Ca
mara c apenas opina no sentido do ser rejeitado o projecto. 

A Commissão de .Financ;as, aconselha igualmente n. re
.iei~'ão do proJecto. convencida como está de que as condicõos 
do 1'hesouro niio autorizam a creaciio de rlespezns, ainda que 
para estudos de novas estradas de ferro. 

Sala d~s sessões
1 

17 d€ .iunho do 1915.- Victori'/10 Mon
taü·o. Vice-Presidenoe. - Sá Freira, Relalor. - Bzteno dr: 
Pafva . ..;_ Erico Coalho. - L. da Bttlhões. 

PAI\ECEI\ TJA. COMMISSÃO Dll OBRAS PUBLICAS 
LEOIADAS N. 36, DE 1915, ,\ QUE SE 
SUPRA 

E EII:!PR!lZAS PR!Vl• 
lllll'Enll O PARECER 

A' Commissão do Obras Publicas e Empr.ezus Privilegia
das foi presento a proposição da Camnra dos Deputados nu
mero 106. do 1 00!, que concede privilegio, uso e goso para. 
constru~cüo de umn estrada de ferro que partindo de Santa
rem ou <Jutr.o ponto que melhor os. estudos determinarem na 

Vol. UI ~ .• 
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margem do 'l'apajoz, na P:mi. v:\ u GuyciM, c- wm um rnmu I 
!lo· ponta mais convenicnl.~ ir. !ronteira boliviana. . 

A Commissão. depois de estudar com attcncü~> n alludida 
proposicií.o du Camnrn, julgu que o mais acertado seria llahi
litnr o Govm·no com J'tlcursos noccRAarios para .mnridnr pro
~Jedcr aos est.udos respectivo,, afim ue que so pudessem fixnr 
cdm se::;uran~n. as linhnSi gcl'aes <lo tllauo n. mmcutnr. 

Ou eniiio. desde. que fos~e f-eii.G csso Lruballlo prelimin:lt', 
!JOclet·in nind:t o Cougrcsso autorizar '' Governo, · si assim 
Julgasse "eonvrmioniA!, a JJI•ovidcneiaJ.· quant.n no~• estudos clc
l~nitivos ,, :í cuuslt·u~çüo, adoptnndo-ec :o :reginwn da.. lei 

11, 1.120, dro 15 li~. dezt!JllbJ'o de 1U03. . 
Não <Jbr.decP.IIr.lo a um plano gwul, l'aciuríulmento lt·a

r;ado em 'Jll~csen~a 1!o:•• t!lem<lilto,; geodeBicLl.~ e l.opoHraphicos 
suffieieut.emente exactos; vor.let·ú essa eoucc:;silo acarrcLa~;o 
~~·andes ineouveni(!HLc~ 1larn tLJ1l'Og't'I!SSU dr~ tãi1 Ynsta zonn, 
úi~.~m. Ue pe~udo::.: ~twrifieios rmra o ~f.lh,~sotn·u Nnelonal. 

:'ii'Ma:; eundieües. 0 a Conunissüu do P3l'•'cr.-t· LJUC a Jll'u-
liOsi~ão se,ia l'l':ie:itnda... · · 

Snlu. dt1~ ·conuuitSsões. 2. d1; 
.1/a,·r,.,cs. Pn•sid•:ut~:. - Sillll:f'io 
~V.mtlch:•. · 

,i unho de :LU 15. - 1Jeut:r11su 
;\'cf'y, Relator. - Benwrd.i1W 

Pllll!'IJSI(;,io D,\ I:,\~1/MIA DOS DllPt:'l'AllOS, X. IUü, lll~ !OU!, .1 Ql.)E· 
SI! m:rmiE:\l O~ PATIGC:EOES "UI%\ 

O Gungres::;IJ Xaeional <lect·eLa: 
Art. t." llie.a u Cóui'IJl'lJO. nulori~ado n euJwer.ler, n quem 

.mn io1·es vunLng·ens oJ'füt'.eeer, JH'ivi!tJgio JlDI'l"! construC(IãO, uso 
,. ~o~o de umn. esLrndn dro J'erJ•o que. purtmr.lo de SantaJ•ém 
••U outro ponln que mellwt• o> •:sludos determinarem, 1111 
.ll1ill'fmm du ':1.1n.]m,ioz, no Pm·it, ní n CtlYHbif, r~on1 um. l'UHHll 
qut• tio ponto ma i' eonveni.,IJI.ú v:í ú J'rontcic-u. holiviarw. 

Ar I .. ~-" Pt.tclm·:i. tJ, Goveruo ·df;rwu~nt· no comcosionnrit• o~ 
.•eguin t~s favor.es: 

·I", pJiivi!cg-io por 1)0 nnuo:i; 
2", isent;iin de dil•oilos ele imporLw·.no >Ob.t·f! o~ mttLerincs 

Jll'e.essarios {l eoJtsLt'ucçfto du ush·tuln; .. 
'l" direiltl do tles:wroprhu.)üo }1or· utilidmlc j;ublicu, 111.1s 

Lern·;o.s ela lei, cln> te1·rcnos neot':'istu•ios :i construc~iio das 
'1bras; 

·""· privilul:"iC> nl•; ~O kiluu1eLru~ !ltll'a eucla lnr.lu clu t.>ixo ua. lmbu • 
. Al'L. :J." Cadtwrq.•t'1 n e.oneessão .:i. Lt'eS :unws depoj:; dt~ 

u~s1gnado o l'Cspc~lJvu cont.ruclo. rtao :tPt·eseutar o conces
sionaria tl~ nstudos del'·initivo;;, e si, ·J 2 mezc;; depois clq 
'approvmlos, não ~~~ iui.cim~m :ts obl·~~. · 

• 



:-\·rr:. '.J." nevogam-sc M dispositjues ~:m contrm•lo. 
Camnm tios Dllputado;, !.\1 i!~ dezembro de lOOi. - Cal'

l.us Va: t.lc Ncllo .• Presidente. - Cm•los A'u(luMo Valente de 
Novar:s, 1" S~crcl.nrio. - ,1gapito J01'f/C dos SauiOs, 2' Sccr~
l.ariQ, -:1. imprililü· • .. 

N -.. l'Jl-.. • Uv-' , U 
' 

,\ Cumutitiofto de .l?immcno, ux~minaJtdo tt· proposioão il;l 
·camura do; Deputados n. 118, tlc iDJ.\, nutoriznndo n abcJ;
Lura, pelo Ministcrio tlu .lusliCJL u Neg~ocios Interiorc.~. do 
credito de 80$, supplemenltu• lt verbtt l~" uo nrl. 2' da lei 
orcnmentariJt do anno passado, 4Hciormados da Brigada .Po., 
!ida!~. opina peln upppovacão da mcsmu, com u scsuintc 

' 

,\o tu•Li~o uuiw: l~m ycz 'd~ sutir>lemuntm', dis-a-sc: •es• 
1 ti~IJirth. 

~laia da,; Conunissües, 17 de .iuultu tio l!llG. - l'icturiuo 
'JJtJnteiru, Viee-.Pt•esidentc. - E••ico Coelho, I\cla(t)r. - L, dt:, 
11ul1Jõe~.-11•t'1110 t(c Prt'it•a.-Sti F'rcil:e. ' 

PIIOPOô!l_:;\0 JJ.I C.IM.\1\A llOS JJEPTJ'r.\DOS N. I 18, DE j!)j-1, ,\ iiTJ~ 

~ll J\EfEJtE O 'P.IItllCllfl SL'!'II.\ 

O Cong·t·es,-o :\'ndoual J'<lsolvc: 

MLigo .unieó. Fica: o .Presidente da JlepuiJliett autorizado :i 
Hbt'ir, pelo Alinislcrio <ln :rusl.iça·e Negocias Interiores, t> cre-: 
1lito l]e 80$, SU]lfllCIUDnlat• Ú verba 15' . do UI'~. 2' da le: 
11: '~.842. de :1 de Juneil·o ull.imo, J•u!J!'ica <dlci'ormacloo d[l. 
BJ•igucln. Poliuial», pum occoJ'J'f!l' uo pagruuenlo da dii'l'ct·enr;t:. 
do sol(IO IJUO r:ompo![.e, ne~le amto, ao l.oncnlu J•cformudo An
tonio Jlowuulclo de Andrt\dt!; l'OVOS",tdns ns disposir;ões cm 
1:on t1·ari.o, 

Gutnlll'tl dus DeJollludo.,, ,;!8 de tlo~cml>t'o tln lOJ.í. -
J~t.otplw .Outra Nicar:io. P!'esidenf;e. - ,1ntonio Simr:ãu dos 
Santos Leal, l" Secretario. - Elysio de tll'aujo, 2' Secreturio. 
-'A imprimil•. 

N. 5·í-19Jti 

Tendo d,, m1scuLur-,su desta Cnpilal, J)Ol' 'molivo d<J 
o~auclr. o .Sr. SenadO!' Munoel elo Al'nujo Gúos solicitou ~ ne" 
et~ssut•itt liccn!,ia. 
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'!\. Commissü6 de Policia, nadfl tendo ii oppôf ·aô pedido 
tio honrado representante do Estado de· Alagoas, ii de pa
rcce.r· que sc,ia concedida a S. Ex. a solicitada licença. ·· 

Sala ctns Commissões .. 18 de ,iunho de HH5. - Piwltai1'0 
Machado. Presidente. - Pedro Auansto Bo1·aes, 1' SecJ'C
tario. - José Mm•ia Mctcllo, 2' Secretario. - llcrcilio Ped•·o 
da Luz, 3' Secretario.-A imprimir. 

São igualmente lidos, postos em discussüo, quo se encerra 
sem debate, ficando adiada a votação por falta de numero os 
seguintes · 

PARECERES 

N. 55-1915 

A proposição da Gamara dos Deputados n. i25, de 1014. 
autoriza o !'residente da Republica a abrir, pelo MinisLerio 
da Via1;ão e Obras Publicas, o cred-ito· do 32:Hi2$88:l, pUI''-L 
pagai' vencimenlos .aos funccionnrios aposentados dos Cor
J'eios da Republica ÂnLonio BezerJ•n Ca!JI'nl e .Tosé Be!lar
min o Ferreira da Silva. 

Do exame do processo ~erifica-se que .rornm levnn~ 
tadas duvidas ,sobre o direi Lo do Junccionario aposentado 
Cabral a perc·epção dos vencimcnfos, quer por effeiLo ela prc
scripção, quer pelos Lermos do decreto de ü de setembro de 
1907, que. apenas declara sem el't'eito a J.}Ortaria que o de-
mit.tiu. ' , r • · 'I 

A' vista do ell.lJOsto, a Commissão de Finanrjas não devo 
dar seu parecer sem que previamente se,ja ouvida a Com
missão de Justiça. o que aconselha· se,ia approvarlo pelo s~-
nado. 

·Sala das sessões, i 7 de ,i unho de 1915. - Wct01·ino 
Monteiro, Vice-Presidente. - Sá ·Freire, Relator - Bnano 
de Paiva. - J,, da B1tlhüas. - Erico Coelho. 

N. 56-i9i5 

A Commissüo de Finan~as, ., antes de inLerpl)t· pnrecct• 
acerca da propo~ir,ão ela Cam<a[.o dos Deputados· n. 101, de 
Hl!-1, que nutorJt.a. n a!Jert.ura do credito extrnordinurio do 
ll:OOO$, pa1•a pagamento devido ra. Raymundo Aug-usto :\!aru~ 
nhfio, opina para que se,ja ouvida primeirnmenue a: de Justir;a 
e Legislação. 

Sala rlns Commissões, -13 ·de ,iun)to rle 1915. - 1'icto1•ino 
Montei1•o-. Vlc.c-Pt•esident.c - Eri~o Co•elho. - .Toüo Lu·i: Att•cs. 
- Sá Fre'irP. - Buano de Paiv'Q., - L. de B!tlhõas. 



SESSÃO EM iS DE JUNl-!0 DE 10i5 ·421 

ORDEM DO DIA 

llEOSLUÇ.\0 VlmiUA 1'1~1'.0 SIL J>JJgSJUI~1'E DA REPUBLICA 

J)is~ussüo uni~a da. n•solu(•üo do Congresso Nacionn.l, ve
tada pelo 81·, Presidente. da Republica, que concede um ~~:nu L• 
de licença a 'l'mwrerlo Uon(>alvc~ Ferreira, collccl.ol' l'eueral 
elll '.l.'orre, Es~odo de l'crnumbuco. 

:\di:ida a votação. 

T.IOBNÇA .\ UAillo CA!If.OH DA CU'NUA 

Di:;cussãu unicn. do parecc:r da commissilo de Finan(cll!s 
n. '•2, de l!J 15, opinando seja indeferido o requerimento em 
que dario Gal'ios da Cunha, l'unccionario liu Labol'alol'io CIJi
mico Plmrmaccuti~o ·Militar, solieita um auno de licença para 
tr:lt.amen to do saude. 

:\diada a votação. 

,\POS!lN'J'ADOlliA ,\ l'AVOJ\ DE J,Ulz llE OLIVE!HA E SI-LVA · 

Dis~ussão unica. do pare~er da Commissão de Finanças 
n. t,a, de 10'15, opinando que seja. arr:hivmlo o requerimento 
<'lll que Luiz· de Oliveira. c Silva, conferente- de d1escarga d1n 
Alfandega dn Rio de Jancii'O, perle aposentadoria n~s>e cargo. 

Adiada a vola~ão. 

J.ICENÇ,'\ AO OU. AN1'0NIO MENDES Pl.~rEN'rET. 

Con.Linuní'ÚO · du 3' discussão ila proposição ,da Camnrn · 
dos Deputados n. gr,, de '1011<, autorizando a concessiw de um 
a11no de licencn, som ven~·imentos. ao Dr. Antonio P<•dto Pi
menl.el, impeclOI' sanitario da Directoria Geral de Saude Pu
h! ica. 

Adiada n votnofio. · 

O Sr. Presidente - Estando esA'otndn n ordem dó dia, 
vou levantar n sessão. 

DP.signo para ordem do din dn seguinte: 
Votnofio, em discussão uniea, do parecer dn Commissão 

rle Finanças, n. 55, rln ·JnHi. pedindo n nudionoin dn de .Tus
l.ion n LeA'isln()fio sobre n proposiçiio dn Comam dos Depu
tados n. 125, do '!OH, que autoriza a abrir, pelo Ministrrio 
da V incito ~ Ob1·ns Publicas, o credito especial de 32:162,$883, 

I '· 

I 
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Jlal'a pagar os v•:ncimcnt.os lle,:ido~ aos f!mceionnrios .,nDos,;n..., 
tndos dos CorreHJS do Tlepublwa Anlflnw Be?.el'J'n !.nbral •} 
;rnsli Bcllnrmino Fel'!'eira dn. ,:=;iJya, ~cm! o :!3 :3~ii$ UL> prim••iJ'u 
c 8:837$888 no u!Linw; 

Votunão cm tlis~ussiin uniea, r!L> parecer tln. Commissão 
!lo l'innnÜas' n. 50, de 10-!G, pedindo n. nnrliencia da do Jm~ 
Li•'n c Leg·islnl'ilo sobre n. proposir,ão dn Cnmara. dos Depu.., 
iados 11. 101 'rlc 1!1H, que autm·iza. ;r abril·. JWln l\Iinislel'io 
da Fazenda, ~ cr•Niiln d•• ;:; :OüO$, pnrn, pnr:nmento n. Hnymnndo 
-~ng·uslo Mat·nnhiio; 

Votrwão, ülll discussão unica, da l'esolucüo do Congrcssci 
:Nndona!," veLada ]leio SI' . .PJ•esidonte da Hcpublicn, que con~ 
"erJc um nnn0 {!e liccncn a Tancl'eclo Goncalves Ferreira, eol·• 
ll'e·tor· federal em ~rorre, Estado de Pemumhtli'O (cOin pm•ecc,l 
t:0/1/Nwio da Com:1nis.wio dr: Pinançasl; .. 

VoLa1•iio, ••m discussão unien, do [larcccl' da Commiss:io' 
"r!c mnnncas n, .12, de Hl15, opinando eoja indr•:l'eJ•ido o J·e~ 
f!lliJl'iment.o rm quo Dnrin Cnt·!os .da Gunhn,. J'unecinnRrio do 
Ln!Jor.nlorio Chimien Plmrmnceul.icn l\lililar•, solir.iln um :nmo 
rir lier•ncn. ·pm·a i,J•al.amento rln snudr; 

' . 
Volilcão, om discussão. unicn, t.lo parecct· dn Commbsiío 

•lo :Financns n. .\:l, de HH 5, o[linando que se,in. archivnclo o 
J•oqunrimen.lo rm rrrw Luiz de Oli\'cir·a r Sill'n, r:ol11'er·errLo 
rio descarga da All'andrgn rlo Hin •ln Jmwir•o, !Wdn Hpos .. n
tadm•ia nt:i:!:.u~. ~~nr.~·o; 

Yol.noüo, em -s, discussão, (ln. Jll'Oposioüo da Camam dos. 
Deputados n. D·l, de t9H, autol•iznntlo n eoncessfio ele um· 
armo di! lir:en(•a, sr.m veneimcnLos, ao Dr·. :,\nlonio Pedro Pi~ 
monte!, inspector· snnil.ario dn Dirr~ctol'i:J Geral de Snudc Pn
lllir•n (COi/1 Jl«recel' (avorm'<?l tia Commüsrio de Finanças); 

t2• discussão do pro,icdo do Senauo n. o, de ·191:3, fixando 
•)S vencimentos dos funccionnrios dos Cor•t•ciros rio Acre (r:01a 
J!a?•cae:r cont·rm•io da Commissão tlt: Finança·.~); . · 
Lm•minanclo que. os in!'m•iorcs elo Excr•cil.o que 'l'or•:irn dispen. 
snclos do picadores sc.inm gr•ndundos no posto "ele scf(nndng. 
tenentes inl.endr.nl.os (o{(C1'Cc'irlo pela Com.missüo de Mr!l'iu/ut 
r· OurJ'i'fl ,_. co·m )laJ'ercr collli'fll'in rio d" Phumças); 

2'• discussão ela proposi~ito da Camura <l:os Dopulados 
n, 73 .. <I e -JOJ!t, qnc extingue o log·m• de .~egundn-lonenta pi~ 
eaclot• nos em•pos montados, de que irnl:i :1 lei n. 1. SOO, rlll 
HlOS (com. )JGJ•ccere.l da. Comm:issão r/c 11/a,•inha ~ r;u.P.n•o, n{• 
fm•cr:endo emenda .• e contrario r/a. rlt> ._llhwn~as). · 

•• :k. i 

, 

• 

'' 
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I•JtE~IO~N(llo\ DO ~~~. UitOANO ~A)(TOB, l'llllSTillll\'N: 

. A' I hr.•ro da lurde ncl!uw-'e Jlrcsentes, os Sr~. Pinheiro 
~lnehndo. Pcclt•o Borgc::, ~Mello. MenDes rlrJ Alrnciri:J, .Jo,,: 
Euzcbio, Pir,Js J<'errcirn, Hibr;iro Gonr;niws .. :\nlonio éle Souztr. 
Jó;pil.acio Jlesson, Aruu,jo Gúes, Siquoirtt rle }Vfcneze:~, Bernar
dino !lfonteiro, MigurJl ri(' l~ar·vnlho, :c:rico Coelho, B•'rnnrdo 
.Hon~cit·o. ALI'r'•Jrlo 'J~ili:<, Onn?.ng-n .T~)'IlW " ,\lt•ncar· Gni-
rrl .ll"JC'' '18' . , I • t ,:i ~ ·' • 

Deixn111 ctn compnt·eeeJ.• t:oru t.:rtusa .iustU'icadu. us Sr:;;. 
Jiordlio Luz, Pt11'Cirn Lobo, :LoptlS Gottçnlve,, Silvr1rio Nr.J')', 
Tudio elo Jlrn7.·i I •. Ln mo &!dr•'· ArUtut' J~ernos, Costa ltodrig-ue;;. 
Ahdins .Xcns, Jó'r:mciscu Sú, '.rhornnz Aci,ioly, .Toã.a Lyrn, ElO)'. 
de Sou~n. CunlJ:l . .Pedr•o,;a, Walft·edo Leal, Utihciro tle Britlo. 
fln;vmunclo do :IIIJ·anda, Gomn.> llihciro, C:uilhcrmr: Campo~, 
fluy Bal'/Josa, Luiz \'ianm1, ,ltbt\ Jlla!'~e.llino, Domin~OB Vi
r•enl.e, .Tono Luiz Alyes, Silo· Pr.çGnlw, Auf!USlo de Vascon
~~cllo~\ Alr:indo C:twnubm·n, S:'t 1~1l'eiJ't\ }~rnndseo Snllt:'S, JJueno· 
d•• Paiva .. Fmnei~eo Gl;vct:J•io. ,\dolplw Gol'dO, Leopoldo rir. 
:Bu!lJõr,.i, A. Az·el'edo, .Tosé illtrrl.inho, Gt111el'o;;o :l!:u·ques, Yidnl 
nmno;;, ,n"Ion HnpJ.i~ln " Yit:lnJ·ino ~lonl<•ir·o (38) .. 

O Sr. 1" Secretario t.l:í r:onlrL do >õgttiole 

OfJ'i,•.io do 81•. Pl·esideul.f• .:lo Est.nrln de Go~·nz, ngrnd••
f'ündo n r,ommuui,;acnr:> do ·~,mnrlo t:l" o;;tru· ••lritn n sna Mr;;a. 

lnl•!iJ•atln., 
'l'ül•!g'l'amrnn do SJ·. :rosr: L<,onol (ln Almiddn, pt·üsidontr. 

do Conselllo Municipnl de Pia'SnJm;;stí, g;;Jaclo de Aln!t•h'. 
protcsl.nntlo ;;olirlnricclnrlc• pnlil.icn nn 81'. D1·. Hnptilta 
Meio!)', - Tnt~iJ•:Hio. 

O Sr. 2" Secretario rlr>clam lJII" niitl lrn pnPr>(·rr•''· 

O Sr. Presidente - T•lndo eompnr(·~idn UJlr.nn> 1R f>r.,,. 
:o;,,nruloJ•e.s. nfi,1 pôde ho.ir• lirlw:r ;;essno. 

nr' i:;;no 11n r·n. nt·rlrm dn ri i n dn ,egu i nl.r.: 

Vol.nr;:io, em discu~Siiü unicn. l'lo l"H'rlefJr tl.a C_ommi,sitú 
<i•! Vinnnun~ n. fiG. rio llllG,. J1Nlindo n awhenr:Ja dn de .Tu;;-
1 i.;n. •! Log-islnr:rin ;;obre n pt·c•pnsicno dn Cnmm·n fio~ Dopu
tndn;; n. 125, dr J\l·l!,, fJUf! uutorizn n abl'it·, peltY ~ruusLol'J" 
rill \'in~üo e O]Jrn~ Pulllicn". o credito t!oP.~ciul de l1Z,::lü2$SS~, 

' 
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• 
para pngn1• o~ vencimentos ,devido, nos ..l'unccionnrios aposen
tados dos r:or·rorin;; rln Repul>lir'a Antonio Bezerra Cabral c 
José Bcllnrrnino Ji'e~·r•t!ir·n rln :"rlvn, ~r.nrlo ?il ::125$ ao primeiro 
e 8 :837$88~ :r o u!Llmo; · .. 

Vota~ão, em discussão unica, do parecer da Commissiío 
rle J:'irrnnr;us 11. riü, dr; 10'1 r,, pedindo a nudiencia da de ,Tus
l.i(;U ~· r.(~gisln~·.fio, :;Otll'n 11 pr·ono:;icãn da r.mn:na dos Dr!pll
tado~ 11. Hll. de 1\lJ.\, fllll! nulol'iza a :rhrir•, pnlo Minlstrll'io 
da Faz .. endn, o credito rio 5 :000$, nnra pagamento a Raymundo 
Angu,qt,o Maranhão; 

Vol.ncão, crn discussão unica, da resolur;ão do Congresso 
Nt~eionnl, vetada pelo Sr·. Presidonl~: dn Republica, qur, ''on
eede 11111 anno dr. licença a •rancredo Gonçalves Ferreira, ~ol
lectoi· federal em Torre, Estado de Pernamhtwo (com Jlllrr.cer 
cont,·n..rio dn Curnm.l.•sã.r• de F'inan..('a.•); 

Votação, em discussiio uuicn, dn pnrrlcet• da Commissão 
rlo Finanças 11. ·12, de tn1G, opinando Si'.ia indeferido o l'e
queJ•irnento em que Dal'io Carlos da Cunha, J'unc1:ionm·io do 
Laborutorio Chimico Pharmaceutico Militar, solicita nrtt armo 
rle Jinen1;:t para tratamento da saudc; 

Votação, em di&cussiio unica, do parecer da Commissã'n 
ilil :Pinanr;:1s n. lr3, de 1 OHi, opinando que so,ia nrchivado o 
!·c,quorimcnto em que Lui~ de Oliveira c Silva, conferente 
de descarga da Alfandega do Rio de .Tr.neiro, pr.de aposenta-
doria nesse cargo; ' . 

Vol.acão, em 3" discussão, da proposiciio da Camnrn dos 
Deputados n. 04, de 1!H:., nut6ri~ando a concessão de um 
unnó de Jicençu, srJrn vencimentos, ao D1·. Antonio Pedro Pi
.menl..el. irtSJl'Cclm· snnitnrio da DiJ•ectoria Geral de Saude Pu
b!icrt (cOin rwrecm· (a'l!ormJ"l da ~o?nmüsão de Finanças); 

2" discussão do pr·Qjecl.o do Senado n. 9, de Hi'l 3, fixnndll 
ns vencimentos dos fnnccionarios dos Correios do Acre (com 
1'"'''-'l!e?' contrm•io .. tla Comm:issilo r/c Ji''imtnças); 

2" discussão do projecto do Senado n. :19, de 1911,, de
ltíl'm innudo qrw os infcl'ior·e~ do F:xcrcito que rornm dispen
sados de picadores sejam gt•ndunclos no posto de segundos
tenentes 1nLendentes (o({erec'(rlo )Jda Commissilo de Jlfarinhn 
" Gu.e·,1•a c com parcce·r contra·l'io da de fi"inanças); •. - . 

· 2• r!iscussiío da proposicão ddn Camnn dos Deputados 
n; 7:1, r.lc HH :,, que extingue o Jogar• do segundos-Umentos 
picadoJ•es nos corpos monl.n(los, dc.,quo truLn a lei n. :1.800, de 
·r 90S (com parecarcs da Com?».J'ssão de· Marinha c Guerra, o{~ 
recrmrlo C'Tiwnrln •• : r:ont-rario da tle Ji'inança.1•) , 

..•. 
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SF.SSÃ<l RM 21 nl~ ,TUNH<l llE 1. 91ú 

3G·· RESS,\0, EM 21 Dl~ JUNHO DE 19 I r, 

PRESIDIDN'CIA DO SR. UIUlANO SANTOS, PRESIDENTE 

A' 1 hora da tardo abre-se a sessão, a que concorrem QS 
Srs. Pinheiro Machado, P·edro Borges, McLcllo. Hcrrilio Lur., 
Pereira J.oho, Lopes Goncalvcs, Silvcrio Ncr·y, Tndio, do Br·ar.il. 
Art,hur J.cm<Js, Gosta florlr·igucs, Mendes de Almeida, José 
Euzohio, Pires Ferreira. llibciro Gonçalves, Thomar. Accioly, 
Antonio de Souza, Eloy de Souza, Epit.acio Pessoa, Raymuncto 
do Miranda, Siqueira de Mencr.es, Guilherme Campos, João 
.Luiz Alves. Bernardino Monteiro. Miguel de Car·valho, Erico 
r.:oelho, S:í F1·eire, Bucno r! e Paiva. Bernardo Monteiro, Al
i'J•cdo J!illis, Gonzuga .Tnyme, Leopoldo de Bulhões . .Tosé 1\lur
Linho. Alencar Guimarães, Viela! Ramos c Victorino Montoi-
r·o (35). . 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Lnu
r·o Sodré. Abdias Neves .. Fr·ancisco Sú, .Toão Lyrn, Cunha Pe
drosa, Wall'redo Leal, Ribeiro de Brit.to. Araujo Gócs, Gomos 
Ribeiro. fluy Bnr·bosa, Luiz Vianna . .Tosé Marcellino, Domin
gos Vicente, Nilo Peoanha. Au~:usto do Vasconoellos, Al·cindo 
Guanabara, Francisco Saltes. Francisco Glycerio, Adolpho 
Gordo, A. Ar.erecln. Gt•nrt•osr• ·;\lm·~nes '' Alldon Baptista. (22). 

São lidas. postas cm discussão e, sem debate, approva
das as actns ·da sessão anterior e dn reunião de 19. 

O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE .. 
Officio do Sr. Pt•esidente do Estado de Matl.o GrossO' 

offercccndo um cxemr.Iar da m~nsagem que enviou :í Assem
hJ,'-a legislativa do Estado. pn1· oecasifin rla insl.alla~,fio rios 
sens trabalhos. - Tntcirado. 

Telcgrammas: 
no Sr. ·!>\avarro Lins, cnmmnnicaildo Ler assumido o cxor

cicio do ·cargo de Governador de Snnt.n Catharinn durante a 
ausencin, do Sr. Felippc Sehmidt. - Tnteirado. 

Do Sr. Francisco Gama, presidente< do Conselho Municipal 
de Cururipc, Estado de Alagoas. cnmmunicando ter sido app.ro
vada unia mociio de solidnriodadr• no governo do Sr. Baptlst:~ 
Accioly. - Inteirado.. · 

O Sr. 2' Secretario dcclnrn que não h a pareceres. 

O Sr. Pires Ferreira (·)-Sr. Presidente, venho hoje 
desobrigar-nw do compromisso que tomei, do· trazer no co
nhecimento do Senado Q, por conseguinte, d11 Nncão, o que 
nctualmente occorrc nn Estrada de 1Ferro Leopoldina . 

. (•) Este discurso não foi ·revisto pelo orador. 

·" 
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Auto;;, pol'lím, dtl en,Lrur 110 assumplo, quero· dcslu. Ll'ibuua. 
mani1'cstar a~ minhas nleg·rins <i. mocidade liberal, ;í mocidndfl 
acaclcmica, r]ue sabe wcnder .PJ•eito dl• g'l'al.idüo aos servico,; 
do.; patt•iotn~. rJUC deixaram, depois de lutarmn JlClos intm·
,,~ses nndonne~. exemploH disnos de utlluiraçuo, do IOUI'Ol' •! (irl 
IIJ.I!llílusn iis g-eJ•a(;ürs vindouro~. · · 

E' assim, Sr, .Pre.,idcnte, CJI'II1 vi com )Jt•nzcr ,,.; ,iov(·ll> 
aead1J!llieo:; clirisircm-sc n. S . .Paulo, cm J·omaria dvicu I) 

respr!itosa, levando flores ao tumulo do ;;t·andc brusilci!'O que 
,;e tolrmnou r1J'auocl Ji'errnz de Gampos rSa!les, homem cuja vidu. 
,,fl constituiu p6do-'P rli~er·, uma cadeia. d•J · r\los, cada Cjual 
mais brilhante, ·pois cada unr dullo; repre;;tJnttwa um ~·r·tHlLit: 
I' iuolvidavcl 5erdco ú. uo;s.t :Pntrin. · . · 

.1?ienm a.;; minha:; niC~g:J:ia~ e.nviadthi n t!Ssa .illV(•ntud~~ e~-
J'Itll'lllliJOSa, a CJI.Illl daqui clirl'i {fllt' lutem JlOl'CJU!!, Sr·. Presi
dente, da luta tlr.ssa moeidarle. ú que rJ Jlmsil Jm dr. sP apl'•'
.~flHinJ' t;Tnndc eomo mt~J'N!r~ 1Ht eommm1hão dos povofoi. 

:nitnô P~tas palnyru;;, vou mo occupa1· rltr Compallhia ri•' 
l~ol!'tlll<l de Pe'J•t·o l~eopoldinn. Antes, Jlorém, ]Weeiso.di7.Ct' no· 
)ienado de onde yriu n Companhia Lno]Jolclina, at1! chegar ·co.rr1 
sem t.ril'llos, niio direi :is portas desta Capital, r na~. denl.r·•• 
tlclla, levando por úeanlP os direitos da União, que de,·ium 
'er nspeil.nclos, pnrn que a grande via Jerr·ea Ceniral (lo 
·n'J'il~il nfio fo~:-H~ golpr.adn. uns· ~ua:s rendas, eomo r.s!,ií. sendo.' 

.\ Esl.rarla dr.• J!'nl'l'o do Xorte, que ilcrnaudnva a eidarle 1l1l · 
l't· 1 )'(I po I is. .r o i ad qu irirln pe ht Cnnl]lunh i a 'Jjr!OflO l r I in n • 

· O SH. VtcWJll!XO ,}IOXTJmtn-Eose ,;r,r\'icr," l'r•i preslurlo 
pr.•Io ·::'r· .. X i ln I.Pcuanrha. 

' :0 ;Su. Pmw; 'FEHllEIILi- Tinha a sun c.,tar•.ão ·inicial 
,irmtu :i. r•siaoiio rlc .S. Jó'a•nr.wi.,eo Xavier, da Estrada tln :P.el'J'o 
f!enl.rul do Jlr.•niiil. Dc'l r• modo •Jr'tt num tl'ibutnrio da JJos.,n 
fll'ineitJal 'l'in J'cJTa. rllns tt Compaul1in Leopoldina não vir.t 
l'ilill )Jous olho,; a ~un. IJiliação :incial aJ'astnclu. do r:eniro riu 
llillll Capital tão movimentada como a nossa. ·Além dissu, 
tlt.>Ostummlos lodos. sem' oxeep,ciio, a supporem qur os smr.; 
~·npilacs valem mnis 1.10 r]uc as nossa rieus t.r•.J·ra;;, qUt! ns 
nos::;o~ rnngr.:;f.o~Oi-\ do~. quo as 110f.lsas snculare.s l'!oresLns, com
po;·o,:crn :í;; wncur•rcncias publicas, tudo P'rmnetiem, assumem 
a J•r!sponsabilidadn dcs;as promessas c o Gn)'erno, .<cmpl'e cte
tlulo, n;; acccitu. Comtudo, mais diu, monos dia. nomo se,mprc 
nr.:nnt.croe, o irttm•es;;r nacional ~~ posto. de pa!'t.l', as elnusulns 
faYOJ'aYei;; ao publi<!O viio desupparecr.ndo, u Fa7.etHla :Xá-

. eionr.tl Ynr sondo lll'l!.iurli·cadn c f• ~·stl'allg·niro n usufruir, niio 
o;; ,jurn.~ modir:ns t• J•nzonvris ele sru cnpilnl. 1nns ltwros J'allu
lo.<os, r·.omn t0mo:; \'isto nas pnblicneücs 'J'1!ilns nos ,iornnr•s 
prln;; r:omr1anhias estl·angeiru.•. 

iO SH. VlC1'0nJN'J :I[OX1'mno- Uma Jll'O\'ll• nn contrut•io 
rli.-t.o 1! .iuslumeott.• n Leopo)\linn .. Os seus di\'ir.lcndoa slio 
qun~i nulloe. 



;O Sn. Í'rnr.;:; l.i'EHRBIM- Vou respon<le1· ao apat•Lc tio meu 
velha amigo, pedind1> a S. Ex. que deixe, por momentos, de 
mo apa:rtrnH·. ufim do quo ou possa che~ar no ponto que trnlw 
.1•m visLu. Direi, r.ntrelanlo, ao i Ilustre I)Scnadol' pelo J1io 
Gwande do Sul, 'l!omom' eonhe,cdor o rxperimentndu. qun as 
i'OUl[lanhiu' deixam do dar· dividendo;, tt .>cus accionistas, para 
"vitai·cm tt wmpensn(:fll) que n ·novr.rno eleve t•~l·, quanrlo ollas 
aWugllm a um cnrto c;·tlúo rlu pt·ospe'eitladr. ]~ntJ•elanto, :;empre 
ostüo úrn deeadoncia, ao 1 ~n .. ~so l[UC o~ :wcionü.;taz;; ~ontem-s<~ 
l'olgndos. L' u GowJ·nn nauu anl't!l'C, l:ltn•Jnnrl••-~" de~ln 'l'nt•tn::t 
os eonLractos. 
· ~ão houw r·mwtn•t·eneia pum a EsLrudtt de :Fel'l'o Lcor•ol
dinn· ''h~gar· aLr.; e;la cidadr. si bem que ü:lSa eoncurrerwir~ 
•!1:•\'iJSSn ter ;ido :l'oita. POt'fJUi' o JH"oprin decreto do Br. Dt·. 
Xilo Pe~anlln, então Vlee-lJresidcntc Hm exm:t:ieio, dizia. ent 
um do;; seu; IJOn;iderandos, iJUC o Governo niio J'ir:nva l.olliidr> 
de .eol)codl't' a qualquer oulra eornpanhio. o (!lt·Pilo de eliegul' 
eom sou; tt·iloJJos alf• n centro da cidade. · 

O Governo 'J'oi o!Jl'igudo n. udquirit· 1t Compunlii:t do illü
J'ilornmenlo;; di) Brasil. porqur; l.eudo rlla lrazjdo os ;;r.u~ 
t.eilho;; ai.,; o nnti:;o )latadout'IJ p'rcjwlir:nvn. ~·rnndcnwlle' a 
:Estrada dt• Ferro C1;ntrnl do Bimsil. 

O Governo antes ch1 al1crnil'i'1• tJ:-lsa t!sLrnda. qup nJ.'ft nm 
nmPI'io purtioulur, mehhorou-n, valoriwu-n! :P.' o easo d11 
L.copoldina, n enso ainda, mais· grnvt~, po'Np.ft~ eonecdcu-~~~ n 
.,;,.~a, compnnl1ia o peivilegio JlUI'U Lra~er o;; seu,; lrilltos d!' 
8. J"rnnci;;co Xayiot· uo rC::íes do Porto, no extrfJl'llO da avunirla 
oJlio Branco. Nilo plir!e umn. eompanhia se''' mais Ú\\'Oi'enida do 
quo perrniLLindo-sc-lhll que chegue atli'· ondo nt.racUJm os 
~ransallanticos, a ba!dca1;üo se Lornn mais ftwil, '"mcort•endo 
!lesse modo com uma importante via-J'errea •lllll ·é a Central, 
tornnndo-su nssin1 rnais vantn,io:3n. a.nFl qnr: dr~s~~Jnm tt·a~PL' ns 
.~uaB eargui-i at1~ ao pó r Lo. · .. 

. · Ainda. mais, pmmittiu->" :í. Leopoldina cniJ.wat· uin dos 
seus Lrilhos entre o;; ela Central, úwm· de qw• 11ão goza n li:.i
li'ada ~\uxilirn· rlt~ Central, que JlCrLcnce :i Uniãfl ! 

.Pe~o a alLcncfio do Senadn para o scg·uinlr': a Leopoldina: 
· J'•'Z o conLracl.o com o Gov~rno ao lcm]lO do St•. Dt'. Niio 'Pc• 

_,;aol1n, buseudo 110 decreto n. 7. 1,;o, rle ;w rle .iulho dn :lOOll. 
nentJ•o om poucos dias completnr-.le-h11n sei;; annos rpw •':\.<C 
contracl.o !'o i amplia.rlo no~ direitos ·qtw tinha tL K'l r·tula dn 
Pt~rro dn 1\'ortr, rlnndo-sr.-Jlw 11m pJ•iyiJrg-io pnt'· mai.' ~O 
nnnos. ' 

ÜJ'a, St• • .Presidenl'\ pois, <]uanclo a nossa uneionnli'dnde 
PsLú Ol'olu indo, coneede-sP a. llnHL estradt~ de frrt·o i!SI.run
·f!'rir::t o dirnit.o de J'nzer conclll'J'üncia. por muif.os nnnns 
(7·7 anhos) n .umtt estrnd:t eomo 1í ll Cent.t•a! do rB-rnsil, rlimi
mündo us;;im n. sua ronda.? \'!cm -sr' tliAa qno esiHt eoncut•rcncia. 
,1 apenas cnb·e f\, Francisco Xnv.icr ll a avenidn Rin B·mnco.· • 
·:\iio. sonhares; olla. 'ú em lodo n ull.o d•l Mina;;. por onrln ''' 
Jr.m estendido. lll'ocm·nndo lambem em·oh·or <.l Estado do !Uo, 
C()mo Wll l]emonstrar, · 
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· Ntio pourle a Estrada d•• Fet'ro Leopoldina, ~r·. PJ•r.sidonlc, 
nestes ultimas seis annos do seu novo contracto, cumprir 
nenhuma destas clausulas que vou ler. Apenas trouxe os seus 
trilhos, depois de deixar o leito da Central, á .Praia Formosa. 
proximo á estaoilo Laura 1\!üller, ondô possue uma cstacão pe
quena c incompleta, estação que nüo se recommenda, estação 
que representa um escnrnco da companhia a esta população 
c uma inconf~ssavcl tolcrancia da hygiene publica. 

. 'o\li, Sr. Presidente, os passageiros .não teem commodi
.dades. E' uma plataforma aberta, coberta de zinco, quasi 
que por assim dizei· exposta !.Is intemperies, tendo em um 
extremo um pequeno compartimento onde se abrigam os func
cionarios rla estrada, mais adeanto uma sala reservada par3 
familias, em seguida um botequim, latrinas tmmundas e o 
infecto deposito· de lluga:;cns; nada disto se recomrnenda. 

Notem os Srs. Senadores que eu não me estou referindo 
a uma estaoiio da Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias, que 
poucos nesta Ca.qn conhecem, mais tí nst.aofio da Estrada do 
Ferro J"eopoldina, na Pmia Formosa, (fue todo o mundo co
nhece a principiar. pelo Presidente da Republica e alta; 
autoridades, membros do co,·ro Diplomatico e da alta sociedade 
desta cidade, quA frc(fuen t.am Pohropolis. •Aquillo que a Leo
poldina denomina· ost.ar,iio nfi{) pnssa ri~. um 1mmunrl.o bnr-
raefio, que nos onv~l';;onlJn, · . 

Vou analysar uma por uma t.odns a.~ elnmnln~ dn rnnt.Joacf.o 
dn Leopoldina. pois ,é preciso quo estas rompnnhi11s, quer rin
cionnes, IJUCl' rst.mn]!eiras, se convencnm de ;que os seus con
tractos. uma vo1. feitos e acnbnr!os, nfLO poderão sor altcrnçlos. 
principa.Jmenf.c nn. parte que se rofoJ"r :ls J•onr!ns da TJn ião. 
Rom n. consenti monto dn Congresso. 

Tnfclizmontc nfio é isso (fuc vemos. pois que todos <lS dias, 
n cada instant.c. sur]!em drM·ot,os disprnsnnrlo as c[}mpnnhins 
de ohrigoaoões incluidns no cont.rnrlo por ocr~tsiiio dn. con-
rossão. · · · 

Slio di:tl'ins. R1•. P1·r.sidrntc. as roclnmaçõcs dos passa- . 
:::oiros cont.rn os trens dn r..ompnnhin, P. a respost.a qufl obtcern 
é que os da nent.rnl não silo melhores. Afns a r,,nf.raJ r um 
proprio nar.ionnt, ern rrlnr;fio no qual n Tlnião pror.rrlr• í'OnfOI
mc pm•mrttem as suas finunr,as e. n T,ropoldina tem um cone 
t.racto, rm.ins r.Jausulas ·· rlcvel'iam por olln se,r ohservadns e 
nr.n o são. Pm·p;nnf.amos fi pronria r:ompnnllla: os trens de 
p:·imeira clas~r1 da Tn::rlo~m:1·n siin igUDP;S aos rln Lonpolrtirya ? 

Os vagõos da Lr.opoldmn, Rr. Prr.s1dontr.. t.omn a.s carxas 
d•! n~nn l)• tn··óll .Jl!nl.n ;\.~ -l.ntrinns infm~t.ns. P. nnrf:l rll~~0 ~~l vi\. 
nndn disso sn t1•af.n do ev1t.nr. _ • . 

Di [lo C"lll frnnqnrzn no i':onadn: '·"'r' f11t'n. n A'Onl.!leza rios 
rncm•re::rnrlos das r.•f.n~õr.R rlr Pol!!'()pO!Is '' Pmtn .Fot·mo.•n r· ns 
cmprr.~Xndos .•rns mhalt.rl'!lM· flll"- .twooLH'!lm, f>Ol' tor!ns _{)S 
moios. sat.isf'nzr.r os pnssngctros, l.HISIUJJl(), rprr. rlopc!)d•e do ~un. 
acção para lhos mnlhorm· ·ns r:onihçoo~· cln vmgem. nno .fllt•a tsl o 
n, · todo:. os dias hnve.rin pugilatos nossas estações. Os f,J'<m~ 
não offercoem vagões que cheguem rarn os pnssngciros; c SI 
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quatro ou cinco passageiras 111io encontram Jogar são forcados 
a viajar de pé, por(Jue de uccônlo com us ordens da directO'l'Ía• 
não o.e liga mais um vagão p.ura ellcs. 

Mas essa dit•llcloriu ,; cautelosa; tem séUJPt'u um Sr. Fi· 
~;uciredo, homtlm muito nrnavel, muito agradavel o mavioso. 
brando uwsmo, qu c •ttnda Sl\JUJH'e 1101' esl.es wt·redO!'OS o pelo:; 
tia C:l'marn oü pelas secrelfl!'in~, ~··empre em l'aVOJ.' ela L.r!OJIOI
Jinu ... E é dil'J'icil 1'esisti1' a C>se homr,m. 

O SH. i\!IlNDES Dll AL~!EIDA - E' sympathico. 
O SR. P111E:5' FilHHili!tA - E' g'eitoso de mais; (juem não 

sa!Jc resistir ús ,.uns maneü·as vae concol'duudo com elle em 
(udo. A companhia, po1· clausula do eontradu é obrigada u ter 
urna estação monumentul - como diz a clausula - nesto 
ponto ,para uso c goso dos passageiro:·; quer os que chegam 
dos Esta!los ele lllinas e llio de Janeiro, quet· os que desta Ca
pHul buscam Petropolis e outra,·, cidades' sc1·runas, fugindo ao 
enio•·. A linha devia ser· eledril'icudu ült\ l'ell'Opolis, dentro de 
prazo mn:rcudo pelo eorttrucio. J>rovavélmente. ag-ora, a com
panhia vae·se aveb'ltll' 'ú g-uül'J'a eLu·opéu; mas a vet·dade 'é que 
o contraolo i'ixnva o prazo de <lcius annos para a realização 
desse serviço o seis anuo,, jú são passados. O ompedJ.Illmento 
da linha esiti l'eito nté lllel'it;r,: de modo que o passageiro que 
sallc daqui ús :3, .\, ou ri homs da [[l;rde, de accürdo com o· sm
gula•· homrio. lem que •uppol'l.at· a polvadeir:t inl'ernul de 
l\lcrily até a Serra. Ahi !JUI'eC<J que (l Nlpplicio tlevht <lilni
nuir·, mas assim 11iio é .• :\s locomotivas accumutum·se na es
tação seniclas fJOJ' eat'Vúo de pessima qualidade, misLuratla 
com lenha verde; vroduzindo fumaceira insupportavel. 

0 Srt. HEIIC!LIO Luz - QueiJI rj o J'i'cal da ~Olli[JUIIllÍa 'I 
O Stt, Pmr;s FlliiHimL\...::: ?ião desejo cilur nom'J'· 
O Srt. i\IENDES D~ ALM t'lDA -. Jú dlou o do SL', lliguoü·odo. 
O SR. Hm;cu.ro Lu% - No caso o que lm é dcsidía do fis-

cal. Nadru mais. ' 
·O Sn. P'lnr's FllRIUWlA- Fm·~rtdo pot• c,;[c aparte vou d'iz1Jr 

quem ,é. E' o Dr. Abel Ma~tos. . . . , 
O S1;.' I:lruncn.ro Luz - E' o !'esponsavol J.JO·t· ·tutlo isso. 
O SR. Pums FJ!JllllliiL\ - NarnL\ que se reeommenda. de~d~ 

· os tempos da academia, por honcsLidude e amor ao Lrn!Jalho,', 
0 Sn. S,\ FnEmg - Apoíndo. 
O SI\,. Entco CDP.!.l-10 - E por sua caLnwidade techuica. 
O Sn. Pmlls FEillli'IIlA - Mus um homem honosto como o 

D1·. Abel de Mattos, vendo o exemplo do Dr. · Palhnno c ou
t.ros. l1nde ainda arcar con~ra esses abuso~· ? Não vimos o Sr. 
Ewbank ela Cnrna1•a ama.1· com t~ Companhia das Docas' do Snn
los 'I E que aconl.cceL)' 'I E' clle ainda o fiscal das Docas ? Não. 
1sso tudo no~. vem provar que a direcção geral da fiscalizucüo 
das estradas de fcrr·o não anela de accOrdo com seus deveres., 
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[(linixailai·, coni os mclbol'nmen[o.> n. qu.; 1in ]iouM ·a.lluéli, (],,. 
(•I'etados por nqueile Govm·no, · 

A ··Jigac;ão de l\lo.Utl IGrüi'so i1 Cu pilai brasii•Jirn. ~.;Ltí "'' 
tl'azenrlo ~orn ns seus alto~ n JHÜlW.>, u Lerro:; mal PI'I!I>U·J·u.do;, 
~liz. l'úru. do nivel, mas vn~ indo.,. . 

O outro, o lJl'IJfJUI'O da lmixada J'Juwinlin>e pura. servir tln 
celeipo :i esla GnJriLnl, e>Lú •'J.Il pJ·ojr;elo, ~onit•ariado pela L•~t•-
}loldmn. · · 

Qur; f~l. u Govet'lll' dcl ISJ•, Xilo Pc~uuhn·? 
1Creou urna eomtuissfio d~ cn:;enl'wiro~ '' JJilllldou log-o m·e

jr[(l·ar o.> tr~J·ronos, dr; mudo tJUl' mel!JOJ'Ol.l a JH'oprierlade alhr;ia 
pal'll. depois rlr:sapropJ·inl-n pot· élüvado prer;o, quando clevi:~ 
·;et· o ·eonLrario, itilo ,;, clesnpl'OfN'iaJ-o~. pJ•imcirauwnLc. poi., 
·"J tratava de LcJ'N~nos alJnndonudo;, sem t:nJLivo ,, clifl'ieeis dr: 
~·~relll lrnbalho,dos. · . 

Assim )Jodet·ia Rli<'ttliJ•iJ' 11.> J<l'<lfJJ'ir;úadl's por· IJuixo fll'<?r;rt, 
rlaüdo direito de pt·el'•:remia ~irtuelle; de qu~m \'Í!Jlm de aurJUi
J•il-ns, '!liio dando :í J!nzcuda. Xacioual o JlL'"juizo que ella iL'L'L'· 
mcdiavclmcnL•: va•· l••t·, !H'f.'jtliw ·~:;;,;r, uugm.:rtlnuo pela Com
)Janh ia. .Leopoldina. 

'\ J~uopoldiua nlwi;;ou-;e 11 J'awr• ponl<.'> Jllul'eÍô tru; J'io,; 
rrue fnssenr desobsl.r11idos pela uon1rnjssão du toanemn,!nl.o. ~ão 
l'er.. (I; 'l'io,; 11i1o !Hldcm ser nave&ados J>OI'c1ue as [JUtlir:s illl• 
peclt)l!l CJUIJ pot· rdll's J<a~sCrli os JJUVios cl•• vela <.'llt demanda da., 
fazendas ou l•:rreno,; ,1:'1. l'~'''lltlt'nclos. · 

A r:om]J:t!l<h ia, iulcrpellaclu. n .!'l'S]lui1.ct, I antas 0J'Ull! as l'e
i·lumaeü(·~ do~ intr~i·o$sudos IHl Havegndio dn:; 1·io~ da baixada, 
maudOI! fazeJ· uus csluclos paJ'a lovanla1· o lcilu. C!Jegon, 
J•Orrím, :'t conelusüo de que •'L'il pl'cei.>o um hlvu'ntanwnLo rJ~,, 
ttuatr·o mclt·os <!, d•'r:lat·ou fJLJ<' r,J':t impru l.ir:a l'cl '""',. le\'an-
!amcnlo. . 

1\fas, peJ·gunl<J l'll: a "ompanhiu ,,, euJJIJH't•nwll•~u n !e
. Yullf.nr aLerl'o~? 

i\' fio. Elia eo!ll}ll'Ot!nt .. d.teu.:·~l~ a le\'HJ' o rm:-:sagejJ•u :1 .1.-'ell.·u
l,Lili$ no nwHot· e:;ptu;.u t.lc lempo islo t.\ tlJnn. lio'L'a o 2'0 ·mülUI,rL~. 
)llll' urna r;slr·utln. de J'erro eler:l.l·iea, tenclo JlOllle; ll!OI'eis 110, 
:l'i<,~, de JllOdo u. dt~ixul-oi-i l'J.•oneos ú' nuviJf;ttr:ão. J10l' nu e 11ãu · 
o fez'! Não ~~~i, ~t·. Pl'e~jcftml.t•, e ·t~ ,iustameulr! o que dt)Sf~jar·in. 
$D]J('J', , 

10 l5n. l11mcu.w Lt.:z.-. 'f:unllcJil i;;;., .~ uma qucslfin ti•~ fi<
ralizn•;íio nu uonsLruccão. 

o Sn. P11u;s .FEILJ\8111.1 ~x "onlJi:mltia, "''m 11111 mol.i\'11 
;i usli.l'i~ado, porqu•• é• ing·le1.a IJ t.illll n;; Jt1Íllus de Cardif!' ;i . 
.. ,un rlisposiçiío, usn de lr,n1nt; rlc modo qur; aquelln graudr• 
:provitlr~nllia rio tD. ;roüo VJ. prohi!Ji!ldl) a dustrtü~üo das nossas 
rnatlas, estt't sendo ww o unaior Lh:~·eal·nnwnfn de,pre~tl(la pela 
J.r!opo!dina. A dct'l'ullatln ú goml. 

E wrno s~ qum·. 81·. :Jlresicl~nl•', qun a JIIJJ)ulacüo lmil1n. 
·a agun. necessat•ia, ~i n;; maLtas csl:io sondo postas nbnixn 
rwJu, ·~ompanhiu •J gwnade, llllllli!I'D do ~nt•,·utu·ias (jl\IJ [lO!' ulu 
,existem? ,, · 

•• 
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iO Sn. I:!ERCILIO. I.uz ~V amoR l.er 6 Cocligo .Floi•r.sln!. 
O Sn. PIRES FEnnEUvl - Colligo Floi·estal I ? E' uma cousa 

que se diz pnm inale: vu1' •• • Emquanlo, porém, niío vem o Co
digo, ns maltas vão sendo devastadas e o contt•aclo não ó cum
prido pela Leopoldina, que ·se obrigou a clectrificat· a sua linha. 
Njío ha uma mulln, uma ccnsul'll e nem siqu'ct· se ouve J'ullat· 
msso. 

Diz-se upeuus que n compuultiu é ing·leza o que é a Ing!a
Lerrn quem nos dá capilucs. Mas, seuhot•es, nós não damos 
nada nos inglezcs '! l'ois o povo inglez, leal como ú. poderá por 
acaso approvar o que a Companhia Leopoldina está fazendo uo 
.llrnzil ? · 

Sr. Presidente, eu (lUOt·in que os jomaes nnnuueiassem 
que eu só fallavn pura V. Ex. ouvir .. Pouco me importt( ludo 
que possam dizet·, desde t!Ue cu cumpm o meu-dever. 

Não paro. ahi a Leopoldina, Sr. Presidente, a industria. 
nacional. .. Mas par•n que l'allm• em industria nacional, quando 
o seu pt·ecurio desenvolvimento j[, é tão sui'focado pela Leo
poldina, eom as tarifas quasi 'Jli'Ohi!Jitivas ? 

Citar'ei' cm abono do que digo apenas um facl.o: E' indus
trial uo Estado do Rio de ,Taneiro o Dr. Ambrosio Leitão da 
Cunha, nosso eómpanheiro de iul'ancia, que estabeleceu uma 
grande fabrica rfa zoua servida pela Companhia Leopoldina. 
l!1ste uosso conrpanhcit·o, si t.le voz em vez· consegue enviar ao 
Rio de Junciro··alguns tlc seus pt·oductos é quasi por !avor es
pecial que a companhia o faz, porque as. tarifas desta são do 
ordem a anniquilaJ' qualcJUCI' produccüo. · . 

Nem o lavrador, nem o criador podem suppo!'Lar taes la
rifas· tudo·.a Leopoldina consome. 

Sei, Sr. Presidente, que í'nllo dcunlc de dous representan
'les do l~stado do Rio de .rancit•o, que tem seus 'committentcs, que 
são os seus eleitores. · Nestas condicões devia caber úquelles 
a tarefa que· me impuz . .Prosigamos com tudo. 

. Estando, cu hu pouco tempo, nu estacão de Petropolis, 
T!O'I.ei a physiono.mia rle mn Af'inislro e~trnngciro, cujo nome 
lllTo posso eilar, que assisl.ia cusualmonte ao carregamento d~ 
um trem <gallinheiro>. O lJOmern torcia-se involuutariamenlo, 
passeava para disfarçar a impressã..Q. que lhe produzia o sçr
vico mal feito da companhia, Emquunto quo eu, involuntarJU
merrte tambom me riu, pensando eqmmigo: ·é bom que observe 
rlc vi.1u este repJ•esentante estrangeiro o que uma companhia 
ingleza faz com uma nuci'ouulidade 4uc a acolhe com carinho. 

Era o pamllelo da nossa genlilezn, ela fertilidade das 
nossas lerms. rla gJ·audozu, dos nossos rios, da maravilha das 
awssas !'Jorestas, do espleuclor do nosso só!, que a todos illu
mina e avigora para o trabalho, ante o procedimento do os
trn.ngooi•ro, qur• sn estabeleceu neste pniz, privi!og!ndo pcill 

,. !;'cnct•osidade incontesta·vcl dos nossos poderes pubhcos. 
E no fim ele J,udo, Sr. Presidente, a industria· nacional 

viva umn vida. difficultosn, 'sem elementos de prospe~ridncle, 
que são nhafndos pelo ostrn.ngeiro; l.al ·como acontece no nosso 
amig0 Dr. Ambrosio Leitão dn Cunha, que tem de fechar na 

' 1 
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jHll'Lns ·elo wn. falJJ•icu, i!U~ t~Ul '·'" ser prüjw.licadn nos ;,eus 
•·apil.aes, IJOL'llli" utl<) póde J'azer face á conctu•rcndu, comu 
devia e como o exig·e f.• lt•abulho nucill'lliiL 

Nem mcollliJ, Sr. J'rcsidrmlc, tccm cscu.pado ú accfto ti;~ 
.:uJupanllb. eslran~,~eim a~ tN'l'lls do Governo nUJ Sürl'lt da 
J!:slirclla, onde umtt companhia funcciona, ~cm r1ugut• um 
vintem á União '! :;cm que n.> ~eladorcs dos 1woprios na-
donae~ llw wmem contas ! · 

. Entretanto.· Sr. Pr·csidenle, o Coll!;t•e:;su Nacional vota. 
t'ô(C imposf.o vexat~L·io para ~. Qperario, par~ Q v.oht:(: Iun
r·vwnario, tuufo civil como llllhtar I 

Vamos agura ao {lecrcto. A Companhia· Leopoldina, 
obtcvo concessão para consti'Uil' um ramal de CatJivary a 
1Jabo Frio, com. pre,iuizo para. <! Fazcmla, Nacional. Esse ser
vico é estadual e jti devia ter sido co-nsiderado caduco; ·ma5 
vue de fJ'I'Orogacão cm prorog<ll;üo, não permittindo que outro 
rnca esl.u scrvi~o. J~!'tt uma I)Strada. do ferro estadual c nãí! 
)/Otlia, pot•lant.o, se1• rlc~rctadtt·, como foi, eomo se•t·vi~o fcdc
ru I po1· CJ.uc nem M menos ó cstratcgica. 

·u 8n. Ar.Fnwo ELT.l$ -- ~Ias CJUülli a: autori'zuu ·1 

() Sn. PHtE~: Fwmmu.\ - J:'oi o Sr. :v. Peçanlm,, 
O Stt. ALFRUoo :8LLtti -- .\ etitradw nüo ·podia Ler conccs~iio 

J'··~det•al. 

O Stt. PHm~ l•'EHREHi.\ - i\las •üstú. t.luerclu.du. !'cço· u. 
af.lcncão·tlc. V. Ex. pttm o decreto ll. '7.470, dq 20 de jull!l) 
ti~ :l!J09. I . . · 

O Slt, .\LFHEDO JJ:LI.T8 - E' null•; u tliJc!'etO. O GoveL·nu 
nrw podia decrctur. 

O :Stt, :l'nms YEIUtElltl - Eu t<uuiJenJ }JeUS() us~im, mu.;; 
s.uu um h o ruem velho, não ,,ui si tão \'Cllto como V. Ex.; 
Hll!S {, possh·d -ctue '~slejomos e!'L'ttdos diun!o dn. maneim 
modc'l'nu d•• so yofm· e dccrctur pot• ossos Governos de prin-

. ·ciuios, t!ll,ios fin< slio um prejuízo ela. Na\'Üo·. 
~lia omio, Sr • .Presidente, que ~e eonh~cw 1Ú.1. atlmiublru

~~o :;urJI\rior du.Hepublica o que é a Compunhht Leopoldina. 
Dizem uns ttuo é uma companhiu. csll'llnr;cira; outros, como
ou que rj uma compu.11hia brasilcka, que apenas mudou dr! . 
nome. E' a ·eeleb!'o Companl!itt Leopoldina (tt geral), qun 
nncwmipou muitas estradas do ferro da União o dos Estado~. 
" que, como prova da stút adminis~rncão, deu ,grande pre,juiw 
ao memndo rnonetnrio do Rio do Janeiro. . 

Dahí foi 'f! modificando, diante da nossa. desidiu;, attl 
'poder• dizer Ql/1' ,, ing-lozn, porque tem um nome .inglcz. :Ma~· 
,j brasileit•a. : 

Em rclaciío au> seus diJ'ferenlcs ramos, deixo aqui, !JDI'U 
cunlwcimcnto .dn. engetllmriu brasileira, o que consegui saber: 

«Em rel/1~-iio ao ramnl do Sumidouro, cujo pruzo de con
:ccssilo esLú !imlo o quq j(t .devia tet: J·cv.erLido uo Oovorllo, 
~m ~ 

' •• 
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foram feitas as communicacües eum autecedoncia, uo sentido 
de serem tomadas as providencias neoessarias para esse fim., 

O ramal de ,Sumidouro t.em ao todo 92 kilometros e 600 
metros· do extensão, lendo 31, ki!ometros e 848 met.ros de 
concessão geral a partir de Pot·lo Novo do Cunha, esta~ão da 
Estrada do Ferro Central do Brasil, atG ú. l'reguezia de Nossa 
Senhora da Conc:eicão de Paquequer. 

Um trecho do seis kilometros c 830 melros deste ramal 
é percorrido em commum pela linha l'ert•ea da' Leopoldina, 
desde Porto Novo tio Cuu,ha, S. Josó d'•\lém Parahyba até 
Mello Barreto, ciroumslancia muito relevante porque, no caso 
de ser operada a reversão, oslabolcce a continuidade entre a 
Estrada de Forro Central do Brasil e o dito· seu ramal ferreo 
do Sumidouro. Desde cntüo a Leopoldina terá a estação ini
cia~ em Mello Barreto (actual entr·oncamento) c nüo mais em 
Porto Novo do Cunha.> ' 

Isto tudo, Sr, Presidente, csúá alterado porque os de
cretos, uns após outros, vecm perturbar a escripturaçüo o 
depois não se sabe a quantas se anda. Não se descobrem os 
decretos, como tal'\éeZ não se descubram aquejles que se referem 
aos 10.000:000$, ouro, da Noroeste do iB1rasil. 

(LIJ) «Historico.-.0 decreto imperial n. 7 .046, de iS de 
outubro de 1878, concedeu a Luiz Jacques de Abreu e Souza 
a autorizacüo para construir, usar e gosar, pelo prazo de 
30 annos, uma linha de carris de ferro, de tracção animada, 
desde a estacão da Estrada de Ferro D. Pedro II, no Porto 
Novo do Cunha (Província de Minas Geraes), até á freguezia 
de N. S, da Oonceicão de ·,Paquequer (Província do Rio de Ja
neiro) .. 

:Pela clausula 13' das anncxas a esse decreto, o prazo da 
concessão, daquella data, uma vez findo, contado todo o ma
terial fixo e roda': •.e, reverterá ao domínio do Estado, isto é, 
do Governo da união, ficando dissolvida a empreza e sem di
reito a indemnização alguma. 

O decreto n. 7 .r460, de G de setembro de 1879, pe!1m·ittiu 
o emprego da traccüo a vapor e deu privilegio de zona de 5k 
de cada lado do eixo da linha. 

•Por decretos ns. 7.\l2i, do 1880, e 8.238, de 1881, foram 
prorogados successivnmento os prazos para a apresentação 
dos estudos. 

O decreto n. 8.427, de 1882, approvou os estudos reali-
zados. · 
· Em 1884 organizou-se com o capital do SOO :000$ a Com-
panhia Estrada de [Ferro do Sumidouro. 

O decreto n. ·9.315, de H de novembro de 1884, prorogou 
por. um anuo o prazo para a conclusão das. obras, mediante o 
pagamento da multa do 500$0001, · 

Em i de agosto de 1885 foi àberto no t1•afego o dito ramal 
até Paquequer, então ponto te~minal da linha. 

Por decreto n, 9. 508, do i 7 do outubro de 1885, foram 
~ransferidos .6, ·Companhia da Estrada de Ferro Leopoldina o~ 

I 
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favoreR consl.antes nos drcretos nB. 7 .0!6 c 17.460, cm r.onM• 
l)uencill ria fusão dus <.!nas cornrnnhins-Leopoldina e Ru
m i douro- c.~ta r.ntiio cxtinct.a. 

L~dquirido assim esse ramal da Estrada de Ferro D. P•1-
rlro II, a partir da sua estação de Porto Novo do Cunha, pela 
Companhia Leopoldina, em virtudo da fus!io das duns com
panhias, o que teve legar a 1l do junllo de 1885, desde est!1 
rlata o ramal Sumidouro entrou a far.er parte das suas linhas 
J'erreas. 

Por ultimo, o decreto n. 9. 363, de 4 de setembro de 1886, 
concedeu !\ Companhia Estrada de Ferro Leopoldina ·o pro
longamento deste ramal de Bella Jonnna até ao arraial do Su
midouro. As estações comprehendidns neste trecho rev~r
tidas para o domínio da União, desde 18 de outubro de t~OB 
pl'oximo passado,. são as seguintes: 

• 

!Porto Novo do Cunha (Minas Geraes). 
S. José d'Aiém Parahyba (Idem), 
•Mello Barreto (Idem) . 
Paquaquer (Rio de Janeil'o) . 
Bacellar (Idem). · 
Barra de S. Fmncisco (Tdem) . 
Bclla .Toannn (Idem) . 
Surr.idouro (Idem) . 
Por parte do Governo Prnvineial havia pal'nllelamente o 

plano de ligar a frrguezia de N. S. dn Conneíçiio de Paquequer 
<Í sua Estrndu do Ferro de Cantagallo, no ponto mais conve
nientf:l, alóm !!a Villa dr. Nova Friburgo. (Vidr. cont,rnctn de tS 
dr. setembro de 1.872) • 

Adquirida esta estrada pmvinr.ial pela Companhia Leo
poldina, por: escriptura M· 2ii do agosto de 1887, assumiu ello. 
o compromisso de eomplctaJ• a. construcr;iio do ramal desde o 
Sumidouro alé o entroncamento, em Conselheiro Paulino. 

Assim. a partir de Nicthr.roy, por Nova Fribur~o. Sumi
rlouro, Mello Barreto nté Saúàc, no coracfio de Minas Gerae~. 
esiabelcccu-se uma extensa linha directa de penetracão a com
pot.ir e emular com a Estrarln de Ferro Central do Brazill 

Desde então o ramal de Sumidoul'o passava a fnzer parte 
do tronco de nma linha d~ penet.rnciio. ou mais exactamente 
de uma Iinhn de nbsorncno rio tl'nfee;o encaminhado para a 
Estrada do Ferro Central do Brnzil, por offereoel' menol' per- · 
ourso. 

Ent.retnnl.n. o f.raçndn t11ll.t·~ Conselheiro Pnulino c Sumi
douro nlrnve8S!l t.errenn nr.cirfentadn. di?,nrtium. aqunru:m. das 
bacias do Rio Grande n <~o ?nqucquer. nt.t.ingindo cm D. Jl!a
rinnnn uma· altitudo do 052 metros. 

Em tnes conrlicões de fnrtos doclividndes c curvns, o tra.
rogo do mercndoriits torna-s o difficil e oneroso. 

Tudo· isto induzin n crôr que a companhin nlio se esror
oasse por disputar novnrr.entc a possessão dn parte do ramal 
que pertence em plenn nropriedade ao domínio da Unlfio, e 
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;deve ilcr incot·pol'ado ú r·,!dn atlmiui;,lt·aJn pela directoria du 
Estrada de .Fet•ro Central uo Brazil, salvo o trecho oommuw 
de Porto Novo do Cunha ti :IIello Bat'J'r~f.o, do rruat lambem IJão 
se deve abrir mão·. ' 

Aqui ficam, ::li'. l'l''!"idenle, u;,(r,,; •lowmcnLos, LJllc cu farei 
Jnduir no meu discurso bem ~uwo o recruerimento que vou 
~pt•esenLat· ú. comidoruçíio do· :'ic-nudl!, c as seguintes clausula~ 
Jo. cont.rncto da Compnnh ia Lr,opold in:•, que passo a ler·: 

;: J•'ica. uoucr!dida :'l 1rlle Leopoldina llailwtiY Compuny, :Li
:túited. pt•ivilcgio paru prolongar a linha tlo iliot•te, desde a 
estacüo tlo Jocltcy-Club 11t<l o C:ies tlo· Porto de• Rio de .Janeiro, 
W.l local indicado pelos estudo;; prrliminnres P- approvo.dos pclu 
:0ovcrno. 1lOdimdu ser pt•oJougndo até a Prainha, quando :!'rll' 
',iutgado convl'nienl<•, JJOl' accül'do o!lltt·•: o l.iovcrno '' n com-
!Jl::tnhia. · 

II. O; t•stutlo, tléJ'iuHivo> i!,;ste Jll'illuugameulu e da es~ 
.ta,ão iuicial .iunlo ao tanul do ;\Ian~;ue tlevm·iif! ,;er aprescu
l.urlos ao GoYr.r·.no rkntro do pra~o d~ 'ltWlro 1itezcs da datrr 
tl<!stc dacl·alf!, e a construeção será iniciada ·I !i dias rlwois de 
•tP)li'OVadu.\' os uwsmo., r.'.~lurlas, para :l'icnr· ·~orwluida u lin!m 

~· Jll.l 1í)'a:u de oito nwzcs r. t~ t'8ta~!Uo.·llf) t.lt: 12 ·uu::(~·"·· :t fJ.rll't.ir.· du 
'JJ!o:;nm data <leste del'l'eío. 

IlJ. A Leopoldina nailwur Compunr. J~hniterl, obrigu-s,•, 
para l'acilitnJ• n mr.lhoi'OJ' o ti'UftJgo at'' l'éLJ'OJlOii~. a fnzor ~_,, 
F.t'fi1.1int.es rnelhormnontns nn linlHt i.lo Not't'~: 

(t) iluvlicar a Unha attj a cstavão de :llet•iJ.~·. pu!'a re;.ru
lal'idade dn Sl'l'l'iç:o Lle trens r·:•pidos e dr. su!mrbio;:: 

b) j'azer lll.<ll'itiiWnto c/1:' l'edra bi·ilada vm. toda a t:.t:teustio 
i/u. li:nha.: . . 

e) ,\'nusliluir o,; ·trilhos ur:lwws JiUI' uu./.1'11.~ d1: P•.'80 'tltt.tl~O 
inj'm·iot• a :1:! ldloyram.·nw.,, JIOI' wl.r:li'tl · r.•ori'l''/1/1.', t.le I'JlCH.to a 
poder fu·t.o!r u )JercUI'i'O pm•a .l't•tr·opulh •:•" •tmw k1!1'a. •! •t•ink 
:miJW/os.: • 

di o'i!lflll•:ntwr r, 111UIWN1 rli: trt•us entre u r:ülatlr• t.lo Riu llu 
1tmeh·o 1: 'o cidadl! d·.• l'di'OjJOlis, tl" •JnrlLlo a niio ""~' .ini'IJricw 
·' DE~ PO!t JHA., sendo r•:<lo.l uumr.ro i'ixur.Io pOi'· accOrrlu enl.r·e o 
.Uovtlr.tJO " n compnub ia. 

Os mcllwf'ameutos imlir:ndoH llf'SI.a dumnla 'fic;urfio bw-
elniLlos t.lr•nt.L·o do prnw t/(• oUo nu·:cs tia tla/11 tlt•.vtc flcc•·er .. . 

,l:t ~,., })fL;;sat·am sd'- anno~, c n t:owpun1hta ~ iugJc·~a .. . 
u ~~~ . .PIIi~~IDE:>'I'E- E;t;í r,sct•laua a ,Ju:•I'U dn expedient.: . 
. o iltt •. PIRE~ Frmmwt1- Pe~o u V. Ex. ~:irH:n ruitnllo; o e 

f!l'l'l'ng-nr;üo, paru l.t•t•minut· ;·~ta leiluru. 
:J,'nn:;ulladu, o St}ltadu eom:(•cltJ a J.O'UI~O(Jltf(tio i'IUiiWI'Ítla··. 

O i'u • .l'tnE,; .l'Eillllmt.l íCrmtiiWrtmlll a leit,r.ra:·-·l'V . .'i•.• 
eaunl do ;\langul!, ,junto an lltí"" do Porto, a Lt•OJ.•oldiuu Jtail
woy Compaur fnr,(! as instulluc;i!l!~ .Cjtl•: J'rJt·em uece.ssurias !ltll'U. 
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n .~N·vl(:o df! l1f1llliiWI:Iit) dn~ vagüc!~ de . ..:nn.;.; l.HH't~rll.:a~ pm·a a 
nnva üstncfio. 

V. A Lecrtloldina Hailway Con:J1tiuy obJ~ig-a-se. pura o ser
Yir;o provisorio rJa linha do Norte, a Jlt\I'Lir de 1. de dnzemlJrn 
rio r.orrenle anM (~slava-se ~~m 1000) nlfJ a eonl.'.lusão das obras 
dn .nova estac.fio " sua' dcpendencin.s no canal do Mangue :1 
truwr u l'nl'rl'irla linlm ali' a 1J~ta~r1o "\Jl'l'cdo i\laia, ao lado ria 
''R\.a,:ão ria E.-tmdn de ·f,•rl''' :\l,,llloram"ntos (linha. auxiliar.• .. 

Vl. O Governo r.oncedü :'t Leopoldina nailway GompanY. 
J•J•orogação por mais 20 annos (77 annos). do !lrazo do pri
~~ilcg-io da linha do nortr, J'ixndo pelo rJecrclo n. ~. 72i>, J\,• i 
tl0 novnmhrn do; :188~ ». 

Ymn a sPr \ltl annn;;, a!JaLidos· l:J .i:'t rlecorridos, ;;fio i";! 
nnuos. 'O r!Cl'I'ei.o 11. 8.72ti, que JlCCO pnra RCI' JlU!Jlicarto com 
meu discurso, '' n que ,,oncede. a() Sr, ;\lipio Lu i?. Pereim 
1.\a. :O:ilYn, ou Re.ia :í Companhia. ria Linha elo Norte n privi!Q:;io 
p:H'tl a ~~om=iLl"lH~cão ar~ uma e . .,~rnda (],~ ferro rntN· ~~ t·idnd(• 
dn nio rir .rnnr-iJ')J e u J'niz rln i'CI'l':l d·· Pet.ropo\i.<. 

' "VIl' () G0\'1!1'110 I~Onee(\J~ ú Leopoldina nnilway C•)Jllpany, 
privilegio, pelo JJlOSlllO pra~o. rixado para :1 tinha rlo nortr.. 
na clnusula Pl'úredcmtP, rnu·a n r~onsl.rucoão, u~n 1'1 gozo dr~. u1na. 
linhn que, pat·tindo da ·~:;ta.çfin tio Carivary ou dr ilutro ctual
qucr· ponLo, .iul;:rnrto mai' llOill'f'nienl~:, ,.,, rlil'i.ia nn munioipil) 
d.:1 Cnbo. ·Frio. 

J.lamgraplw 1.111 i"o. A Le.opo!dinn Tia ilwar Corr:pan>· ''1 
nbrign a apre.•ent.ar c,;; ,,;;[.urJo;; paru a constr•uccão desta linha 
r!cnll'o rio prazo dr 34 'llle:es, .• • : " .iü h\ vão seis annns !) da 
dntn dr.slc dcr·r••ln, r inidm: o ,;o:·rvico dé r-on,truc~fi(• Lrr.s 
rn, ... 7.n~ der,ois. .. 

\'Ilf. ,\ T.eOt)oll!ina H<~ilway GomrJany o!H·ir.;a-oe n. I'Jl7.•1c 
nn.• trll'l'~"'" ri" :'un. proprh•dndr,, ua ilha do Cnnr.cicão ou nn;; 
adjaet'ncia:.: da t1H~ . .;ma ilha. n~ jnstn11aQÕfi~ I! armn7.en~ nf~et'!S
,;ario' paJ•n o ,.,.,.~himr,ntn ~ rlr•posito d1: flll!l'Cadorino, hr.m 
como, 'tlt,c.,..._.: , • . I' 

Xar.ln di;;;;n f,:z: rln lillha )JU!'a Cabo J.'J.·io ;;ó cxisLc um~ 
,.,;[nr'a da L<•npolrlina 1\ailway, para .indicar: teuws )Jrivileyio.· 
Aqui 11irwuem. JlÚr/P fa:.~r m~lhm•amcntn alaum! Das obras 
dn ilha da i::oncr.icão nnrln ~xiof.n ainda, ma, jr\ trrr: um í'i:;rnl 
·rromendn ! 

o Sr\. }t't"'JJJ·:" u~o: ·,\t.:ltr.lDA --E' pnrn r•tndar a nr•ga~ 
lll!l.SSH. 

O Su .• PlttES <PP.t\l\EII\.1 '(e.onthlllandr) o. lr:i//11'11)- « TX. :1: 
L~opo!dinn Hnilway flomjlany obriga->e a eslaheleeer ~olonin~ 
Pst.rangci.rnR c i'n7.endnR mod~Jos nos municipio~ dt:~ Cantagalln 
r• Campos, pam PXplo!'ar,fio da agrienlturn. cult.urn rndonn,l r 
Pronomicn r.Jo r:af'é, -NIC!ir.o. fumo, nleodül), canna de as.~tlC~t·, 
a pmz, el0. :>, 

' 
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Ora, Sr. Presidente, lJn uns 10 ou 15 dias a Leopi>ldina 
n.·andou publicar um trabalho sobre sua fazenda modelo e 
parece que essa fazenda •é de 150 ou 200 metros de fundos -
uma fazenda modelo I Nossos antepassados vieram ensinando 
a todas as goracões posteriores como se planta o café, o fumo, 
etc. _.\gora vamos apl'endr.r com um inglez a plantar tudo isso 
e talvez até as bananas... · 

E nada disto tem sido 'feito, Sr. Presidente. E como ficha 
de consolação n companhia publica artigos elogiosos á sua 
gestüo, ficando o povo pensando que já se possue fazendas 
modelos, quando o facto é que não existe .nem modelos de fa
zendas. E estes factos que v r. cm a pu!1lico fazem com que o 

" nortista, suppondo que os l~stados do sul estão no goso deste 
melhoramento, brade· pedindo para aquella parte do territorio 
nacional isuaes melhoramentos. E' preciso de uma vez para 
sempre que o nortista fique convencido de que elles só siio 
lembrados por occasião de eleições. Nessas occasiües os man
dões dizem nos nortistas: o ca.nclidnto á presidenc.ia é fulano rJ 
á vice-presidente, sicrano. J~ toca a votar. Acabada a votação, 
voltam a ser esquecidos; mzão· por que surgem logo as seccas 
e os f!agel!os epidemicos. 

Sr. Presidente, sobre secca leem sido tantas as pilherias 
.i ocos as feitas a tal respeito, que eu rr.solvi nada mais pedi!' . 
.1\fas, desta tribuna continuarei a dizer estas verdades, para que 
os nortistas se apercebam e se convnnçam do descaso do centro 
em relação a elles. · 

Fez-se uma omissão, ~ dessa emissão, senhores, nenhuma 
pequena sobra f'oi destinada a alim{'ntar o commercio e a in
dustria do norte. Entretanto. o~ bancos no sul se multiplicam, 
são largamente heneficiados com os favores do Governo, r. 
agora mesmo. depois de cont.rahiJ•em cmpreslimo com o Tbn
souro Nacional, depreciaram n f.ilulo hrozi!Airo para com fl!lo 
Rolver o debito contrabido. 

Em relaciio ao t.recho da Le'opo!dinn que serve ao Estado 
rlo Espirita Santo, creio que .iá ha algum melhoramento feito; 
pelo menos é issa o que me informaram. 

Mas, continuam as clausulas: « Obrioa-se a (aze1• a estação 
de Ni~tlleroy no )Jra:o d~ 12 me:es. Para todoN os serviços -de 
q')te trata o dcr:reto do Governo concede ti. Leopoldina o direito 
de desapropriar JJOr 1ttilit1ad" JJU.Iil'ica, bem como lhe pc1•m.itte 
utilizar-se dos ten•eno.~ rnte (orem neçe.~sarios, de pro)n•iedarlr. 
tla União, 1Jarn assenta~· sua.v li'nlt.as e fazer e.vtar,õ!"s ». 

Senhores, pareco-me quo s6 o Congresso .tem competencia 
para dispOr da proprieclad~ nacional. Eu que sou um espil•ito 
em extremo liberal, l.rrin ropugnancia. nfin ~eria capaz de as
-~ignnr tnl clausula. 

• ·O Governo ter.:'t o d iroitn de resgatar n Jin!ha do no r to». 
Senhores, como é que n Govorno, qur. já possuo a Central 

c a linha auxiliar, consentiu que n Leopoldina viesse ao Cáe~, 
do Porto, utilizando-se dos trilhos da Central? 1 
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Si isto fosse justificav~l. a Leopoldina teria tomado a di
receito da estaciío de Jor,ker Club, ou cercanias, vindo pelo· 
Retiro Saudoso, praia de S. Christovam, atP. o canal do Mangue. 
Não fez porque isso era imprnLiçavel naquclle tempo. A com
panhia tinha de despendei' enormes sommas e preferiu de
leitar-se trazendo os seus vagões, .iii não digo os seus trilhos, 
].)ela Central, até so estabelecer no pantano que hoje pompo
samente chamam de esta(•fio de Pt•aia· Formosa. 

Eis abi. Si'. Pre~irlenle, as clausulas da Estrada de Ferro 
no Norte, que pe~o façam p.wtc do meu discurso. E' necessario 
que o conf.rihuint.e veja como são tratados ·os negocias publicas 
o como são acautelados os interesses da Nacüo. 

Ahi ficam os dócumentos. Espero agora que o illustre 
1\linistro da Viação, com a solicitude que t.orlos nós lhe reco
nliecemos, envie ao Senado as informações que venho de re
querer, para novamente vil' ;\ t.ribuna, trazendo novos argu
mentos, provar quanto se abusa com essas concessões, feitas 
exclusivamente para sererr; vendidas a !.erceiros, pouco se im
portando os eoncessionarios eom os enormes prejuízos que 
de!las advêm ao erario publieo. 

Retirando-me da tribuna, lembro ao Senado que em uma 
das sessões passadas, quanrlo t.ral.ava da EstT:ada de S. Luiz 
a Caxias, sw:geri a nomeação d~ uma commissúo ele enge
nheiros que fosse ao local nxaminar o que por nlli se passava 
o informal' ao Governo com seguranc;a, habilil.ando-o a tomar 
providencias cnrrgicas noslr' senf.irlo. 

Poucos·dins se passaram o o inspector geral se dirigiu ao 
Ministro propondo a T"enovar,iin de nrr.a commissão. A com
missão estava indicada. O Ministro organizou-a e foi uma sa
hida qu~ deu ao director da Fiscnlizncão das Estradas de Ferro, 
para que o Governo ve,ia aquelle Jogar exercido por um ho
mem que se recommencla, porque Ri o actual director geral, 
no assumir a administraçiio, 'ha tre~ ou {fuatro nnnos, tivesse 
dado ouvidos ns reclnmnções relativas :\ Estrada d~ .Ferro São 

. Luiz a Caxias. c9m cer!.ezn, leria nomeado uma commissão 
corr:posta de engenheiros capazes, não deixando lJUC o enge
nheiro Pnlhano arcasse com um mundo dr. difficuldndes, não 
deixando que o homem f!lH' bT"adavn pelo respeito á lei, como 
sentinelln que era do Thr!Som·o. perante aqur.llas ohrns, $C visse 
quasi supplnntado, si supp!anlnYe! fo~s~ a dignidade de um 
homem honrado ne.ssc paiz. Com ecrteza a commissão foi or
ganizada no gabinete do 81•. Ministro. pela~ indicncões feitas 
nesta Caso. e quando indit1uei o eng-enheim .José J,uir. Baptista 
c ·outros. Sr. P1·esident.o, 1í ror~uo tinha a certeza do que Josó 
Luiz Baptista sabe ser probo e uo mesmo tempo activo e leal. 
actividade. lealdnde e probiilar!r sorvidas po1• uma inlelligencia 
esclarecida, n pai' de grande somrr;a de conhecimentos t.ech
nicos com que ennobrece a engenharia brasileira. Quando o 
apontei, Sr. Presidente, é porque tinha a certeza cjuo o nome 
pinuhyense havia de ser elevado bem alto, para dizer aos 
nossos amigos do Maranhão: Vim a estn terra, em nome do 
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'Go\'et•no dn Republicn, pn1·n rlizrJ' n w•Nlnd•' •'111 qnr•. ,;stno 'r•r,i 
jogo ag n1'firmaçõns elo Senador pelo Pinn!Jy·. 

Sobre iM.o, Sr. Presidente, não f,cu!JrJ duvida alguma; 
porque sú nüo conhece a Estrada de .[lorro do Maran•hiio, quem 
níio 1<1 ou rJuom nüo quer, e podeis estar certos de que o cligno 
c proficiente engenheiJ'o empregará torlos os meios technicns 

afim de saber onde estú o dolo·, ondo cst1í a fnlsil'ic:noão. 
' Eu tenho esperan()n: Sr. Presidente, do que n vcJ•dndr. hn 
li~ uppm·eccJ• para n:cu contenJ,amcnl.o, como para o do meu 
nmigo, Dz· • .Tosé Lniz Baptista. Ua de ;.!JlPaJ'acct· para minha 
snt.isfncfio como brasilciJ·o, na defesa cm .que me empenho do 
crario publict>. E qmrndo 1ivesse a infelicidade- que nem 
siquer me pnssn pola mente dfl que n verdade não apparecesse, 
eu tenho, í:iz•. Presidente, esta questão documentada de J'órm(l. 
a poder afl'iz•maJ': Esttí ar1ui n irrcgulal'idnde, acol:í o .cscan· 
riR I o. Porém, nüo pmcisnl'c i ~ hegar n ln! extremo. · 

Amanhã, 11(1, hora do expediente, apresentarei mais um 
l'orruerin·:cnto, pedindo no Govel'!lo que mande ao Senado. cópín. 
do relatorio, IJUe n digno cngenlwiro .Tose! :Luiz Baptista apre
sentou sobre o gmJ!dc cseandnln .que se r·hamn Esf.rarJa de Pr.rr.1 
Bnnrtí u Cnr•nmh:'1, Trnho dito. (Jlul/n /1~·m: ·muito 111!'111 l • 

' 
l)ocumentos referidos no discurso do Sr. Sonado1· Pires Fel~· 

. rcira c publicados com autoriz~ção do Sennd~ 

Segundo o quadro ostntistico das rsLradns de 
Uniüo n flompanhin Leopoldinn ·11m1 n sru e(IJ'go ns 
~;,t.rnda~: 

NorLc ..................... · . .- .. ,,, ..................... . 
G·rão-Pnr[L o rnmal IEntre .. Rio::;,,, .. ........... ··:··· .•. .. 
Ramal Porf.o da ~ln dama ........................... . 
Cantngnllo .... · .................... ~ ............ -~ 
llnmnl idc1n • .- .................... _, ................ . 
Ramal Rio .Bonito ................................. . 
" ',,;:, ;,Umluutlro ••.••.•..................•......•...... 
Central de ~far.ahé . ................ -· ..... ·, .... . 
1\facnhó. {t Campo;; . .....•.......•.................... 
:Barão de .Arn.runmu .. ............... · ........... . 
Santa Mnria l\Ingdalenn .......... · ..•. • .......... • • 
Campos ú S. SebaRUüo ........ ·;, ................ . 
:cnrr;pcis :í S. Bidolis ............................ . 
Campos á S •. Tofio dn Bar1·a ..................... . 
Cnrangoln e rnmnes . ... , ~ ................... · ··· · . · 
Santo Antonio de Paduo ........................... , 
Santo J.Jdnnrdo <í. Itapemcrim, .. , •...... , ..•• , ..• 

ferro 'd::i 
seguintes 

T~ilomotrorl 

'•ti ,3!,0 
H7.rí00 

2.218 
177.221. 
77.00fl 

fiiG. 499 
!12' 772 
H.3Hl 
()0,52!1 
80.300 
28.077 
37.422 
!i2,00fl 
40.000 

223,000 
'91.000 
90.000 ---Sem Jncluir a rêdo Míne!ra.-.· ... , .... ~ ....... , ......... 1.447,1971 



"' • .r•I'"J. 

.llat'll.\'i!hn;;o l.rnst. de BJa i; do' dou~ mil ki!oml.l.'o; ! 
De.otn~ vin~-ferr~u~ alf.ttmln~ ifi<' ;ni!Yrnt•ionadu•. a >nl••'t·:, 

t. ComLral tle Jfacah<• .......................... . 
~. J3nrão do :\l'fll'unmn ............................ . 
:J. Cnrnngoln .. , ramal'~ ........................... . 
<.. !'\nnlo li!dual'rlo :í ltaplmiN·iru .......••........ 

Kjlouwtl'OR 

I O o) [I' •1•1 ',-,· ._1 

;)·!, .'t 1·~t~ 
~2:1.000 
no.oou 

! 0'-' .... r"{j ·IOo/•J • 

• Os ~~npif.llPS p;n1·anl.idn~ f.d'l'rctivnnwntr. rmprogudo:-; sffo :. 

l' rin1eira il<~sl,a;; l.in'has, ti % .. , . . . . . . . . ... . . L J OG ;SOG$!'100 
S8gundn destas I inlms, ti ·;~ ••. , •• , ••.• , • • • • 1 . 5.'t3 :200$000 
'Pet•ceira eles las linha,, li %. . . . . . . . . . . . ... . fi .000:000$000 
QuaJ•In-drsla.• linhas. l.i ':i ............... ,.,. :!.101:8:!7$216 

·· ........ 

Oul.t•ns linhn;; •·Otl'.'fol'nhcndida;; "" l.o!l'ritorin :l'lumino;ns.i 
f.!~tiio ."~Ob n 1'isnnli7.al:ito dn gnv1 1l'un dn :Rfo\trHlft elo Hin de .Tü
neil'<'· I' \'PPI)l (t SN; 

I • Grüo-Pnr:í r• t·nmnl do• Enlrc-niol.• ........ , .. . 
;.t.. Cantngall-o ...... , ........................ , .... , 
::. Ra.n1nJ jdenl ........... , .. , , ................. . 
, ~ 'd 11'0 .,. I>Jutnt ou · ....•....................... o,o·•···· 

ri. Imbetibn ú ~Iirncemn .. •·o o o·• o ••••• o •·o ••• o •• o • 

li. Bnriio de Amruama •••... , ................... . 
~ •. Snnta i\laria ~Jngdalo3nn ...... , .• , ... , .......... . 
u !'; ' ' b t·-, .:lo '·. ~e rt~ ltü •o •·o .·.o. o• ••• ••• o ....... o o·• • ••••• 

r\:iiOltlt'llrofl 

117.5()0 
·I", ·, :>.•) ·I . . ..,_ ' 

·77.090 
~o-2. 77ft 
~3S.850 
:36,300 
2f1.077 
'j,... !.0•) • I o ·J ... _, 

Pat•n o:ste;; dons g'l'Upo;; dr, o:strada;; sub,·enc ionadas o l'i'
~n lizndns o l'cgimen avirlonlemente dcwria snr· semi-of1'icial e 
.'Ó cm parte conl'iarlo no monopolin dn eompunhi!t mcrcnclortt 
de distancias. 

As demais vins-fr•l'l'êU~ de pl'O!ll'inrlnrl.-• dn cnmpn.nilin. ;;ob 
.<llU ~•'l'NICin on n r !la nd.inrlir•.nrln,: 

t. nan:;uJ do Rio Bonito ........................... . 
~. Estt,adn do ·Ferro do Norte .. . ·0:, . .... ,·.., .. ·.:.· .. ,-.~ ... 
~. Campos' :\ S • .Toiío da Barra ...... , , ... · ....... · ... 
\, Ilnmal PllJ'I.u da ~failamn ... ·-. ·-, ............ -.. 

1.\G. o\90 
'45.3'-0 
·~o.ooo 
2.218 

2s~. or.:~ 

Estiio sob o reg·im~n dn libordnàc implnntaclo pela lei nu• 
nmo 1 v7 .de ·1894? 

. 

• 
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Eis o que se doprehende do silencio dos relatorios, quer 
do Estado, qur.z· da União I 

Dada, parém, a ineompalibilidade da livre construccão de 
estradas de ferro com o privilegio de zana e a mono[JOlia da 
linha au exclusiro, inhcrente á J1l'opriedade pot· se tratar do 
servidão pu!Jlicn c do urna funccãa ca!lectiva, dizemos que 
to·ca indeJ'cctivelmente au Governo o policiamento das linhas c 
estacões, bem oomo a parte J'imal quanto tiB tarifas e horarios, 
estatísticas, ele. · 

Dislo não h a fug·ir. 
Uma tal libm·dnde em coul'lielo com as pret·ogaLivas emi

nentes do E~tado c cont.rnpondo-se abert.nment.e ás disposições 
rigorosas do diPeito civil, que exclue do commercio as ser
vidões publicas, não consegui I'Ó.. implantar-se por ser incohe-
rente. ' . 

Só ·em uma pha~o de trnns'l'nrrr:açiio social semelhante ' 
pretenção podei'ia surgir. . 

Seria talvez possiYcl na Inglaterra. a pratica de uma com
panhia 'acljudicatoria debater com os expcdidores .de cargas u 
preco dos fretes dos seu;; pe1·.cur~os, porque nenltuma se con
sidera proprictarin exclusiva du lin·ha com exe·rcicio de mo
nopolio de trafego. 

A differcnr;a 6 profunda. 
Portanto, essa instiluic.ão cxolica rtit() tem. ilpplicacão uo 

Brasil., onde :mbsisl.r! ·adminislnr,flo mixla da~ companhias c 
do Estado. 

E'. o que se deduz das IJases lanr;adas pela lei n. 041, de 
1852, e reg-ulamento 11. 1!130, dn 21i do abril de 1857. . 

E assim todos os eontl'act.os tlr, concessões feitas em des
accôrdo com us ·bases ol'iginariamente estabelecidas por· leis 
gcrues vigentes, touas as amp!iaçties c supprcssões dr.ssas bases 
não terfto força jurídica, pois trata-se de objecto geral da· es
phera politica dn Unifio. 

Isto posto, con\'étn examinar· qual é a verdadeira situação 
da Companhia Leopoldina cm t'ace do Estado do Rio de Janeiro 
e da União. ·· 

O que é quo cleYe prevalecer? 
O termo de 12 do novembro rir. 1808, com as suas clausulas, 

umas absurdas, outras caduca~'! 
Esse !ermo teve por esco[lo reconhecer 1'he Leopoldina 

Railway Compnm' I.imitod como continuadora da Companhia 
Leopoldina e cessionaria legitima dos contl'actos relntiYos as 
estradas de ferro: , 

' 1 . Macah6 á Campos. 
2. Carr.TJOS 1\ S. SebasWío. 
3. Campos á Carangoln. 
'•. Santo Antonio de Padun. 
5. Ramnl de Cantagallo. 
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6. Campos á S. Fidelis. / 

7. Barfto do Araruama. 
8. Central do 1\lacahé. 
O. Cantagallo c seus ramaes do Rio Bonito e Sumidouro. 

i O. Grão-Pará. 
Uma primeira obSI!t'vur;iio salta aos olhos; não obstante a 

sua nova designação a companhia pretende ~er continuadora u 
cessionaria, subsiRlimlo os mesmos contmctos. . · 

' Logo não !cm o dit·cilo de se considerar estrangeira, con
tinúa a SOl' empreza brasilcil'a adjudicatoria ele serviços pu
blicas 'no Brasil. 

O nome em Jingua iugolc!a mula faz ao caso, não muda as 
suas relações jurídicas, com o governo do Estado, nerr~ com D 
publico a quem olla p1·etendq servil·. 

E' evidente que houve tranlacão do domínio dessas es
tradas, porém o termo de 1808, no seu eupbemismo, quiz illudir 
a difficuldadr., 

A clausula priruoit·u explifJilanwutc revalida todos esse' 
contractos sem embargo da LransJ'orrnação r!t~ uma companhia 

Nenhuma restrictiva encel'l'a, é absoluta. 
A clausula segunda do !.ermo de t8!l8 está cvicientemenlc 

extincta, por incot'l'Cr err; caducidade. 
Concedia o prazo de um anno para apresentação de 11m 

proJecto ele unificacão dos contractos r!c cq.ncessõcs. 
Se,ia devida {~• condiçõcs hctcrogeneas das estradas, parai

leias ao oceano as da bàixada, outras de penetmcão, t.ranspondo 
a serra do· Mal', o que rJ indubitavcl c que a companhia deixou 
decorrer o pmzo sem tratar disso, e .i ti vae para quat.ro lustros 
que vive altiva c feliz sob o estatuto provisorio de 18!l8. 

Será analor;a n situação do lóOVerno do E~tado e a rlf) pu
blico? . 

Os factos occor!'idos. em 1809 em algumas local idades ser
vidas pela linha de Cunta:;allo, berr: como a mais recente ugi
l.aoão havida em Campos, com a solidaricrlade ele outras praças, 
respondem pela negativa, 

A clausulu terceira J'al!a ele um IH'o.iecl.o geral do tarifas, 
ovidentemenl.o subordinado nn caso de unificação dos con-
tractos.~ · 

Um pro,iecto ô cnrol!al'io elo outro projecto. 
Si o primeiro não chegou a lCI' I!Xistencin, o segundo não 

deve prevalecer. 
· Continuam, pois, as estradas a conservar individualidade 

,iuridica distinctn, existencia autonoma, do conformidade· com 
os con~t·actos de concessões primitivâs, com direito cada qual 
dellas o.' um ·systema proprio de tabcllns do fretes c borarios 
adequados, ainda ·quo estes sejain harmonicos pura commo.
rlidade publica. 

.. 
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TMo nada '''ll' d•· ,nl.J.iedinl ou ~ral.uilo. ,~ JH'\'I'o•Hnmüntr.: 
r•xpr·l.'imon/.al. 

Sfio ,ysfas ''·'' rontln., i:OOJ' ·: ~11a nnllll'rza r·utljrmlmrnlr rliB-
1 i nelas. 

J~t!l'/iO' ll'r:r.ho,: rJo ,•nminho de fo·J·.rn a uivei, mn que o 
t1•n.frbo ~r i.lprra r•om l'Xl!•ema faei!idade, ladcndoH das N;
/.radas do penel.rnç.iio, IJUll n~t·awssam terrenos nonvulsionado~, 
,•u:ia> r:onriiviíl•S nchnieas ,;1íc. desl'avornwis no troJ:r!ln r• exi-
;.rrm _g't'UVOSUf.: despeZU:5 rJ(~ eonHC!'\r::t~;fio 1\ cLl5tt~irJ, · 

1 :om~l ,gen(H'n.liznr ns t.nbel!:l~'! 
-sno htn'f•J·:'I ·in,in:"itiea mn l.rnlnf' ~~nnsn.~ dtJsi~lttlf'.~ nnifor""~ 

1 rH,menl.e '! 
"Ji'oi n qnt• .~r~ dtill a dnlar {h~ 18!181 

.. 

{lolol'o.<n r•xl'rr·il'ilriu de um hnrhri1•u nnvo • 

. t~ dnmai:o dat1.~11ln~ ."i~ü f.!(\f!UlHllll'Üt;=; J:ltll'n o nos:,n lWntO 
ri<J vi"ta. .. 

rn.;i,;;lir·~:mns m anal.~"l das t.nllr.>llas dtJ ú·r•I.IJS a clisposicfin 
unil::t dr• fJlll' .~o ·npmveHmr a companhht ilJTI drl·rim;>ntn rln:> 
irrni~ YiWos inLw·e.,·st!:'i da lúi1J'n fluminotHH~. 

·Essas l.nril'as obeder:ernm ao hllltasmn ~~~ I'HIIlltio. qu•! 
i•lllfi,) oscillnva. r>rli.rr• fi r S J)rncr fiOI~ mil J',:i~. 

CHaT'ni us iliJ'ot•maçôo> prr.sturlas t'nl;io pnla l':iiJcJ•clm·ia 
ti•• Olwas l'ublicas o Tnrlu;;trias. fJlll ot'ficio rl~ 2!i d0 :fevereiro 
dr 1901, que a sobre-taxa ~nhrada ürn mniOI' rm :,o 7;. pnru os 
r•a.ssageiNJs· e :em 30(1 ~"' pm•.a as mercadorias, fio ,CtlH· n;; tnxns 
.:nhrada.; om 1·8nn. 

'Til! snl'i~ .u(!:-o~a t'·r~oen a t1Xif!cncja da .dHl'N·r·n~~n enrnhiid.! 

B~larno.- Jdi~nwntc .iú afasl.atlo:< .do "·'Jlr.el·r·n da JJ.nixa. do 
t:Lli'SO rln uossa moolla 'J'idueiarin .• a datar da gloriosa adrninis ... 
ll'ur::io Cawpo~ ISnlle.s, o .gl'nt::tR nos f!$l'orços (• f~Onlpr.lr!JWin fi ... 
rrnnr:eim dos illml.rcs tilulaPo:; da pa~la r.Ja Faxenda . 

A mesma ucccssidádc rlücquilibl'a·r as r:ondiQÜI)S da ri!Oerla 
r·om ns tniJr,Jins de pl'eiJO~ :5e npt•esenla ngot•a, porém, rm. 
;;r.ntidn conl.mrin, tcnr.lo o cambio. subido a .12 1l Ui ou fü, 
taxa em QU•J 1.lcv~ fJilirm·. estahilhacln Mln Cnixn dr Conversão. 

l!~lll f]ue propor1~ffo inv~rso•t 
Bn1 f:eJ·ea dr~ 280 ~"'. ,. 
Qn~m doixnrt\ dr. rcconli.~:ccl' fJtHf a.• t.lthollns milrnlndns 

J•nt·n HIOO, nfir• seJam cxnessiva-s prosentcment.e? 
· ,,\,qui e.ql fio o~ fnr~ios e .o;; alg~rismo~ : podemos sr• rena mente 

mrdocinm· sohJ•c! n mnjunto de -observuçlirs 'feiln.~ no t)eriorj,; 
dc<·orrirln. 

O )lli\'O l'lurninf\llsc,. nomr:adnmcnt'' o;; lwbiLanlL·S t],; Cn.m
llOS, sentindo o poso iniguo rJcssn ~obrm•.arga de freto:; panpe• 
r·lzadorco da r·e;;ifio r>x)ilorn!ln, proccdil nomo os poeln> ·~ os 
nrt islns por simples in tuiçlio, 1 

\ 



Erltl'ü\'ti ú tlistun~io tl J>llé!Will•!llG so!J ú figura er!lbryo
'ur.ria e indecisa de uma W!!Julosidnrlt.' anurr.hica f)e r·egula
rnenlaô csqueeillo~. 1.\0ntraelo;, rJwcf,crogeneos ahnagnmado.~ vio
Jenlanwnl•J :w t!ôlrupito 'elos armas. fisr.aliznçüo deficiente por· 
.parl~ !los govet·nos, finalmente arlliLrio, oppr·cs;,ão, J)!'(),juiw~ . 
. ompobrec hnen to geral . 

Set•:\ facil ·comprovar o custD total em réis d() transpwl.e 
por kilometro de uma tonelada de. mercadoria, otr melllor, de 
uma unidarl•• tle t.r.•afego: 

1001 
l. 'Linha. do Nol'f1 ........................... . 
2. LiO:ba de Im!JelilJa. (r ~liracema .......•...... 
~i. J...inha dL~ C:a·t·angüln ~ ramncs . ... , , .......... . 
!,.,' Jjnha Grilo-.Pat•á ~ ruína! Entre-1\ios ......•.. 
., . Linlra cl1.• Canlagallo ...................... ·, .. 
,·,. Ramrrl dCt ·Sumidour;;. ..................... .. 
7. •llnmal rle ;Gunlagallo ...................... .. 

·S. I.inlm Bn.l'ün ·de Arnrunrna ..... .' ........... . 
!1. Linha lSanto lnduardo ú ltapernrJt•im ..•.....• · 

:10. 'Lirtüa Geult·al dt• !\lncaM .................. . 
d 1 . .Linha ~anta 1.\lal'in ~Ing·da!tma .......•.•...... 

.l·)O::P':'·):"; 
J ........ ~ ""' ... 

37$021 
53$9011 
7:1$1911 
[13$i71! 

110$üô:l 
11()$1~~ 

.'!.16$t2:35 
!tü7$00fl 
'9"~!~. ii V<? I ·L 

2. :l83$631 

Da Leopoldirw. '' :;eu; t·umac.,, que nercoJ•t•em o EslUdLl (],, 
illinaõ, nfío •'Ut!OULl'alllll:< o; rla<los e'tll~istieo.;; t·t-laUvo,; ar• 
mm o eousidot•aclo. 

Os quocieult;.• acima as>ignalnltl lJrm :r di;;paridad;• dr.• 
f\Olldições existcnl.•~ 0nf.t:•• 0' diver;;os i!lemrmt.ns da rüde dr.o 
.vias J'ert·cas !'luvirws a cargo da Companhia J.eopolclina, em 
ot·dem u. não J.lr.t•mitf.it• qn•Heja, sem g'l•a.ve inju,(.i~a. ap[llit!adn 
u. t!nnuu·tdlo o uro.iccto geral de tarifas. 
· A t!itacla. clausula lcr.ceira mnndn cr·ear taxas diffcren
eiaes pat'!l fayorccer· ns regiões mnis nl'aRtadas; dispo.;iciio e,ta 
qurJ l1a sido mal ~ornprehendida pelos organizadore~ dus f.a
hellas de 1!lil.O nindn vi~·inil{"· si !Jcm iJII" illr:[rar,;;, como J'ieou 
~lr!momt.r·u,lu: · 

ne.giüe.; mui.' nfa.ll.ndni, <)01110 .~c dei·,; ~lltllllclcr· isto~ 
O que r,;lú :;allamlo nos nlhos · .:, qur'• 'l' trata de l':tv•Jreeel' 

ús zonas do inf.or•ioJ• rio no~so eont,inente, mui.> al'uslndns uos 
pnl'to,; d,: mar, pelos quaes '''' fnz r) collllllt!l'tJio 1uunrlial. 

1PJ•ocut·n-s<) rlesse modo igualar as condições de venda· do" 
j)rocluctos; logo trata-se das linhn;: uc l)eilt!ti·w)üo, daquella• 
(Jl.W tHU't.intlo d" um r>OT'lll de mm· alfaudrgndo "' !lil'ig·em not·
l!lalnwulr pnm n cenf.ro ou scrl'a acimn. 

l~lrJ r·çunprohenclr-~c quo .~e;iu ndmi;siw:l, u I,~;IJI sid~ u,t.lo
'Jlfucl" nos t:akulo;; mnrs auiar·mtdos ele tat.'J!as fot•ro-vtnnns. 

Pnt•r>nr, rl<!~rl" qu" o <lést'TI\'Oivinll'nto de eorln,; t•amaes no
tnc!nm~ntc " tlo filo Eonilo, cstaboleccu lignofío entro algumu~ 
cl('slas lin•Irn~ dr. penr.lrnciío c• entre alguns dos porto;; de rnnr 
pl)r ellns jú 8CJ•vidos, a mesuin métlida creadt\ para um firn 
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dn ulilidadu geral /JU>>HtU a '"'' lllll l!.l'i'uilu liOI:ÍI'u " al.é iii~ 
• 

ft•ingcnte ria r:onst.ituiçfio n•t·t, f:", que "'"/!t nn fllll't•t·nn Jo'e~ 
der·nl cr•ear de qual.quer modo dist.inccões o prcfcrencins om 
favor dos portos de uns contm os do out.r•os Estados, 

E' o que ncontcce pela opplicação das· taxas diffcrcl!cinos 
na linha dn lilloml, por exemplo, da P·rainha ;í 1\liracoma. 

13nsta considemr·, fltlu a igualdade de !'relo uo ponto ex~ 
tremo aos por•J.os de sahiua, adoptando-se para um rlo!los a 
sobre taxa de carga u desearga para outro a .racilidndc uo 
frete a pagar, e !.oremos, nas miios da companllin exploradora 
do tr·nl'cgo dessa rêde de vias J'el'!·eas, enfeixado Lodo o poder 
discricionar·io de !'a?.Pl' pt•o.•perar uma localidade r!e prcfe
rencia a outra. 

Contra essa anomalia levantam-se clamor·es dos povos 
destas cidades !lo litLornl desde a Bavra do ILnbapoana á Vi
ctoria, dc~de o littoral do Para.!Jybu até ·Nictheroy, outr'ora 
florescentes, e hoje IlG caminho de uma decndencia prema-
tura. . . . 

Já em iSOGr o proprio Governo do Estado fazia-se 01::;arn 
das queixas da população fluminense tão pre.iudicada annual
mente pelo descalabro cm que ,jazia então o serviço do tran
sportes pela Estrada de l'er·ro Leopoldina, que tinha chegado 
no mom@to critico, sahindo ar·r·anhada dos tentaculos da Com
panhia Geral de Estradas de Ji'erro (polvo), 

Dizia-se que o ptano geral das tarifas das est1radas não 
obedece a uma organiznçfio uniforme de accôrdo com as va~ 
riantes que fixam os seus elementos, em relação ao preco 
lcilometrico, comlicões tcchnicas ·do traçado, etc. 

Trabalho csf..e complicado c dependente de estatística e 
de informações prestadas Jlülas companhias, ·que ainda não 
roi c ,iúmais serú levado a ol'feito. . 1 

'.rambem ao Poder Legislalii'O ellegou a ser ap!•esentado 
um projecto do reforma lia lei u. 157, o sou regulamento ex
pedido por decreto n. 208, de 1'8 de maio de 1805, no sentido 
de serem estabelecidas bases uniformes para revisão de todas 
as tarifas em vigor nas Jiwlras ferroas que pe·r·correm o Es~ 
tacto. 

A dil'fer·enciar;ão dos prc~os dos fretes, decrescentes ú 
proporcüo que o percurso augm~nt[J. applir!avn-se a partir dos 
portos de mat· pam o interior, de modo Q'Ue, dada a· igualdade 
de condicões tcchnicas, sempre fosse mais baixa a tarifa para 
os pontos mais proximos de sahida. 

Em consequencia disto niío seriam ndmillidas tarifas' 
iguacs ou inferiores ou vicc-versa, comparativamente com os 
portos marítimos d9 Estado. · 

Pedia, outrosim, o legislador de 1902, que o GOV()rno· elo· 
Estado do Rio de Janeiro, organizns2e ·o quadro de todas as 
estradas de ferro com os seus respectivos capitaes effectiva
mcnte dispendidos nas suas o liras c material circulante. 
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'faes :;:io t'lll l'(\Sumn r~o..: III'(I,Í/'do,o; n. i8M, dt~ IH!Jti,- Vi
c/.oJ·io- Par•cf.o, c substitut.vo n. 1.282, rlc 1902, da illus~ro 
commissão de Obras Publicas ela A;:scmbléa Legislativa do 
Estado do Rio do Janeiro. 

As ,tul'ifns apr·esenladus púlas companhias !cem sido todas 
U'fJJll'Ovadas provísoriamcnte, pois, por seus contractos, cabe 
ao Gov,Jrno ·modificai-as om determinados prazos, variaveis 
do dous a cinco annos. 

A loi n. :1 ü7 nüo deve reuroag-ir soi.JJ•e laes contractos para 
tirar ··a acciio gov<Jt'namental lia or.;;nnizw;ãn das tarifas, como 
r ao sendo n funesl.a .l.endencia . . 

A Esl.rada de l<el'l'o Leopoldina tem tarifas protec-cionistas, 
,;m r·elacão ao porto do Dist.ricto Fr.deral. · 

E' assim que de Paraokena a tonelada de me-rcadorias ú 
oxpedida para Macahé ou para o Rio pelo mesmo p.reoo, sendo 
do cerca de 200 kilometros a differencu de percurso. · 

\Protecção absurda ! Centralizacão cornmeroinl, de tüo per
niciosos cfJ'eilos pura o desenvolvimento dos portos de S. João 
da Ba-rra_ e Macahé. 

As tarifas dn transito não escapam dn obsorvncão "feÜa; 
deviam .gozar ele taxas J•eduzidas as mercadorias que simples
mente atravessam em vagões fechados o Estado do Rio de 
.Janeiro. 

,\inda ele Paraokena, atravessando l\linas Geraes e pro
curando em Porto Novo a •E'stradu de Ferro Central para vir 
ao porto de rGuanabara, chegam as mercadorias com menor. 
clespeza do que pela \'ia mais curta, através do Estado flumi
nense, em d-emanda ele Nictheroy e Cáes do Porto. 

Quem dila a lei sobre tarifas li companhia? de modo que 
n Estado do Rio de Janeiro nüo t•eccbe dn sua rêde de estradas 
de ferro os benefícios .que deve esperar? 

Por·quG; não estando unificados os contractos de ccmces
sões, que sfw distinctas umas das. ·outras, obstinam-se em fazer 
dosapparecer· a mulllip!icidade dessas conces.sões, que garantia 
a êoncurrencia c a compot.içüo entro ellas. 

-se assim violentamente o ·regímen da liberdade 
pelo mais ferrenho monopolio.. • 

1 No ponto a q·ue chegaram as cousas. vivendo-se em uni 
provisorio com fóros do permnncncia, qual estipula a clau
sula VIII, quo ac1ma elo long-e com o dividendo superior a 12 %," 
em bnlanr.os apresentados pela companhia e approvndos em 
as5€lDblén geral, para então se permittir o Governo· a inicia
tiva do supplicnr a reduccão do suns tarifas, será acto pa~ 
tl'iot.ico que a Utlião venha em soDcor'm elo Estado sacrificado •. 

Qual será o meio officaz? ' 



~\ rescisftu tlésses eonlructos alJu~ivo;; tornado;; rmerosos e 
Jnunilhantc.:; paro. a .. uossa nocionalidadc. 
· ':\. indifl'erénça do:; poderes publico~ nesta tJUeslfir) da 'l.CIJ

l.Jolclinu ~erilt um r:l'ime, conduziudo o povo a rcprezalias, Q\W 
Iwr sua vez acm·t·ctam t'i!Jll'essües sefl!p!'e lasLimavris. 

-
Para coucreli~at· a:; olr:;ct·vaci3e; destas, l.ct•el .de eutrar• !l\tl' 

alguns detalhes. dessa:; Labellas de f1•etes, lembrando princi
:palmentl.l iCJUr) r;crto.;; artigos f]e commercio deixam de ~·ir or.• 
~Jtercado. 

~.'ao~ oiílr n;; madeiras para. uol'llJentcs dt• estradas· du 
fcl'J·o, tal a mudeim pnra combústivel, l.nl a baga de pursueiru. 

uu!Jras walcrias oleaginosas, dr: que a indust.ria cxtalw ~~~ 
lnclltm•,:,; hthrHit!ani.E•s ourilu:cirJos paru o~ moent.ci da~ ma-
e/ IÍlla:i. . 

Ueleva uolat· que Hluilas uttl.t•as ttwJ·cauurin., tlcixam dt• 
,vir aú mr.J·cado por nüo. comportnrem 08 J'J·ete., rxnust.ivo,; ar! 
:valo rem. 

Unt r1uauro corupw.·aLi v o ouke tl:;t.as l.rthellao, que a indu 
;vigomm no Estado do Rio d•J Janeiro, " a,; lahcllu~ mineira:; 
da. mesmn época, poré!l1. r·evi~La~ e rnodit'icr,tJas pot· ,eu prc
t:lnt•o i:WVtJl'llO de 1.res em IJ·es annos, 0m rela~ãr> ao pcr·r:ut~o 
L11.• ·200 kilomeLros, .deixn l!em patente tudo rJUú se pUS'.IL dL• 
anornai'J c in'ju;;to a •;sf.,, J'e~peito. • 

(!rwst ionmio 

t.J." .\ I!Olll]lUJlhia. ,; llflllÍO!lU)'/ (lU !lÚú'/ r jlúl'C{UC') 

II. Xonlmma r.Jj:;posiçftu legal autorizu. n erer que Tohri 
J..eor,olclina •llailway Comrtany, Limil.ed passu:;;;e a ser uma 
i~ltmpanhia esLrnngeÍI'U, a n~o .~~~1' flSta designac.üo eJH 1-ingun 
ingleza, ,Llllf'. adOill.ou ''111 Hmll, após o lira/,: da Grmd d" .E;:-

"i·.t·ar:las de PorJ·n. · . . 

' 

Pelo l.erwo t·Htãu lavrado I.' lia. ,,,; deelarou · euutiml:'tdm·:t 
:(la. Companhia J:;eopolr.lina, lJtle ua·quella- se LJ'Uusl'orrnara, 
· VafJ nistn um m·t.ifiein;. potlqunuln a Companhia l~strudn, 
~,,, Jlet'J'O J.eopoldirlll, r•o,mo " seu uomM. iudiea, foi aut.orir,ndn 
;• teve por rim cnnsLruirr· umu estrada de fm·ro ceonomir:n •'llf.r·•· 
:t. •:sla.~ãn dt• Pot:lo ~ov,o do Cunha " Santa. Ri tu_ ua Meia Pu
laca, ua pr·ovineia de i\lin1~' Geraes, obtendo rio Dr. Joa.quittt 
]o'lnl'iuno de Gudor a .~ubvenr;ão kllomeLJ•ica. de .\1:001l$00fl. 

:l~nnLo pela tlr~:·dgHaçüo eomo. p1~Jn de:;J.hw •! ntó poJ' e~~~· 
·t·ualr:wlo . d•• ~I d,. uc;osto de. J 872, a Companhia Estrada r.l>· 
:J.'im·o Leopnlr.liua nr·a miudru; Ri lwm quo ro.~se carioca " 
;:once.<iÜúnwr·iu ~~·. Antoniu Paulo do Mello Bar'l!ctn. anonynHt 
nu limitada 11 rcspons.ubilidade da :tssociuçãft d_e unpilm•.< 
( 1~ • 000 acçõo;; X ,:!008000 = 2. 4 00: 0008000) o1i1n u lista '' sau-
doso Jll'l!oideulu 11\H~ n perJ'illron, · · 

' 
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· :\indu r.1u :!i Jn ,iilllilo rl<· Ii:i!il ·"'dizia <JUO a Comrmniliu 
C.oJ•al dr Esi.J•nda' "" F<JI'f'u "I'U IJt•ililant<· diJ J•l'iuwim u;;uu-! 
i\ J .. r~upu1dinu U•f'ia :;ido a f!:'r•rnrna do nvo, a clnrn. st' .l'ormnJ'U 
dus divel'~as usl.radas fltimincuses mlnuiridas dlll'ante u· CJtsi

·lhantl.''lllo. 
O /;mk dn "Gemi tlotni'IIIiuou a t•r.surrei~iio do nome nri

milivo EMrada d•~ F•!rJ·o Leor•oldiun, rnas nüo sentindo hum 
"ugut·o o seu rutuJ·o sob ,essa JJandcit·u, qut~ despertava tantas 
l'!!miniscencias dur]tJClle ,eeriodo catholico, propoz e obteve des
Ú3Ut'Ul' o seu.uome cm lllglez. 

üado que fos;c uompauilia usl.rans-cim, pai'Liciparia de 
Jotlas us vautagrms uonr:cdidas aos cotorros ulcis e industriosos, 
nos termos da lei u. Gll, de 1~132. §. 9". 

\PorLauto, de direito a eompa~rhia é nacional, mas u<> J'acto, 
·pelo nome wrlido para o inglez, e por sua séde fóra do pai~, 
aJJ'~ctn SCl' llSLran:;ei!'u. . 

Ne;;l.n caso cabH ao:-:; seu . .:; ag·~nl.1~s .. SUJlCl'inLendcutctt gerae8 
ou rept•e:;cntaulcs no JJra.~il. a~ J'utw•:ücs commcttidas li admi
nbtmçüo na conformidade dos contractos e regulamentos • 

• -
:2." l>ot·quc J\mcciona na Europa a sua s(de? 
n. At•J certo ponto a resposta dadtt ,,i, 1' qucsliio obvia 

.esta: porquanto, é claro que do in.mc·cesso da ComJJanhia Ge
~·al de E~tradus de l~crro rcsurgiu a Leopoldina sobrccaJ•t•c:;ada 
de dividas prelatieias ou prei'crcnciacs, estado de cousas que 
determinou a sua trausl'orma•;ão em 'l'he Leopoldina Railway 
:P:Or aceôt'do de accionistas e credores estrnns:ciros dcllen
./,lll,.Jstns, accôrdo ,iulgadó valido por applica•;ão retroativu da 
lei n. 177 A, .de 1~ de setembro do 1803, ficando prejudicarfos 

·os credores reivindir:antes o os accionistas, cujos capitaes to
maram a figura de {uudos JJel'didos. 

os· credores estrangeiros da Geral eram representados pelo 
llanqnrit•o ing;Jc~ ')fartou Rose. 

1Du~dc ontiio'a udminisLz•a•;ão ·superior da Companhia Leo
poldina, transformada, tem sna s•jde f(n·a do paiz, e um sur•cJ'· 
mlcndenlc :;m·al no Uio de Janeiro. 'Si este preposto da dil'c
~toJ•iu inglczu, CJUC ~ct•vc em commissão e ú amovivel ar/. 
iWtu.-m, Lem.podcrcs para exercer as funcçõc:; commcttidus ít 
:ulministL·aciio SIIJlCI'i o r da compunhia, não se póde aJ'J'iJ•mtu·. 
JloJ•quanlo, a superinl.endencia desta <!Ompunhiu, ap.czar de 

\ ('.otL<CI'Vlll' o titulo tia Geral, de ·que ainda se l'oveslc, faz; a 
· •pl'oposito dn suas rclaaõcs U$Siduns com o governo do Estado 

dn Rio de .Taneiru, consultas á dirccloz·ia cm Londres, como é 
llolorio, .(Gazeta do Povõ, 1ri-3-<l!J08,) 

3." Quanto clero no Govel'no do Estado ou da 'União, c de 
!]UB'! 

Jt. Em vil'tUull da lei s,)rzcdcllo corr,!a ndoptada nos ui
Jimos_ dins dn sc~~ão li e 1000, ficou o Governo autorizado a 

~.m ~ 

• 
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effectuar o resgate àe todas as estradas de ferro que sozllln 
da garantia de ,iuro5, 

lN este numero enlr':i' ·n m :r 1 :n rangola, a Central de ctlaca;hé, 
a :aarüo de AraruntJJa, '' :ouulu Eduardo a Hapemerim, todas 
fazendo par·Le da rêde de estradas de ferro a cargo do Tllo 
Leopoldina Railway Corupnnr, Limitcu. · 

E' claro que em relaoüo a estes contracto~ o Governo Fe· 
dera! vem a set• erector pelas quantias ahomtdas a fórrna ào 
subvencõcs ou gumulias de juros: 

r .. .•.•• ~ .• -•••...•...... -~·................. 9.02.2:as·G.$i240 
. 1A conta do quu a companhia deve :1 
União teur de ser accrescida das quantias des-
pedidas com a fiscalizacão: ' · 
~r .. ........... _ ............... ·~·. ..... .... ... . . 201.:46GS076 

'l1ola1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . .. n. 221:302$316 

Gomo se sa!Jc, permanecem ainda em mão; da poderosa: 
- companhia estrangeira estas vias fcrreas, não obstante ser. ta• 

xativa a disposição da citada lei. 
Ao governo do Estado deve a companhia além das quotas 

de fiscaliza~ão do imposto de !rausmissão da propr·iedade inte1· 
vivos .pela acquisiçfto das diversas uslradas de ferro ,flumi
nenses transferidas: primeiro, para constituircm a Geral, uma 
segunda vez para vo!Lnrcm ao dominio da Leopoldina, uma 
terceira vez pel1i possesüo dos capitalistas estrangeiros. 

· A extensão da rMe fluminense do estradas de ferro ca~ 
ptivas ao 'pagamento .de imposto pela traslat:üo do dom mio at,.. 
t.inse a L 342.747 kilometros, o o custo kilometrico médiei 
sendo 33.390:343, o vttlor doi immovcis clDva-so a ......... . 
U.846:782$802. 

As parccllas do imposto de t1·au:;missão reunidas tís quotas 
de fiscalização cm atrazo fazem subir esta divida activa do 
Estado a 8.638:08,7$5.\0. , 

•Avultada quantia que eontinúa a J'igurat· no seu activo 
bruto e deixou de cnti·ar cm tcmco a fnzer .,arte da sua 
receita.. • 

4.' Qual a Dxlensão de sua~ linhas no EsLacto c fóra delle~ 
R. I. No Estado do >Hio de Janeiro: 

i. Estrada de Ferro Norte .................... · 
~. Grão-Pará c ramal Entre Rios ..... ,, .. , ....• 
~. Ramal Porto da l\ladama, , ..... , ........... . 
·L Estrada de Ferro Cantagallo ................ , · 
5, Ramal, idcrn ............. . ~ .................. . 
6. Ramal Rio Bonito ................... ~ ....... . 
7. Ramal Surnidouro ......................... . 
8. Central 1\Incahé . ........................... . 
9. j.!acahó a Campos ...... .... • •...•••...•••••... 

• 

I\:ilometros 

45.340 
'117.500 

2.21S 
177.221 

77· 
i<i6 .1499 

\12.772 
·4:4.319 
96.529 . 
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i O. Barão de Araruama ........................ . 
11. San la ·)!a ria Magda! ena .................... .. 
'1 1:! o Campos a s. Sebastião ... H •••••••• o •••••• o' 

.1.3 .. Carnnos a S. J!jdêlis • ." ........••..•........ 
14. San lo Antonio de Padua .................... . 
i5. Carangola e ramaes ........................ . 
16. CampO; u 'S. João du Barra .•.•.•..•.......•.. 

II. l?6ra do E.; ludo do llio t.lc; Juuciro: 

Santo J~duurdo a Hnverncrim (:\Ioniz I•'rcirc)' .•••. 
Moniz Frc'irc a Viet,oria ........................ . 
J,eopoldim e rau~.> (rêdc :\lineiru) ••.•.•.•..... 
Em cou:;tntc~ão e estudo~ (idem) •......•.•.•.•• 

Kilomotro• . 

86.30·0: 
.28.0771 
37.422 
52.000 
91 .• 000 

223 
40.000 

1. 357 •. 1971 

92.669 
159.5971 
956.230 
878.722 

'rotai oentJ ....... ................... · 3,'1.,44.i4i15 

5.' Qual o ~·aJO!' de;sa; linha:> c a :;ua renda bruta o Ji. 
qui da'? 

R. O custo kilonwtrico ll!édiu dus estradas cmttowicas dEi 
bitola estreita, pertencente,; a companhias brasileiras tendo 
garantias c subvençõei, ou não, uttiuge a 30 :7 4•0$989. 

A rêde. de vias J'crrcas de que a Leopoldina estiL de posS€1 
lem tt sua JJitoJa uniformisaclu pum !m,O; póde-se applicar 
este pre,)o médio ao desenvolvimento de' 2.565.69::! kilometros; 
leremos o resullarlo que exprime o v:~Jor dessas linhas ou ·Seja 
78. 87·1 :9.í08290. . 

Em J•cJação <lO armo considerado de I 901. faJJecern os al
guioisrnos da Estmda de Fct·ro de Campos a ::;,. Sebastião, Es
trada de Ferro Campista e ramal do Porlo da Madama, que 
fazem parte ela rede pertencente a Thc Leopoldina Railway, 
Company, Limilcd. 

Porém, bas,cado~ na.; rlemonstrui)Ões do movimente> do tra- -
fego e financeiro n. dalnl' de 18812, podemos esJimar a sua 
renda bruta cm J 50 contos de rói-> para n primeirã. · 

No mesmo caso .. ~§tá o 1:amal do Por lo da Madama,. cuja 
renda a elle per·tcnce·:Le estimaremos em 60 oontos do réis, 
para o anno de !90J. 

Rocapi4ulando os d~mais dados oonhecidos, eis o conjuntO: 
da renda bruta dessas lenhas: 

1 .. Leopoldinri .............................. : ... . ,, s 'd ,;,,h umz ouro , ............. -· . .:. - .. -· ..... . 
:1. Macwhé ...... ' I •••• o •.·~· ..................... o' 

!1, ~~raruama ................. -- ........ -- .... . 

1901; 
3. ·192 :291$454 

335:880$740 
68:119$200 
92.:969_~l..7.Q 
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.r;, ·Gtll'Oili;;"Ola .••• , ... ,,.,., .• , .•..•. , ... ,. 
li. Sunlo l!:dmu·do a I tapemeriln, •. , ..••... 
7. ·i'lort.tl. •.............. , . , .......... , .... . 
8. Imbr!l,il.m a Miraccma .......•... , ..... . 
O. ·CanlngaJJo .................. · ........ , ..... . 

l10, ltamal do Cantas-nilo .... , ....• ,-· •..... 
1J.. Grão J>ar:í .................... , ............ . 
::12. 0tiagdaJcua ..................• , ...••.... ~ ... . 
:13. ·Cnmpü;La (?) H •.••.•••••••.•••••. : ...• 

!' "'S'· L"" (''l . I •t, ~- • eu38 lU O • • .. , .• .. , • ,., , .. , .• , , , , • ., , 
15. Porto da Madama ( ?) ................ .. . . 

1.203 :il/8$·-107 
():I, 157$50& 

1 :!i·l :78-~$'73-i 
J. :!0:! :ü~3$7!3 
.). 07ü :3:i1$J8(l 

l ü7 :·1/.~8$262 
J. (ii O :068$703 

H :'í.'li>$1 011 
1!l :OOG$586 

150:000$000 
60:000$000 

.!3.750:ü'ü1$!11JO 

Pot•ém. jti. r~w !SUJ a renda JJruta atLinsia a 7:100$ poL' 
.Jdlometro, d~ modo que o calculo acima 11fio uttentlr! ao dcscn
·Volvimento natut•nl do. trafego c ·representa um ·miuirnll"m. 

Quanto (t J•cudn liquida, uevc-se observar 'que as despczas 
<le cxplora~ão de uma ""trada de ferro de avultado trafego 
nlJsol'vc metade da rer~eitn, que este niio é bem o caso da rõdc 
de vias-'feJ'I'ens a eargo da Companhia Lcopoldin(l. 

Admittindo que o custeio das linhas, saLi:rJ'eitati as obri
guçõc> do., J'~spectivos contractos, Lenha se elevado a 4. :01()0$ 
por 1\ilomctro,- nn impGrtancia de 6 .2fr2 :800$, rrJsLuria para 
·rcnrla liquida 7. 4!JG :SQ;4:)04.0, nnquclle a uno. 

Jâ cm LSiO a renda liquida eorrespondia proximament1l u 
V ~'<> do capital. ·· 

ô.' ~or ,f!Uf' meio pódc cllu illudiL· o Governo, fazcn~o com 
fJUC sua rcruJ.u nfio allin,ia a 12 o/o·? 

·n. Si bem ·quP em Lhese o cngon:tlciro fiscal tenha attri
l.lui~ão de examinar os livros da J·cccila e da despeza c todos 
os mais relutivos :'i ciz·cula~ilo dos Lruns e ú cobrança dos fJ•c
tes, llem eouw tcnliu o dirr!ifo de- exigir os dados estatisi,ieos 
<]ue lLoun·t· de U/>l'·cseutar au Gowl'liO, d() facto esta intm·venciio 
assídua " J•e:;istro do movimento do trafeg·o srí tem applical•ilo 
nus esf.t•ndas· uu,io~ capitaes e'l'fr~ctivumente CJllpregudos go~am 
do favor da ,~aranliu de juros ou du subvenções ldlometricas. 

Nas onLJ•as linlms a l'iscalizaçi\o li~ita-se ú inspecr,ã.o de 
·suas o!it•a,;, appJ•uva•JiiO 1.h1s tarifas c horal'ios, estatística, e ao 
]ll'Olledinwnto dtt udminisLrar;üo . 

.POJ·tunto, a i!luusula de accusm·em.os balanços dividondo 
supe1·im· a 1 t 'lo púcle ser illudida J'acilmcnLc na escriptut·aciio 
<ias dcspl'zas: 

L", por niio· esf.lll' •rixado o capil.al: 
~'. trpplieaudo-Sf! a obras oxtt·uot·dinarias umti pm·tc ~dn 

rcndn lictuicla, n <tue eleva o vallH' da estrar!a e pot•mitlo fuLura 
amrJ!iacüo do ~apita!, c o desdobramento das accõcs; 

-· 
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~". pela disll'ilHtir;iio d" bouil'ir•.ar;õns sob a J'óvma dr. vcn· 
cimento; elevados, Jlll~~es gratuitos indevido~ a ,iornalisias t• 
magistrado; das t•.otnat'f:as, llmprngar.Jos encostados, sobrecar
rugando, nlém do limite J':tl.oavel, o titulo dr:,!fWZa.! {JCJ'aes, 

Pot· ·rstr. meio ou por· ottl.r•os ,que Of:r:ot•t·nm aos guarda
livr·os rln eompanlriu c sou,; a~;onies é possível rcpar·iir• uma 
:r·cnda liquida avultada, uiio accusando os balanços júmais di
videndo superior a 12 o/o. 11 

Basla a consideração de rw"u1 estar :fixado ri ;priol'i o capital 
c a de JJiiu· h!)>'r.r• conl·rrile 1Ja I!Scripiuraoão, Jlál'a patcnteat· 
<1uanto r\ illusint n elausula oitava do termo dr 12 de novembro 
de 1~08. -

'i.' cDc que dal.n é o nccf•rdo para uniflMIJÜO das linh:IR, 
NflliJltll'a';ito das tarifas'! 

fl, l'r•lo fnr'illll l.le ·12 11~ rJOVCtnlJI·o de '!80S, clau~ula se-
• ;tunda, n ~om·pnnfJia obr·iga->e n apr•,sen Lar· no pl'a?.o de um 

anuo, pol'tanlo em :IH!I!), o pl'o,ie.:tn 1/1• nnifknQiio do~ üODI.r·at:l.o~ 
de ~oner•>süc; d1• qne dla ••;;l.a·m d1• poss~. sr.ndo J"cconheeirltt 
como er-ssionn.Pio. o . .o: fliHleK corll.illl.lfilll AJn vigo1·. 

S;j/, l]r,-,o;•r·irfo;; ·I; annn.' ~em t'lllll[ll'imentn de;; ta clan~ula 
l'tmdnmental: do L•~t·rrw r.le l 8\JS. 

rJlllJ•f!Jll, a "lausula l.r:r•cr.ira, I'CI'r.renl.e no pro,jcclo gc.l'al do 
t.tu·i J'tt' ( equipar·at;[Ul), J'a~ond.o dL•SUJlJlllJ'C•ii'l' ns difl'et•enf;as 
que t•esullnrn da muTLiplit:idadr elas conocssücs, teve o pr·nzo de 
8eis rnew;; ,; J'oi. Jog·o exccutnrla em· 'l!JOO. 

Ao mesmo tempo ct·enva taxa diffel'encias parn favorecer: 
as t•cgiõc~ maL;; n•fns~adas; tnxas flUI! visavam favorecer os 
I·e;:ilics SIJ!'I.Urtt•,ins, ~quipar·nnrlo as condir,ües rlo. venda dos 
produr:to,;; mas foram applic:uJas lambem nn linha do lil.oral, 
cl'eaudo assim dislitiCIJfiO P .prr:frreneia em 'favor do Dis!J•icJ.o 
l''<lderal, eonfr·n os flOl'IOs de Hnrra de .S •• Toüo IJ ni,} ~~~ O'strns, 
Mucallé, S. ;Jo[to ela Barra.~ Iluhaponna, ILnpemerim r: oult•os, 

· ut é Victor· ia. . 

8.' ,flí caducou esse accõrdo'! o pot• que? 
n. Nem só Lladucou essa t•:Jausuln segundo. do trrrno do 

1•8\lS, como Ot!Lt•as disposicõr<, etltre estas n Iigncão do Porto 
das Caixas no entmncanwuto da Esil•nda de Fot'J'O do Norte, 
wm a Gt·iio-Pat•ú ou oult·o v.otllo mui~ convcnicul•1. 

A cnducidadA 1lcsla l.i•~a()ú.o ,j(t· foi procJnmnda Mficial
monle (dect'I'(O 11, .117, de•. !fiO~-. 

fi.' 'roem tido fisrJalizacüo .essas linhas? .e novquo mod~ 
el'fectun-se a fisculi.zv .çüo~ 
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n . .Sem duvida as estradas do fcrrr) subvencionadas 'pelo. 
Uniiio t.erão !.ido fiscalizncfio mais ou monos nssidua, por 
pnrt.r• dos respccLivos engenheiros fiscn.cs dn Jnspcctoria Geral. - . 

O sorviço de cstntislicn ohrigatorio do trafego, ,qob o 
formularia adopt[\do, ainda não attingiu ús eondiç(\es dese
jadas, por nüo estat· <Jonvenicntemente organizado e faltar a 
publicacüo de muitos relatarias. ' 

Com J•eformas adminisl.rul.ivns havidas no Estado do Rio 
de :raneiro, a l'iscalizacão das estradas de ferro passou a ser 
l'eita pelo 3" u11genheiro :l_lém de outras att.ribuições. 

Tão considet•avel l.rabnlho de inspecção das· linhas: ex
pediente, informações, relntorios e estatísticas, e outras in
cumbencias, excedia da actividade de um profissional por mais 
solicito que fosse. · 

· Data de de 1904 esse esLndo de cousas.· ! 

l\ccenluando-se ultimamente as queixas n a·cspeito da ta
rifa equiparada com a applicar,ão á rêde fluminense de ~a- , 
minhas de ferro, foram nomeados auxifinres da fiscalização do 
Governo junt.o a T·lw Leopoldina Railway Company, Limlted. 

A ·fiscalizacüo tem de' fazer observar os regulmmentos e 
contractos em vigor, exercendo constante inspecção sobre as 
<!bras e material rodante das estradas de ferro e sobre o 
procedimento da sua administração . 

• 10.• Qual o meio de se ob'rigar n companhia a abaixar 
!'IS suas tarifas~ 

R. Já sabemos que deu pretexto :1 elevação das tabellas 
em 1900 a differenca de cambio. Effectivamente houve alte
ração de todos os preços correntes a datar de 1891. 

Os salarios do pessoal teriam sido augmentados num~
ricamente para attender a essa variação do padrão monetarto . 
circulante, emqunnto que a receita. do trafego deveria -con-
servar-se a mesma. ' 

iEsle descquilibrio acan·t-.'lnva de{icitg nos balanços. 
O meio de normaliza1• os serviços orn esse, consentir na 

organizacfio de novas tabcllns ,de 1'ret.es em que se nttendesse 
ao padrão deprimido da moeda,.. -.. .. · 

Houve exnget•o, n sohre-ta~..:n cobrada. nugmentou de 
40 %, pnrn os pnssngeiros r. do 3~10 o/• para ns mercadorias. 

cPortnnt~. mn d~s meios de obri~o. ~11r a ,companhin _n baixar 
as suas tar1fas serm eslnbiliznr 0 c ·nmbw no padrao .legal, 
visto ser. clifficil rJunndo escasseiam 'h·~ receitas r~d.uz1.r P~
lrallel~mente as despezas, para restabo1 ecer o equJlibrto fl-
nancetro. - · 
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Outro meio seria n. r·evisüo das Ln·rifas por iniciativa do 
IJovcrno paru modificai-as, em doLcrminndos prazos, varia
veis de (lous n. cinco ::mnos, eonforme dispõe os contractos 
~m ·vigor o oo propr·ios regulamentos, nüo se limitando a 
approvnr as propostas r.ltt r•ompnnhia, ·como sóe J'azcr, ainda 
~ue provisoriamente. 

. 
11. Quando cosso.riío os priyi!Dgios de 1.onn? c se caberia 

rcnoYar as concessües? 
· R. Convém primeiro consultnr os actos das concessões e 
!contractos originaJ•ios, as nevações porventura 'havidas dos 
mesmos contractos, os l.rmnns de trnnsJ'erencia, as declara
~;ões de desistencin o ns rle caducidade, bem assim quaes as 
~stradas reconcedidas. 

Eis o resultado desse exame, ú datar ile '1852, primeira 
·estrada de ferro sul-americana, condensado no quadro junto: 
.etc. : 

Neste quadro figuram 10 reversões, fin'dos os prazos da 
:concessão, lá saber: 

Auneis . 

'1', EsLrndn de .Ferro !Sumidouro . . . . . . • • . • . .. • . . . . . . . '1908 
2 •. Estrada de ForJ•o Santo Antonio de Pactua c seus 

prolongamento até Brotos (ll!iraccma) • . . . . . • . . . . . '1952 
3 ., Estrada de Ferro Cantagallo e seus ramnes de Porta 
· da Madama e do l\laco:hé (2) ............ , •• ,~..-.-,.,..,!951 
'1, ·~ Estrada de Cb'orro Grüo-Parú .... ·.' .. .. ... .. . • • • .. 1964, 
5. Estrada de Ferro de São Fidelis á Campos......... 19615 
G. Estrada de Ferro Barão de Aramam a.. . .. .. .. .. .... 196'1' 
,7 .: Prolongamento Barúo de Araruama................. 196E' 
8. Estrada de Perl'l) Santa i\faril' :1\lngdalena ... ,..... .. 1968 
9 •. Estrada de Ferro Cr.t~tral de Macahé ............ , • 197>\' 

·e outras tantas estradas isentas da reversão, tal 6 a virtud~ 
do regímen ele estabelecer livremente os .horarios e tar!!a~ 
'<la transportes, o do propl'iedado perpetua ·crendo pelas Jeit 
~la 189ft em ,t'avoJ' dos detentores dessas concessões. 

rO absurdo J•c;;nll.n. dn violnr;iío fr~i La ao direito civil: t> 
dominio publico du i\'ação, :Estados ,, municípios, compre
,Jiende os bens clrsLinodos ao uso eommum dos cidndüos (ser
vidões publicas), dcsl.inir que ri nbsolulnmonte incompat!vPI 
com o r.ln. apropl'incün pm·J.iculm·: pelo que são cousas que 
esliio fórn rio t!ommm•cio r siín imrwesc.Pipti\'cis '(Ribns, pa-
gina 373) . · · 

Nas côrCe;. dr Erora apresentaram os procuradores do 
povo as queil:ns. que bastantes vezes havinm representado o 
101al quo resultava para a justica de estarr,m muitas villas 

' ' ' - . - . ' . . 
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' ::':orr·ia r.l'irli!nl.ernnntr a D. Joiiu IT, n pl'inci11o perfeito, 
rssl' ruotlo de doixa•t' dn s•!t' apenas « t•ci du.; PSLrmlns do Por:
Lugnl ». 

•Car·ccin-se do :l'o!'Lalocor a autoridade real, 1JniHlo t•~l'l\10 
a pruponrJ<o r·anc ia .in tolol'a v e I de uma fitlalguin LUI'bulonta, 
abarrotada rlH privile~;ios, exercendo actos ele jurisdicr;ão eonr 
lodo o ea.t"acter rll' sobcr·ania, pur·ulyznnrJo o unnullando a. au
toridade r·cal. 

A tal nxtre.uro conduzil'u n raiz a libr.r•alidndr. it·reflcctida: 
nos reinado;; antel'iorr!s, QU(' n rei che~;at'a a ser· pouco menos 
de nada (1'"g nata) • 

Em nossos dias podemos testemunhar· que a autonomia do 
Estado do Rio de .Janeiro niio llasta para integrm· no seu des
falcado pntrimouio nem mesmo as eslmdas, que ficam sendo 
propr·iedarlt• perpet.ua dos seus felizes eonccssinnarios c sue
cessot•es, pela lilleralidud" de duas lr,is il'reflectirlus, ns. 1i0 
o 1:i7, de 18%. 
· Quanto :í segunda parte do quesito, n resposta é facil, re
cordando o. di;;posiçfto da citada lei Serzedello Corrr;a, de HJOO, 
Jlela qual J'oi o Governo autori~ado a encam1Jal', resgatar, ar
rendar·, toda:< as cst.mdn:'l do fnl'!'o qun ~Bufrumn garantias 1lr; 
juros rlos cofres publiuos, sendo instituído no metropolo llri
tnnnica o rongr•/.lw dr l'lttC/1.1. pai'O. os fundo., r:esnltantrs drssn~ 
operações. (R('.<icission IJnnr~~). 

1.1\ Estrada de 'Ferro Canmngoln .iii incidiu nn elnusuln do 
resgate pm· eneon l.ro de contas, is to ,;, trrú / rr~cebirlo pela gn
rant.in. de juros somrna superior ao seu capital errecl.ivn.menle 
empregado, além da renda propria auferida do suas tn.rifas 
elevadas de l.rnnspol'f.c accresr.idas de taxas de baldeação. 

iO transporto de passagoipo;; r. cargas dé um, ludo, e n 
circulacüo dos vulor•ns de outr·o, isto é, as esL1•adn;; c os hl'll!l'll;; 
são as redeas do govN•no do Estado. 

A distinccíio r,nl.re dominio publico r pr·ivado 6 suprema 
na csl.ructtwn das nações. 

ws sociedades cm que n nocão de autoridade se apaga 
dissolvem-.1e pulverizadas ao sopro das crises. 

12.' Quaesas altemções inLt•oclu?.i'das nas tarifas de i!lllO? 
• IR. As taxas variavam de 204 a 208 r6is por tonelada ki-

Iometro de café, até tOO ltilometros. Em 1897 passaram n 
ldS réis ou seja 200 %. Isto na EsLrnda de Ferr.·o do C:ant.a
gallo c ramal do Hio Branco. 

. No ra11nal ferreo de Cnntagullo a taxa de caf{> passou ri 
5GO rúis, ou so.ia 2GS %. . 

Nu linha ela Imbctibn a Miraeema o ca1!é cm grão passou 
a pagar de r.oo a soo róis, ccr"n do :18:3 %. A mesma altcrneiio 
foi applicndn ti· J~~trada tle J?nrro Bnrüo de Araruanm. 

Na EsLrndt\ de Fel'l'O Grão .Parn a taxa subiu 11 GfiO r,;L,, 
Oll 31G '!'o, 

. " 

·~." 



,. ' 

i 

;.· 
·./' .. 

. ,. 

. 
• 

. \ 

ANNAF.S DO SENADO 
' 

. Em 1900 um pro,iccto geral de l.arirn~ tb:ou n taxa do 
:Cn~é cm gt•fio na llaso n, :12, a .~ahcr: 
· Até JOO Jtilomotros, .\iJO 11ois po-r lonealncln kilometro, on 
·seja 2'15 o/o da tnxn. primiLiva. 

iDes de essa r!poea os Jrel.es foram cn lr;ulados com a sobre
.taxa cnrnhinl, eu,ia lahclln l.eJ•in. sido r•xecul.adn de 1895 
n 1897, 

Os dGmais ;;cncros cm proporção tnmbem :foram carre
gados de uma t.nxa nddicional relnl.iva no cambio, ctuo oscillnva 
.de 5 a S penuiques por 111il róis, papel. 

Na Estrado. de Ferro Central do Brnsil, o crufé em grão 
pu casquinha est(t sujeito ú tnl'ifn i1. 8, a sahct•: 

Ató 100 kilomctros, 280 J•éis; · 
De 101 n ::100 ldlomctros, 130 rríis. 

13." Quacs ns l.nl'ifns acl.uncs do earé, do nssucnr, e dos 
perenes'! 

.n. Permanece a mesma. taxa 'do 450 réia por tonelada ki
lometro, que foi :fixada no prl),ject.o geral de tarifas de 1900 
para o café cm ;;rã o e:xportadl). • 

Em 190G, !'oram Lransportados 145.996 toneladas, na im
portancia de 7 .Git2 :058$205, regulando o f·rete por tonelada, 
52$550, que corresponde no percurso de 125",119, a saber: 

:At6 ·100 kill)metros X 450 nóis ................ ;.. 45$000 
De 101 a. 125 .. 13 X 300 ré is.... .... . • .. .. .. .. .. .. 7$54~ 

. 52$549 

Em 1907 o movimento elevou-se a. 159.GIS toneladas, na 
importancin de 8. 727:510$, dando para o frete de uma tone
lada 54$678, que corresponde ao percurso de 132',260, t1 saber: 

l-\.té 100 kilometros X '450 róis ........ ;............ 45$000 · 
De :101 a 132•,21l X 300 réis .......... ·........ 9$678 

54$678 

O café em grão ou casquinha exportado ·está sujeito á ta
rifa n. 12, das condições Pegulnmentares; parecendo, porém, 
que o frete minimo seja 9$ por tonelada. 
· E' identic11 ú tarifn. da rildc mineira. 

O assucar bruto está incluido na taril'n n. 9, pnrn pagar 
'1$200, por sncco. on ~oo r~is por tonclada-kilomeLro, nl;il 100 
ltilometros. · 

O nssucn·r· refinado figura nn Ln rifa n. 8, pagando o dobro. 
isto 6, ::w.oo por sncco até 100 kilometros, o que difficulta o 
consumo inteJ•no o obriga a multiplicar as refinarias, 

10 milho importado pngarin pela tarifa n. 10, por toneladn 
kilometro, 100 reis, isto é, um sacco ~e 62 'h kilogrnmmas da 
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Nitliíiroy ·;. Campos, ·~oo riíis, com accrrsr.imo 'das i:lcspczns 'de 
l'laldeaciío. 

iPorém, a re1iprocn. nua ,., verdnrlciJ·a .. 
O mesmo cereal sendo exportado estava sujeito n uma 

j.nrifa de defesa, on qur. •melhor nome tenha, a saber: 
N. H. Milho c,_porlado, po·r sueco de 02 lf.! kilogrammas 

'de Campos tL Nitherov, soo J•óis, norn nccrescimo das despezas 
i:le baldeação. · 

Porilm, a datar de· 1 !JO.I consegn iu n Governo do Estado 
'do Rio de .Janeiro estabelecer· uma rerluccão no transporte 
do milho exportado de 2i> a GO o/n, com tendencia a ser resta
belecida á t&rifll dr, 1000, accrcscida elas JJaldeacõcs, Jogo que 
()S pre.ços correntes melhorem. 

ii>.' Estatutos dn Leopoldina Rnilway. Quando foram il\1-
hllcados . . 

R,. Sem precisar a 'data, consta. que os estatutos da com-
'pãnhia foram om LrJmpo pulllir.ados. · · 

15.' 'l\he Leopoldina nnilwnr publica todas as alterações 
que introduz nas suaH tarifas ou as modificu. por meio de· 
~irculares, que não são dndas tu publicidade? 

R. à~G 18!li cada linha tinha a tarifa que lhe e-ra adequada, 
conforme suas condições t.ellhni·cas; isto ú, as estradas do lit
toral marítimo e fluvial. Ni-ctheroy a: Mar.ahé, Imbetiba n. Mira
cerna podiam ser trafegadas cm condições grandemente favo
raveis: as estradas de pcnctrnçfio, que transpõem n serra do 
11\lar, Cantagallo c ramal do mcsm'o nome, Barão de Arnruama 
e Magdalena, Grão-Pará c seus ·ramaes, tendo rampas ú vencer, 
·e conservação ·1uais disp·cndiosa, tinlu>m tarifas separadas. 
: · Pela applicncão da tnbellu. cambial addicional em 1897 
ou 1895, autorizada desde 1893, ·estabeleceu-se maior con
fusão. 

· Em fins do 1898 tratou-se de unLformizar as tarifas, não 
'obstante as differentcs condições tcchnicas das linhas e multi
plicidade das ·concessões, cada qua I sob o ·regimen dos respe
ctivos contractos, ainda agora vigentes. 

IDntn de ·1000 a modificaçiio rins Lnl'iJ'ns, que cm tempo 
foram publicadas em l'olheto com ns disposições regula-
mentares. . 

O facto d~ se tJ•ntaJ' unifol'mcmcntc cousas hccterogeneas 
·o por sua natureza ctornamcnln distinctas, provocou disturbios, 
arrancamentos rJc triJ.bos, estragos cm pontos c linha tele
grnplüca, incondios de cnl'ros. JiUC obri.g·ou n. interromp~r o 
trafego na Estrada do Forro do Cnntngnllo e seus rnmnes, cm 
dias de' fevereiro c nbril desse nnno. . 

. Desde então, A sombra dn lei n. Hi7, de 189~. c sem em
bargo dos respectivos 'COntractos vigentes, a companhia tem 
.alterado as taxas, alguma yezes por inio!ativa do Governo, 

' 
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como aconlrceu en1J 001, outraR ·vexes pot• c:ü•cularcs, que niio' 
são dndns .:'t publicidade c .i<í l'ormut•iam um grosso volume.,. 

Esta ,: umn das causas dr. ii'I'if.açito do. r:ommercio, que 
assim não pôde prev,;,. c calcular exnctanwnl.n a. linspcxa a .f'nzet• 
com os seus dcspncli'os de m.eJ·cndm•ia~. 

Note-se !Jue n un.i1'ormixa~;1o nprcg·onda em 1808 e :1900 
ficou do lodo destruida com as a!Lci·a~ücs introduzidas c addi
ciouudn~ para baldencno. Demais a J'nlln dn ampla publicidacl~ 
·ri ola nber·tamrmtc o ·t·egulnmonto rins. csl.l'adns de l'errff. 

1 G. Dados municiosos •relativos ao modo Jlorquc n Thé 
Leopoldina .nuilwny, grncas n tarifas dil'forcneiacs, conseguiu 
arr•uinn•r o porto de Ma~ahé. · 

'•·n. '~Estrada rle Ferro de Lropoldina tom t.nrifas )ll'olcc
cionistas rm rolaçiío ao porto do Jlio de .raneh•o. E' assim rtuo 
da Parolw1ra n tonelada de morcndoJ•ia ,,: expedida para Im
lletiba ou pal'a o Rio. pelo lllmsmo pr·c~o .. Esta cenl.mlizn(!ÍIO 
comnwrciul •í de m:íos e'I'J'eitos para o desenvolvimento elo., 
JJOs,os porl.os, r:omo Macnhé, S . .Toão da IBal'l'a e oul.ros. 

Ainda de Pn,rtwkcna, atmvr..;sando Minas e Pl'OClll'ando em 
•Porto Novo do Cunha a Estr·ndu ele Ferro Cenl.rnl, chegam IÍs 
mercadorias com mrnoi· r.lr•spr!ztl do que vinrlo alrav,',s do Es
tado pam l\'icthero)'. 

Em 1807, o eaftí pagava pGr t.onclnrla de ·~!'iracema a Nio
l.lremy, 237~700 c rio llliraccma ao Rio de .Tanriro, 125$800 ! 

E' uma nr.ccssii:larJc omprega.~mos todos os esl'or~os no me
lho!'amcnto dos pm·to' put·a rru~ tenham facil snhida os fll'O-
c!nclos do Estudo. . 

Por esse modo dm•cmoR vida eomme1•cinl ü •l'eg-ião cosLeit•n, 
outr'ora tiio movimentada. 

~ssim, as l.nxas difforencincs sú devem ser applicndus nas 
linhas J'crrcns de poncka~ão, pal'a f'nvoreeot· •:ís J'ogiüos do 
interior do conl.inentc mais. afnstndos dos portos do mar, 
:igualando as condições de venda dós productos nos gmndcs 
mercados mundiaes, e nunca pa-ra ·crear, de qualquer modo, 
dist.inccões e pr,eferencias em favor dos po.rtos do Districto 
!Federal contra os do Est.ado' do :R.io de .rancil·o. (Constil.uiciio art .• 8"). 

17.• Dados relativos a. contractos particularo;; que, pam 
Ll'anspDrte de mercadoria.~. tem a Companhia r.eopoldinn 
Rnilwn~· feito com pa•rticulares (nano etrl,)? 

.n .. corre a noticia rle que as firmas oxpol'tadoras de cnf•ls, 
Harrl, R anil & Comp., otc., t:endo agencias pelo interior c 
usinas do bonfllficiamcnto elo genoro, ~ntmram em trccrirrJo 
com n comJJauhia para descn·r.rcgal' est.e pmdueLo cm cnminlw. 
por cx,mrplo, em Campos, e reexpedil-o [larn o llio, som pa
gamento de novo frete; mas ostcnsivumenJ.e nado consta, . , 
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.Exi,;Li:t accôJ·tlo para. f.rnJ'r!go rnuluo r:o1n a Companllit1. de 
Navegação do S. ,João da IBar'l':t e Campos c existe lnmiJ·~m com 
11 Companlria CanJ.aJ·oiJ'Il. e Viação .To'luminen;;c. 
. ALr) que ponto o favor conecdido ao eafrj ou !Ís u~inas tln 

lJeneJ'icinmenlo dr.~ L" JJoi'Oduuto e os convenios pa1·a tru i'tJi!O 
mutua eo111 as rcJ'cJ·idas Cllllprezas tJ·anSJlur·f.aciO!'as podem ili
tl'ringil.• a rrohibiçüo contida no § ·'>" do tWL. J J da Ir! i n. 1;37 
de 18Di.i, não cstü averigua~o. 

18." Estado elo Rio. J)espacho ele G de jaucil'O de 1803 
j(Dr. ~co1'acs Sarmento). Estabeleceu tarifas movflis PU•J'B a 
Companhia Leopoldina. Despacho confirmando o primeiro, do 
Dr •. Abreu Lrwerdu, em data de 21 de ,iull10 de JSOG. 

Il. A c~se tempo não se .fa~ia publiea~fio do expediente r~u1 
boleLius avul;os, destinados a serem r~rwadernados por se
mestres r.! a i'm·maJ• eolleeçücs; ·liaviu um ar·chivo de J.'etalhos 
'do Jal'lwl. do Cam!m.lfJrcio (ealcpino), ás mais das vezes lruu
cnda ou meompleta. 

E' d il'fieil verificar nl'Dmptamcutc essas datas· do.~ dr.s
'pachos c li'Unscrcvr.r o l•:xlo elos mesmos. 

A este l'espeito o relulorio de 1806, coneerw!nle uo;; anno.~ 
'ele 1802 a lSOG e 1• scmcst.J•c de 1896, da Compauhia Estrada 
ílo Fm·r·o Leopoldina, sendo \pr·csidenlrf da di!'ecl.ol'ia, o ve
nerando Sr. consellreil·o .Paulino José Soares dr~ Souza, do 
saudosissima memoria, declara o seguinte: 

« .• -; t•csolviJu a dircclot·i:t rcquemr ao Governo Fcdc•J'nl \' 
aos . dos Estados do Rio de Janeiro e Miuas i(ôeracs a nuto
i·izaoão fil't!c!sn para a ndopr;ão do tarifas moveis varinvois 
•bom o r:amb10, etc.» 
· «Esta prr.t.engão l'oi l'avomYelmentc aeolhida pi!Io Goverr!O 
Federal, que JHH' acto do IS de dnz~m:br·o de J8!12 11.utorizou a 
.companhia n. pc\1· cm C'xecu~ão a nova t,aJ•iil'a, Sl'nclo csltt nuto
·l'izacão igualmente eonceclicla pelo Governo do Rio de _,raneiro, · 
1Jm 5 dn ,janeiro de 1803 e em 2tli d~ abril .~eguinlc, pelo Go
iVerno ·de :Yfinus.» 

iDo relatot•io tle IHHli das Ollt•as l'u/Jiieas u Iudu.,tl'ius, 
,trnn~crevcuws a seguinl.o infcmnaciío: 

« Tari{as. 'O plano gr!ra I dus la rifas da.> ·~slr·ada~ ntio obl•
clece a uma Ol'll'Uniza~ão 1111iforme rle ucc•irrJo colll a~ Ynl'ianlr.s 
qtie fixam os seus clemnnlo;, r.u1 !'Chll;ão au fll'l'~o IiilouwlJ'ico, 
uondições tr.r,!Jnicas do l,J'açado, otc. 
· Detr.J•m i nr. i 1\ J' snc~ão que eslll das>; r. u.~ ")'"I r: mas udo-
:Pludos e JM l'izesBo uma m•il.ica ilé·J·ia ~ohrP o a~surrrplo. 
· r.rrabaNw J'.Oinplicndo e dependúntl• de uslali,;licus c de in
:formaéões pre:stndas pelas eompanhias, ainda nüo poudo set• 
)ovado li cfl'eito. 
· !Para l'acilitat• a acção futmu. do Govel'llo lenho systcmm
ticamenlc appJ'avmlo Jll'Ovisoriamcnte as tarifas uprc~enlndas, 
' . 

·\ 

·' . ;'' '" 



• .. " 

' '•' 

. ' 

. '~· ... 

;u;.I!IAES DO .SENADO ,_' 

pois seus contracto" "' r·nl''' 11 0ste modificai-as em 'dete~. 
minados prazos, varilkv~t:; uc t.Juus c cinco annos. 

"<\: lei n. i57 veiu tirar da acoão governamental a inteT• 
venoão na' orsanizucr.o das tarifas pois as estradas sob seu 
regimento t.cem liberdade de organizar a primeira t.abella, de~ 
vendo qualquc•r aiLcnu;ão Jll'ccocler consentimento do Governo. 
,(Pag, ·i5), . 

Em 1807, tli~ aiutla.orcln.torio: <:No que ''esJJeita a tarifas, 
o Poder Legislativo devo collahorar efficuzmente com o Ex
ecutivo, no scnlido de dar opportuna e conveniente soluoão u 
esta importante questão do mais evidente interesse. A tal rc• 
spcito, aJ.guma cousa poderia ~et• !'cito, lendo crn vist11 o CO!l• 
junto dos interesses publicas. <\ehll!mo-nos perturbados peJog 
effeitos das duas grande" ·comrnor)ões, porque passamos em 
datas recentes c rrmitv proximas entre si: a da abo!icão ·e a da 
mndall('lL radical do IIOSSO .l'egirnen politico; e, CID virtude. 
destas causas, a nossa lavoura o as nossas industrias carecem 
de novos moldes vara o seu dusonvolvimculo c prog1·esso, qu~ 
dependem intirnarnneto du. Jacilidado ·c se;;m·<mcu dos tr-Jn• 
sportes. . . . . _ . · . . . 
· L·\: muwr Jli'OVHlencm u relloxuo devlll'n: sempm prestd!r a 
qualquer decisão sobro tarifas J'orro-viarios, que demanda es. 
tudo apurado e 1:onscictwioso das necossarias bases. 

Evidentemente, cm qucslücs tão complexas, como esta de 
tarifas, ·não podem haver systcmas absolutos, principias ri· 
gorosos ou formulas abstractas. · 

"\. unificar;ão é, sem duvida, pum deseJar, mas dentro 'd~ 
limil.es, sem. CtifJUCeer o. caracter comtuot·cial da viacão ferrea, 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o •I• •\ 0 

••• o ••• i o, ••• o •· o. • .• •J o •••I o o o • •·• o o• o ••• o 'I·''""!' ;oJ 

Eflll vi;;la do t·ut;irwm util.abelecido pela lei n 157, de 1í1 
de novembro de 1801, ,; maior ho.io u difficuldade de inter
virem os poderes publicas em matcl'ia de orgunizaoão de ta
rifas de estradas do ferro, porquanto a referida lei conferiu 
ás omprezas o d i·reilo exclusivo de estabelecei-as a primeira 
·vez, cabendo, apenas, ao Govet·no, u i'aculdado do modificai-as 
da segunda phusc cm diante. Em relaoão ás emprezas fóra 
deste regímen, Lambem os respectivos contractos determin!llm 
os prazos de clous, l.res c cinco annos,. dentro dos quaes não 6 
permittidu a modificar;fio das tarifas, salvo accõrdo. Dahi, sli 
conclue [l)r.uar-se rnistór· o estudo- ern separado- destes 
dous gJ•unos distinctos, nara t]ua!qucr solu~ão soht:c tal as
sumpto,» 

\ 

1 o.· Uniforrnizauão .. "~eLo do Governo 'do Estado 'data" o 
de 8 (?) de 1'cverciro o posto cm vigor ern 5 (?) de abril 
de 1900? 

R. ~"'. uniformi~acão fazendo desapparecer as distinccões 
que resultam da multip!icaoiio das concessões, decorreu dQ 
teNilo de rcco)l~ecimento de 12 de novembro i;le 1898, olausul~ 
tere~~~.: · 

. ' 
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Desobrigou-se a companhia apresentando, cm 6 de jullio 
de 1899, um projecto de tarifa~. que foi upprovudo em 8 de 
fevereiro de 1900, cnLt•ando Wl cxccLtclio cm 1 de ai}ril do 
mesmo armo. 

Por decreto 11. :J.'71:!G, de .j de outubro do iüOO aptJrovou o 
Governo ll''cdcrul as insLL·uc~.õeti rogulumonlat·es c tarifas das 
estradas de J'cr·ro Central de illacallé, Prolongamento da Barão 
de .'\!raruamu e !lama! do Sumidouro, (]Ue formam a réde flu
minense fedei'Ul adjudicada a 'l'ile Leopoldina Railway Com-
pany, Limited, com as scguinlc5 altet·açõeti: · 

1 ", ~o minimo para a app!icw;ão das tarifas será de 10 
kilometros; · 

2', havor;l bilhetes de ida ll vo!La, com abatimento ao 
20 r/o; 

3", o algodão descm•u,;adu Lia tal'ifu n. t> con:;orvar:i a 
taxa de tl'es t•óis '(3); 

'''"• o frete minirnu tla Lal'ii'a u. J.ü ocr;i de 1 G$ e o da do 
n. 17, de '10$000; 

5", a tarifa n. -!~ sú lerá upp!icaçfto paJ·a animaes de 
montaria; 

6', para OS illlÍII!llCo pe!JilfJllOS, da lariil'a 11, 10, a taxa Sera 
de 20 ré is; 

71
'1 bois, vueeus e vitcllu~ pa~sarão pa•l'a a larifa 11.: 20 ~O 

serão taxados a 80 róis; 
8", porcos cevados, pussarfio pum a l.uriJ'a 11. 21 c serã~ 

taxados a ôO róis.~ (Alj',·ecto Maia.) 

Vejamos de CJUC modo a podcroôa Comvaullia cumpriU: 
o de·creto do Governo da Hopubliea. 

1' aH.cra\'fio-En1 Ioga{' ele '10, escreveu oito ldlometros 
para viujantes n tarifas de ns. 18 a 21; 20 kilometros para 
bagagens e oncomrncndas. e mercadorias de ns. 5 a '17. · 

Na linha de Cantagallo sii.o coutados 36 kiJometros ·em 
vez de 12; isto ~~. o triplo; u nn. Gt·ãu Pará, 21, kilometros em 
Jogar de seis, isto é, o quadruplo; sendo ~crlo que a distanci~> 
virt.ual Q muito mais i'orte. · 

2."·- Omissa. I 

3."-A taxa do tres Jiéis ·(~) · :;6 figura de 10I a 300 Jd~ 
lometro de percurso. 

4.' -Em Jogar de frete· minimu de 15$, 11a taril'a n.· 'iõ, 
está 20$000. 

5.·- ... . -...... ' 'I!'~ 
6. •- Na tu rifa n, 1 u, atú 200 kilometros de percurso, ilnr 

vez de 20 réis figura a taxa do 30 róis 1Je·rcapita, animaes pe
quenos. · . ·· 

7.'- Gado boviuo,. um vez de 80 réis, est<i taxado .atê 
200 ltilometros, a 100 réis. 

s.•- Porcos cevados da tarifa lll, em vez de 60 1•éis', 
estão taxados a 75 ré is atei 200 ldlomctros, 

·- .. '''l!lil 
20 . .O que h a relativanionto ao não IJ!lgamento do im·~' 

posto do transmissão? 

-~•"''' • 
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ll .-iConsta cru e o Eslado thdxou d" at•recauar " Íltl)lO:;[.o 
de II'Uil~tuissão iulr:J• 'llivus !JL•Ja t.r·an~lnt..•fio daH cliver·sa~ 0011- ' 
uess1ic•s de' u:;f,J•adas do ferro 1'lumincnse JlUt'a pos;es:;iio da 
Companllia Leopoldina Ruilway. 

Que o innwsl.o devia set· pago tantas veuos qtlanla; .I'UJ-am 
us LransiiJissões opct•adas, não t·esr.u dul'ida: lll'imeiro, .Porque 
a lei niio abre e:xf:up~'ão illll'a esse:; conLrados; segundo, veios 
]H'eeedcnles Jmv Hlos. . 
.. IJ'ódc-:;e lembrar, ali<ím do pat'I)COt' ILabaianua Lle Oliveira, 
rn·oetiJl•ador .geral d<t Fazenda, u caso da Ut:t'(Únatn~ão em pra<,;a, 
.da Estrada de Ferro Camngola; qu~ deu lo(;'ur a uma arre
cadação de 120:000$000 • 

.'J'nmbem no relatorio d1J J !lO i, tlepara-se uo activo da 
:r,onl.:t de lucJ·u~ I) pe!·dus a wrba do ~ 103-2-G, de emolumentos 
de Lmnsfercncia. ( ?j. 

O caso da vend<t da :l!:tiLrada de Ferro Santo Antonio de 
l•adua 1! bem caraclerislica, como exemplo edil'icunl.e, da con
fusão que exi:;Lu a. J•e:;poilo dos diJ•eiLos do Esladu, mal de-· 
fendidos em corul'licl.o ,com os interesses ]Jrivaclos do; podc-
1·osos dorniuaclot•es. 

O pr()Co a,iusttttlo ti e sua.s G ... w5 acções i' o i ·de ~o;;:;; !la 
jm[lorlanuia ele 1.1:20 :3!2~$, ou. mais delall!adumcutc: 

Dons de ·l'aiz e1n globo ............... , ...... . 
[ll;mhat'Ctli}ÕCS .. ~ ....... , •••.•• , • , , • , . •·, , . , •.• 
lilloveis, trem rodante, material, direitos c 11l'i-

vi1egios .............. , ............... , ..... 
1 :Dividas activas ......... , ........... ; .... , .......... . 

Din'h.eirll ....................... , ......... . 

120:000$000 
71 ::l!J~$!1iJ 

1880 :81'1 $~21 
1:2:261$161 
6:060$500 

'1.1W :2a5$ooo · 

.Pois o conhecimoulo tlo imposto de Lt·ansmissão tle pt·o
ÍflJ'ictladr, uxercillio de 188.\-85, rcsn simplesmente a (J uanlia 
do 'i :200$, ,l'ecebida da adquir.runlc Companhi<J :Esi.l'ada du 
:Fet't'O ~laewllú c. Campos, ü % de 120:000$, pJ'eco por rtuo 
·tJornpru Lodos os bons de rni~. consl.audtl de casas, csl.tu,•iíes e 
tm·rcnos, etc., de coufol'midnde . com a B'Uia passada por um 
.ta!Je lliãu da Côrto. 

D•• tal m·Le quiJ a osl.mrla eom o seu leilu, ;,.)J•Les, Lcn·a
Jlleuos, balluslo, poaleô, pontilhões e buei1·os, superslt•ucLt.lll'a, 
'f'H'ivile(;'io de zoaa, gur<J;ntias, direito~ de. taxação, entrou a · 
1'igm·m· entre brms movms, lettras e dm'hcJro para esennar ao 
pagnuwnto do imposto devido á fazenda estadual • 

O Bstado ou a Provincia, que devia recebe!' cerca de tiO 
nontos do réis, tevo de contentar-se n!bdestamente eom o que 
lhe dm·a1n os illnstres cessionarios, isto sem protestv. algum, 
~alvo u uosso, que ahi ficn • 

.Duvu->e obscrvnr ·que nem scmp1•e ha perfeita lmrmonin 
.Jc Yislas do lado do8 'l'unecionat'ios da adtninisl.t'a>;fio publica; 
~\ssim t~eonlceeu ·com a Cervejaria, Brnhma, que adquiriu a 

. 



'J'aL!'ica de l\lt•nd1.·~, Basenudu-~u Pllt upiuitie:; J'avuJ'i.lVt>is, J't!
si~Uu POJ' Lodo~ o~ modos ao pagam~ul.o in!cgrul do imposto 
do transmissão; 1uas niiu IH'ci'<Liccuu. 

·~ 

21.' Estado do 1nio. Unii'ormiza~ão das tarifas. Excessos 
tio frolc? · · 

•n. Não nocliamos ·deixar de abordar o ponto principal da 
<tnest.ão das laxns fcrro-vim•ius, calculadas exp!·essamonte pare~ 
a~'l'CctLdarem sob u l'igum de excesso de freto todo o luct·o 
da Jll'Oducf)iio agricola. 

Ficou patente a capitulaufio do Governo estadual deantc 
da competicão sobCl'aiHI do [lodet• cent!'tll o do estorvo !lOL' elle 
prupt·io crendo pelas leis GO e 157 tlo tsn.í, violação manifesta 
do direiLo civil c das prerogativas do Congresso. 
· O Estatlo ussumiu a attitude de um rei ocioso da edadc 

media, ·humill!udu e quusi indigente, tendo repartido a sua 
autonomia u domínio com us crnprezas transportadoras, :is 
~1uues confcrr. a faculdade soberana de taxacüo c até o con
trole das :mas Rroprias receitas, •tJUe ellus süo incumbidas do 
anccadar. . 

Insistimos em referir que o excesso de frete constitue na 
C8Scnuia um odiosissimo imposto extorquido á população flu
minense em virtude: do uma delcgac.ão de todd o · ponLo 
absurda. 

•Pam ccrtil'icat· que Lcm 'havido, a muiLos ·respeitos falta 
de Ma fli cm suas rela~õcs com o 1Governo c çom o publico, 
:vamos rlcsLacar uma palpavel contradicçüo do supo!'inLcndcnt.c. 
gct•al, çothida na réplica .que se dignou dar ao discurso do 
illustre .Deputado pelo 2" disLricto do Estado do Uio de Ja
neiro, Sr. Dr. ~lanocl Rodrigues Pei~oto. (Vide Jamal du 
CrJinjnwrclu de G de junho de ·1V08',) 

«Disse o .Sr. Knox Little ser. do 12$ti00 a despeza do 
transporte por tonelada; mas, não se deteve a demonstrar csLa 
afl'irmaoão .» 

;Porquanto, é cel'lo fJUc no anuo anter.ior, cm ofl'ido diri
gido ao rm!sidcnLc do CeuLJ•o rio Commcrcio de· Car~. confes
súra que o custeio da estrada: t•eprr.seuf.a 17$ü5G. 

Jogando com ns mesmos dados c iul'ormacões csLalislieas 
ria companhia, qual•quer um podcdt e·hcgar a resultados diffe
.r,mtes.,•quanto ao algarismo que representa cffecLivamonte esso 
cusLoio. 

Sabcuws qun o eusl.o ria unidade Ll•anspartada ú muito 
menor: partt Hl07 teria sido :J$797 u nunca 17$ü5ü; sabemos · 
que ó lucro l'iquido ela oxplorauüo excede tio ~3 %. · 

.Para se chegar u t.ão frisante J•esultado, hasta J'nzer uma 
simples opm·açiío nl'iVhmeticn de divisão de numeros inteiros; 
basht idonl.ioumonte a pnlpuvel contrndicçüo ,que se cnuontra 
no texto do o!'t'iuio compm•udo com o ttr~iS'o uuimn cituclo. 

Vol. m · <o 
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A divergencia. consideravel desses alglll'ismos allegaC!os em 
duas publicacões solf'\11"''...; nn '!spaco de um anno, prova a 
inexactidão de ambotitl ;uu ilwuherentos, c o que não ó logico, 
não é humano .. 

Isto á priol'i. , 
Convem destruir pela mi~ c;La balela, o t!Ue ú facílimo .• 
A receíta por unidade transportada, lendo sido apenas 

5$696, jámai~ poderia cotrir a dospoza úc 12$600, e menos 
ainda a despeza de :1.7$650, sem surgir pela proa do gordo 
superintendente geral o de{idt . de ü$90/t ou o dc{'ic·it de. 
H$960 • 

.Ora, o de{icit ú sie;ual uc uiJ;;ut·uo e ile irupossibilidade; 
si a companhia vives;u de de['icils o do cxpudicnlcs de ore
diLo, então estal'ia iusolvavol e nlio a estende!' a rede pela 
vastidão do tres JMados, so::m alludit· ao -Distl·iclo Federal, 
que essa cmpt·e~a provinciam1 c.onverleu em sua opula.nt;l 

· sédc.· 
Si aimli• Jwuvesse reS(Jilido de decOJ'o Ims roluuõus dessa· 

compaullia com o Governo c eom o publico, sempre que-
riamos ver COliJO se lm do sair desta diJ'l'kuldade. · 

Mas, admittindo por ltypoLhese, só para argumentar, ·que 
a allega~iio da·, Supel'iuleudcnci·a Geral d<t Estrada de Ferro 
Leopoldina esteja proxima da verdade, em relacão ao café, o 
custo de 12$600 para a torteladn, vc,iamos as consequencias: 

Em relação ao café acha-se ·u producto por· tonelada 
54$454; então, n. dcspoza lerá sido 23 'to c o lucro da .explo
ração 76 o/o fóra ,quebrados. 

IE podíamos, nessa hypothe;e, concluir tJUC o café pagaria 
ainda assim o quad1·uplo Jo custo do lransportc nos carros 
ela companhia c. mais 3~ 1o da wosma uespcza, porque ~mais 
depressa se apat1ha urn mentiroso que um eo;co. » 

Estamos convcncidus •I]Ue ó muito maior o onus imposLo 
á lavoura do Eslado visinbu uesta. Capital: Loca pelas raias 
do absurdo c do crime a pel·munenciit das Labellas leoninas 
vigentes cm um pcriodo de quall'O lustros, quando ó cerLo 
que deviam a esse lempo let· ~oJ'l'l'ido pelo meuos outras lantlls 
revisões •. 

Eis a taballa das bus~s ua ordem dos preoos e rolacílo po~ 
.'i'• dos mesmos: · 
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Especificação 

.... Relaçi'lo: .,.., ... , 
B~S9J ·~ ObsenaçW! si:: <>t; ,. a .. " ,o " . . z z 

Valores, ouro, otc ••• J 22 1 ~~ a à valore1n . ... o ••••••••• o •••••••• i 
2 i9 ao réis por cabeça km. até tOO ••••.• wo 

Pa.ssageng ds 2• classe. 3 "2 60 réis por viajante km. 'até 200 ••••• 200 
Milho .. o o •• o ......... •• 4 H M réis por tonelada km. até tOO ..... 213.' 
Feijllo, arroz, etc .... !> i5 74 róis por tonelada km. até ......... 246.• 

6 21 75 réis por cabeça km. até 200 ...... 250 
Pedra,lsnha e canna. 7 H 80 réis por tonelada km. até fOO ..... 266.3 Frete minimo UOOO. 
Gadn ••• o •• o •••••••• 8 "20 l.OO réis por cabeça km. até 200 •• , ••. 333.3 

Madeira, mUbo, etc •• 9 :10 !00 rêis por f()nelada km. até tOO ..... 333.3 

Passagens de i • classe. i O :1 :100 réls por viajante km. até 200 ..... 333.3 

H :18 !50 réis por cabeça km. até too .••••• !SOO . . 
Algodão em rama .••• {2 9 200 réis por tonelada km. até tOO ••••• 666.3 Abatimento de 30 ~~. 
AsSucai" o o o I I O I 1 O I O I I :13 :13 315 réis por tonslada km. até tOO ..... t.Oão . . i4 f7 too réis por velliculo km. até !00 ..... i .333.3 

Algodão om pasta •••• Jli 8 400 róis por tonelada km. até :100; •••• :1.333.3 

Café ••• o 1 ••• o •••• o •• {6 :12 450 réi$ por tonelada km. até iOO ..... :1.500 
f7 {6 000 réis por vohiculo km. até !00 ..... 2.000 

Alcool, fumo ••••••••• {8 7 600 réis por tonelada km. até :100 ..... 2.000 Ab:~!imento de 3ti %. 
!]arga em. geral ...... i9 6 700 ré is por tonelada km. até :100 ..... 2.333.) 

20 5 900 réis por tonelada km. até iOO ..... 3.000 
2l. 4 iSOOO por tonelada km. até iOO ......... 3.333,3 

BJ.gagem~·· •....••.. 22 3 tS250 por ton!)lada km. até l.OO ......... !,{66 ... 
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~68 ••. : ANN.\1:18 DO SENADO :. 

Couclusõos e o!Js,J~·vacões : 
T. Pum o eambio fle '1!107. lendo· sido lomuda u tnxa de 

I G 5[:J2, achamos quo o pt'I!I:U ât> l.t'illlS[lOJ'lC por uuidade tle 
trafego seria elevado de :J:l .r•éis á 31i. 

Em 'l~Otl, lendo regulado o cam!Jio :ís laxus muiln muis 
dept•imidas ·de 77[8 a 10 7[tü, ou seja O úi:J2, o ~uRlo du. unidade 
do trufcg-o mio excedeu de 3.\ .. , 

A tlifferenca ent.ro as !.axas de :1.80G f• l!l07 sendo de seis 
poutos, o eusto tia unidadiJ devia corresponder n. (-I- GO o/o) ~i. 

Segue-se, de duas uma, >llliJ aprJzar da IJnixa as dcspezas 
i'oram satisl'eilas ~~m moeda do paiz nos pre~os antigos; ou 
então o lucro diJmonstrado da ''xpiol'Ução t,,;r·á sido muit.o 
mais Ior·te 1:om applic:a~lio da addic-ional. 1:mnbial. 

U. O café Pslava luxado u 2:!0 t•úis. ilo anLigo L'lJO·iuwn e 
paosou a. ~00, 800, c finalmente "GO J•óis, rh!sde :LO OU; ou seja 
fOG J 12 %.. · . 

O cambio estabilizou-se has taxas de I il e I ü dill'heiros, 
a àifJ'm•en1:a .. i:í atling-c a 60 o/o; ·mdade <!esta quoLa•a rcdu~it• 
irmneuiat.amrnte será' 30 o/o .................. , ... • • • • • • 13G 
'l'a.'\ia maxima sobre este artigo a concud~L· pura cam!Jio 

actual ...•.....•• ~ .................. , . . . . . . . .. . ... . . :JHí 

450 
3. Convirá restabelecer· a. ·regcncia dos res[liJcl.ivos con

l.rado; ·das concessões originarias do es/.r•adas de fcrr•o, níio 
{Jbslante u faet() de se acharem na rtossessão. da companhia, 
.sob uma- administração estrangeira, visto ·Como os ditos con~ 
tracto;; cslão em pleno vigot• c ·u,•vcm pJ•cvalccet· em relação 
;is tarifas o ouLrus estipulacões. . 

Visto J'eilo, por. uma dcclura~ão interpretativa, ·será então 
·upportnno proceder :i uma rovisão radical das tabellas. du· 
11rccos para ~ada lirrha, ou para· cada grup() natural de linhas; 
Daixada ou sct·ra acima. 

4) outro ponto .que reclama attr.uçiío ü o capital elas es
tradas de ferro, cu,io sel'l·i~o do juros figura como factor no 
ualcu!o das laril'as. A fixação da parte. do capital do cslal1olrJ
eimuntu das estradas sem garantia dn !Governo F'edcrnl, cuja 
i rnportancia ainda não estivm· nml)rlizada do Ludo, é medida 
da maior conveniencia. . 

Eslo acto, porém, uüo deve l'icut• isolado; a. /ll'ovidcncia 
':umpleJ~enlar, que se impõe, ú a prestacão de contas da com~ 
punhia, pela aprcsentaoão dos :rclalorlos· scrucstrncs c 1tnnua0s 
{lo rada qual das litlhas a srm cargo .. 

. Sem !. cúl/.ura assiclult e 'i'oguhu destas rcla~Õl'S adntinis- '• 
tt·ativtls, a l'isr:ali~ucão fica pl'ivaaa dos meios pl'Omptns do 
acompanhar• a dcscnvolucão dt~ !.rafcgo P dnmn.is eircum~la:n-

. .eias dos impoi•tantcs serviços dos Lmuspoi'Lns :t vapor, as~im 
como dn fiscalizar· (I nrl:ccadncão exacta da:s receiLns das es-
tradas de rert•o; ü o. Governo sem as vantagens diss() rdccor· 
rentes ·PUI'a o Estudo. o PUI'!I o publico •. _ 

... 
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.rmnginnr n pnr·pr.t.r:it· n contrario destas pml.icas legues c 
salutares, ""' lodrr parto ohsel'vadas eserupulosam~ntr, sm•:i 
reconlweel' fJ l.olcrat• nutouomin cstt•nn~;eira no eentl'o de uma 
nacúo sohcmua, LhP-oric:tnwnl.r! inclr•p,ltHlenl.e, mas cconomiea
montc t:oTonial o su1Jallct·na, m1.ios inl.er•rss1!s ·mais palpit.antrs 
dPsdo então ~m·t•cm por mão.~ alhr!ins. 

Finalmnnte, r~eordcmo;; (JUO o art. J3 ria. lei n. Hi7, dr. 17 
de novcmbt•o ele '180.\:, dispõe cxplicil.amr.nl'' que as n;;t.radas 
dr ferro J'icam Ru.ir.itns ao imposto sobro dividendos e quacs
•CJnet· J'II'OYPnl.os, IJOJIU s, ut't'<iPs hene fir.iarias, rtt•.,, :mfcl'iclas 
pelos :\ctlionisl.as. . 

E' notavel que esLr..ia af.t: o presento rs(JUCllida como 
lottm mMta cs.•a dispo'i~ão lc!(ol, o ainda não 1'igm•e no rJI'oa
mcnto do l~sl.:tdo do Hio de .Janeiro a rr.eoiLo provr.nir.Í1til 
dt•ssa m·igem. 

Sahrmos, pot'l;rn, r(l.te a companhia po~n. rm Londr~s o 
imposto sobre I'Cnda irue distribue (/n t'OTII" taa:) das ''-~l.rndas 
que expiam no Brasil c sobrfl ns qunrs, til\ extnnsfio dr. H 1 
milhas .iú proclamo ter dominin n.hsolnl.n. (Virlr• Jornnl tio 
Com.m.m•r.io, 14-.iunho-'1!108). 

O Sr. Pedro Borges - S1·. Presidcntn, o 81•. Senador .Toão 
'Lyr:~ íülegraphou Communicn.ndo-me quo pot• motivo de mo
Iostia não 'tem compm•r1\irlo ás sessões, :is qilaüs pi·ovnvclmenf.r 
núo compm•üeer:í. emquanlo nüo >c euconl.rar eompletamcnLn. 
restnbelr.c ido. 

O Sr. Presidente- A Mesa fica inteirado. 

OUDEi\f DO DIA 

E' nnnuncin.dlt a V{)tnc.üo, cm discu~siíD uni,cn., -dn parooer 
da Commis~ão de Fil)anc!!s n. ii r., do 19Hí, p~dindo n nudienr.in. 
da dn .Tusf.ICa o LP.A'l~lncun sobre n propos1çao dn Camara. dos 
Deputados n, 125, d•J 101/o, flUO autoriza. a abrir, pelo MiniR
f.c!'i{) da YiaçiiCt c Obt•as Pu:blicn'; o er.ndHo e~prcial dtl 
3~: 102$883, para pngar· Oi ~rncimen tos dr.~'idnR .nos :funccionn
t'IOS npcsent.ndos dos CorrewR d:t Rcpublwn Antonw Bezel'rn 
Cnbml o .Tosó Bcllnrmino Firt·t•oim do. Rilvn, srndo 2~1 ::1~5$ ao 
primcit•o e 8:837B883 ilo ull.imo. 

. O Sr. Presidente - Não havendo numero no recinto, vou 
mandnr proceder li ehnmndn.. 

Procedondo-se tí chamndn. verifica-se a. nuscncin doR Srs. 
Thomnz Acciol~·. EJoy de Souzn, EpitaciQ Posson, Hnymundo 
do Mimnda, Bernm·clino Monl.c:iro, F.t•ico Coelho, P.uono dl" 
Paiva, Alfredo Ellis, Gonza~·a .Tayme, Alencar Guimm•iíns n 
Vida I Ramos (11). 

O Sr. Presidente - nospondornm (J chnrnndn. nponns 2/o 
Srs. Senadores, Nilo hn. nume1~ ;. t'icnm n.dindns ns votnçilo~ • 
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;vli:Ni::'iMEN!MS Jioã FUNCQION~mos DOS cioiüiliiOs rio :-:CRII! 

2' discussiio do projecto do SeondÓ n. 9, de :19:13, fixando 
os :vencimentos dos t'unccionarios dos Co!'reios do Acre. 

Adiada a votnciío. 

INFERIOR~S DO Il.'I:ERCITO 

2' iliscussiio do projecto do Senado n, :l!l, ile 1914,. de
terminando que os inferiores do Exercil.o que foram dispen
sados de picadores se,iarn grndundos no posto de segundo~
tenPntes intendentes. 

Adiada a votação. 

PlllADOru;;s DO F~'I:ERCITO 

2' discussão da proposição da .Camara aos Deputado! 
n:. 73, de 1914, que extingue o Jogar de segundo-tenente pi
cador nos corpos montados. de que trat.a a lei n. L 860, de. 
1908. ' 

Adiada a votação. 

O Sr .• P1·csidente - Nndn. mais hnvenrlo n t.J•nt.nr, vou le
vnn tar a sessão. 

Designo para O)'(] cm do dia. •lrt seguinte: 

Votação, mil discussão unica, do' parecer da Commissão oe Finanças n. r,r,, de 1915, pr.dindo a nudiencia ela de .Jus
tiça e Legislação sobre n proposição rln. Gamara' dos Depu
tados n. ·125, de :1 !l!t,, que a'ulm·izn n alll'il'. pelo Ministerio 
dn Viação e Obras .PubJi.cas, o eredito ospecinl de :!2:162$883, 
para pugm' os vencimentos devidos aos fuaccionnrios aposen. 
tndos dos C,)!'J•cios da Hepupblicn Antonio Bezerra Cubrnl e 
.José Be.llnrmino Ferreira da Silva, sendo 23 :325$ ao primeiro 
e 8 :837$883 ao ultimo; 

Votação, em discussão· unicn, do parecer dn C<lmmissiín 
llo Finanças n. 56, de 1915, pedindo n audioncin· rln ele Jus
f.iça c J.egislação · sohl'e a Jlroposic~o dn Cnmurn dos Depu
Lados n. :101, de :19g, quo autoriza n abrir, pelo Ministerio 
da ]!'azonda, o credito rle 5:000$, pnrn. pngnmonto n Rnymunrlo 
Allt:mst.o MaJ•nnhlio; · 

Votneüo, N•l disr:nssão unicn, rln resolução do Congrc,sso 
Nar:ional, vetada pelo Sr, PrllSidonte da Republicn, que con
cede um anno de liconca n ~l'nncredo Gonçalves Ferreira, col
le•:l.or.l'eder.•nl orn l'Ol'l'o, l~stado de Prrnamhtwo (conr. pm•ecc~ 
coutrm·in da Commisscin de Fiumrças); 

Votnt•ão, cm discussão unien, do pnrccel' do Commissão 
'de ll'irmncns n. ·'12, de 10/ú opinando seja indeferido o !IC
querimento l!m que Dario c'nrlo~ da Cunha, í'unccion[trio do 
Laborat.ot·io Chimico PilarmaceuLico l\lili~ar, sollciln um anno 
de licença para tratamento da snude; , .. 



'Vól.iição, mn ôiseussiio nnien, do parecer (hi Commissíío 
éle Finançns n. 1,3, rle. 1!ltri, opinando que seja nrchivado o 
rcquerimcnl.o em que Lni~ rlc Oliw:irn •e Silva.. r.onferente · 
de descargn. dn. Alfnnr/eg·a r/n Hin de .TaneiJ•o. pede nposenta
dorin nesse J!n rg'(J; 

Votn,:fio. em 8" dis,;ussão, da proposi~'ilo dn Camara dos 
Deputados 11. IH.- de 1.91r., au/.oriznndo n concessíio de um 
anuo de lieeneo, sem veneimenLos. ao Dr. An/,onio Pedro Pi
ment.el inspeêt.oi· saniLario da. Dir.cetorin Geral de Sande l'u
·blica (i:om pu'l'r.""l' {!l'cnrrmcl rJn Oomm:issúo c/1: F'inanra.~); 

Votação, em 2" discussüo, do pro,iecto do Senado n. 9, 
\:lc /913; rixnndo os vencimentos dos funccionarios dos Cor
reios dn Aem (com rwrecr:'/' coutrm•·io 1la. Cnmm'isst1o de Fi
nança.~) ; 

Vota~ão, em 2' discussüo, do pro,ieclo do Sennd<> n .. 19, 
de 1914. determinando que os inferiores do Exercito· que 
iforam dispensados rle picn.dones seJam graduados no posto 
de segundos-/.enenti!S intend~;nles (o{{erecido pela Commis
sao de illa.rinha e GucT:ra ·e com. p·arece1', contl~ario rla d,e, Fi
rianças); 

Votação, om 2' disuussão, da proposição i:la Carunr:i aos 
Deputados n. 73. de 191r., que extingue o lagar de segundo
tenente picador· nos corpos montados de que .trata a lei nu
mero 1.860, de 1908 (com parecere.~ 'da Commisslio de Mari
nha e Gucrrn of(C1',ecmuln ~merula e contr~rio da éle Fi. 
:nanças). 

1 Levanta-se a sessão ás 2 horas o 50 minutos. 
,. 

:ACT.t;, EM 22 DE JUNHO -Dil i9i5 

PRJ!:SID,RNOT.A DO sn. UR'BAlNO SANTOS, PRl!SlDF.NT!I:. 

'A' 1. hora êln tardo ailhnni-se presentes os Srs. Pinheiro 
Mnchndo, Pedro Borges, Metello, Pereira Loho, Silvcrio Nery, 
;A;'rt,hur cToemos. ,Pires Ferreira, Eloy .de Souz11, Guilherme 
Campos, ;Domingos Vicente •.. Toiio Luiz Alves, Beroni·dino Mon
t.ch.·o, Miguel de Carvalho. Bueno dé Pnivn, Arlnlpho Gordo, 
1\lfrerlo Ellis {) Gonzngn .Tnyme (17). 

Deixnm rlc compar•ecer com causa .iustificaila os Srs. 
Hercilio Lur., Lopes Gonçalves, Inrlio rln Brnzil, Laura Sodré, 
Cosln Rodrigues, Mendes de !Almeida • .Tosé Eu7.Ahio, Abdias 
Neves, Ribeiro Gonçalves, Francisco Rá. Thomn7. Accioly, An
tonio do Soma, .Toão Lyrn. Cunhn Pedrosa, :Epitacio Peseon, 
Walfredo Ioenl, Ribeiro de Brltto, Arnu.io Góes, Rnymando de 
11\Iii•anda, Gomes Ribeiro, Siquelra do Mene1.cs, Ruy Barbosa, 
Luiz .Vianna, ,José Marçe!lino, Nilo Jtecnnll~. EricQ Coelho, Au~ 
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:;uslo de Vnsconc01Ios, Alr-indo Gunnnbarn, S:.í FP0irc, Frnn
eisco Sallcs, ,Bm'nnl•do .illonlAil·o, Francisco Giyr.m·io, Leopoldo 
de Bulhões, A. Azcredo, .rosé Murtinho, Alencat• Guimarües, 
0cneroso 1\Iarqn~s. Yidnl .Ramos, Abdon Bnpt.iRt.a e Vi~t.orino 
Monteiro (10) •. · 

O Sr, 1' Secretario declam que não bq expediente. 

O Sr. 2' Secretario declara que não h a pareceres. 

O Sr. Presidente!- Tendo comparecido :l/Penas 17 Sll.~ ,. 
Senadores não pó de haver sessiio. Designo para ordem do dia 
da ~eguintc a m~sma marcada para ho,ie, isto é: 

Votncfio, cm discussüo ·unica, do parecer iln CommisRiio 
de J1inancns n, 55·, de 191G, pedindo a audioneia. da de ;rus
t.ica e Legislação sobre a proposioiio da Cnmara dos Depn
ta(los n. 125, do 191!J, que autoriza a abrir, pelo Ministerio 
dn Viação o Obras Publicng, o credito especial de ·32: !G2$883, 
llara pagar os vencimentos devidos aos J'unceionarios aposen
t.ados elos CorJ•oios dn Hepublicn Antonio Bezerra .Cabral ·c 
José .Beliarmino :Perreirn da Silva, sendo 23 :32G$ ao nrimcil'O 
e 8 :8:!7$883 ao ulf.imo; 
· Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão 
de Finanças, n. 56, de 10Hi, pedindo a audicncia da de .Tus
'Liça e .Legislação, sobre a proposiçflo da Camara dos Depu
tados n. 101, de ll!lH, que autoriza a abrir, 11elo ll!inistcrio da 
:Pnzcndn, o credito de 5 :000*, pnl'n pagamento n Hnymundo 
Au~lBto Mamnhiio; · 

Votação, em discussão unica, da J'osolucfío do dr,ngrcsso 
Nnr.ional, vetada pelo S1•. .PJ•csidontn da Republica, que con
cedo um anno de Iiccncn a Tancl'cdo Gonoalves Ferreira, ·col
Jcct.or federal em Torre, Estado de .Pernambuco (com. pm•ecm: 
co•no·m·io da Cornm:issão rle Finan?as); 

Vàtaciío, cm rliscussão unicn, do parecer da Commissão 
do Finanr;ns n. 1,2, dr. ·19Hi, opinando so,in i::d~fArido o rNJtlo
rimento om que Dario Carlos da Cunlra, funooionnrio do Ln
hm·atorio .Chimico J>IJarmnceutico i>tilitar, solicita um anno de 
Jicrnçn pnrn t.rntnmento da ·snude; 

Votacão, cm discussão unica, do parecer da Commissão 
do Finanças, n. lj3, de 1!Wi, opinando quo seja nrchivarlo o 
I'NJUerimonlo cm que 'Luiz de Oliveira e Silva, confcJ•cn!o do 
drsr,aJ•ga da Alfandega do Rio de .Tanniro, J1Cclu nposcntnrtorin 
nnsso cargo; 

Votação, em 3' disoussii·O, da proposição da Camnrll dos 
.DCJ1Ut.adM n. 9ó, de J 9-Jit, autorizando a coneossiío de um annn 
de liconça, sem vencimentos, no Dr. Antonio Podm Pim~nlol, 
inspcct.QJ• RnniLnr·i·n da •Directorin Gernl rir .Snudc Publica (dom 
Jlll1't'CI!1' drt Gomm'issao de F')'llli~tças); 
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Vol.ncfío, r.m 2" llisNI"iio, do pro,ieclo rlo Somado 11 • o, 
de 10Ja, fixando os vencimentos dos J'unur!ionnrin,; Jos C:ot·
l'oíios do At!t'r (com 'parnrer ·eonfl'llrio da Gouml'issiio de fi'i· 
~Wil(JOS); 

Votação, em 2• discussão,, t.lo pr.o,iccLo do Senado n. ID 
de 1911, detel'minnnclo que os inferiores do ·Exercito qu,; 
I'Otílm diopensados de pieadores se,iam graduados no po>lo 
de' segundos-tenentes intrmdenteH (offe'l'eaido pela Cmnmissrio 
da Jlla1'i.nha e Gltc1'1'a. e com. parec,,· contrw•io da. t/11 fi'irlfmças): 

. Votacã·o, em 2" discussão, da proposic.ão da Cnmara dos 
Deputados n. 73, de 1014, cruo extingue: o tosar dn sr.gundo
tenent~ picadõr nos ·corpos montados de que trata a lei nu
mero. ·J. 8GO, de 1008 (com pil1'eceres drt Gmnmi.~.iiio I} c Nrt• 
1'iu/w. e Guerra of{ercr.cndf) emmula r.:m. contrtlrio da. de Fi. 
nanca.~1. · -

Publicação feita flOI' ordem do Sr. Presidente da Oommis
~ão rlc Poderos: 

CON'rESTAÇÃO 

I'I'J',\>VT l~fPE:\1lJll\E VERO 

Exmo,. Sl's. Pl'nsidentc e mais méomhros dn Commissfio 
do Yoril'icnção de. _Podel'es - ~J:ão. serennmP,n,te quanto se,iu 
posstvcl n um cspJI'II.O desolado, clteto das le::;ttrmns npprchen
sües que ·o rc!calcam pnrn o nspecto pungente da siluncão na
cional, eu venho trazer ao Senado da Republica os fundameu
J.os irt•el.orqnivcis cn1 que fü•mo o meu direito :i. cndeit•n. 
Yaga rlcste DisLricto, cm virtude de minha inconl.~slnvnl virl.o
J•ia-clciíot·al no pleito da 30 1lo janeiro. 

i\'ão ~er(t uccessnrio, para osso ob,iectivo, um grande c~
fnt•"o rJe dialect.i1m ro ele nl'gumcnt.nçüo, quando ú cort.o que o 
magno a~sumplo, ora submettido ao r.sclnrccido exnmn dos il
lusJ.r,)s Scnndores, ,i(~ vc•m illumiuado 11clo solomno 'l!ff!'erliclu1Jt 
d:t opinião pulllicn, patenteando-se na ampla o desnssomhJ•ndu. 
'cl'ii.ica da impl'cnsa, .a ~espeito da ull.ima cnmpnnhn eleitoral. 

i\'ão hn, nesta grande Capital, quem lenha uma impressão 
divcr~entl' sobJ•e n der,.otn do Dr. A. do Va~eonccllos, n n;io 
ser no seio de um limitado agl'upamcnto politico, que so úiz 
filiado ao poderoso Partido Ropublicnno Consol'vudor, so cogno
minando POJ•Iido llepnblioa;w lln Dist1•icto fi'i1dm•al, i'azonrln 
cl'eJ' que I!Onsl.itue um pm•t.ido dif!'ercnto do !JIW foi organi
zado pelo mou velho amigo, o ::;encml Pinheiro Machado. 

Do.Aoclos ,os orgãos de publicidade que ncrui Ol'ientam o 
'espirita publico nmpaJ•ando as causas em quP. commummentn 
se omponhnm pi1rn a defesa dos elevarlos inlt•Pcssos nacionars. 
npr.nns dous, O J01'nal do B1•a;il o O Pai;, foram os lJ\lC inso;
l'IJ'nin liJ<"eit·as l'f!l'eJ•encins ú conl.endn senatorial, 

· O JOJ•nnl do_ Comuwrclo, oJ•giio sempre neult•nl e rxtJ.•nnho 
:ís lutas politicas, limitou-so a dnr n~ sua Ga:ct'ilhct de 31 do 
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Janeiro o quarlro r.oiifuso c ,l(t cnlilo rndioil.lmenl.o iüluttiirnrl~> 
das vol"~oües ria vespern, pr•ecedflnrlo-o de uma energien con
demnnç.r.o ús f1•nurles IJ~uaes que l.eem sido nf.é hoje :n cnrll
ctarisl.icn ineonfunrlivel rlc /N/:Is ns eleic-ões neste· Disl.r•icl.o. 
((Documento n. :1.). 

Todos os oul.r·os ;iornnes, em umn verdndeirn campanha de 
rilliculo eon/.l'rt a pseudo-victol'ia tio meu r:ontcndor, jamais cu
Jarnm a ·snn indignn~'ÍIO contra n i'nlsidnrle rlfl f.odo o resnltarJo 
dns UI'IHIS, llemonstrndn relos Jli'Ocessos de roubos rle livros, 
fabricu,;ü.o de ue1.11s e rifl anl.llcnLicas, triplicadas ou quud1'ltpli
cadns. tudo isso n.ugmenl.unrlo :l'anLnsL.ienmonte o numero d<> 
votos dO n,.. J\. de Vrtseoncellos, o que nt.tingiu proporções -
inauditos, no pi·oprio mn1>PI.l r:onfcecionndo pelu Secretarin do 
Senado I , · 

. Pnrn fncilmenl,l) reconhecei-o, bastará confrontar os 'qua
(lros que ora \juntamos, ··das apurações colhidas aliunde, pelos 
quatro dinrios abni:~:o mencionados: 

1 • DISTRICTO 

JOJ'unl do Com:mercio: 

'A. de Vasconcellos . . · ................. -.. · ..... , .... · ·. 
Sampajo li'erra:;r. . . . . . . . . . . . . . .. · · ..... · ......... . 

.0!1'ferP.nr;n: 730 votos. 

A Epocfl: 
'· 

~·l 'de ~asConcellos .... . -.. - ... --~-.~.- .... -·:····.·:· ...• _ .....• _ .. ·J 

Snmpnio Fc.rraz ;-•····--·-· -····· ...... - .... :···~-_ .... -:·~·----~ 
Diffcrenca: 190 :votos. · 

Correio da Manhã: 
• 

Votos 

2.078 
1.348 

Votos 
L777 
1,587, 

7C.- de -Vnsconccllos . ....... · ........... --.. :--~·~-· .... ·.-· ... .- .... -"'" ·-·~ 'i.869 
Sampaio Ferraz .. .' ... , ......... .-.... _ ....... --- ............ : ,1.593 

mrrerencn: 27ô votos. 

O Imparc·ial: 

'R. de Vnsooncellos ... o ••••••• o ••• · •• ••·•••• o· •• o•• •·o o ••.• 

SamQn,io, Ferrnz o ••• o·• •·o • •·o o ...... o • •·o •·o • •••••••••••• •• o. ·: 

DJ.fJerenr.n: 27C. votos. 
2• nTS1'niC'l'O 

Jm?lal do Com.m.crrcl'o: 

W. de '7asconcelloso o •••• o. o o .... o •••• o ...... · ... o .... 
Snmpaio Ferraz ......... .. o • ••.• •·o ••••.••.• ·, .•.• ... o·•·• •••• ••• 

Differencn: 444 votos. · 

1,869 
Ui93 

i 

Votos 
2.754 
2.310 

. .. 
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· íl. Epnca: 

W.1 de Vasconcellos . ......................... : ... -~-····' 2.190 
·Sampaio Ferraz ............ -· .. .' ................. . ::.·.· ... ... : 1.494 

.OiffrJren1;a; GOG vol.os. . ' 

Corre·in da illanhli: 

rN. de Vnseoncellos .. ................... · .......... ·...... :1~890 
Sampaio Jferrn.r. ................. - .....•..... · .................. · :L. 510 

·Dit'J'er·cn~.a: :JSO vol.os. 

O Impa~cial: 

rA!.J âa :V asconcellos. •-·~~:.·~·: ·:· ... • .... •:.•:•: .·.·: ... :-...·=·r· I·: .... :·: •: ..• : ... : 
Sampaio Ferraz · .......... ~····- _ -'··•·. -· ... -········· ............ . 

.Differcooa: 69G votos . .' · 
,(Documentos ns. 2, 3, '4, 5, G e 7) ·: 

2.190 
1.'4,94 

No entretanto, n. .Tunl.a dos Prr.tor·es, reunida nl!l .Conselho 
Municipal, apurou um l.ol.al, nos 1• e 2" dist.riotos:. 

~~ .. da Vnsconccllos .. •t•.• ••••• ; •••••• ·~· ••••.•••• _ •.••.•• 
·Sampaio J~orrar. :·-:···.- ..... - ·:.- . .......... ·--·· _ ........ . 

.Dit'J'erew;n: ~:. 712 vol.os., 
(Documnnl.o. O diploma ~onfe1:ido . 

:Votos 
6.550 
2.838 

.Po1· fim, o mllpJm organi?.ado pela Secretaria do Senado, 
em Vil'Luclc das auUwnl.icas c demais documentos pam ahi 
enviados pelas mesas eleil.oracs, aprcscnl.a a inconeebivel vo~ 
taçilo toLa! elo: · 

! • e 2' clisl.ricLos: 

:1\:. f.le Vasconccllos ..... . _.:• ._ ... ·:·· ....... - ... ····~···· ... 
Em· ·SCilarado :·-:···:·-·:·-:-.-:···=·r······.-:--~ ... ;.;•:·- -·.-· 
.san·tpnio Ferraz ..•.............•............ - ....... . 
Em snpnl,ndo ........ ; ...... _ ........... .-_ ........... .- ...... . 

Votos 
9.666 

130 
3.595 

302 

De l.odn~ cssns rlndns, em mnnirc.~l.n divergoncia, o que se 
póde dr.lihcrnl' ,; o !'CP\Hiio inoxm·nvrl dcssr. monstruoso acervo 
de rincumenlos sem nutiJClll.iCidarJc ~rimioosnmcnl.c c!abor•ndos. 

Um só n1•gumcnt.o e esse revr.sl.ido do maior scguranca do 
sua pnrloJ•osa foron convinconl.c rlosl.r•nir(L de relnnco n affron~ 
tosa urdidm·a que oncrl'rn scmolltnnl.o rosull.nclo. 

O olcil.ornclo rln Cnpiln I Ferlr.rnl r.onl.óm. npenns o numero 
limiladissimo de ·J 9. l.!B eleitores, conformo se verifica da ui~ 
timn qún lifieação procedida em 1nOtl, não se tendo depois desse 
nnno, Júmnis quaHricndo nl.ú ho.ic um só cidadlío c nem siquer 
feito u indispensn\'el ,rcvis~o do alistamento que tem sido 
n obra nefasta dos manejos uWiizndos pelo candidato diplo~ 
macto, .. 
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•rendo cm considcrnciio os rlndos demo::;raphieo;; que re
gistra n Snude l'ulllica c o rr~ccnscnmcnf.o, a p:utit· do 1ü0G, o 
qual não clwg-on a apurat• uma populncão ele soo. ooo almas, r. 
rignrosnment.u seicnl.il'ico (JIW lw,ium J'allilcido dos 20.0110 olei
tm•n;;, qualificados, pelo mr.nos, cerca do ~. 000, nos nove anno;; 
cscondns de I üOG a 1\115. 

Ol'n, Ludo, isso é absolutamente comprovado pelrt est.a
tisticn llrmogrnphicn, que é fcilrt de conformidade com o eres
cimrmto dn poptllacão o com os surto;; r.pidilmieos esporndicos. 

Alrlm fJc radicalmente falso o computo do eleitores com
pm·eeidos ;ís umas, para exercerem o seu direito de voto, n 
:lO de ,janeiro, nttingindo um total inner·editnvcl drJ :tr.. 000, 
sem tm• em nenhuma linha do conta os dons important.os, fa
clot•r.s das mudanças de rcsidencin e a fortissimn nbsl.encão, 
por motivos e causas diver~o~, o que ent.l'a pela região do hom 
.~enso c do pJ•oprio mediano rneiociriio é uma nrchil.ectação 
cvidenJ.e darpwllr• extrnordina-rio wmpntn rJ,, eleil.or·es, cnn
correndo :ís ur•na;; l 

Não ha, pois, oul.l'n. consequcncia a inl'crir <la itwi;;i\·a <lc
monst,J•ncfiô que vamos cst.nbclceeudo: -IFY inteirameute nb
.~urdo e absolutamente inncceitavol o que consta das m!l.hon
Lica> c demais rlocument.os da eleição, ú•audulcnlamcnlrl pre
pararias pal'n rcgisi.J·m· a victoria do meu rmntendor. 

Examinemos agora urna outt·a ordem ele r.lnmen t.os, para 
·esclarecer por completo, a situ11eão eleitoral f]UP. surgi1·tí al'i.i- · 
ficiosanwnte ;\ tona, como um ,t•esu!Lndo do !Jieito de :10 de 
;janeiro, c pm·n isso, dividamos as nossas consiclcrncõe;; em 
t,res cp.ig'l·aphes distinctas, sobre 1:adn umn das quaes proce
rlr.remos a nutnpsin dn vm•dnde. 

::\fF.RAS .F.f,lli'I'OnAF.S 

A pratica !.em demon;;trado que n eixo de umn nnmpnnha 
olcHornl, neste distrir:to, se nr:ha sempJ•o assentado na organi
zu~•ão das mesas que teem de pro,iclit• a cleicão. Dnhi vr;iu o 
csforco convertcntc e c:s:lraordiunrio com rtue o enndiclalo 
adverso cogilon desse assnmpto. preparando com argucia r.• 
Lenacidade inintet·rompida n sua victoria no seio da junta or
gan i?.ndom das mesas. 

1'oclos os ti'uc.~ imaginnveis J'oram utilizado;; pelo coniH>-. 
e ido espirita de fraudar a. verdade do voto ! _ 

Coilocndo na eminencia de nm elevado posto politico, qual 
o de Senador da Republica, com o mandato de novo nunos, 
:iniciado mn 190G, o candidato rliplomaclo s~mpr.•c ·conseguiu 
escolher mcsnrios, . tudo pondo rm contJ•iimicão pam IJSse 
ob,iecl.i\'0. A cnl'ieia, o aJ•ranjo de empregos pub.lieos, nlüís 
modestos, .pnrn os apaniguados, ns mani:l'estacões de apoio 1í 
aspirnr;rirs polit.icas de terceiros, seduzidos mui tos deli c;; pelos 
:formnes oompromissos de sun inclusão nn~ chnpns do pat•Lido, 
compl'chrndidos os mnndatns da Jntrmriencin Municipal o Cn
mnJ'a elos Deputados; pondo em conLJ•ihuiciio, finalmente, ns 
mil e um z•ecut•sos de J'ertilissimn imag'inaciio, exelusivnmtJnf.IJ 

' ' 
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volada tb maehiua~üc::> deif.tll'a"; ludo b;;o eoopel'OU para 11 
inoruilmvul rcsullado de ·dispor u J.Jr. A. de \'u;~mwello::>, 
dis'c;t•icionul'iamenllo, das !Jlesus eldlot·uc::; do DisLriolo Yu
dcral. 

.Pelo di::>posili\'u legal tlo al't., tj'J, tlt\ lei u. t .:!ü!J, de tG 
de novernht·o de '190.\, ve-;o que a Junta Orguni~atJUJ'U. se 
compõe do 1" :;upplenlc do sub::;LiLuLo tlo ,iuir. s•!et;ional, do 
ajudunlr; do proeuraclot· da Ilcpubliua, :imbus sem l'ul.o, " dos 
membros cl'fe~t.ivo::> da eommi;süo t.le aliôlameulo e seus rc
~pccLivus supplentes. 

l'io § :i" desse aPligu se determina que J'unceionad. como 
secreLario da ,iunla o a,iudanlc do pt•ocut•adO!' da ll.epu!Jiica, o 
qual laV!'i.ll'(t as aelas em livro propl'io, que i'icará ;oh :>tm 
guuJ•úu. No art. {j.\ se vü que reunida a Junta no dia, logaJ.' 
o liora dcsi~;nado~ no m·t. ti2, é pormittido :í eada gJ•upo dH 
:JO elcilore~, ou mui::;, da metima soeção eleitoral, apJ'oscnLtu·em 
no1neti pura mosario; tlu. seeção a que perleneet•em. h lo posto, 
vejamo; o que oel;orrcu t•elativamenle a etisa ,iunla e :í. re
spectiva or;;unil.a•;ão de mesarios, paru o pleito ele 30 de 
janeiro, 

Yct•iJ'ica-se da ada que cxi:;tc nu Secretaria cio ::ir.uatlu, 
lJU!'u alti enviada llc accórdo com a lei c pura a qual cliamamos 
t\ pt·edost\ atLew;üo llo i!lustrc Relulor: 

1." Que apresentados 50 oJ'fitJ'Ios de E;t'UIJOS tlc 30 t~ldtorcs 
do 2' districto, desiguaw.lo nomes de mesarios, Joram estes 
oJ'J'icios todos !'ejeitarJos pela ,junta, sob o fulil pretexto de não 
lmvet'lltn dcmoustraúo legalmente as suas residencias nus sec
~õos os ultlitorcs que o; l'ormulat·am c se adtarem l'fWO!llte
oit.la;; as sua,; l'iPmas, por esurivão quu serve de noLat•io J)tt
:Uiico de ju!'tJ em diver;os actos .iuridieos o i'ormalid~dcs quo 
oucot·t·em 1'óru do pcrime!t•o ut'bano em que i'uuccionam os 
tubclliãcs da Capital. 

2." Quo não saUsfeitos com essa a!Jsunla t.lecisão, veril'i
cu-se mais que a aotn ·foi lavrada e subseripla 11elo pt·esidente 
da junla, servindo de secretario um do,; seus membros quu 
não. era o indicado oalegoricamente pela lei isto ú, o ajudante 
úo procuradO!' da Republica, que a não subscreveu, 

3," Nüo ú pt•iJdso at:ta·esccnl.ar -!JUC o llr, A, de Vuseon
cellos e seus adeptos, dispondo da .iuula com oxce!l<Jiiu do dous 
de seus membros, conseguiram a clei!:ão unauinw dos elciLm•cs 
que iudicaruru. pant. constituir as mesas elcilorues, gut·antindo 
assim n priul'i us aúulluruçües fot•mal's. da verdade, q u~. ,itt pla
no,iavnm, eom supt·emo cscot•ueo da !Jsut•a do voto ltvrc e o 
!Wudio eJ·imino~o rlu votuoüo eonliúa nus urnas. 

Dahi vem que em nma intcJ·vkw pelo canuiclalo adver;;o 
eonccdida ti Ga:<Jia de NoUr.ir1s, lransel'ipta nos «A pedidos" clu 
.lurnal do Commu••du de 8 dé• fevereiro u!Limo, elle se referia 
a sua supposlt\ vicloria, por contai' com a;· mesas eleitomcs.; 
(tDoo~unento u, 8) • 
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Preparadas as mesas que tinham de presidir o pleito, se 
tornara facílima paru o meu contendor a usurpacão dos votos 
livres c esponlaueos que me foram coul'cridos. 

Auscu!Lando a opinião Llesiltlet•essada do eleitorado. os 
adeptos do meu adverso, ~uuprchcndiam-se nos ultimes dias de 
janeiro, com ·O franco apoio Llcsl.a Cwpital, ao rneu dasideralurn 
poli'Lico, o então cru. de vct•-sc a agil.a(•fio continua o quasi fe
bril com que ludo coordenavam c distribuíam, enviando se
nlmô, ~omrnuuicando mano~ras c se aprestando pura o desen
volvimento da ac<;ão, Já eonvcncidos du que scr·iam !ulalrnelllc 
esmagados, u eut;il.audo assim doti uontra-g'Ol!)CS doloso~ com 
,lJUe pudessem nmticlll'1U' a realidade da :;uu derrota. Dahi veiu 
nuc cm Lodo o corucão da cidade, onde vof.am cm geral ·OS ci
dadãos mais qualificados, de profissão de maior dcslaque, a 
palavra de ordem aos mesal'io:; fôm (Jllc ~vil.asscm a refrega, 
niio comp;wecundo aos locaes dusig·uados )!ll!a .iuula, ou que ahi 
corurwreccndo, JJCrluJ•basscm ou ufto impcdiosu;u a [ml'iurbacão 
dos dc:;ordeiros adrede a.iust.ados pam ornbaraoat· Jt apurac.ão .1 

Isso 'se deu em quasi todas as scc<;ões tia l" Pretoria, que 
conl.<Jill a fresuezia eminetil.cwculo coruuwrcial da Candelaria, 
onde lVpenas puderan1 fuu.eclunar a 1", 3" u G11

- st~ccões, por 
cujos resull.ados se verificu,..quul o plano dn iul'erio!'idade nu
mcrica de votos cm que ficarilt o candidato diplolllaclo. 

Só nessa fru;uczia, a minha votação poderia t.er alcan
cado mais Lle 1. 000 sufl'rat;i-os, si os mes~trios não tivessem pas
sivamente obedueido á senha do Dr. A. de Vasconcullos, pat\a 
uiio se reunirem as mesas ! . 

B~slu. verificar que r1a -!" >ccçüo, a u.pumcüo foi: 

Srun paio .lferra.z . ..... ~ ............ , .... -. _. _ ......... . 
1\. tlo Vasconcellos~ . .... , .............. .-... · .......... _ ... . 

Na a• seccão: 

Sanl[Jaio Ferraz.- .... . J •••• • .-............ · .... ~.- •••• ·- .. .. 
J.\., de '\rasooncellos . ................... ··~· .... _ ..... - .... . 

Na 6' soe cão: 
' 

S . '" . am-pa1o JJ erraz ......... . f. ·· ..... ·.- ..... •:·:. ··~·: .. ~·-····· .-.- ··~····:·~·:·: 
.A. do Vasconccllos ... .. -.. -............ -·~:···:•.~·~•:···.-:•··:· :· ..... •:·-:•.• :·1 

Vutoa 
8G 
23 

'\"o tos 
G7. 
33 

Votos 
118 
25 

Pelo· quadt·o lli!Jnexo, que iMluimus cnt.re os IJossos do
cumcul.os, orgun izudo do accót•do oom o roteiro insuspeito úo 
orgão do Part.iclo CaJ,holico, A Un'iilo\ e tarnbem de aceõrdo com 
os bolulius que vou rcquisii.U!' da 1Camara, nhi apresentados 
pelo illusi.f'e Deputado eleito Dr. .Barbosa Lima, poderá ·a 
Cornmisslio Verificadora de .Poderes de visum u-t 7'epatturn ohe-
gar no pleno conhecim!)nto .da v~rQad~ dos factos .• , ·· · · 
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Para corroborar o que vimos affirmando, convém ainda o 
exame. detalhado de Lodos o~ .protestos que, em breve relatorio, 
me produziu o tabellião Dr. Be!isario Tavora, a meu requeri
mento, lavl'ado no so11 cal'torio e todos ellcs relativo~ :is 'Pre
l.orias do !" disl.rieto: Candclm·ia, Santa Rita, SáGr:uncnto, São 
José, i:lanLo Ailf,uu.io, GloritL, ·Lagoa •. o Sant'Anna, onde u. apu
mcüo fura evidcuternentu udultci'Uda, desde o primeiro dia do 
pleil.o. (Documento n. !l.) · 

'.l'awbern .i unto, por uerl.id:1o, u~ prof.esl os lavrados no car
l.orio do tallcllião Gl'uz, e po't· ella se vô a balburdia e eonfusão 

. proposital cm qLw uorJ.-eu o pleilu du :JO de ,iuneiJ·o, no 1" dis
tl'ictu, facilitando assim ao~ meus adve!'sarios poliJ.icos os ele
mentos com t]uc fmudttlentarneal.e altcramrn, n,1~ aul.henticas 
que Jabt•icarum, ern ·J'avor <lo candidato adverso, .a volumosa· 

··votação com que me lwlu·ou o eleitorado carioca. (Documento 
n. 10.) 

Tncapat. pol' l.r~nlpel·anH3nlo c au.::;Lora. c.urnpl'ciH:!Tl::ifío do 1ncn 
dever civiuo, de pt·af.icm· o mais insignificanl.e cJn,;vin ua lin!m 
rlo r•~speit.o aos meus compatriotas oleiLores, u que ou posso 
assevet·m· :í. illusf.J•c Cmnmissão, ,; qur nunea fraudei um voto 
e jamais toquei, em dias de rniniia vidu, uma autllentica elei
toral, siniio dentro do ~H·azo eurtissimo que o Hegimenl.o fa
culf.o. pura o seu exame e elucidacão, nas vistas concedidas, cm 
pleno periodo da veriJ'icar;üo de poderes ! 

Tsto sabe-o toda a Capilal Fetleral, tendo eu ali<ts tido a 
honra de rep!•eso!ttal-:t em dous mandul.os legislat.ivos, sendo 
que urn delles me l'oi coni'et·ido Pal'a o Con;;rosso Constituinte, 
com u waior voLa~:ão que se conhece aqui, após a Itcpublica :· 
Cüi'Ca de l•O. 000 sufl'ragios ! 

J\lcsnw agora, nu pliJif.u rotJhidissinw que vauJos exami
nando, cu J'u i clisLiuguido com mais de ~1. 000 votos, alcançando 
O lrlCll adVC!'SUl'ÍO jJOUCO mais de 2.000! ' 

A vcrdadr; so!Jre u cle.icüu de 30 du .iaueiro, I) a t]Ue surga 
inuLucavel e irrotJ.ucl.ivel, da Jll'OJH'iu eouscicuci:~ do uleitoradl! 
niío pondo siqucr cm duvida a minha vicl.oria c, ao contrario, 
fawllllu-a corroborar pelas as~evera~ões constantes, uniformes 
u abcrCtunente Jll'odu~idas rpcla brilhante imprensa da Gw[fital, .. 
com as excepcões jú mencionadas. 

tSeria fatigar ·O espirita da illusl.re Cornmissão, reiterar os 
aomrnc11Larios wcrimoniosos e abertamente condemnatorios coni 
que a .n.ossn imprensa se refcro aos con!Jcciclos processos do 
meu .adversaria, c dovu até dizer Que acho exag;;erarla e quasi 
aggressiva, a critica mordaz e inoxoravel quo diariamcnt.e. se 
edita S?hre o pleito, quanrlo nlve,ia a P'Jrson.al.idadll do candi; 
d;tl.o d1plomndo, rovelando semp1·o :t sua rtdwula alcunha o 
expondo-o, nas protogravuras pical'Cscas o caricaturas con
tundentes, 6 Íl'l'iSÜo t>ublieu, Jlelos sP-tis cm·acLerisLi·eos physi
.cos .. Si do mim dependesse, eu teria evituri essa campan!J;o 
<IUasi unanime de ridículo, que foi aberta pela nossa iro~ 
!P.l'Olll!a I . ' . 
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l•>' J'uJ·~osu, JlUJ'tiUJ, cunv.iJ·, em que ludo i:;su l'IJJll'úôCilLa. 
llJlL'Uas tun .iul0al!lcnLo iJnr,lacuvel dtt opiuiãü, :;obre o perfil 
polil.ico Llo personagem alvo,iado. O seu vuluo, diltrianwuLe t'C
peLido, de~de [1. coltunna ciruumspcuta do:; cuiloriuc:;, até ti. 
sc:;s;1o em que :;c del'!'ama o h'mnor c a vei'VU d-os brc,i cirus 
cullurc:; da:; piada:; c jett de mots, uadtt mui:; :;igni!'il!a do que 
u L'CVolla contt•a a:; !'mudos do ultimo pleito, que vccm rece
bendo o uommentat·io pkaL·csco de todas us rodas, as L'crc
·l'Cllciu:; Sl'OI.cscas de lodos os !l'L'UllOS, os calemúour(fo' ~om-
lwloiros tlc cout.umuzcs eattsl:ttrs. , 

J ú ai.~ se acha em ensaios, em um dos Hossos theuLros de 
vazu/cvilles uma Jmrleta <JIW o autor cognominou com ó soúri
quet do meu adverso, signiJ'icando ttHlo isso a condwnn•acão 
pm·emptoria tio cspirito publico e da consdcncia do 1]10vo, ao 
di!Jloma que lhe Joi conl'ericlo, pelas dúpliculns c triplicaLas'· 
das auLllenticus elciLorucs I 

Em consccrucnciu, pois, uguanlando a d1ct;ada de do
currwnto~ cnmvlemcutat•cs que ,i•á requisiL•'i e dos CJU•J ho,ie 
l'equisito, não só autori~ado pelo llleg'inwuto do Senado, como 
cm virtude do accó!'(IO Jeito, com os co-iutcressudos, encerro 
aqui o estudo do i" distri11to, enJ'eixaudo com a apttracão 
l'l'i'IJCet.iva, o oxamu detalhado de todas a:s sec,;ões desta cir
•<Jumscripcão, o estudo mi,n·U/Dioso das .acj~ts, a irrecusavol 
tWidcncia pat'IJUIJadamonte demonstrada, que assegura a ver
dade c cst.abelcce e minha inconcusu victoria. (Documentos ns. H c e.) 

•\l'UllAÇ,lO Gllll.IL !J(I P!U.\lL::UtO DIS'rlll01'0 

Ca11dclaria 

l'rimeü·o. Pt·eLorio. 

Satnpaio li'et~raz: ......................... ·-~ ........... . 
:.:\. do '7asconcellos ... ......... , .................... . 

Santa Rüu. 

Seguucln Pretoria 

Votos 
201 

83 

VoLotj 
Sntnpaio I•,erraz............................ ... . ... . . ... 78 
A. ele Vasconcellos .. ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Sru:,·aman tu 

~l'urcoira l't·cloriu. 

-Srunpaio .'Fnt'!'az .•••• •••••••.••.•••••.•••• , •••••.•.••• 
A, de .·,rasc_onccllos., ...... ...... · .. , ... •.•.•.•. • •.• .. •.• •· 

" ' 

Yot(lis 
272 
56 

• 
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S. Jos6 

Qu~oLa. I'rtiloria 

. Niío su apura 'J\oi· v idos insanaveis. 
'. . ' .• !' • 

Santo Antonio 

Qu inLa Pretclriu ' .· 
R • J' . '· atnl)n.Io • errar. .. . -.......... -....... ·.:. ; ~ .-....... ; .... . 
. A .. do Vasc.onQcllos. · ... ~ · ... ; ....... · ........ : . .... _. · .. .-. 

· GlÍn•ia 

Sexta: l'retorin 

48.f 

Votos 

'H!l 
UI 

Yoton· s- . " . . ,_ ar[)lpa!o . .1.4 ct•rnz .. ............... _... . ... • . . . ... .. . . ... . . . . :!·~5 
.A. de Vn.seoucellos ..................... . -... ... . ... . . . . ·. 228 

La(/6a 

Sotima PreLm·ia · 

Sampaio Ferrar. ... -............ -..................... . 
\.:\., do Vasconcellos ................. . · .................. . 

Sant'Anna 

Oilnvn Pretoria 

Rarnpu.io Ferraz .. ........... ~. , ..................... . 
A._ po VuSconcellos ....... ............ · ................. . 

ToLa!: 

Snmpaío Ferraz .. ........................... ·~· .. · ....... . 
A. de Vasconcellos . ................. , .. ·, ............. . 

. ]))cumanto n. 13. · -
SEGUNDO D!ST!UC'I'O 

Voio"H 
325 
23ft 

Voto~ 

Htl 
157 

r . 
Votos· 
1.358 

937 

· iE111Lro .M·ora no exame do 2' disLriet.o, drJclurmtdu preli~ 
niinarment.e, que se foi· difficil acclarnr no i" .a série de cri-. 
nün·osos abusos ahi pràticador em virtude do enLrcc!Joquos 
do interesses dos proprios cundidnLos, ncstn. segunda circtim
seripciio ns 1.rapaças e os conluios melhor . se putenl.eiam. 
desde que Livornm todos os candidatos filiados ao mesmó 
a:;rupnmento politico, o ponto de vista commum de burlar, 
em massas compactas, todo o processo eleitoral I· · 

Vol. III 31 

I 

• 
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Xcssas conditões destrwnremos os argumentos irrccus;t
veb com quo nos será dado derimir a Yotaçüo do meu ndYCI'ôl', 
·rmg!obadamenle cm duus das divisões do districto, que ·COL're
spondem ú 14" Pretoria: Irajá o Jacarépaguá. 

E, utilizando-nos elo um documento· que nüo póde tlcixa1· 
{]t; fa~er i·n,t.eira fé, .o rclatorio do Dr. 1.' delegado am.:ilim·. 
com rclarão :ís eloiçücs do Santa Cruz, düsse districto, n;ponns 
aJrocedorémos ;í ;tpumcão dn.s tre~ secções em quu !louve 
··16ição, (Documento n. 1.\.) 

E!ll notas parcella!las. com um eslmlo meticuloso lllJ lodus 
:ns secções que eompoõem ns freguezitts do 2" distrinlo, a CLI,
mer;ar tle Espirilo r8anto abl Guarnt.ibu, clu. lo~ Pretoria, preci
j • .;n.rcmos todas n~ frnude~, irregulat•idnd,~s, ,wro::; de ~ommn. 
:l'a.l<il'icnr;ão·cJe anthenticas, duplicidade dos fiVl'os o tudo mab 
't]tliJ aceentuadumnnte demonstra rJ dolosr) pcnsamentn ele bn
'l'nlhnr· e confundii• o pleito partt trazer :\ tona uma vicl.m•i:1. 
:irwxisLenle, do cnndidnto diplomadG. ' 

A alluviiío de abusos crimino~os e LLll'tuo:;ir.lade:; maui
':l'estus, ~urgindo em ;Jada pnrticula rio pt•occsso cl~Hornl, '!.orna 
;Jaeil ao mais ino~pcrto pesquizatlor de i'ol'mu.Jus teclmicas do 
!pt·oees~(} do. eleit~ão~ an~ancnt· ao LnJuuno da~ aclns e (lt!m:li~ 
:romw.lidndes oleitorues, 11 verdade, t,m~endo ao estlirilo .i ul
r,!ndor 11 ·certeza de qull tltdo ·~e alterou quanto_ao l'r.sultadn, 
•éxae.tn das urnas ! Surprehenditlos os contmnazes aulore' de 
,~emelhnnLos int.uHc>'s, dcsliwadn.mGnte ·a ttont.at.m·i-o;; d:t ov·i
<lenc.ia dos <;Omicios, elles tiveram n. "Ui~rema ingenuidade de 
utilizm· um I'Cf:.LH'SO usual nos que con•sr.illntcmenln infringem 
r1s estatuiçües dos r:odigo': 'Di'l'igirmn-sO: ú tmLoridade ·do 
JJJ·. 1" de!eguélo auxilia;·, rcqur~rrndo. na'l.'olicin, n. al:Jel'Lur·n. <le 
·11m inquerito para avc•t·i~unr ns fJ·nudes occOI'I'irlns nns clei-
~üe:; _rlo 2' districto !.-.... , , . . , . • .I 

Com o dr.vJdl} J'espr!lto n. Jtlustt•r: l..u!llllli5Sao; uao podemus · 
<:mJtr•J' :t interrogação do velllo -poeta. J'Omano: nis!lln tenaoUs'! 

Quaudc' ;;r• Yr), r:om o nspil•it.o rnnguado,. dcsonvolver-·sn 
]101' 'Lodos os recantos do processo dcit.oml, -o irwiclioso pcnsn
'lllllnlrJ de imerl.er e mascarar o resull.ado J•eal de quasi todas 
"s Yotacüe;;, ser(, a oppor:tunidado do pOr <í {!u:c, cn; do
•·.umento .~l}!o;n.ne, :t -1:haga norJ•onua ((UC corrú~ o Jtos'o org·a
nismo politico, abafando a -1:omeienr:Jn populiir. rimn·imimJo 
'·'voto livi·e,,exerecndo :t pressão el'imihosa sobre os lmmildus 
(•ncaminlmndo lugubremeutP 110 oampo ~o!Hurio uo~ mortos. 
1para em supremo desdem á . dor saudosa ela familin. e do;; 
um i:;o.,, 'Ll'~er-1 h e os nome;; fJUilJ'i dos J l!IÍ'U os ccuwatt.~ ria 
'orgilt eleitoral. ü rnzoavol, porventura., que os propt·ios au
'l.iJl'IJS dn srJrnelhanl.rJ condücltt, in'.ius~il'icavr.'l ó cstJ•:mllamcntn 
tlespudurai.lu. vic-se •:lamnr na' porlactns da :Policia, contra o 
'l'OUlJo do votos.· . · · 
. . Em vo~ do tttf fli'Oi:edim(•nLo' r.lr.vr.•l'imu .c tios Jaw·m·' ;olH'u 

a..lmlanr.:.a polit.i(lu, quo ·OS equilibl'IL ainda, qual nÓvo ·ehoJ'~ 
~·uulez,. u lJl'lt!lo feroz do Vae V'ictis ! . 

,O resultado inr:spcrado e altnmentr; incisivo ti•> .serne-... ' ' . .. . . - . . . . . ' ' . ' . . . . ' . 

• 



llwnltl inquorilo policial, requerido ú I" rlclega~ia auxiliw·. 
j'oi c; a!Livo, nobilíssimo u rpat.riotico reiul.ol'io do J)r, ltous
,qouliól'e.>, publieado por todt~ :~ imprensa c no qual, acompn
Jlhado de upplausos n·nanimcs da popula!;ão desta eapiLal, se 
verificou a inaudita col'ugem elos Pl'OJll'ios requerentes, a cujo 
cargo ficaram t.odas as fraudes conuncttidas nas eleições do 
~· districto. 

A idcntica ,j.ustificacãu l'CtlUCl'ida no Dt·. ,iui-. dtt 1' Varn. 
J7otleml, pelo cnrulidatv diplomado, 'relativa ti dunlicidado J, 
JiYros na H• Pl'ctoria, cm Irajá, c a falsificacão de firmas de 
unt>sarios ~1as actas .dessa circum.~c:rtpl)ão em Jacartlpaguü, 
trouxe a huno depoimentos quo são contraprocluccntcs o an
tngonfcos com os inl:cresses clcitoracs .do requerente. 

Dcsc:iando demonstruJ.• o ludibrio commcttido por Lt;t·. 
r:eit•os, essa ,iustil'icur;üo revelou factos graves H compro
llleLI.cclorc~, euja auLot•Ja ~·ecahu sobre as hostes ·c .YJl'OPl'JO 
eliel'e, ((llu cnt todos os tempos ~ii o o,g que rmgocndram c· exe
cutam ns famosas cCIJ'l'CL'ias clcitorucs, do não meuo~ l'umoso 
lrr'a!I{!Ulo ! , , , · 

,J;í cm J.VO!i, ·cru intpl'L'Ssionuntc t!ebate tH!Ui mcmw L!'U
vudu, sobN o diploma elo Dr. A. Vasconccllos, u 8CU {'idu.1 " 
.t.:hatvs ele lJO,it•, o D1·. '.l'homor. Dclpll'ino, em argumentos ex. 
plosivos d~ "'cvo!J,a e indignação, bradava conLrtt as l'raudes 
'use.iras c eostumeirus do mesmo actual candidato diplomaclu 
de agora, rugindo foro~ .e utirnmlo ccrteit·as sel.las sobre 11 

al,java luzidia uo ~ett adversaria! 
· DnsLa f!UH a Commissüo eJI"tmino ·::!sta conlcslacüo, pro

(]uzida ncmnte o aul.ol' dtt nova lei eloiloral, o cousclhcir" 
Jtosa o Silva, a. quem coube por .~ortaio 1'C(Jilnental cnt<i.o ·v·(
uentc presidir :'t voriiica(;üo elo poclcz·es, o J.ci•:i :1 opportwu
dndo de dopartll' com a dialcc.tica do Dr.Thomaz DelplJ.itJo,con7 
l:lonando. sem appcllo nrm aggravo, os processos usmws du 

'Dt•. A. Vasconeolfos, lJUal o do fazer surgir scmp!'C um cl~i
J.orado superior ao que consta •do nlistameuf.o, e sobretudo, 
1.razer pum os comidos om que se onvOII'C, no som do nova 
tJ•ombcta de JcrieM, as phalaugcs passivas dos <lescrlados t.Iu. 
~rida, que ,iúmais protcsl.um ! ..• 

. Pnl'll mais SC!llll'O esc!UJ.'r!ciuwnlo da verdade das 11r11us, 
Jlu :!" diSLl'it:lo, .iuutnmos aqui a brilhante eont.eslucüo dL•, 
tJJllineutc ,jol'rllllista Dr. Viconl.c .T!il'ug·ibe, !H'olluzicltt soiJro u 
mesino motct•iul c !Jl'Ocesso electivo (!U() vamos analysuudo, 
Jlcla quul. em cool'dmmrlo dotallw c insignificantes mím1cia8, 
.~o procede a uma verdadeiJ•n dissccat;üo do p_leito do 30 de 
janeiro, '(Documento n. Hi.) 

Aqui Lambem junlnnws o nosso roteiro ll. o estudo a qun 
nos cntl'og'limo~ soln·o acta por ucla, authontiCa pot• autheu
Licn, das qlie sn cuxamoium on1 secção pot• scccüo, do lodo o 
2" dis!l'icto, 110 qual se podem YC!' Lambem numerosas upum
ciie~ rl'O Pai::, .intcirumoute iususr>cito Illll'a o meu contendor. 
,(Documentos us. '17 a 2.!.), 



.. : 
1·: I 

I 

... 
t 

' 

• 

ANNAES DO SENADO 

Sobro <]~ clei~ües tlc Gunrntyba, J'nltamlo-nos os bolol.ins 
J•ogu·lnros e legues, que se acham cm poder elo i Ilustre choro 
politico duque lia impoi·tanLo Y.OliU o lo i l.oral, o D1·. Jluu I Bar
roso, os quacs, ~om outros doeunwntos da Cumur·n, .iá requisi
tados,· eu ora solir:Ho, junL:\mos o t.olegi'ammu OX[Iedido pelo 
rlisl.incto patriota .no eminente ehcJ'c consollwiro lluy Bar
bosa, JJUb!icnrlo nus columnas d'O · lm)JW'cial. {Documento 

~9 ) . n. ..,,. .. 
Antes de tJncot·t•at:mo~ o nosso l.i·a!Jalho, motlelntlo colll a 

sinceridade tlo pul'i~simos senlinwnl.os ·l'cpublicanos quo tem 
sido sempre o phanal de minha viclu, adduzirei nl!;umas eon
sidera~ões attinmrtes ü interprota~ilo f!Ull me parece a. mais 
acertada o consentnuea com a lei, J•elativamento ao modo 
por quo ~c uevo cntondet· um imporl.aüto dispositivo da ler 
eleitoral. 

O art. H8 tla lei n. 1.2ü9, do 15 de uovembr·o de -100.1, 
commum para a Camam o o Senado, tleve sot• correctamontu 
interpretado, c Jlül'll isso se torna necessat·io bem deLormium· 
o qu.e seja o voto, porquanto a 'lei mane/a PJ'Oeeder ú nova 
eleicão, sempre que se nnuullar mais de mcl.uue dos votos do 
uandidato diplomado, não en/.t'UJ1do para osso caleulo os votos 
de duplicatas desprezadas, pot• impossibilitlmlo de vcrificati'io· 
de legitimidade t!e uma das séries· do actas. 

O voto é a escolha livro e cspoutanca, J'eilu pelo eleitol' 
leaal, re!;Ularmentc qualificado, na p·ossc do seu direito po
litico, quanto ao r·upresenl.antc que ello profere, !JUra o man
dato 'legislativo, designação ossu que eU o l'a~. de accôrclo com 
as formalidades inl.r·insccas o extr·insecu,s que a lei dcLel'minn, 
como :::arantiu, supl'ema elo seu direito c pm·a·, segurança elo 
mandato confet•ido. E' pois evidente que não existe voto nenhum· 
o nem como tal pó de ser contado, para os e!'feitos do nrt. 118 
da lei eleitoral, aquelle que é dado cm uma determinada sceção · 
onde não tenha havido clci~ão. Si 'não sd deu pl'fícosso bloito
!'Ul, por i'aHa volunlaria, ou, or·iunda ele l'orç_a maior, dos mem
bros que a lei constituiu como mesurios para recobinwnto. de 
voto, ipso-J'acto ;iámuis se ·poderá dar· como existentes o rcaes 
os que constarem, cm qualquer lmmoro do uctas falsas e do
eumentos t:oncomilantes, rtuo não podem ,jUI'idicnmcnLe l'a
zer fé. 

Ea: nihilo, 'nih'il, ,iú prcil'ossava u 1Íhilosophia de J,ucr'ecio 
o ]i:p i curo amparando-se, ú sabedoria das sal.yrns do Per si o I 

Por mais regulares o cortas que pareçam ser essas actas, 
clahorndas meliculosmnentc, de accúrdo eom as exigencias le
gues, nunca poderiam c !las, sem erro manifesto, ser comtm !.ada· 
paru qualqu~r cspocio de calculos. ~ 

O Jll'incipio legal é, om co·nsequencia, nquelle que deter
mina, nüo só· a nnnullnçüo desses votos que não existem, mas, 
lambem, o seu radical 'cuncellamcnLo, para os Lrnbnlhos clu 
Commissiio Verifica~o~a.. . 
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~1\. elo '\'nsconrelJog, .... . _ ..... _._ .... _ ........... -.,.. ... . . . . !í2G 

Inlummrr. 
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Siln)pn.Jo Ferraz .. -......... ........... -........... 1·1 I. I I 

A. 'li.C': \'ns.concellos: .... o .•••••.•••••••••• · ................. ,. 
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' 
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llluALl;e Commissü() Verificadora ...... Eu não venlio IJnrai 
nqui. qual sol dndo romano, chorar sobro n s ruínas de ·um:t 
•·.idade, abn.t.idu o subjugada; mas, <:Orl'O pressuroso :is ameias 
<111. Senado Brnzileiro, onde, porventura. poder•li encontrar uma: 
:.n.uwida lltiru n glol'iow ·~om!Jntc, em Pl'ól do regimen e du. 
Itepnblicn. · 

~f.'uclo (io!smorono. ·']!í. fúra ! ·A gt•ancle c nuspic:.ioJSU nacão 
fo'•UI-americana, bet'CO sagrado <el\:J tndas nó;, eongc~l.ionudn. pela; 
profusão do ;;uns l'icJtleza;;, ahi ,jaz, entrekmtCI, rrnpnreclada: 
P<!lo de~r.rr.ditr.1. a ef'lOt'N'·t'-oe em l••nlns e inl'indnveis agll-
llins!! --· · · . 

Bem ;;,) vô rrue os governo;:, a. ndministraoãa~ as autori
rla,des eonsl.iluidn.s, o ·i'uncll)onal!smo p'liblico e> todo ~s~c COlll" 
ipltiCindo appurelho , r.le ct1ree•:ao ·e. supermtendcncut de tao 
grandiosos inl.ercRses. niío toem ·podido tüé agora conquistar n. 
1Wl'ma•lidudr: Ll'nnquilla e serena enm IJU•l ,,o podem 1·~so!vr~.: 
tnrloH os Jll'Ohlomas impostos ti. Ml>ivirlude nacional. 

Temos a i'cwl.una d,c. res:uanir om nossa. J•acn es.'>e prcrlicadci 
p!'ociosi~··3imQ da intellir;cneh1. e· dn. agncJn. nssi1ni la cão Qtw.~ 
npprehr.ruJe, cm cnn,hllilo llll rlispcr,amenlr.', todüs as QLtQ.~tiír~ 
flUI! axl'ectmn a nosslt exislcncia indiviliUial <!U eaJ!r:cLi)íi<· 

· Nao ha fH)\"O nem ha. .u1lprcnsa, ent eu,JO ~·e:JO n1ethor ~~.~ 
r·1'H1icgw:m o erra., ·ns abuso~, as rnu.lvcr.su.<;õe,:;, n~ I.OJ·tuosirlad.-:.o; 
'' rloiwios "onsd•)nl.cs. LIO·S nuios pnlinuros ! . 

Nós eonstiltu~mo~, sem (I ]Jen.<at· Lalvez: 1H11k'l. J;l'nnd" .:1s-. 
. -·t:mhi1Ja. (jll1 u;útnc,ão 1Júl'enne, qun tucln inerj~nülR. a{)S g·oip.~s 
rlf\ llllll!. ceusum ac.rimoniosn. ''· rude • 

. 'fodhvia. sem embat•g-o rl•'ssn netlidade e s,u'IJéilcz,a:, no 
nxnmo n na aprecinc.ão das qucs~ÜP:'-1 uneionnes, dhwnUmos ju
finrl:wclme.nl.<\ .-em 1101· s•:t· daria nl•)nuc,ar n. erfir;ieneia' rlo' 
'llons p1·ineipios o 8iquot· n pratica dlls prororios ,. snhios )ln;.-
lulndos dn. 1\f.>,n. liberrinm "onstituiciin polit.ien, _ 

YivN1dn 'oh o clominio <le um ror;imcn que •·.onsagra. r•m 
·'•'11' ,.,~taüil'o '.fuuclnment'a'l' n c . .;;I.J'ttcl.urn dr: uma vercladniT'n: 
d•_•t'tlocrnein. nfi.o ha ·quem niio eomprchcnchi qut~ UeY~"~rn .. ~r1· 
1ill1 •mpHulo sngona·do · cl:t vida naeionnl o rcspoito l'rli,g·io;;,1 :,, 
xnn la elo elo fJO\'O, man il'estnd.ru 110s plci C'os f) leitol'a'es. 

· ':\;;; dua~ Cnnwt·n, .. qu<l l'•:.pres(•nt.nru as foron .. ~ vil·as dn: o pi. 
nião n .. •:m r:on,junto. ·consl.itucm wn i] os vorJel'rs mnximos <h 
Hepuühea, do qunl ,c)'cpcncll', por· completo,. o doHenvoh·imrmlo 
d~: no.~sa riquoz,n, '' a clisl.ribui.;iio rilwrosn do dinheit·o nnrnn
"udo no eon.l.1•ihuinlc•, ]lal'a o l'irl ennt'cccionnmento ot•r;nmmt· 
tarin, esse Ol'gã.o nnpitn.l do nôi·so (lrgnni:lmo :polit.i.:o l'OP11-
hHeano clov0ru. li~l~ vivido scrnprt~ n. :-;n.lYo. da~ ~,Ul'lH't1lrt~' f• p~-
~ t·citns mnr.ltinn!:üos parLidurislas, · 

l'ilio lm qu:em niio Jenha. \'••:rificnri<·• no (Je,rlotn•nm,,nJ;, ria 
1•<•litica nocional u .scrin(;fto~ .. incstinguivel do J'act.os. fJU'' d·~
monst.J•um os tl.:;;\'ios govornament.nns, roln.th·nmento ·ttn pnl
rritanto interesso dn legitimidade do) m:mdnto legishilivo, nn 
Cnmnra e Sen~do ! · · 

' 
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Ninguem desoonheco, outrosim. que em plena Mo!lar~llin. 
tinham OS p•ropagandistas da fiepub!ica., ne~·SC capitulo, O Se
guro arsenal de onde arrancavam todas rts armas da critica •J 
da indignaciio . contra o poder omnjmodo e. irresnonsavel di} 
Chó.(o de Estadq, :qpú .foi impassiv~l~ c iner/;e, po~ mais dô meio 
seculo, ·ante a~. baohanaes do e1mco•es que .. traziam á tona os 
bom.ens .dos .. oorr:ilho:s parf.idaricis, ·cm gernl, dirigentes. ou 
üdllcrentes .dn.s paucas farriilias politicas privilegiadas. 
· · Pois bcrri. confes~·~m hoJe aquel!es q•u•e usaram do .sumo 
ucerudo. contra os condemnaveis · et:~:cessos dos partidos pQ!i
~-icos, no 1'ogimon. et:~:tincto, a ihcxoravcl rcalidado do pode!' 
observar, no seio da prop•ria Republica, a r'oprodtiocão aggra
vada e· constante daquelloo• · mesmos cl-amorosos abusos I . , 

. Si erhlli na!;ll'ràes esses erros, cm pleno vigor dri um:L 
Ca1'l.a ConsLiU~cionnJ, que da'."n a() Imperador. n chave de l.odos. 
os oul.ros poderes .consLituiuclo-a o arbitro incontostayol dos 
de~!ínos nacionaos,. podeni:J.o disci:icionnriamcnl.e 1•eina~·, aowr
na1~.r: adndnisti'(O', som um diquo á umniplilencia de suu von
t.itdrJ .sohernnn, \lndn a mudancn .radical .cJo nosso systcma po!i
!.ico, em inclofccLive/ que busiJa.ssom fllrlos .os problemas das si
tu:rçõcs sucrcs~iva.s· da R~publieu, . <lar cumprimento. ao mais 
pa/pitnnt.c :clevr.r dcmocrat.ieo, qual se,ia· o da obediencitt. cega 
~os reclamos e· aspirnoõcs da vontade popular. · · 

Si .a. i\fo.narchia cuhiu por ser uma cstructum odiosrt e irn.
r.ompat,ivel eom n·indoto o os anhclo& do nosso po.vo, como 
subsisl.ir r> nol'o I'flgimen, cm que só elle é a entidade suprema 
l]lll! nss~.:;ur·a n ~uu suE~tcntaoiio o pormanenoin; com o desbn
rrtló systemaUco c· at.rí nqui, ,inmnis interrompido, dns exi:;en-
••in~ da. opinião popu!al'? · · ·· · 

líüo logr·nndo snllil" dessa situaÇão temerosa c insustenta
Yol, o impu i sr> consequente não poderia ser outro que não fosse 
:1 r1 r.modcla~no de tudo;. oú pela clictudurn ou pela rovoJucão I I 

A miscriu que nos assalta, o dcs~•cdi.to em que vivemos> n. 
par·arla e o. r.stnncarncnl.él ovir.lentn "'" rJUC vao a nDssn pro
liuc~üo, t.ocla rs8a sflr•ie inl'indavcl do desastres c ruinas quo 
~:fJrcnm. os dr;s~inos nacionaes, não. veen1 de outra origr-m quo 
ufi.o sejn o ,de~1·•;sp.eito ás correntes populares I · . 

Está na conscienc.i:t publica, quo só a. éonflngraoiio euro
JJ•ía ú que no& ~em salvnd(), neste momento angustioso, do vir, 
Jlul'ventura, nde,iar sobro as nossas alfandegas e o nosso Thc
sou('(), o guante tragico do uma. bandeira estrangeirn, á cu.in. 
sornbru· se liquidariam insolentemente· a distribuicüo do im
pr>sto e da ·rendn, rnm o serv.iço financeiro o o pagamento de 
un~sns clivida.s li 

· No m!LJ•nfanto, mesmo ante essa sccnn rlanteseu, que l'ar·ia 
rli!SUflptl!'I!Cri' rnra sompro do muppn das nncõos ostc cnormo 
c r•iquis:s'irno leJ•J•it;oJ•io, que sn chumn n :Pntria Brnzi1eirn, ain
dai·~B {Jiíde oh::~t•r·vm·,. em· uma pungonto conLrieciio, a dnnea 
lflt\COlll'a do;. illler·essr•s· inferiores sobi•o .os cscom!ll'i:Js que ellos 
~mneiam I . . . . ·.: , · 1 >!."'~~~~~~ · '· .. 1 

Nesta h01·n prec1oo; desponta uma nova nuroro. do HiJWI'-
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no,! V ao j:'t pal'a trinta nnnos que a Republic:t ve111 .'ril'l'r·Prld" 
as agruras do r.rt•o inominnvcl que dcrimn os JcgiUmos anccios 
da opinião. . 

O nei,uul Chofe dl) Estado, cujos honrosi"illl"' pl'•:r·"d•·lri"' 
de cit·cmw;pr)CGão n i.Jrvnrlo pnl.rioLi.smo autorizam as maiores 
c~pormH,;ns, nfíb so quedará, por segm.·o, irn·pa~ . ..;i\'1'1, nrdn u~ Jlt~
l'Jgos iminentes rJtlc ccrc,am a vida nacionnl ! 
· · Agnnrdemos a. aco!Ío ponderada rpJt, i'',, J,.,.,·, ':. :, 
f.ura, a Yerligem desse desmoronarnen t.rr ! 

·Tudo se deve esperar da sua faeil ,;,;,'""''' : · · 
abuso~ QLJC voem nhnl.nndo a i\n~.iío c creaurJa. rum ella um pre
HPnln msustcntn.vcl o as agonia·s de um :l'llLilt'll rJ, ""·'"''1"'1'" " 
rir t·uina final·! · · 

J~ssn I! n voz !)UJ·i~sima de tlma ennscicnr.in honcstn. Do
minado, df!sdc n minlt:1 pJ•imcil'll ,iuvcnl.ude, pelos nwsmo~ 
scntimcnl.os polit.icos t!n npe:::o no ideal da nepublica, nesta 
apreciação niio se contem mnn nl.omo siqtwr· riA pensamento 
prcconcchirJn ·OU suspnil.n. Dr·ixo 'rir.• parte a pt·r~occupnçfto 
mesquinha dn inl:rt'esse iur!ivirlual mnment.:mno, pa1·n J•clnm
brar no Senado que :mi"' rio nnso o'lnitorn I rlr•sl.r) Disll'icl.o 
Federal, .i:'t nmplamrnl.r~ .iul~nr!n ,pela r:n1"r:ir•1trin unanimn da 
populn(iÚO en"l'iof~n, f•xis!.cm ns inl J.'ÍIItndn~ \'CIJ·il'icnções do 
podet·ns, J•oln Uvns n EsLndos do nm·tn, t•m ~~njo ~t\in j:'i pernas .. 
saram fig-m·ns gJnrinsus df! ;.rr·mrde~ mm·l,yrn:-; dn liberda.dn 
c ria fiepn~liea, qne l'rolrrnlll':tm n l'nnrrrlrr•ar:rin rio Equador! 

Eu, qrw Livn a foJ•Luna de inl.r.re~~nr· nn plnito de 30 d·J 
,innciro, ·velhos cnm:H·ari:JS dn l~xr·l·eil.n, rln Marinha, do opc
rm•inrlo soHrmlo1· r• rlo esqtll'eir!n /'Jmr·r·ionnli~nln puhlico, ape
znr r!e eleito pm· mnnifrosf.n mninl'in de vol.üs sohm o meu com
petidor, nccritnl·in J•nsignadnmrnlr o tsnr•J•ifirdo ;;lorioso rir' 
mnlta vietot·in, si. no mrnos, pn1·n rHplrllcs nnt.ros Estnd<Js, 
tivc!'f•tn os illnsl.rr membros cln r.nmmi,siio vcl'ifiendora n 
impulso n1lhilissimo rir cpnsa:,cl'lll' a lrA"il.imidadr rio valo po
pular! 

Srrão l.nnt.os ou r t•os glnrl inc!QJ'f!~ r•;;forçados dn rrM"imrn, 
rpw n~ui sur,inm tentar a snlvnçfio dn Hr•ruhlicn!! 

nio de :rnnrii'O, ?r. de nlll'il de IOJií. ·-.i. R. rlc Srr.m.JWio 
F'r.rra:. 

3i' ::;ESS;\.0, EM ~3 DF. .TTJNHO DE :1.0-l!i 

PltllSIOENC!A DO Sll. Ullll.U>O 8;\NTOS, PRilSIDJ~N'm 

A' ·1. hnrn dn tardo, abre-se n sessão, a que concorrem os Srs. 
Pifl'heil'o .i\Iaehado, tPedro Bot•g·e;;, Ilercilio Luz, Poroirn Lnho, 
l~opcs Gonçall'es Silvaria Ncry, Arthur Lemos, Mendes de 
Almeida .Tosrí Etlzabio. Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, An
t.unio r!c' Souza, Jlloy de Souza, Epif.noio Pessoa, Rnymunqo rJu 
Miranda, Siqueira de· 1\lenezes, Guilherme Campos, Domingos ., 

tl 
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Viconr~e, João 1uiz "\lves, Bernardino ~lon!eiro, l\Iisuer dC: 
Carvalho, Eric.o Co·elho, Sú. PJ•eire, Bueno de Paiva, Bernard,) 
Monteiro, Adoltlho Gordo, Alfredo Ellis, José l\fm•Linho Al:~n
cnt• Guimarães, Vida! llamos c Vict.orino l\Ionteiro· (3J./. 

Deixam ·de· comparecet• com· causa pnriicipada os Srs ,, 
l\!elcllo, Inclio do Brazil. J~nuro Sodré, Costa Rodrigues, Abdin~ 
Neves, J!'rt~ncisco Sü, Thomn~ Accioly, ;roão Lyra, Cunha. Pe~ 
drosn, Wull'redo Leal, JliJJ'eü·o de Britto, Arnu,io Góes, Gomes 
IUbeim, Jluy Hnr·bosu 'Luir. Yiannn, .Tos<í l\Iarcellino, Nilo Jl(:
!:anha, Augusto ·de YnHconcellos, Alcindo Gunnullara, l;'mu
dsco Sallr.s, }'rancisco Giycerio, Gonzaga ,Taymi', Leopoldo dej 
Bulhües; ''·· "\'t.0r·Pdo, .(iol!crosn M.nr~ucs ·ü .~bclou Ba-pU.•Irt (26). . 

Suo lidas, ]lOSI.a., fllll diSL'·tlH.~f~O C, ~1:111 <.hJbale, [I•Jlj'll'O:VIÚ]rtS 
ns netns da se.-.;~~o nnle1~~or t-~ da. )•muliiio lfle '22 •: 

O Sr. 1' Secretario dc<:lara qurJ não Ira expcrlicnlc,, 

O Sr. 3" Secretario (sr'I'1.'Í11âo ílr! 2") d.:r:lara qrm 11fio ln~ 

I E
1 

lido, npoiado, po~to t:lll discussfio, quo St~ mwe1·r·u srm1 
debate, l'i<'·nn\lo ndindn a Yotn~~io JIOJ.' :l'nlttt de ·llll.mero, o se. ,CLliTI[fJ 

lLEQUEni~!ENTQ 

X. 3 - ·1\l'/.G 

Rcquoiro que, r,eJo Ministm.·iG dn Viaoiílo, me sejam l'C• 
met.tidos os origiJraas ·Oll cópias dos decr·olos, nvisos ou JlOL'~ 
l.:n·ius (]Ui.' mnndurmn •Jmpreslnr· r'rs Companhias de ]~st.rndas 
dr: Porm d(1 Bnhtll'l'r :í CoJ·nmbrí,. Hl .000:000$, om•o, c n Gom
p:mhin d'' Eslracla do J!'nrro de Goynz, n.l.lOO:OOO$, ouro. 

Requeiro mni;, lJUC so i.nformc· a. rnziío da cliffm·onva do 
'iOO:OOO$ nas f:ontas da :mst.radn de Jlm•ro l\!nrlcirn-i\lnmoJ·•í; 

• llnquriro mais que .su informo qual !\ razão da J"eopoldinn 
l'lnilway Company, l~imitcd, não ter alé ho.ic cumpr.•iclo i!O.rn 
:1s elnusulas li, lat.lras b, c o â. rla clausula l'f.I, ,IV; V; VH; 
YlTT: IX; X e xn, clecr·oto II·. 7 .•\7!l, de 2!l de Julho de. won; 

Tteqneiro ainrln eúpia elo J•equorimento J'~ito pela Loo
)'Oldinn Rnilway Company, Limited, ao Governó .solicitando a,; 
eonecssões e fnvoi·es constnnlcs d.o deci•oto n. -179, de 29 de 
.i nlho de :1 noo,. e clausulas a que se refere o mesmo decreto,, 

i';nlu. tlns s':ssões, 21 clr! .iunho de JD'l:i. - f'h•es Fcn·ei?'fl,, 

O Sr. Arthur Len1os - Sr. Presiclmltn, vim honJ.em no 
Sonnclo pnl'a solieiiar a palnvrn <n V, :mx. Nfio o fh. llll'rl'l 

ifi.''rado· meu, Jlorqu,; 11üo houve .sessão •. l"al-o-hin e hoje o facn. 

/· 
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forcado pot· um dcvet' i:!t· mandato, noJs a isso J'ui chamado, 
lttt minhu. qnnlidmle de ::iurwdor, ,pot· um ot'g-üo matutino 
rios la cidade. 

:;;:iío eslt~~ paluvt·ns suas:· 
«A9ui, o Senador J,enws. y,rol'criu com a sug. lloccn, de 

onde so n vot·dade deVIa ~a h n· para os s•~LIS '~onctcladiios c q, 
sua P11 lrin, uma ·l·eyoJtanle fnlsiclado.». 

St• •. Presidente, 11ão ú habito .mctt te rua r armas pela im
rn•cnstt o m<~rmcnto r:om r~ imprensa, sobretudo eom aqucllt~ 
.PeltL rJual não sou habitualmente tratado com deferencin o 
J~stic<t. Nilo o faco só porquo me reput.J supcl'ior ás inJn
l'JnS, POlYJUO as despreze ou as perdô•~; fn!IO-o Lambem, pel•~ 
eonviccão da inutilidade Jrequento do es!'orco de tornar vi
eloriosa a Y•mlnclo, pois, em regra o que com elle se Jogrn. ú 
n obstinueiio no erro, a 'f!Crtinacia 110 11m'l"i rn:is, a eontumncJ::f. 
uu injuria. 

Ainda agora, pOJ.' · os Las simples palavras (!UC acabo <.!fi 
J,;l', terít visto o Senado que a. mim so me nttribuc uma faJ~ 
l'idudo revoltante, indig·nn do meu mnduLo senatorial • 

.Pelb costumado, deve• riu cu rcmol.tor-mn :i mutlo~ •. 
'ramhcm .Tesus se calam quando 'convencido de qne não vnlin 
a. pena disetüir contra o~ f!LW ohstinadumrmLo Jlw ncg-uvum 

. n verdade •J a justioa. ]i'allo, porém, Sr.. Pl'l)sidente; J'nllo 
rlcstn tribuna porque, a isso fni chamado no caracter de S1•
.nador, fnllo, proferindo <t agitnçii.o, ú immo)JiJidade, porque~ 
a. despeito do que do acre·, do amargo o ele agressivo se possn 
J;OntoJ' neste artigo, vcriJ'ieG que um:t Justa magua lhe eon
,;l.it.uo o flmdo, magoa pela morto violenl.a de um amigo quc
J•ido, de uma esperança lll'i!hantc das nossas lell.rns; l'ul!o 
nind(l l)Ol'(jl!O, cm parte, a mim mesmo ,explico, a ai.Wude 
desse Jornal, pela circumstancia do meu silencio sobre rcl'o
l'CHcias qnc um outro mo fez· n proposif.o do deplot·avnl 
sneeosso de que vou tratar. 

Como as declarações CJLW me attribuc :·t Noite, Ol'gfio 
rlesta cidade, relativamente ú 'conversa que tive com o in
f(•!iz De nu l.ndo. Sr .. Gilberto Amado, não oppnz, an terim·
monte, uma c·ontcstaoão, era de presumir, por parte daquelle 
oul.ro jornal, que cm taes declaraçi}cs se eont.ivc;;se todn a 
Y<1rdndc do succedido . 

. ru~LiJ'ico, porém, o men silencio do honl.em como a minha, 
pnlnVl'n. do hoje. . . . • 

Nfio escrevi o qtw n. meu rcsporl.() pubJtcou A Notta, nuo 
1tutorizci scmlhnnlc publicaoüo, nqo ,fui consultado _~i quer. 
sobre elln, não presumi que ella vwsse a ter logo.r. Tao sur..
prr.,hcndido fiqnci com o virem :\ lu?. tnes palavt•as. eo.m() com t1. 
ac:;rJ•cssno quo cllns me valet'tLm. 
· Pnhlicndas, pot•ém, hesitei f]unul.o tt conl.•lsl.n•JiiO. Em pri

meiro log·ar, pot• semclhant.n eonducl.n, poderiam confundir
mo eom esses· individues dr' crtrncter mollc, sem conscienein, 
l'lnc.idos, l•~vinnos, que com n mesma J'aciliclndc 111'l'irmam .'l 

. .. 
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I negam, dcclarnm e cnnlesl.am, no sahm· dos seus intcr·csses ou 
do seu temor. 

Por outro Indo, sendo l.ncs f!cclaracõcs nimiamente favora
vcis a um infortunado amigo, parecia que não eonsu!lava bem 
ti~ exigencins de uma generosa delicadeza oppor a cllas a menor 
J·cstricofio, si !Jem {JUC muitas restricções, cm obedicncia á 
verdade, nu lhes devesse oppor. 
· Esses cs,~t·upu!o:~ de ot·dem moral se desvanecem no mo

mento cm Que, pa,·a a ,iusLiJ'iGar}iio do bom exercício que presu
mo dar no meu mandai o de Senador, cu preciso de nnalysar os 
termos da conJ.urnclin. J'CpOJ'I.nndn-mn aos da declnrnoão que me foi attrihuicln. , 

Que ó que o .iol'llal Cidadr: do Rio me imputa como sevoltanlc falsiclndo ? 
Isto: «Onde, quando. cm ·que Jornal viu o Sr, Lemos, a 

imprensa eollocnnrlo a :wr,ão do sicnrio seu amigo no terreno po!Hico ? > 
Sr. Prcsidenl.c. cu niio disse, cu niio podia te!' dito que a 

imprensa on pnrl.c da :imprensa. siqucr, eslava collocando no 
fel'l'eno poli/ ico n ncc.üo do S'r·. Gilberto Amado. De que ncçfio 
sr. t.rntn, sinãn n do nssa~sinnlo que o prostrou na lnstimavel 
posi<.:ão dr. inforl.nn i o ••rn qun !Jo,ic S<• enwni.J·a? Haveria, 
houve. par·n este :roto um movr.I polil.ico, uma cousa politica. 
um oh.ieclivo pnrtidat·io ? .Em o scn ndversnrio um politico ? 
Sei, pnJ• puhlicneno honlern vindh :i I11Y-, que esse illnst.r·c 
lJrazilciJ·o era nm <los mais arrlr.ntos sr.cf.nrios do Sr. general Pi
nlwiro Machado,S'i n orn, r. só agora o sei. está IC!aro que não 
l1nvin nr.l.nA'oni~nJn po!Hieo cnl.r<~ ns rlous lwmens que se batiam. 
. Si o niio eJ·n, ncn1 por issn nos consta que Annibal Theu
philo militasse con/.m o Partido Conservador. 

O que cu ,<IisstJ no inJ'orf.unndo Deputado por Scrgipr,, fui 
qw, n•io se enganasse. que csl.a questão cm que el!c se achava 
envolvido ia dcg~nomr cm urna questão politica., pois .iá o rc
wl:wnm seus prodromos. 

Ia degenerar cm uma qucsl.fio politica., não n sua nccüo, 
rJins, no clecuJ·so dos ~twcc~sos conlempornncos e posteriores, 
n acl;:io de outros. 

Tel'ia cu a,ffirmado com isso uma inverdade ? .P
1
ois niio é 

~~ntorio ·que vnl'ios orgiios ela imprenso desta Capi a!. desd~ 
lngo, levaram o virus da. prevenção polit,ica a esse triste laneo 
,. m que se eneon trnram Gilberto Amado e n victimn JIUe todos 
lamentamos ? 

R' fncil provnl-o. · 
]'orcado pela necessidade da prova, arrasl.ndo IJle·ln e:dgen

cin da minha defesa, lenho crua rcfcrir·-me a um clclles, onde se 
encontra. editado cm 20 de',iunho, o texto que se segue: 

.d\rn esporada n intervenção rlo Sr. Pinheiro Machado. 
O criminoso de hontem 6 uma crcacfio dCI nolif.iqueiros. Foram 
o~. se.us serviços a esse pessoal que o transformaram de bn
chnrcl que 11ão sabe di roi to. em lente ele umn faculdade de trn
cliçõcs como é 1r do Recife. Gilberto foi nomeado com recom
rnendncão expressa de nilo so demorar na capital pernambu-
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eana, de não estudar mesmo, de nunca dar aulas porquanto 
uma licenca prm•ideneial o ful.'ia vir .1mra esta Óidade onde 
eru111 ncec::;::;:.u:ios os seus ~er•vir:os ao .Pürtido Conserovado'r·. 

Do J'ncl.o, o nssnssi no u:io se demorou muito lá pelo norto 
n potwo de[Jilis do ehegm· ao ltocil'o, voltou ao Itio, afim de ... 
pi:lns .wJumnus do OL·gão do .João Gazúa, insultar semanalmente 
o ominonl.o bruziloit-o que é o Sr·. lluy Barbosa. Emfim, a ver
dade é que us seus sorvit;os no Sr. Pinheiro, scrvic.os que le
varam o clwre gaCwhn a donominul-u o lil.lera/.o do partido, fi
zet·an' dello um ropresenJ,unLe da Nut;ão. Por olle bateu-se o 
~·r. l'iniloim e eonsc;;11iu fazet• com que o reconhecessem,:. 

Alti esLú ! Vu o i:lcuado. y,; a N:u;ão que eu não commetti 
tuna falsidade. o .l'ulsidnde re\·oll.aulc. Disso, ao contrario, a 
Vürdude, n:iu nos lcrmoH ela declaração, porque ·está claro que 
Ri eu a LiveHse redigido, não leria usado de semelhante expres
':io, por não <'Ut'J.'rsponder {L realidade dos factos, segundo a 
qual, não a accãu (Jc Gilbet·Lo Amado. mas a de outras é que 
vinha sendo collocada, por certa imprensa, no terreno politico. 

Eu não disse, igualmente, Sr . .l'resident~;, que toda a im
prensa do !lia de .Taneiro eslava ·contra o Sr. Gilberto Amado. 
Em conversa com o illustrc homem de lel.tras observai-lho 
que u maioria da· imprensa estava, apaixonadamente, vehe
mcntomcnte, contra elle, mas fiz, dosde Jogo mencão expressa 
do l'ai; e do Jo1•nal do Commemio, os quaes no referirem os 
successos 1;unrdavam a moderação compatível com a grave 
missão da imprensa, - a ünpareialidado informadol'a. · · 

Sou uccusndo ainda pela Cidade do Wo de ter dado o meu 
applauso, a minha approv.açlio ao deli c to; o ou increpado por 
que, pela declaração publicada na Noite, eu Leria dito 3 Gilberto 
Amado: «Li o teu depoimento e fiquei inteirado da situacão 
dolorosa em que te encontraste. Foi uma fatalidade, mas nüo 
tinhas outra sahidn.». Pois que cu f.erin empt•egado essa expres
são: ~não tinhas outt•a sabida), approvú1·a o delicto. Ie'vára ao 
delinquente não stí conforto, como animação .e applauso .. Oh ! 
Não se póde conceber maior injustiça, como não se póde conce
ber maior illogicidado por parte do jornal, que me accusa. Ti
vesse ou dito: «Di o lt:1t depoimento e fiquei inteirado da situ
ação dolorosa em que to eneonlraste. Uealmente, foi uma. fatali
dade, mas não Linltas outra --sahida), o que ó que se deveria 
entender por isto 'i-Que,_ .~i aquellc depoimento era verdadeiro, 
rcalmenl.o nenhuma sanida outm teria restado ao infortu
nado representante de Sergipe. 

Mas não usei, Sr. Presidente, si quer dessa expressão:' 
«não tinhas outm sabida), 

Fui no contrario muito so!Jrio, muito moderado, muito 
limitado na conversa quo tivo corrr S. Ex., como as circumstan
·cins m'o exigiam, eomo me impunha uma natural ponderação, 
a cil'cumspençiio inluitivu cm uma situação desta ordem. ' 

Snhir11 eu, momentos antes, dn sala mortuaria em que 
estava oxpost.o o cnrlnver de Annibal Theophilo: tinha ido· · 
levar-lhe a homenagem da minha dôr pelo triste successo. 
Seri!l compatíve-l· com o sentimento quo me invadia a alma. 
uma expressão desta ordem, em que eu, uinda sem o cortejo· 

I 
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{Jus fil'OYas .iuclieiuo~, :di ia riu a umn Jevinndudil uotnw! um 
lH'e.iulgmnento :;in;;nlnP~ 

Poderia um animo, ponderado, calmo, .iuclicio~o, uLilizm·
~e·, •mtiio, ôn phrasc tão domnsindamen te precisa, como de 
(Jlltrn oualquet· pela qual do unieo facto da. oxisteucia mntcrinl 
<lo dolicto se conclmssc a. pm•vcrsidaclc• elo seu aul.or ? 

.Turista fJllC sou, poderia eu nter-m" ~xclu~ivamctlte no 
depoimento· de um ré o, por mais rcspoHavol qu·c fosse a sun 
palavrn, pnra desde logo lnvrur, om meu :l'ot'O intimo a sen
:tenca CJUB o havia. de. nb~OI\ICI' ? 

Ou sou ou um duplice ? I E que interesse tiuha eu mu Sellll!lhunte duplicidade ? 
Depcnditt ou ele um ou de outro dos rmtagonis!ns '! · do

P•:ndo I:!U dos mnigos de 'tm1 (JU de outro ? 
Nfio. I 

Moderado POl' indole c por disciplina do· espir.il.o, l'·miclo 
eu1 /,udo qunnto stwccdeu uma deploravel fatalidade que. a 
ambos arrastou no inforl.unio quo a um acarr.e.tou a !JCrcla. dn. 
vidn. ":w ou/.J•o o sacriJ'icio da sua felir. <! JJrilhantc carr.ciru. 
a situaciio t.l'istissima, em qtw se enwnlm, til• dr!linquucl•.• 
:iputitropllm!o pela maiot• parLo da imprensa do seu vai~, sem 
o mnpn m da l'ina fWt• dns lel.tras ·de que cru. tiro conspícuo 
enl/.m·. eu nbsl.m·-me-llin, •:ertamentc, St·. PrcsidonJ.c, de qun
lii'ictu· tiio pmcisu e tão aprossaclnmentc a conduct:t de qual~ 
qnet· das viciimas rJc tiío profunda infelicidade. 

Mas, ndmitl.amos que ei.! tivesse empregado aquclla I>llt·a
s•· .: ~uppouhnmos que l!Ll l'calmcn Le IJOuvcssn dil,o: 

. «Gilbel'Lo, li o IC!i tlcpoi'llwnto e Y.e:io que niio !:e !'esta\'a outra suhicla.> 

Que ~o •:onelue dahi ? Que• cu Jazia (Jbra com outros ,ele
nteutos f]th• niio nquelles que se· •:ncontram uo nwsm.o de
JIOiuwuto i' ! 

Enf.i·etmlf.o, é isl.o o que me attribue o .iol'nal ·<Jlll questiin. Dir. el!l!; 

«Cim·u eumn a luz tlu sol. O Senador Art!Jut• Lemo~ aeh:t 
quu o seu ami;.;v, Gi!br!I'i.o Amado l'ez muiJ.o hem. · mtüando :'L 

- ü·aiçüo, eorn mu tiro ntt nuca o poeta Annillnl 1'1wophilo na 
<Jermsiiio .ern que ~:ste, de eo~tns, tent.avu. desvencilhar-,;e elo um 
•m l.t'e> a::;gJ•cssoJ•, in iii udivclmcul.c cumplice· no caso. E como 
n :.5rmaclor Arl.lnn· Lomos dcclm•a IJUO para. u assassiuo llÜU 
lwvia outra sahida, ú igualmente nlaro que S. Ex. cm idcnLic:r 
ein11msl.ancia, faria segurar· pot· temciro um sou desafecto n. 
quem poderia ma1.at·, rlnsl'cehando u mtiro pelas r!Ostas, mc/.
ttJnrlo rlpcoi.~ no llolso t~nlmamcnte u nt•ma assassina, tonlaudo 
j'ugir: .. . » · •· . . 

~·J.'ent.avn Jug·ir 0 não o conscguirt. Invocm·w n. ~ua quu~ 
lidai.l0 de Sunncl01• pum · JJfio sr.t• preso. E' uma dolorosis
simrL r"vela~iio que t•c.l'erimos rom profunda tristezn ü ver-· ·gonha.». 

Ha. lo~iea nisl.u? Est:i o ~.itll'unl eohcl'lmte com~igo mesnw 
· quanclo rni.J empresta todas cstus possibilidades .de concluct'a 



• - ··---·-···-.-.-. -~·-··-···-""'""··---·-·• ........ \ ..... _ ...... ,!_,-....... -"~;.,.~ 

.. 

pelo .'lilllple~ fu~l.o· de me h a 1·ur etl i'it·mado sobt•r! "· VN•dud1.• 
.si!ppostn. ou real do depoimento du Gilberto A.mad1J ? Pot• 
:waso tudo isto - tiro no. nuca, trahiG•io ou dolo on pr,,m,.
rlita~iió, fosse o qu,~ rosse, de r·iJprovudo ·,~ de if:'n<Jbil, st( cn
.cont.ru. ~lll sumelhaute depoimento·?! 

Não. Vê-se elnramrmte u m(~ voulall'' eom aue Jui aprl!
éiallo. Pelas proprias e:;:p1•essües · du declnrar!r.o· <.JuesUonadu, 
eu nfto merecia semelhante tl'atnmento. " 
· Morecol-o-l!ei, !lOl' acuso, quando contesto a realidudu 
'do~pJH·uscs. a mim nttrihuitlns, publicadas sem a miuha an
!IUCrwin, so;m o meu ·coul!r!eimento '! Quom foi que ~s tomou, 
quem as irin grap!J.ancto ? l'or que sobro olltls não mrJ consul
inrnm prévinment.c ? 

Pr.•r quo mr! ndulleJ•amm as palnvru;; ? Us::trin ·cu, po•· 
ncnso, tltJ tuna r~xpressü.o dr~sl.a. OL;dem <~:sangU(1 do JJurata ~~ .. 
Bel'ori-mc, porvenl.tn•u, a ~~:eoH~cienein~ sfis, -t~outrn. conscicn .. 
L!in' quo não o i'os~wn1 ~ 

Não,_;, Sr. PresidenLu, n LNnol.', eomo não ,j a temeridade) 
i:me mo ;;uia n eonducta. 1'•~nho l10rt•OJ• ús exhibi~<Jes. .Pa1·a 
·~uns nfio nw ar·rastam. pt•urido~. !i' fio mrJ r.xhiüo, nws Ltllll
hr.m não desl'tdlr~1;o. 'l'cnho n. p~ ixãl> da verclad~. 

. Ctmmrarla de Gilberto Amado, eomo o era de "\nnihal TIHJI.l .. 
p!Jilo; cum nenhum dollcs l.ivcr:t ,;u •n. ventum .-Jc Jogrm· in
tirHa fumilial'icludo!. ,:\migo. poro;m, que :l'o.,so li" um delb, 
de unl s/, {Iolles; ufío JU(j forraria .irmmh; nos dcve!1r!s dn. nmi-
zndr:. ninda com 0 maior dlls ilUt!l'i'l'icioti. -

En1 caso tnl, i-it.ÍJnenio u esl(• ru il'ia vhHae. Não me ~~n
luln~se a nlmu, uo monwnto. n. do)!' poJo iufortuuio dn. am
hos o~ uosso~ illnsl.rrs eompal.l'icio;:; '' niio l.o!l'in ido n. Gii!JoJr•l.n 
.Atnndo, t:omo ti. sala n1orf.unria. em qur~ $e erwonll'avn o cudn
Yl'l' de Annibal Theophilo. 
· .Pm·ncu-m+!. ((Ut! ou tinha o tenlJO ft dtrdto, nesLl' dpi~odiu. 
íle ugir impm•cialmcnte c rus;;unrdm· a rniuha imparcialidudo.', 
tanto nmis quanlo ·agi logo no dia segninln ti snngrenl.a en
;tnstropl!e: quandc• n~nh~l.J.na pt·ovn. niudn. es!.avn. eosntil.uid:t. 
J?o!' nlu mo!smn "'·' verJ!JCtt que. uom n Jnou tempermnenl.•.l 
tl us mnu~ habito:-:~ não JlOdia. conclu:dr-JJw :;inilo eom a maximu 
pondm•açfio. eom a lliHXinw dhH~ret;.fío, eUill :r.' Jnni.':i !)t'l'I'Pit;l 
composl.um . 

. O Sn. J..uPI~s Go~ú .. :.:\LVE~ - Ct)l1JO lodrJ o hom,}IÜ d+! l.tCJJI 
p ltoucsto. 

O Sll. All'rl!VIl. LEMO~ .. _ Muito n;;t•adeeio.ln u'\", Ex. 
'.l'enho a· paixão dn amizndl), mas de alguma fót•mn sohro.' 

c lia tenho l.amhem n paixão ela .iusl.i!:a. Sei a qt!l! eonsequcn
eias pôrln le,·n1•, em qunlrJUOJ' des:-~as ~~-o;phPPn~. o t'Xtremo dn 
~euLiJ\Jento. Hrr!Ol'f!C> fJtle, por um amigo, o)rn i'renloJ do Cmn-

. hysqs, d~Jlllis· oln vol', SC!Jl o:l~rrnmnr_ umn Jngl'ima, a igno
mimn do sua :l'lllia ·rodnzHln. a eou,l!uao dr.! eRcrtwa o o sup
plicio de seu l'i!ho com uma. eorda nta~u no 'JHJseo•.:o. •' .com um 
Jrnio :í hocca, clwrou 'l.odavw Psametuto. o l.'OI cgypcJO vcn
'ci<lo !lelu conquistador porsn, quando eStit~ amigc' que outr'ora 
)llq fl·cqucmLnv:t a meso, pussavn !JSillolnnclo cm frente ~o c.•m:-

\ . 
\ . . 
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• 
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llito. IntcrrogndÇI sob~e a natLu·ozn de tal phcnomcno .. Pillo 
qual so LoJ•nava mscnsLvel ús desgmcas da sun l'amilia c. Jogo 
so com movia auto. o infortunio de um simples amigo, 1;espon~ 
dou o clerL·ol.ado ·UO vencedor: As desgra~as da minha· cusu 
são muito gmnues para r]uo as chore, mas não posso conter· 
as lagrimus un/.c o infortunio do um ·amigo, que ·no comor1o 
ela sua vcl/Jice v8-se redu~ido ú· condição de. csmolar. . . · 

· L,cmqro Lambem, . Sr. l' J•es!donte, os excessos da paixão' 
pela. JUSLJQa. Hecordo BJ•utus, ,Julsando; condemnnndp e as
sistindo :\ execw;ão ue seus propl'ios filhos, réos de umn conspi
racão po!Hicn· para u o~·cstaurucão. do· poder dos· Turqu'inios; 

Devo tudo a ambos estes . sentml(\ntos, . o dw amizade ·e o 
da justica, não chego, porém ao extremo de nenhum deJJes com
sacrificio absoluto do outro, mesmo porque summum jus sum
ma. injuria. Não .. sacrifico a amizade, pOrque felizmente não sou 
por profissão julgador, e ó preceito de Christo: Nüo julgues 
para que não sejas julgado. Niio sacrifico tambem a justiça 
por simples apab:onumento de amigo. Seria peccar conll'a o 
equilíbrio do mundo moral J ·· . . ' 

Neste Jnnco, como em lodos os episodios da minha vida, 
portei-me com verdade, com sinceridade, com equidade, com 
cquanimidade, om obediencin a ~entimentos nobres da minha 
alma. Tenho o !lil•e.ito de, em semelhante conductu, ser rcspei
tadc> pela impl'eusn <le minha tcrl'a. (Jlln'ito bem.) 

Sr. Presidente, estas. palavras significam umn satisfação 
ao Senado~ o cumprimento de um dever necessario ·para com 
o paiz. Não m'as diL<tm temores. Elias' são proferidas desus
somllradamenle, sem paixüo, cm pJcn:\ tranquillidade de animo. 
J~stou affeito aos escare,los ela vida politica c ponho o 'senti
mento ela minha··honora!Jilidade acima de todos os interesses 
sullu!Le!'llos . que porventura me possam assediar. · 

Tenho 'dito. (1Uuito bem; rrm'ito bem.~ O o1•ador foi ab1•a -
çado e fel·icitado po1• mu'itos dos smts r.olleuas.) · 

O Sr. · Alfredo Ellis ( • l - Sr. ·Presidente, apr<>veito os 
poucos momentos que nos restam da llora da expediente, para 
vir J'ormu.Iar 1UII!l pr.dido no Senado. · 

O paiz todo. Sr. Prcs·idente, é conhecedor· da tristissimn 
noticia do fullccimcnto do pueJr.e· .li'rnncisco de Paula Rodri· 
gucs. do clcr·o mctropollVano. (Muito bem.) 

Nilo l'oi um politico ... 
O Sn. l'm~s FJ~RIIEIIlA - Erri uma g-loria bl'azilcira. 
0 Sn.· ÍUENDES Dll ALMEIDA - Era um aposbolo. . 

' ' ' 
O Sn. AtFn!lDo J~ttrs- .•. mas um npostolo.quc emprc, 

;;ou rnnis de meio seculo a semear neste paiz o !lem e t.odas 
as vi1•Ludcs clJristiis. 'Emerito profes~·Or•. or.:}dor sacro. 'p6de·so 
dizer, sem rival (apoiados), nunca <i stut porta bateram o 
soffi'Jmento. n miscria o a clôr, ttuc n~o encontrassem allivio. 

!'} '· ,· 

(~) Est~ discurso não foi revisto pelo. orador.· 
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O Sn. Anor.rno Gonoo - Apoiado. 

O Sn. ALFREDo Er.r.rs - Alma p•uris~·ima. ,a.Jvissima comó 
a hostia que cllc consagrava diariamcnt,c, por inLen(•ão dos 
que ,iú se foram (rnu.ito úem), resumiu no seu organismo to~ das as virtudes ... 

O SR. Aoor.ruo GoRoo - Apoiado. 
O Sn. ALFmmo Er.r.rs -· ... não .só do apostolo do bem, 

do mccrdol.c. como lambem do homem c do patr·iota. E' justo, 
portanto. que no l'aller>cr um bradleiro tão nol.nvel como o 
padre lcrancisco de Paula Rodrigues, umn voz, ainda que, a 
mais hlllmilcle (ruio apoiados) dosto Sen.aclo, se levante pll;ra 
;pedir em homenagem a !.antas vit'Ludcs que fique consignado 
na neta da sessão de ho,ie um V•OLo de peznr como demons•Lra
ção do senLimmto da Nação brn,zileirn pelo l'allecimento do 
tão iilustrc personagem. (Muito bem: mutto úam.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador All'redo Ellis requer 
no Senado se,ia inserido na ada da sessão de ho,ie um voto 
do pe~ar pelo fnllecimento do pad'm Francisco d.c P.aula Ro
dr•iguos·. Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa,) 

Foi approvndo. 

O Sr. Pires Ferreira ( •) - Pedi a palavra, Sr. Presi
dente. pnrn enviar ú Mesa o requerimento a que mo referi na. 
sessão de nntc-honte.m, solicitando informações no Governo 
sobre o relntorio upre.sentndo pelo engenheiro José L•u,iz Ba
ptista., e~·pClcialmenle designado para examinar a Estrada de 
!<erro de Baur(l ao Porto Esperança, em MaLta Grosso. 

Eu esperava que viesse uma cópia desse relaLorio. em
bora com atrazo, ao conhecimento do ·congr·esso. mas como 
aú1í hoje eú não· chegou, submctto ú con::oideraoão do Senado o meu requerimento •. 

Vem á 1\r esa, é lido, apoiado e posto em discussão. o seguinte 

REQUERIMENTO . 

N. 4-1915 

Requeiro q,Uie seja solicitada do M1nisterio da Viacão c6-
. pia do ultimo relntorio aprescrrtado peJo engenheiro José Lui~ 

BapLisl;n, ~·obre a Estrada do Ferro de Baurú n Porto Espe
ranca, no Estudo de Mntto Grosso. 

.·-:'' 

Sala das sessões, 23 de junho de 1915 • .:....: Pires Ferreir:a. 

O Sr. Victorino Monteiro (') -Sr. Presidente, não ve· 
nho propriamente discutir o requerimento npresontacto. pelo 
meu illustre collega pelo Pinuhy, mesmo porque dou-lhe o 
pleno assentimento. 

{*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
vo1. m s2 
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E' pl'Ociso, porém, que o Senado fique esclarecido n res
peito das iufot·ma\:üns solicitadas. Eslus informacõos dizem 
respeito no relatorio apresentado sobro a estrada do ferro, 
quando. pul'l:encia ainda ú Noroeste .. Do pois dn upresentncfio 
do t·olatorio pela commissão nomeada, o Govot•no rescindiu 
o contructo dtt Noroeste o enca\l]pou-a, denominando-se ell!l 
hoje EsLraua do Ferro do Itupura a Corumbá. 

Por conseque'nciu, o que ·O meu nobro collegu tem em 
vista é obter inl'ot·mucões rolativamen Lo a essa os tradu em 
época anterior, e as censuras que S. Ex. pretenda fazer desta 
tribunu, não se podam rofcJ·ü· ú uctnnl esLt•adn do Jorro, que 
estú sob o dominio o udminisLrncão da União. · 

O Sn. PulES Fm\lllliiiA - Apoiado. 
O Su. Vtm'OmNo MoN'rEil\O- ,-~. Estrada de .Ferro de ILu

put•a a Corumbú, Sr; Presidente, está sendo dirigida com o 
maior escrupulo e compctencia ... 

O .Sn. Pnms J?mmllll~\ - Apoiado. 
O Su. Vtn'I'OIIINO ~ION'I'Illllo - ... t·ovelando-se o seu dire· 

c to r uma cuplacidade quo se impõe. 
Era o que tinha a dizer, votando goslosumen,te pelo re

querimento do meu honrado collcgu.. (illluito bem.) 

O Sr. Pires Ferreira ( •) - Sinto-mo feliz neste momento, 
Sr. Pt·esidente, por Ler J'acultndo uo nobre Senadot• pelo Rio 
Grande do Sül,.a vinda ú tribuna para dizer us verdades que 
disse, com o meu applanso, so!Jre o actual director da Estrada 
do Fet·r·o dll Hapura n Corumbá. 

O meu t•eqttel'imenl.o visn a obl.cnr;ão dn cópia de um re
latorio UJH'esoulndo unLcH tia eneamp~r;ão, a proposilo da es
trada de i'ert·o que vae do Estado de S. Paulo lÍ margem do 
Paraná, e dnlli ti. margem do Pnruguuy, no Porto Espernncu. 

Esse relnl.orio não trata da administt•nçüo do Dr. Euler 
pat•a c:\ e JlOI' consequenciu. não envolve nossas jnfot•macõr.s 
a aclmiuisLração do digno o honesto engenheiro brazileiro que 
esl.ú agot·a á testa desse propr•io nacional. O meu desejo com 
osso pedido de irrJ'm·mncõcs é pt•ovat• ao Senado quo o que ve
nho rJ izcndo mn t•elaçiio 1í Eslt.•ada Noroeste do Brnzi!,é verdade, 
vertlndo !Jlln pt•ccisava ser esc!'iptu pat•a quo um engenheiro 
da cstnlurn mor'al do Dr. Luiz Bnptistn, examine c acompanhe 
pm•i 1lllsstt os abusos, que• alli se teem commettido, todos no 
sentido do n~·rancnr dinh<'iro do cr·ario publico; e, ao mesmo 
tompo, pnm evidoncitu•, que :fot•nm dados a essa estrada dez 
mil cont.os. sobro os quu"s uind:. não houve explioaciio que 
pudosso sntisfnzel' n mim e nos contribuintes. 

Poço no Senado que npprove meu requerimento, que 
longe de fazer in,iusticn no ,ioven ong.enheiro que dirige n ER-

(') Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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trada do Ilapura a Corumbá, virá servir-lhe de precioso aviso. 
P_cr;o ao Sen~do que ,O.PPL'Ovc mel!s L'equerimentos de ho. tres 
dms e do hOJe. (Multo úarn; m·u1to bem.) 

Adiada •a votação. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Constando a ordem do dia exclusiva
mente de votacües o não lmvcudo numero para effectual-as, 
;vou leva,ni!J•r a sessão. 

Dos ir;no para ordem do. dia da seguinte: 

Votação, cm discussão unica, do requerimento n. 3 de 
.f0J5, ~olicitando in·formaçües uo ·~linistm·io da Viação a.cerca 
das Estradas de !cerro Bnhqrú á Corumbá; de Goyaz· Ma
deirn-mamoJ•ó o Leopoldina Railwny. (Do Sr. P'ires Fe1·reira); 

Votação, mu discussão unicn, do requerimento n. 4, do 
10!5, ~olir.ita·ndo do M inisterLo da Viação, .cóvia do relu todo 
aprcsr~uln.do peJo. engenheiro .José Luiz Baptista, sobr.c a 
Estrac~w de l<'erL'o do Bnhurú no Porto Espemnca. (Do 81·. 
Piras Ferreira); 

Votação, em discussão unica, do pa!'ecer da Commissiio 
de Finwncns n. 55, de !915, pedindo a audien~ia da de Jus
ticn. e Lcgishlcão sobre a proposição da Gamara dos Depu
tados, n. J ~5, dou ·J!lH., que a.ul,oriz·ru a abri'r, pelo Ministerio 
da, Viação c OIJI'as Publid·as, o m·edito especial de 32:162$883, 
para p·aga'l' os vencimentos ct.evidos aos l'unccionarios aposen
tados dos Cü!'I'Cios da Republica Antonio Be~erra Cabl'a! e 
José Bella.rmino FeJ'L'eir•tl da Silva, sendo 23:325$ no primeiro 
.o 8.:837$8~:3 la•o ullimo; 

Votação, em discussão unica; do par.ecer da. Commissüo 
âe l?innncns n. uü, do 19'15, pedindo a audiencia da de Jus
ticn. ·e Legisi'U<.•ão sobre n. proposicão do. Camam dos Depu
,tados, n. '101, de I 911., que autoriza a abrir, poJo Ministerio 
â11 Fal'/endn·, o cJ·edito ele 5:000$, para pagamento a Raymundo 
:Augusto Maranhão; 

Votnclio, em discussão unica da -L•esolucilo do Congresso 
Nacional, velada pelo Sr. Presdentc da Republica, que con
cede um 'auno do Jicencn. u. 'l'ancredo Gonçalves F~erreira, col-
lector fcdcTal em Torre, Es/.ado de Pet•nambuco (com parecer <' 
cont1·m·io tia Counn·issíi0 de Finanças); 

VoLnl•lio, em discuss'üo unica, do parecer dn Commissilo 
de .Flnnncns n. 12, de HH5, oninnndo que seja indeferido o re
querimento cm que Dario Carlos da Cunha, funcoionario do 
LnboL·nlOI·Io Chimico Phm·mnceutioo Militar, solicita um nnno ao liconca\pura tratamento da saude; 
. " 
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Votacão, em discussão unica, do parecer da Commissão· 
de Pina.nças n. 43, de '1915, opinando que se,ia archivado o 
requerimento cm quo .Luiz dei Oliveira c Silva, conferente 
do desca.rga da Alfandega do Rio de Janeiro, pede aposenta-
doria nesse cargo; · 

Vota.cão, em 3' discussão, da p•roposicüo da Camara dos 
Dcpulados, n. 01,, de 1014, autorizando a concessão de um 
anno de Hcencn, sem vencimentos, a.o Dr . .Antonio Pedro· Pi
mente!, inspector snnilario da Directoria Geral de Saude Pu-

' blica (com pa1•ccc1' (avo1•avel da Commissão de Finanças); 

Votação, cm 2" discussão, di} pi·ojecto do s·enado. n. 9, 
de 1013, fixando os vencimentos dos J'unccionwrios. dos Cor
reios do· Acre (com parecer contrario• da Commissão de Fi
nanças); 

V o tacão, em 2' discussão, do projecto. do _Senado n. 10, 
de 1014, determinando que os inferiores do Exercito que 
f1n~am dispeJnsados de picadores se,inm grad,'uados no posto de 
segundos-Lenenl•es inLendentes (o((erecidoi pela Commissão 
de Marinha c G1te1•ra c co•m parece1• contrario da de F·i
nan~as) ; 

Votação, em 2' discussão, da proposição da• Camara dos 
Deputados n. 73, de 1914, que extingue o logwr de segundo
tenente pic·ador nos corpos montados de que1 trata a lei nu
mero L8ô0, de 1908 (cvtm pareceres da Commissão de Mari
nha e Guerra, o(fercccrtdo emenda e contrario da de Fi
nanças). 

Lcv.anLa-se a sessão, t\s 2 horas .e 40 minutos. 

ACTA EM 24 DE JUNHO DE 1915 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANToS, PRESIDENTE 

A' 1 hora dn tarde nclmm·se presentes os Srs. Pedro Bor
A"es, Hercilio J,uz, J.opes Gonçalves, Silverio Nery, Mendes de 
Almeida. Pires' Ferreira, Ribeiro Gonçalves, E!oy de ~ouza, 
Aiqueira de Mcn~zcs, Guilherme Campos, Domingos VIcente, 
.Tono Luiz Alves, Bernn!'dino 1\!onteiro. Miguel de Carvalho, ' 
Sú Freire, Adolgho Gordo, Gonzngn Jnyme, Leopoldo de Bu
lhões, 'Vidnl Ramos e Victorino Monteiro (20). 

. Deixam de comparecer com causa .iustificndn os Srs. Pi
nhoiJ•o Mnchndo. Metel!o, Pereira Lobo, Indio do Brasil, Lauro 
Sodl'é, Al'l.!lllr Lemos, Costa Hodrigues, .Tosé Euzebio, .AbdiaP 
l\:evr.s. Francisco S'á, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, João 
Lyra, Cun'hfl Pedrosa, Epitncio Pessoa, Walfredo Leal, Ribeirp 

.· 
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de BrUto Araujo Góes Rnymundo de Miranda, Gomes Ribeiro. 
nuy Barbosa, Luiz Viannn, Josú il!arcellino, Nilo Pecanbn, 
Erice Coelho. Augusto de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, 
Francisco Sallcs, Bueno de Paiva, Bcrllardo Monteiro, Fran
cisco Glycerio, Alfredo Ellis, A. Azcredo, José ·Martinho, Alen
car Gutmarücs. Generoso Marques c Abdon Baptista (37) ., ... 

O Sr. 1" Secretario dil conta do seguinte 

b'XPEDIENTE 

Officios do Sr. 1• Secretario da Cb.mnra dos Deputados, 
:remettendo as seguintes 

• PROPÓSIÇlÕES 

N. 5- 1915 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl. L" E' o PodcJ• Excc.utivo autorizado a o:bril', pejo 

Ministerio dn Just.icu e Nogoeios Interiores, o credito supple
menlat• de 8it8 :700$, sendo de -t78:800$ á verba 5' e de 
(i6!l :000$ á verba 7" do nl'l. 2" da lei n. 2.924, de 5 de janeiro 
de 1915, para occorrer no pagamento de subsidio· aos membros 
do Congresso Nacional na primeira sessão ordinal'ia da nona 
legislatura. 

" Art .. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 23 de ,junho de 1915. - Asto.lpho 

Dutm 1\'icacio, Presidentc.-Antonio José da Costa llibeiro, 
i • Secretario. -· Juvenal Lamartine de Faria, 2' Secretaril>, ·
A' Commissilo de Finanças. 

N. 6,- 1915 

Emendas da Camara no pro,jecto do Senado, que auto." 
riza n abril', pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores. 
o credito de 5:312$, supplemcntar. <Gral.ific.acões addicionaes,, 
para paga.n:tento n diversos funccionnrios da. Secretaria do 
Senado. 

Accl'Cscenlo-se onde convier: 
<O 4 :OGG$66G pelo pagamento o gratificacão addicional de 

25 'I:' ao 1" ol'ficinl dn s~crctnrin dn Cnmara, auxiliar da acta. 
de 20 de abril de 1913 a 3'1 de dezembro de 1914, em virtude d~ 
delibm•aciio dn Mesa, tomada nn primeira dnquellas datas~ . 

. «Em vez de supplementnr, diga-se: especiab. 
Cnmnrn dos Deputados, 23 de ,i unho de 1915. - Mtnlpho 

Dntm 1\'ica.C"io, Presidente.- Antonio José da Costa Ribe-iro, 
·I' Sor.retnrio. - :Juvenal Lamm•tine de Faria, 2' Secretario, -
IA' Commissão de FinanÇas. · 

\ 
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N. 7-1915 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.1. .• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, peJo 
Ministerio da Fazenda, o Ol'Oditci especiitl de 180$050 para: 
P!lgnmonlo n Antonio Gomes. em virtude de sentença judi'cmra. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Cwmara dos Deputados. 23 de Junho de 1915. -· A.~tolplto 

D1ttm Nicacio, Presidente.-Antonio Jo.1é da Costa lUúeiro, 
'L" Secretario. - Jnvanal Lamartine de Faria, 2• Secretario. -
A' Commissão de Finanças. 

N. 8- 1915 

O Congr·esso Nacional resolve: 
ArUgo unico. Fica o Presidente dn Republica nutorizndD 

a dar quilaoiio nn Sr. Valcrio Corr•la Netto, como fiador que f•Ji 
do ex-collei,[O'I' Antonio Bento Pereira Salgado, no munlci.nio· 
do Pomba, Estado de Minas Gernes; revogadas as disposi~ões cm cont.rario. . 

Ca:marn dos Deputados. 23 de ,iunho de 1915. - Asto.l'IIT!o 
Dntra Nicacio, Pr•osidente.-Antonio José da Costa Ribeiro, 
1• Se~z·eturio."'- hrvenal Larnartlne de Faria, 2• Secretarfo. -
A' Commissüo de Finanças. 

O Sr. 3• Secretario (servindo. de 2") declara que não h a pareceres. 

O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 20 Srs, 
Senndores, nfio póde hoje haver sessão. 

A ordem do dia para a seguinte é a mesma designada .para a de hoje, isto é: . 
Vo~aoão, em discussão unica, do requerimen~o n. 3, de 

1915, solicitando informacões no Ministerio da· Viacã'o; acerca 
das Estmdas de Forro Bahurtí ri Corumbá, de Goya1., Ma
doirn-Mamoró e Leopoldina Railway. (Do Sr. Pires Ferreira); 

Vota cão, om discussão unicn, do requerimento n. ~. de 
1015, solicitando do ll!inis~er•io da Vinciio cópia do relatorio 
apresentado pelo cnS'enheiro José Luiz Bap~lstn, sobre a 
Estrada de Fer•ro de Bahurú ao Porto Esperança. (Do Sr. 
Piras Ferreira); · 

Votncão, om dis.cussiio unicn, do parecer da Commissiío 
de Finanças n. 55, de 1015, pedindo n nudioncia da de Jus
tiça e I.egislaciio sobro n pr·oposic.üo da Cnmnrn dos Depu.· 
tndos n. 125, de HH·I, que nutori?.a a abrir, p·c.Io Ministcrio 
da Viacüo o Ob~as PublicM, o credito especial do 32:102$883, 
pnra pagar os vencimentos devidos aos i'uncoionarios aposen-

' 
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tudos dos · Correios da Republica Antonio Bezerra Cabral e 
Josrí Bcllarmino }'et'l'eil'a da Silva sendo 23:325$ uo primeiro 
c S:837$883>ao ullimo; ' 

Votacüe, cm dis1mssüo unica, do parecer da Commissão 
d.e Fmnnca.s n._ 5li, de 1011·5, pedindo a audi0ncia da de ,Tus
ttca c LegJs!açuo, so)JJ'e a proposü;ão da Gamara dos Depu
tados n. 101, de 101.\, que autoriza a abrir, pelo Ministcrio 
qa Far.rnda o m·cdilo de 5:000$, para pagamento u !laymuudo 
Augusto lllarnn!JfLD; 

Votação, em discussão unica, da resolur;ão do Congresso 
Naeional. vdada pelo Sr. Presidente dn Republica que con
cedo um anuo de liccnca a Tancredo Gonçalves Ferreira, col
!ector fcdm·ul cm •rorre,. Estado de Pernambuco (co-m parecer 
contrario da Cornrnüsão de Finanças); . 

Volar;ão, cm discussão unica, do parecer da Commissüo 
de Finanças n. 1,2, de 1\!15, opinando que seja indeferido o re
querimento cm que Dario Cm·\os da Cunha funccionm·io do 
Laboralorio Ghimico Pharmuccutico Mililar, 'solicita um anno 
de Jicenca, pnm tratamento de saude; · 

Votação, em discussão unica, do parecer· da Commissão 
de muancas n. 1,3, de 1n15, opinando que seja archivado o 
;·eqtterimcnto em que Luiz de Oliveira e Silva, pede aposen
de descarga da Al1'andcgn do Rio (!e .Janeiro, twd" aposenta
tadoria nesse cargo; 

Volnr;ão, cm 3" discussão, da proposioí'io da Gamara dos 
Deputados n. 91,, pe 1'HH, autorizando a concessão de um 
armo de lii.-ença, sem vcndmentos, ao Dr. Antonio Pedro Pi
mon Lei, inspector saniturio da Directoria Geral de Saude Pu
blica (cO'In 11arccer {avor•UJJel da Cornrni.ssão de Phwnças); 

Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 9, 
de 1913, fixando os vencimentos dos funccionarios dos Cor
l'eios do Acre (com Jlarecm• contr•ario da Com missão de Fi
nanças) ; 

Voluci1o, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 19, 
de Hll-1, determinando que os inferiore~; do Exercito que 

· l'or•am dispensados de picador·es se.iam graduados no posto 
de sc.gundos-tenentes intendentes ( of{e?·ecido pela Comrnis
são de M m·i·i1ha e Guerra c com parecer cont·rario da de Fi
nanças) ; 

'\éotar.iio, cm 2" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputado~~ n. 73, do ·tnH, que extingue o Jogar de sell1;lndo
lenente -picador nos corpos montados de que trata n Ie1 nu
mero 1.860, de 1008 (co·m pareceres da Cornmi~são de Mar·~
nha e Gu.cl'l'a of{ercce.ndo emenda e· cont1'ano da de Fl
nancas). 

.• 
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38" SESS;i.Q, El\l 25 DE JUNHO DE 1015 

PRESIDENCIA DO SR. URBA.NO SANTOS, PRESIDENTE · 

A' 1 hora dn tat•de, abre-se a sessão a que concorrem os 
Srs. Pinheiro !\!achado. Pedro Borges, Hercilio Luiz, Per.e-ira 
Lobo, Lopes Gonçalves, Si!verio Net'Y. Indio do Brazil, Arthur 
Lemos, 1\Jendes de Almeida, José Euzebio, Pires Ferreira, Ri
beiro Gonçalves, l<rnncisco Sú,' Epilucio Pessoa, Walfredo 
Leal, Hnymundo de Mirandn, Guilherme Campos, Domingos 
'Vicente, .Toão Luiz Alxe-s, l3uL·nnPdino Monteii'O, EPico Coelho, 
Sú F'J•eü•e, Bucno do Paiva, Bemal'do Monteiro, Adolpho Gordo, 
José Mm·tinbo, Alencar Guimarães, Vida! Ramos e Victorino Monteiro (20). ' 

· Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs. Me
tello, Laura Sodl'é, Costa Rodrigues, Abdias Neves, Tbomaz 
Accioly, Antonio de Souza, João Lyrn, Eloy de Souza. Cunha 
P·edrosn, Ribeim de Britto, Araujo Góes, Gomes Ribeiro, Si
qu~:iru de Menezes. Ruy B:wbosa., Luiz Vianna, .Tosé Marcelli
no, Miguel de Carvalho, . Nilo Pe(•anha, Augusto de Vascon
eellos, Alcindo Guanabara, Ji'rancisco Salles, Francisco Gly
corio, All't·cdo Ellis. Gonzaga . .Tnyme, Leopoldo de Bulhõc.s, 
A. AzeL·edo, Gcner·oso Marques e Abdon Baptista (28). 

· São lidas, postas em discussão c. sem debate, a.pprovadns 
as actas da sessão anteJ·ior c da reunião de 21. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

T-clegmmmn do Sr. João •Pinho, Vi,Ce-'Presidente do Es
tado rio Santa Cnthnrina, communiMndo ter assumido o exer
ci,cio do cargo di) Govornador, durante a ausencia do Sr., Fe-
Jippe Schmidt. - Inteirado. · 

O Sr. 3" Secretario declara que não hn par.eceres. 

O Sr, Bernardo Monteiro - Sr. Presidente, estaudo in
completa n Commissão de Poderes, de quo tenho a honra de 
ser Presidente, pela nusencia do Sr. Abdon Baptista e por es
tar enfermo o Sr. A! cindo Guanabara,. requoit•o a V. Ex. a 
nomeação do substitutos que completem a mesma Commissão. 

O Sr. Presidente- Nomeio, para subst.itui~ o Sr. Abdon 
IBnpt.ista, o Sr. Migui!J de Carvalho, o para substituir o Sr. 
!Alcindo Guannbnra, o Sr. Guilherme Cnmros. 

O Sr. Adolpho Gordo vem submelter ó consideracüo 
ao Senado um Pl'O.iocto de lei que tem o intuito de dnt• uma 
soluoiio no grave problema do nccidente do trabalho • 

/ 
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O Supremo Tribunal Federal, julgando, em sua sessão 
de 13 de dezembro cte 1013, uma nppellucão interpost.a de 
U!Utt sentença proferida em causa de indemnização, por ac
CJdente do trabalho, negou provimento ao recurso por con-
siderar, além do mais, que: ' 

«A responsabilidade por accidcnte no trabalho, 
constituindo uma derogaçüo do principio geral da 
culpa, não pódc ser applicada pelo juiz sinão depois de 
consagrada em lei, porque é uma ·nova fonte de obri
gações, que só a lei póde crear e a que, sem lei ex
pressa, nmgucm se podcrú considerar sujeito, em vir
tude do principio estabelecido no art. 72, ~ i", da 
Constituição Federal; · 

Nas proprias nações cultas cujo direito invocou o 
appellante como subsidiaria a applicar-se ú especie, 
não foi a jurisprudencia que o consagrou, mas leis 
expressas, e é o proprio· appollanto que implicitamente 
o reconhece, enumerando a fls. 78 essas leis). 

Leis relativas ú reparação dos damnos causados pelos acci
dentcs do irabalho existem na Franca, Inglaterra, Allcmanha, 
Auslria, It.alia, Hussia, Suissa, Belgica, Hollandn, Servia, Suc
cia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo c Rumanin, consagran
do a doutrina ho,ie vencedora, do risco profissional. Em outros 
paizes da Europa as leis regulamentadorns do trabalho ainda 
prendem-se ao principio tradicional da culpa. Varias paizes 
da Amarica fundaram as suas leis referentes ao assumpto 
naquella primeira doutrina, cuja essencin é exposta por Paulo 
Pie, nas seguintes formulas: . 

•A produccão · industrial expõe o trabalhador n 
certos riscos. Aquellc que recolhe os proventos dessa 
produccão, isto é, ao patrão deve incumbir o encargo 
ele indemnizar as victimas, caso se verifique o risco. 

A reparação de lodos os accidentes de que forem 
victimas os operarias, no curso do seu trabalho devo 
entrar nas despezas geraes da industria,, 

Ora, nós não temos lei alguma n respeito. , 
O decreto do Governo Provisorio, de 17 de janeiro do· 

1891, si contém providencias salutares o de nllo alcance, visa 
entretanto, a protecção ·exclusiva aos menores empregados n~s 
fabricas· desta Capilnl. Uma lei geml regulando a renaracu.o 
dos damnos causados pelos uccidentés do trnbalho, lei, alitís, 
absolutamente indispensavel, como ú mnnif,eslo, não lemos nté 
hoje. . . S P 1 f O dcparl.nmonlo estadual do ~rubnlho, de . nu o, or .• 
mulou um projecto que vem pub!JCnclo cm seu boletim n. 1L 
do segundo so1i1estrc de 1011. Nosso mesmo boleLiJ?, qu,c se_rá 
i!istribuido entre os Srs. Senadores, vem uma ,JUStJfJcncuo, 

' '.•' 
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erudita c cabal, do pro,iocto. O pro,iecto inspira-se na 
doutrina do risco prorissionnl. Tem qunlro Litulos, e em sou 

. nrt. 1", do titulo 1", determina quncs os nccidentes o dnmnos 
.,soJ'fridos pelos operarias que dnrüo lognr n uma reparnciio 
n cm·go do pntrüo; no nrl. 2", determina qunes os opomrios 
o nprcudiws assalariados visados pela lo i; no art. 3", diB
põe ·que pni'a os operarias que. não estiverem nas condições 
cnumol'ndns no art. 2" fica instituido o seguro facultativa 
c.onl.ra os nccidentos do trabalho; nos nrts. 4" o 5" estnboloce 
ns normas a que obedecerá a repnrnoiio; no art.. 0" osl.nbeleco 
os dous casos om quo os patrões podem exonerar-se do 
pagamento das pensões - o seguro individual ou collectivo 
de seus opcrarios, ou n constituiciio de syndicatos dó garantia; 
o nt•l. 7" nonl.ém regms acor•cn do fornecimento do socco!'ros 
medicas e pharmMeuLicos ou hospitalares e os meios pelos 
qunes dovorfio ser fcilos os pagamentos diarios; o titulo 2', · 
em seus diversos artigos, estnholeco ns rogrns do processo que 
devem ser obs·r.rvndas no easo do accidentes e o.' prazo dn 
prr.scripçiio da nccüo CJtro cnhc no operaria; os Ululas 3" c· 4' 
del.errninnm que ,; !ll'ivilogiudo o ct·cdilo dn violimn do acci
dcnt.o e contcem disposicões acerca das· .companhias do segu
ros, os syndicatos de garantia e os syndicatos de soeeorros 
muluos o outras. \ 

o orndnr. depois de expôr as disposições principaes e o 
mecanismo do proJecto, diz que nssigna 'il rcmette-o· ti Mesa, 
cnmpPomctl.endo-se a justificai-o longamente c n apresentar, 
nlgumns omendas quando entrnr em dehnte. 

Th'ntn~se de um assumpto dn mais nltn relcvnqcia, quo 
merece toda a attençüo do Senado. 

(O m·ador recebeu dnrante o seu discurso rUvm·sos 
apoiados dos seus colle(la.l, concordando com suas idéas.): 

Vem, 1\ ll!csn, é lido c fica prcenchGndo o triduo rcg-irncn-
tnl, o seguinte · · 

PROJECTO 

N. 5 - 1915 

O Congresso Nacional decreta: 

lo\.Tt. 1.' Os accidcntes de que forem viclimas ns pessoas 
occupadas provisorln ou permanentemente, om executar os 
serviços enumerados no art. 2", quando occorrerem no lagar 
e em consequoncin do trnlllllho, darão direito a uma rcparacüo 
a cnrgo exclusivo do patrão, exceptuados npenus os accirlcnl.es 
intencionnes e os que forem causados por forca maior· ou por 
delicto, imputnvel, ,quer á victima, quer a' um estranho. 

§ 1.• Os accidentcs a que se refere esta lei siio os pl'Odu
zidos POl' uma cnusn exterior subita ou violnnta. que lesam. 
o corpo ~urn~t~~o ou l·he determinam a morte. · · · 

• 
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Tambcm darão Jogar á applicar;ão da lei os damnos que 
os operaria• sofft·crcm na exploração das industrias que, por 
sua natureza, puderem occnsionar enfermidades agudas ou 
intoxicacõcs chronicas. 

§, 2." A reparação consta de: soccorros medicas e phar
maceuticos, ou lwspitalizaçiio, ú escolha da victima; pa~a
mcnto, de uma diaria; pagamento de uma pensão. 

Art. ~." Esta lei só se applica aos opcl'arios c aprendizes 
assalariados cujo salario annual não exceder de 2 ;1,00$, e aos 
que perceberem mais do que aquclla .quantia, até á concurren
cia da mesma, devendo os !Jcne!'icial'ios l.rabalhar em numero 
superior a cinco, por conta de outrem, nos seguintes serviços: 
const!'Ucçõcs, r·eptn•açõcs e demolições de qual,quer natut•eza, 
civis ou navaes, como de prcdios, pontes, estradas de ferro e 
de rodagem, lin'ha de lmrnwaus nletrictos, t•Cdes 'de esgotos, 
de illuminacão, te!egraphicas e telephonicus, etc., bem como 
na conservação de todas essas construcçúcs; transportes por 
tm·r·n ou agua;· carga ou dcscat·ga; c nos cstaboler:imcntos in
dustrines c nos Li•abalhos ag'l'icolas cm que se cmpregnr·cm 
motores inanimados, cslabclecimcntos e tr·abalhos esl.és onde 
a lei abrangerá apenas o pessoal-exposto at>s perigos das ma-
chinas. , 

§ 1." Nas industrias partieular·mcnte perigosas, app!ica-se 
a lei seja .qual filr o numero de operarias. 

§ 2." ;As disposições da· Jlrescntc lei obrigam à União, aos 
Estados e ás munipn!idadcs, em todas as obr·as, construcções 
ou serviços que executem por· administração, nas fabricas e 
estabelecimentos ou industrias que mantenham, tudo segundo 
as mesmas condições estn!Jolecida's ·11ara os particulares. 

· Art. 3.' :Para os operarias •que se acharem J'óra das con-
dições enumeradas no art. 2", fica instituido o seguro facul
tativo· contca os accidcntes no trabalho, regulado pelas dispo
sições desta lei que lhe forem app!icaveis. 

Art. 4.' A reparação "obedecer(• ás normas seguintes, se
gundo a gravidade das conscquoncias do accidcnte, conforme 
forem el!as: a mo~tc, uma incapacidade alrsoluLa pm·mnnentc 
para o trabalho, uma incapacidade absoluta tcmporaria, uma 
incapacida'de parcial permanente ou uma incapacidade parcial 
temperaria. · 

§ 1.' Em caso de morte, a r•cparaçiío pecuniaria attingirá 
atrl GO % do sa!ario annual da vicl.imn, disLribuidos )leia J'órma 
especificada neste paragr·apho. 

'- a) A viuvn apta parn o trabalho rci:ebcr:í, por rlcz annos, 
uma pensão de 20 o/o dwquelle salm•io. 

A viuva inapl.a pa:·a o trahal'ho perceber:\, depois de es
gotada esse renda, uma do Iii o/o, vitnlinin, .r1uando se não ve
rificarem os J'nctos previstos na letra h desl.~: pat•agrapho. · 

b) Os ri! h os dn vicl.ima rceebr.l'ão, at•í 1 G armas, uma 
pcusüo oquiva!onto a ~5 % rio sn!nrio, si fol'fJm dous; a 35 o/o, 
si forem trcs; n: 1,0 %, si í'ol'cm quatro ou mais. Existindo 
apenas um filho, ·a peilsiio ser(~ do 15 o/o, 
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Si os filhos ficarem onjhãos do puo c mãe, as pensões 
. se elevarão, respc~Livamonto, a 35 %, 45 %, üO % o 20 o/o; 

conforme forem os Jilhos úous, Lres, .quatro ou mais; ou 
apenas um. . 

Serú considerado orp!Jão de pue c de mãe o menor que 
houver perdido um dos progenitores, vicLimu do accidonte, 
vivendo o outro fóra do ·domicilio conjugal. · 

c) Os menores que o uccidente dei)I:Ur orphãos de mãe 
terão direito ú pensão nos mesmos casos e condições •Que os 
demais.· 

O marido da vicLima de um accidente, porém,. só gosará 
desse direito quando pr·ovur· que o salario da victima era ne
cessal'io tí subsistcncia da l'amilia, e· pelo tempo ·Que dura!' 
essa necessidade. 

d) A renda dos orphüos de pae c mãe· .será vitalícia 
quando, por defeito physico ou moral, forem incapazes para 
o trabalho. "\o cubo de dez unnos, porém, será !'eduzi·da de 
um qual'lo~ 

(J, · pr·ogeniLor· sobrevivente ijuo tiver um filho nossas 
condições poderá usar, em favor do mesmo, da faculdade .que 
a letr·a a do § 2" con.!'ore ao operaria victima de uma incapa
cidade absoluta permanente, em favor do sou conjugo. 

c) Caso o progenitor ou responsuvel pelos menores be
neficiarias m1o seja pessoa idonea, póde o ,iuiz designar quem 
lhe faca as vezes para a pcrcopcüo e administração das rendas. 

lJ Quando o cónjuge sobrevivente ou os filhos da vi
cLima não esgotarem a quantidade maximu do salario annual 
que póde ser distribuída em pensões, os ascendentes, descen
dentes, irmãos ou quaesquer outras pessoas dependentes da 
victima, isto ú, a cujas necessidades era esta .quem princi
palmente provia, beneficiarão em partes iguaes e na ordem 
de preforencia em ,que se acham qnumcradas nesta letra, do 
restante daquella quantia, até ú concorrencia de üO o/o; não 
podendo a po!'ção de nenlmm desses bcnel'iciarios exceder da 
.que couber a cada um dos fil'hos. ..., 

a) O patrr1o pagarú Lambem as dospezas J'unerarias, que 
:ficam arbiLL·adas em i 00$000. · 

11) Não tem direito ú pensão o conjugo divorciado por 
sua culpa ou voluntaria:mente separado. 

As segundas nupcius e a mtl conducta suspendem a ponsiío. 
§ 2.• Em caso do incapacidado absoluta, peJ•manenLe, a/ 

victima receberá uma pensüo vitalicia oorrespondente a 50 o/o 
do seu salario annual, c]uando tiver encargos de J'amilia, o a 
:l3 %, no caso contrari(}. 

a) O operaria victima de uma incapu'Ciclade absoluta per
manente póde requer·er .que dous tcr~•os, no maximo, do ca
pital necessario ao estabelecimento da renda annual que .lhe 
ó atll'ibuida siJ•vum para constituir uma ronda pagavol, por 
sua morte, ao seu conjuge. 

Nesse caso, a renda da victima sm•ú reduzida, de acc<lrdo 
pom a rcducciio do capital, . 

' 
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§ 3.' Em caso de incapacidade absoluta temperaria, obser
va-se a letra a do paragrupho unLel'ior, omquunto durar· a 
incapacidade. 

§ 4." Em caso de incapacidade par•ciul permanente, a 
viclima receberá, si tiver encargos do familia, uma ponslío 
vilalicia equivalente •Ú meLado da diminuição causada pelo 
accidcnlo no seu sulario, e, no caso contrario, um icr·co doss!l 
mesma dimi nuicão. 
a) A diminuição causndu pelo acciaentc no suJaria da vi
ctima sort\ calculada segundo a rcduccüo soffrida em sua ca
pacidade de trabalho. 

§ 5." Em caso de incapacidade parcial tempol'aria, a vi
cLima rccchcrú uma diariu de melado do suJaria, até que possa 
reassumir o seu antigo Jogar c omquanto não se prcdsar o 
carácter da incapacidade. 

a) Quando a incapacidade pura o lraballio durar mais de 
quatr·o, porém, monos de dez dias a diar•ia scrú devida a 
partir do q~into dia •. 

Quando a incup~tcidadc dut·ar mais de dez dias, a diaritt 
será devida desde o momento do accidontc. 

b) Quando a incapacidade piu·cial iem!lol'Uria durar mais 
de seis mezos, a vict.imu dcixat·ll, J'indo I)SSC prazo, de receber 
a diaria de metade do salario, passando a receber, si tiver en
cargos ele familia, metade da reduccão causada pelo accidente 
no salario, e, no caso contrario, um terço dessa mesma I'e
ducr;ão, 

c) Em· todo caso, o putPüo é obPig-ado tt prestação de soc
corros medicas c phal'maceuticos ou, sendo necessario, hospi
talares, desde -o momento da occurencia do accidcnte. 

No caso em que, por falia de medico ou pharmacia, não 
se puder prestar á vjctima a devida ussistencia, o palrão fará 
tr•ansportal-a, si o estado da mesma o permiltir, ao Joga!' mais 
proximo em que for passivo! o ii·utamenlo. · 
. Não· pcrmittindo o estado da viclima o transporte, o 
palrão ·providenciará para que tí mesma não falte a devida as-
sistencia. · 

d) A consolidação dos ferimentos põe termo t\ diarin. 
Entende-se que os fer·imentos se consolidam, ou no dia 

da cura completa, ou. no dia cm que o opcrnrio '' definitiva
mente atungido por uma incapacidade permanente. 

Neste uliimo caso, a consolidação é lambem o ponto de 
par•tida do pagamento da pensão. .. 

Art. 5." Applioam-sc á reparaciío pecuniaria dos acci
dontcs mnis1as seguintes regras: 

a) as inclomnizacões percebidas pela victima em .virtude 
de ,qualquer incapacidade não excluem nem reduzem as que 
!orem devidas por· motivo do seu 1'al!ecimcnlo; 

b) .. enl.onde-se por sala!' ia annual ~00 vozes o salario quo
t.idiano da viclima na occasiiio elo accidenle, desde que nãQ 
tenha sido fixado cm contracto de trabalho. ' ... 
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Tratando-se de aprendizes, entende-se que o seu snlario 
quotidiano não é inferior ao mais .bai;-.:o ganho por um opcrurio 
adulto dn mesma calogoriu. Todavia, cm caso de incapaoidado 
Lomporaria, a diaria do aprendiz não excoderú do Lotai de seu 
salario; · 

c) .quando os benel'iciarios da viclima forem estrangeiros, 
só receberão as indemnizar;ões si residirem no Lerritorio na-
cional por oocasiüo do aricidcnle. · . 

A victima estrnngeit·a ou os seus bcncficinrios, quando 
dcixal'Cm de residir no tcrrilol'io, nacional; J'oce!Joi'ÜO n titulo 
de indemnizacüo um capital co!'l'cspondente ao triplo dn J'enda 
aunual .que lhes for devida; ·· 

lt) as indcmnizacões pecuniarias constitilidas em virtude 
desta lei são pagas na localidade de rcsidcncia do titular, as · 
diarias- semanahnentc, e as pensões- trimestralmente. 

!ii.Tt. G," Os patrões podom oxonut•ar-se do pagamento das 
pensões n que os obriga a presente loi, por um dos dous meios 
seguintes: ,;' 

a) effecLuando o seguro individual ou IwllecLivo dos seus 
opm·arios orn uma companhia de ~eguros úovitlamrmte auto
rizada n opot·ar no ramo do accldenLcs no trnllallw; 

b) consL!Luindo syndicutos de gnl'Untia, a exemplo do qur: 
facuUa o art. 3", letra c, do decreto n. 1.037, de 5 de janeiro 
de 1007, •que creu: ·syndicatos pro!'lssionaes c sociedades coope
rativas. 

§ 1." Em nenhum desses casos poderú o palrão descontar 
do salario ele seus opel'Urios .qualquer oontribuicão destinada 
ao pagamento do scgum ou das quotas devidas ao syndicato. 

§ 2.• O patrão que se~ consiclerar habilitado a fazer• face 
ás reparncõos impostas poln presente lei, por outra fórma 
que não as indicadas acima, deverá pl'ovul-o perante o Minis
Lcrio da Fazenda, o qual oxigil'tl a constituição ele um l'nndo 
do gamntia, declarado insequostravel, pam assoguar o paga
mento das indemnizações, calculado segundo a importancia 
da industi:ia c de conformidade com as insLruccües que 'forem 
emilLidas. 

Al't. 7." O fornocimonto de socoorros medicas e J!hurma
cout.icos ou •hospitalares e o pagamento da diaria serão feitos 
por um· dos dous meios seguintes: 

a) inscripcüo dos operal'ios em uma sociedade de soe
corras mutuos; 

b) um serviço de soccorros- medicas o phnmaceuticos, 
ou hospitalares, e · pecuniarios- mantido pelo paLrão, com 
um fundo de .garantia, a exemplo do que preceitua ·o § 2" do 
artigo anterior, 

§ L" As sociedndes de soccorros muLuos de que cogita a . 
letlra a do arL. 7" serlio ot•ganizndns do accOrdo com estatu
tos-Lypos, formulados pelo Poder Executivo; devondo asse
gurar aos sens membros, cm caso de molestia ou accidente, no 
trabalho ou fóra do mesmo, soocort·os medicas o pharmaceu
.ticos ou 'hospitalares, c umn diaria, entrando o patrão oom 
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um lerco da quola uorrcspondenl.e nos sorvi~'OS impostos pela 
presenta lei. 

Quando a diarin paga pela sociedade fôr inferior á me
tade elo sah11'io quotidiano da vict.irnu, o palrão pagará a dif-
ferenca. . 

§ 2." A caixa do servico de soccorro a que allude a letra 
b do art. 7' será alimenl.ndli por urna contribuição patronal 
e outra descontada do snlurio do~ operarias. 

Esta não excederá do 2 o/o do salario mensal. 
Aquella será i0'Ual à mo lado da dos opernl'ios. 
Arl. 8." Indcpendonle da uc~ão •que rcsu!La dn presente 

lei, a viclima e seus rcpt·esmllantcs conservam contra as pes
soas civilmont.o rcsponsaveis pelo accidenlu, (]Ue não o palrão 
e seus empregados o prepostos, a J'aculdado do reclamar a ro
pat·acão do pre.iuizo soffl'ido, segundo o diroHo commum. 

A indnmnizacão •quo lhes !'llr conferida exonerará o pa
tJ·ão proporcioualmculn, até o limit.c da indomrtizar,üo pt·c
vista pO!' nsta lei. A aecão contra Lot•coiros rosponsavois póde 
ser oxercida pelo palrão, depois quo ·houver satisfeito a in
demnizacão imposta por esta lei, c si a. violima c seus repre
sentantes não usarem desse direito. 

'!'ITULO II 

Art. 0." Todo aceidontc no trabalho que Lenha obrigado a 
victima ausentar-se do sorvioo, devo ser imrnodialamento oom
municado r\ uutoritlil>do policial do Jogar, •que se transportará 
ao local do accidonte o IÍ rcsidencia da viclima ou ao sitio 
em que a mesma se cnconlt•ar, tomando as doclaracõcs desta, 
do ·patrüo o das Loslcmunhas, para lavar o respectivo nulo, 
indicando· o nome, a qualidade o a rosidcncia do patrão, o 
norno, a qualidade, a residoncia o o sahtrio da viclinía, o 'Jogar 
preciso, a hora c a natureza do aooidento, as circumstancias 
cm quo se dou, a nat.UI'eza dos ferimor.tos, os nomes e as 
rosidoncins das Lcslomunhns o dos beneficiarias dn viclima. 

Parngrapho unico. A victima ou .qualquer do seus re
prosenlnnl.es pódo lambem fazer a cemmunicacão a que se 
rnrerc o arl. U", dentro de um moz, si se trata do incapacidade 
tcmporaria, de seis' mezes, si se trata de incapacidade perma.
nent.e, ou de um anno, si se trata do morte. 

Al'l. 10. No quinto dia a contar do aecidentc, deve o 
pulrfto enviar ú autoridade policial que tomou ·conhecimento 
do facto prova de que fez á viclima o fornecimento de soc
cor·ros mcdicos o pharmaceul.ioos, ou hospitalares, um atlestado 
medico indicando o estado da victima, as consequencins veri
ficadas ou prova:veis do accidentc, n época em que será pas
sivo! conhocct:-lhn· o resultado del'inltivo, o doclaraciio do modo 
corno se ncha habilitado n .fazer as ropnt•acões cor.respondentcs 
ús conscquoncins do nccidcnle. 

Al'L. H. Nesse mesmo dia, 11 autoridade policial rcmct
terá o inqucrito c esses documentos ao juizo competente, que, 
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no caso de incapacidade Lcmporaria, ,julgará em ulLima in
slancin, mandando pagar as indemnizações de direito. 

Pnt•ngrnpho unico. Salvo cm caso de impossibilidade ma
.Lerial devidamente provada, o summario deve ser· encerrado 
c o ,julgamento proferido no mais breve prazo posSível, não 
excedente, no caso de incapacidade, de dez dias ·a contar do 
desastre. 

Art. 12. No cor.t•er do tratamento, pó de o patrão indicar 
no juiz um medico encarregado de informar sobre o estado 
da vicLima c que a visitará em presença do medico assis
Lente, avisado com dous dias de antecedencia, por meio de 
carta registrada. 

Si o medico attestar que a vicLima se acha cm estado 
de .retomar o trabalho, c esta o contestar, poderá o patrão 
requerer um exame pericial, que deve realizar-se dentro do 
prazo de cinco dias. 

Verificado o caracter permanente de uma incapacidade, 
o ,juiz mandará pagar as indemnizações de direito, sendo ap
pellavcl a sua sentenca neste caso e no de morte. 

Parngrapho unico. Nos exames periciaes que forem or
denados, não poderá servir de perito pessoa ligada ao patrão 
.da victima ou á empreza ou sociedade em que o mesmo se 
houver exonerado do cumprimento das obrigações impostas 
por esta lei. 

Art. 13. A acção para a cobrança das inderrinizacões pre
vistas por esta lei prescreve dous annos depois da morte ou 
da .cura da victima. 

Art. H. Quando, depois do fixa'da a indemnização, a vi
ctima vier a fallecer cm consequencia do accidente, a incapa
cidade se aggravar, se atLcnuar, se repetir ou desapparecer, 
ou se vcrfl'icar no julgamento um caso de calculo, poderão· os 
patrões e as victimas ou quem os representar pedir a revisão 
do julgamento que determinou. as consequcncias do desastre 
c fixou a indemnização correspondente. 

Paragràpho unico. A acção de revisão, prevista pela dis
posição acima, prescreve dous annos depois do ultimo :julga-
mento. · 

Art. 15. O representante do ministerio publico prestará 
assistencia Judiciaria ú victima. · 

Art. 1ü. A victima do accidentc e seus representantes 
gozarão da rcduccão de metade das custas rcgimentaes, c a 
falta de pagamento das mesmas não determinará embaraços 
na marcha dos processos dessa natureza. 

•. 

' TITULO III 

Art.. 17. E' privilegiado o credito da victima dD acoi
dento ou seus representantes, relativo ás dosper.as com medico, 
.pharmacia e funeral, assim como ús indemnizações por inca~ 
pacidado para o trabalho ou mort,c. 
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Art. 18. As companl1ias de segur·o. os syndicatos de ga
rantia c as sociedades de soecorros publicas de que tmtam os 
aris. G' c 7" obrigam-se para a sal.isfação desse privilegio, a: 

a) collocar-sc sob a J'iscalização immediata c· permanente 
do Estado; . 

b) constituir um fundo especial de reseYVa inalienavel e 
inamovível, destinado no pagamento das pensões de accórdo 
com as regras que forem cstnbelecidas por· um rcgulamcmlo 
que n Poder Excrmiivo expedirá. 

Arl.. 10. As companhias de seguro que operarem sobre 
accidentes no trabalho, bfJm corno os ,;yndicatos, de garantia, 
cobrarüo uma taxa variavcl, segundo um coef.ficicnte de riscos 
estabelecido sobre bases scicnLil'icas devendo ser z·cvista perio
dicamente, e ficando J•cservada ús companl1ia c aos syndicatos 
a :l'aculdado de a diminuir ou au:;menlar do 30 o/o do .seu valor, 
em mzfio da' condir;ücs particularcR do exploração elas em
prezas seguradas, o de augmontar de GO o/o, quando as pro
fissões que a. industria comportar ol'f'ercccrem riscos anor
maes. 

Ar i. 20. Quando um patrão deixa de explorar uma in
dustria, quer por morte, quer por !'alloncia, quer por· liqui
daçfto, quer por transferencia do estabelecimento, os capitaes 
representativos das pensões devidas até essa data tornam-se 
exigíveis de pleno direito, devendo esses capitaes ser t.ransfe
J.'idos o uma com]JUnhia de· seguros ou a um syndicato de ga
rantia, que farú o servico da renda ernquanto o Governo Fe
deral não crcar um instituto para esse fim. 

Art. 21. O patrão ou os seus representantes podem ser· 
exonerados da obrigação imposta pelo art. 20, quando pro
varem: 

Que effectuaram o seguro contra accidentes no trabalho 
em uma companhia de seguros ou cm um syndicato do ga-
rantia; . 

Que garantiram notoriamente as pensões dc'{idas, empre
gando os .capitues representativos das mesmas pensões cm 
titulas de renda que o Poder IE.xecutivo enumerará em um ro

. guiamento; 
Ou que, em caso ele transferencia do estabelecimento o 

eompraclor assumiu as obrigações quo para o vendedor de
correrem ela presente lei. 

TITULO IV 

Art. 22. E' nulla de pleno direito qualquer convencüo 
contraria (t presente lei tendente a evitar a sua applicaçiio 
ou n alterar o moela de sua applicnção. 

Art. 23. São passiveis ele multa os pntr<ies que pagarem 
as contribuições devidas :\s companhias de seguro ou nos syn
;Jicalos de garantia com o producto de descontos do snlario 
dos seu,; npcrarios, bom como os que lhe~ impuzerem, dircct.a 
ou indirer.tamentr, que wntrntcm· por cont.a rroprin o i!l'guro 
eslab01t'<'irlo JlOP r,8ta l~i. 

VoZ. Ill 33 

-
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Art. 2L O :facto de se haverem o" operarias segurado 
contra os actdrientns no Lmlm!IJO ou de possuírem seguro de 
vida não cxorwr:1 os patrões Lias obrigar;ões que lhe" cabem 
.por força da presente lei. 

Art. 2G. Todos os patrões nttingidos por esta lei ficam 
obrigados a afJ'ixal-a com os seus regulamentos em lagar bem 
visível de suas fabricas, o1'1'icinns, etc. 

Art. 26. Incorrerão nu multa de 50$ a 500$ os patrões 
que infringirem as dispas içiíes desta lei. 

Art. 27. iEsta lei entrará em vigor tres mezcs após a sua 
regulamentação. 

AJ·t. 28. Revogam-se as disposit;õcs em contrario. 

Sala das sessões, 25 de junho de 1915.- Adolpho Gordo •1 

O Sr. Pereira Lobo r·) - l:'r . .Presidente, venho apre-
sentar ú Me~a do Senado urna petição que, por meu inLerme
dio, dirig-em no Congt·esso, duas conLet'l'Utleas minhas. Justi
fieando-a, direi: ol:itas couLurr•aneas silO inuãs ODL'll1Unas do 
bravo alferes All'rctlo Wamlcrley de Oliveira 'l'mvu;sos, glo
riosamente mol'lo cm combate na eampanlm de Çauudos. 

Moças que são, Sr. l'resideute, e ainda .solteiras, vcem-sc 
agora privadas, por motivo do l'allecimcnto de sua mãe, oc
corddo, lm poueos dias, em Sel'gipe, dos ultimas recursos de 
que dispunham par·a sua manutent;úo . .POI' isso pedem, por 
meu intcrmcdlo. no Poder Leg-islativo. u reversão, cm seu be
neficio, do monLüpio doixnuo pelo br•ioso irmão soldado, afim 
de l'icarem acobertadas dos horrores da miseriu. 

Justo ó, Sr. Presidente, o pedido de que me torno éco 
nesta Casa, porque, quem foi o alferes Wnnderley, dil-o bem, 
através das paginas brilhantes do seu extraordinurio livJ·o, o 
eminente cultor das nossas lctlrns, o pranteado Euclydcs da 
Cunha. 

Alli sr. acham phologl'aphados com o vigol' empolgante 
da pcuna do illustre homem rJ'as Jettras patrícias a bravura, 
o>~ l'eilos heroicos deste valente soldado. 

Aqui, senhores, impm·tantc testenmnho poderá ser dado 
pelo illustre Senador pm· Serg-ipr, o marechal Siqucirn de Me· 
twzes, umu das figuras ela maior relevo, de real c incoutcsta· 
vcl destaque na campanha de Canudos . 

• rustificada, pois, <·lllbora succintamente, a petição que 
ora envio :\ Mesa do S< ·mdo, peço so.in ella enviada !ts Com
missões r!e Mm•inhn c Unerru e de Finanças, esperando que 
estas Commi~sões lomcm-n'a na devida consideração. 

Tenho dito. (Mnit(• .bem.; ·rnu·ito liem.) 

( •) Este discurso nüo foi revisto pelo orador. 
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Vem ú mesa, é lido o rcmetlido ú" Commissões d<J Mari
nha e Guor·r·a e de Financas o seguinte 

1\EQUER!MENTO 

. De DD. Aurelinna e Maria José de Oliveira, it·mãs legi
timas do J'alleeido alferes do Exercito Antonio Wunderley de 
Oliveira 'J'ruvasso~, pedindo revet·oüo da pensão de ,moutcpio 

·deixada ú sua i'inuilu miie, D. Clolilde Joseplliuu de Olivem1, 
por ac]uollc ol.ficlul, m01'Lo en1 canudo:;, em HWS. 

o Sr. Sá Freire ("; - Sr. Presidente, de accórdo com o 
disposto no ar·t. 4.9 do ftegimcnlo, venho solicitar de V. E:t. 
a nomear;iio de uma nova Commissiio Especial para dar pa
r.e.ccr solJL'O o projecto de Codi:;o Commercial. 

l'rceiso, pol'lím, dizer ao S~;rnrdo que a Commissüo nomea
da ua legislutum passada !JL'ucurou cumpri!· o seu dever, 

· provideneiundo no sentido de ~onse:;uir a obse1·vunciu do Re
gimento espcoiul, approvado velo Senado, o qual determinava 
fossem r·emcttidos pt·ojectos de Codir;o Commercial ás seguin
tes col'paracões: Supremo 'l'ribunal.Federal, juizes seccionaes, 
Tribunacs ::lur•oriores· do DisLricto .Federa] e juizes, tribunaes 
dos Estados,' J'a~uldades de direito, l'residentes dos Estados, 
Associações Commcrciaes; Instituto da Ordem dos Advogados 
BraxiloiJ·os, ig-u[\eS corporações dos Estados e u diveros juris
consultos. , 

Achando-so quasi esgotada a primeira edicão do projecto 
do eodig-o, pe('O tambcm a V. Ex. que por intermedio da 
Mesa providencie no sentido de serem impressos mais alguns 
exemplur·es, aJ'im do que a Commissão possa satisfazer á so
!icitacüo de illustr·es .i urisconsultos brazileit·os, que altamente 
n•os prestarão as luzes do seu espirito esclarecido e p1·atico, 

Aproveito ainda. a. opportunidade de me achar na tribuna 
para solicitar da digna. Commissüo, ú qual foi distribuído () 
projecto sobre os emprestimos ~xternos dos Estados, que dê 
seu parecer sobre tão momentoso assumpto. Sabe V. Ex. que 
a primeira discussão do projecto que tive a honra de offerecer 
á consideração do Senado jtí deu causa a alguns brilhantes 
discursos, combatendo-o, sob o ponto de vista constitucional. 

Siabe lambem V. Ex. que na presente legislatura cum
pre ao Senado e á Camarn providenciar sobre nssumptos di
versos, e tanto é assim que .iú. se ouve J'allnr na refo'rma da 
lei eleitoral, idéa que desde já applaudo. 

Cogita-se de. resolver sobre o proJecto de Codigo Com
marcial e ho.ie, na Camaru, já se estuda tnmbem e se discute 
a reforma do Regimento sobre as votacões dos orçamentos. 

( •) Este discurso não foi revisto pelo wador. 
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Si o Congresso Nacional, na presente legislatura, se acha 
disposlo tt providencia.!' sobre lüo impot·lant.es assumpt.os, nós, 
o Senado, níio podemos dcixur passar esse momento oppor
tuno, sem concilnr a Gamam elos Depulados a concluir t\ vo· 
taçijo do Codigo Civil. 

Terminando, pois, peço 11 V. J~x. cru e se digne de nomear 
a Commissão que lem de conLinum· a Jazer os esludos sobre 
o Codii'!O Commcrcial, mostrando assim que o Senado eslú dis
posto a analysat· com cuidado este assumplo. 

Era lunto quanlo cu Linha a dizer ao Senado. (Jliuilo · 
bem.; muito bem.) 

O Sr. Presidente - J~m virtude do art,. 1,9 do Itegimento, 
a Commissão nomencla para cst.udnr o pro,icclo do Codigo Com
mcrcinl foi exLinela eom a nova legislalura. Em vista disto, 
deve V. l~x. npresenlm• um t•cqucrimenlo por escriplo, por
que LJ·ala·se de num Commissão nova. V. Ex. requeira d~
clar~ndo_logo o numero dos membros que a devem compôr, na 
conJormidade com o Hegimento. 

Vem ú Mesa, é lido, apoiado, posto {)Ul discussão, que se 
encerra sem debate, ficando adiada a votaoão por falta de nu
mero, o seguinte 

REQUERIMENTI) 

u de 1015 

«Hequoil'O a nomcac;üo de nma Commissão composta de 
nove mel!lill'as, para dar parccct• sobre o proJecto do Codigo 
Commcrcla!. 

SuJa das sessões, 2u de juuho do 101G. - Sá F1•ei1•e.» 

ORDEM DO DIA 
. . 

O Sr. Presidente - A ordem do dia consta da votação de 
materins encerradas. 

Não havendo numero para se proceder a essas votações, vou 
levnntm· a sessão, designando pm•a ordem do dia da amanhã: 

' . 
Vota,ão em discmssüo unica, du t•equcrimcnto n. i3 do 

1 O !li pedindo a nomeac;üo de urna Com missão de novo membros 
pum dar parecer sobre o pc•o,jccto do Codigo Commercial; (Do 
~r. .Stt Prch·e. ) 

• 
Votação; cm discussão unica, do requerimento n. 3, ·de 

1915; solicitando in!'ormuçues no MinisLerto da Viação. acerca 
das :u;stl':ldas de Ferro Baur1'1 '' Corumbli. de Goyuz, Ma
àcirn-Mamoré c Leopoldina Jlnilway (do 8-r. Pi1•es Jo'm·reim); 

Votação, cm discussão unica. do rc~ruerimenlo u. lc, de 
1015, solicitando do Ministerio ela Viação cópia elo relataria 
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apresentado pelo eng~nheil·o .Tosé Luiz 
Eslrada de Ferro de Baurú no Porto 
Piras Farrei1•a) ; 

Baptista sobre a 
Esperança (do Sr. 

Votação, cm discussão unicu, do parecer da Commissão 
de Finanças n. 55, de 1015, pedindo a audiencia da de Jus
tiça c Legislar;ão sobre a proposição da Camara dos Depu
tados n. 125, de -lDJ o, que :mtoriza a abrir, pelo Mini~terio 
da Vin(.'ão e Obras Publicas, o credito especial de 32:162$883, 
Jlil!'a pagm• os vencimentos devido,; nos i'unccionarios aposen
tados dos Correios da Republica Antonio Bezerra Cabral c 
José Bellamlino .l•'er·reim dn Silva, sendo 23:325$ ao primeiro 
e 8 :83i$883 ao ultimo; 

Votação, em discussão unicn. da parecer da Commissão 
de Finanças n. 5G, de 1915, pedindo a audiencia da de .Tus
tiça e Legislação sobre n proposição da Camara dos Depu
tados n. 101, de 1911. que autoriza n abrir pelo Ministcrio 
da Fazenda o credito de 5:000$, para pagamento a Raymundo 
Augusto i\Jaranhiio; 

Votação, cm discussão unica, da resolução do Congresso 
Nacional. velada pelo Sr. Presidente da Republica, que con
cede um mmo de licenlm a '.J.'ancreclo Gonçalves Ferreira, cal~ 
lector federal em 'l'orl'e, Estado de Pernambuco (com parecer 
cont1·al'·io da Com.m-issüo de F'ina.nças); 

V o tução, em discussão uniea, do parecer da Commissão 
de Finanças n. 1,2, de 10.15, opinanclo que seja indeferido ore
querimento cm que Dario Carlos da Cunha, funccionario do 
LaboPatorio Chimico Pharmaceutico Militar, solicita um anuo 

. de licença para tratamento de saude; 

Votação, em discussão unica ·do parecer da Commissão 
de Finanças n . .\·3, de 1915, opinando que seja archivado o 
requerimento cm que Luiz de Oliveira e Silva. conferente 
de descarga da Alfandeg·u dó Rio de Janeiro, pede aposenta
doria nesse cargo; 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. O.\, de 1 OH, autorizando n concessão de um 
anno de licença, sem vencimentos, ao Dr. Antonio Pedro Pi
mente!, inspector sanitario da Directoria Geral de Saude Pu
blica (com parace1• fav01·avel da Commissúo de Finanças); 

Votação, om 2" discussão, do projecto do Senado n. 9, de 
-!ú-13, fixando os vencimentos dos !'unécionarios dos Correios 
do Acre (com. Jla!'ecer eont1•m•io da Comm-issão ,de Fi
nanças); 

Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 19,· 
de JO!It, del.CI·minnndo que os inJ'cr·iores elo Exercito que i'o
r·am dispensados ele picadores se,iam graduados no posto de 
scgundos-lcncnles intendentes (offerecido pela Commissüo 
de M m·inha c Gtte1'1'a c com pm•ecer contJ·ario da de Fi
nar~ças) ; 

• 
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Votação, em 2' discussão, da proposição da Cnmara dos 
Deputarias n. 73, de 1 011,, que extinguo o Jogar de segundo
tenente picador· nos cor·pos monLndos de que trata a lei nu
mero 1.800, do 1908 (com parece1·es da Oommissao de Mari
nha e Gnerra o(ferecenrlo emenda e contrario da de Fi
nanças); 

Discussão unica do parecer da Commissão de Policia n. 54, 
de I 015, opinando que se.in eoneodida a licença solicitada pelo 
Sr. Senador Araujo Góes; 

Continuação da discussão unicu da emenda do Senado á 
proposição da C:unar·a dos Deputados n. G2, de 1013, abrindo o 
credito de 52 :GOO$ supplomcntar 1t vei·ba-Aifandegas-do OJ'
~~amento desse anno. para pagamunto de mais 20 guardas 
augmrmlndos na Alfandega de l'orto Ale:;re (com parecer con
trario da Cornm'issúo de Finanças) ; 

2'' discussão do projecto do Senado n. tO, de 19H, man
!lando adoptar rcgt·ns pnra a <lirculacüo internacional e inter•
estadual dos atitomoveis conforme o convenio celebrado em 
11 rJe outu!Jr·o de 1 \H ·J (com pqrecc1•es {nl!oraveis das Commis
sões de Obra.' Publicas e de Oonstitui(:üo e Diplomac·ia ) . 

.Levanta-se a sessão :\ 1 hora e 50 minutos. 

ACTA, EM 26 DE JUNHO DE 1915 

PRESIDENC!A DO SR, URBANO SANTOS, PRJ!SIDJ!NTE 

A' 1 hora da tarde ncham-se presentes os Srs. Pinheiro 
.Z\!achadn, Prrlr•o BorA<J~, If<'l'eilio Luz. ·Prreira Lobo, Lopes 
Goncalves, Silverio Nery, Ar-thur Lemos, Costa Rodrigues, 
Mendes de Almeida, José Euzobio, Abdias Neves, Pires F'lr
reirn, Ribeiro Gonçalves, Antonio de Souza; Guilherme Cam
pos, Doming-os Vicente, .Miguel de Carvalho, Adolpllo Goi•do, 
Alencar Guimarães e Viclol'ino Monteiro (20). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Me
tello, Tnclio do Brar.il, J-nuro Sodré, Francisco Sú, Tllomaz 
Accio!y, ,Torto .Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio 
Pesso~, Wal fredo J-enl, R.iheiro do Britto, Araujo Góes, · 
Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, 
Ruy Barbosa, Lui7. V innnu, José Marcellino, Joi'io Luiz Alves, 
:Bernnrdino Monteiro. Nilo Peçanbn, Erico Coelho, Augusto de 
Vasr.once!los, .~lr.inrlo Gnnnnhal'n, S:l Frr.il'n, .Francisco Snlles, 
Burno rio Paiva, Dernarclo Monteiro, Pmncisco Glyccrio, Al
fl'edo 1\llis, Gom.up;n .Tn)'mc. T.r.opoldn rle Bul1rõcs, A. A7.credo, 
,Tosrl ~lurtinho, Gcnm·oso 1\!nrquos, Viria! nnmos e Abdon Ba
ptista (37). 
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O Sr. 1" Secretario dcelora que não lia expediente. 

O Sr. 3 · Secretario (servindo de 2') declara que não hn 
pareceres. 

O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 20 Srs. 
Senadores, não póde baver sessão boje. 

Designo pura a sessão seguinte a mesma ordem do dia 
marcnrJn para hoje, isto ó: 

Vola~fin ••Ju discussiio unica, do requerimento n. 5 de 
I91ií pediudo a !llliiH•a.;ão de uma Commissão de nove rnemhros 
para da!' pai'''""'' ;;oiH''' o pro,jPelo do Codigu Uornmercial; (Do 
Sr. Sá Frei l'f~. ) 

Votar;iio, em discussito unica, do requerimento n. 3, de 
·19'15, solieitnndo informações no MinisLerio da Viação, acerca 
das E;;ll'ndas tJe :Ferro Bauri'J a Corumbá, de Goyaz, Ma
deira-1\lamorl) e Leopoldina Hailway (do Sr. Pi-reR Ferreira); 

Votação, ·cm discussão unica, do requerimento n. 4., de 
i191ií, solicitando do Minist~rio da Viação cópia do relatorio 
apresentado pelo engenheiro ,José Luiz Baptista sobre a 
Estrada de. Fel'!' o de Baurú ao Porto Esperan('la (do Sr. 
Pire• Pe1'1'e·ira); 

Votaçã<l, em discussão. unica, do parecer da Commissão 
'de Financas n. 55, de -19!5, pedindo a nudiencia da de Jus
tiça c Legislação sobre a proposição da Gamara dos Depu
tado~ n. !25, de 101-1, que autoriza a abrir, pelo Ministerio 
da Viação e Ohrns Publicas, o credito especial de 32: !G2$883, 
para pagat· os Yoncimentos dt!vidos aos funccionnrios aposen
tados dos CorJ•eios da Repi1h!im1 Antonio Bezerra Cabral e 
José Bellnrmino Fet'l'-'irn·dn Silva, sendo 23:325$ ao primeiro 
e 8 :S:l7$8S:J ao ultimo; 

Votnt'ã,o, cm diseuRsfio unica, do parecer da Commissão 
i:Je Finnn~as n. 5G, de 191ií, pedindo a audienc1a da de Jus
tiça e Le;:isl:Jçiío sobre a proposição da Gamara dos Depu
tados n. 101, de 1011, que autoriza a abrir pülo Ministerio 
da .Fazenda o credito de 5 :·000$, paro pagamento n Raymundo 
!1\ugust.o :llnranhão; 

Votar)iiO, em discussão unica, da resolução do Congresso 
Nncional, vetada pillo Sr. Presid·r.nte da Republica, que con
cede um anno. J!e licrnca n Tnneredo Gonçalves Ferreira, col
lectm· fpf]rrnl r•rn 'J'Dl'l'C, Estado de. Pernpmbuco (com pa1•ece1' 
cont1'al'io ''" Comm'issao de Finanças): . . 

VoLar.ao, únl disenssfío unicn, do parecer da Commissão 
\ie Financas n. 1,2, de IDlií, ·opinando qu-e seja indeferido o 
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requerimento ·em que Dario Carlos da Cunha, 
do Lnboratorio Chimico Pharmaceutico Militar, 
anno de JkcJH;a pura Lralnmenlo do saHclo; 

funccionario 
solicita um 

I 

l'otacüo, em discussão unica, do parecer da Commissão 
de F:inancns n. ·13, de 1D':l5, opinando que se,ia archivado o 
l'cquerirnento cm que Luiz de Oliveira . e Silva, conferente 
de descarga da Alfandega do Rio de Janeiro, pede aposenta
doria nesse cargo; 

Votacão, em 3' discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. Q·.\, de WH, autorizando a concessão de um 
anno de licença, sem vencimentos, no Dr. Antonio Pedro Pi
mente!, inspector sanitnrio da Directoria Geral de Saude Pu
blica (com pw•ece1' (avoravel da Commissão de Finanças); 

Votação, em 2" discussão, do pro,iecto do Senado n. 9, de 
11913, fixando os vencimentos elos :runccionarios dos Correios 
ao Acre (com parecm• contml'·io da Commissão de Fi
nanças); 

Votacão, em 2' discussão, do pro,iecto do Senado n. 19, 
ele ·!OH, determinando que os inferiores do Exercito que fo
J·nm dispensados de picado1·es sejam graduados no posto de 
segundos-tenentes intendentes (of{e1•ecido pela · Commissão 
de ,l!a1•inha e GueJ'1'a e com pm•ece1• contra1•io da· de Fi
nanças); 

Votnoão, em 2' discussão, dn proposição da Gamara dos 
Doputados n. 73, de 1911, que extingue o Jogar de segundo
tenente picador nos corpos montados do que trata n !~i' nu
mero 1. SGO, do 1008 (com pareceres da. Commissão de Mari
nha e · Guerra o{(erecendo emenda e contrario da de Fi-
nanças) ; · 

Discussão .unicn do parecer da Commissão de Policia 
n. 5~. d·e 19!5, opinando que se,ia concedida a licença solici
l.adn pelo, Sr .. Senador Arau,io G6es; 

C'ontinuncão da discussão unica da emenda do Senado ú 
proposiçilo da Gamara elos Deputados n. 02, de !9!3, abrindo 
o credito de 52.;ü00$ supplementar ú verba - Alfandegas -
do orçamento desse anno, para pagamento do mais 20 guardas 
augmontados na Alfandega do Porto Alegre (com parece1• con
l1'ario r/e Comm.i.~.~ão de Finanoas) ; 

2' disc,ussiío do pro,icctn do Senndo n. 10, de 1011, man
dando adoptar r·ogras para a eirculncüo internacional o inter
estadual dos aul.omovois -conformo o convenio celebrado 'ilm 
H de outubro de 19'11 (com. pm•ecaJ•es favoraveis das Com
missões de Obras Pnúlicas c de Constitnioão e, Diplomacia) 1 

,, 
' . ' 
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30" SESSÃO, EThl 28 DE JUNHO DE 1915 

Pl\!lSIDENCIA DO SR, lJIUJ,~NO SAN1'0S, PRESIDENTE 

A' J hora da tardo abre-se a sessão, a q1<e concorrem o~ 
St·s Pinheiro ~!achado, Pedro Borges, Hercilio Luz, Pereira 
Lobo, Lopes Gonçalves, Silverio Nery, Indio do Braisl. Arthm· 
Lemos, Costa llodrigucs, ll!endes de Almeida, Abdias Neves, 
Pires Forreira, Hibeiro Gonçalves. Antonio de Souza, Eloy de 
~ouzn, Epilaeio Pessoa, Walfredo Leal, Raymundo de Mi
rnrida, Guilhdt•me Campos, Dominglos _Vicerrte, João Lu;z 
Alves. Bernardino ~fonteiro, ~liguei de Carvalho, Erico Coe
lho, Sá Fre'irr., Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Gonzaga 
Jayme, Leopoldo de Bulhões. José Murt.inho, Alencar Guima
rães, Vida! llt1mos e Victorino Monteiro (33). 

' Deixam dç compareco·r com causa justificada_ os Sr~. 
Metollo. Lauro Sodré, Francisco Sá, Thomaz Acct·oly, JO'lO 
Lyra. Cunha Pedrosa, Ribeil'o de Britto, Amu.io Góes. Gomes 

· Hibciro, Si queira de i\lene?.es, Ruy. Barbosa, Luiz Vianna, 
José Marcellino, Nilo Poçanha, Augusto de vasconcellos, Al
r.indn Guanabam. Francisco Salles, Bernardo Monteiro, Fran
cisco Glycerio, Alfredo Ellis, A. Azeredo, Generoso i\la!'ques 
r: Ahdon Baptista (24) . 

São lidas, posta em discussão e, sem debate, apJl'rovadas 
ns actas da sessão anterior e ela reunião de 2G. 

O Sr. i" Secretario d:í conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Presidente rio Estado do Ceará, offerecendo um 

oxcmplat· da colloccilo das leis do Estado, promulgadas em 
·101.3. - Inteirado. 

Do S·r. Govcrnndot• do Estado do Pnrú, agradecendo n ' 
communicnc.ão do Senado, ele ter sido eleita a sun mesa. -
Inteirado. 

~relegrammns: • 
Da familin do ex-Senador Gab!'iel Snlgndo agradecendo 

os rlemonst.rnções de pe?.ar do Sennda, manifestadas por Ol!
~nsifio do fnlleeimcnto de seu d10l'e.- Intoimclo. 

Do St·. Americo Guimnr5cs. 2" Vice-Presidento do Estado 
elo Pnrnnú, communicando ter assumido o exercício do carg-o 
elo presidente, clurnnto a nusencin do Sr. Cnrlos Cavnlcnnt!J. 
,.... ln L.~!~ndo.. · . __ .•.. 
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O Sr. 3" Secretario (.wrvindo de 2") declara· que niio ba 
pni'tJCCl'CS, · 

O Sr. Presidente .lê o seguinte 

Relataria 

• Srs. Senadores- Verificou-se na data constitucionn} a 
solemuidade d~ allerl.uJ'a da sessão. legislatiVa de i9H, ulLIIDil 
da H" legislatura do Congresso Naewnnl. 

A 5 de maio deu o Senado inicio aos trabalhos ordinarios 
pela consliLui~ão da sua Cmnmissiio de Policia, reelegendo .o 
l:lr. Senador l'inheil'O Machado para o cargo de Vwc-Pr.esl
dentc, elegendo para os de 1", 2", c '3" Secretarias respocLivB
mente os S1•s. Senadores At·aujo Góes, Pedi'O Borges c Met~llo, 

1 que oecupavam os de 2", 3~ e .\'', e para o de o\ · Secretarw o 
Sr. Gonzaga Jayme. 

A ô e 7 de maio foram eleitas as demais Commissões per
manentes. 

Rléf'..ONIIF.CIMEN'l'O DE PODEJ:(ES 

Na sessão de 5 de maio foram reconhecidos Senadores os 
.Srs. Serapião de Aguiar c Mello, .eleito pclo.Estado de SCI:gipe, 
a 11 do dezembro de 1013, para preencher a vaga que deL'l:ára 
o Sr. Coelho e Campos; e Eloy de Souza, eleito a 1 de marco 
do mesmo anuo, pelo nio Grande do Norte, para preencller a 
vaga do Sr. Ferreira Chaves. . 

O primeiro tomou assento naquella datn e o segundo a 8 
demaio. · 

PROJEC'l'OS, PROPOSIÇÕJlS, VÉ1'0S E PARECERES 

Durante a sessão legislativa passada foram submetiidos 
:\ eonsidernr;.ão do Sr,narto :!2 projectos de iniciativa, dos Srs. 
Senadores, '130 proposir}ões da Gamara dos Deputados, i9 mitos 
oppost.os pelo Prefeito a resolur)ão do Conselho Municipal. e 
2'1 rcquorimcato:; a I:eprescntncõcs de procedencias diversas. 

As Co111missões · permaneu tes emit.Liram, 211 pareceres 
sendo: 1\ de l"innur)as 110, a de Redacção 3G, a de Constituição 
e Diplomacia 28, a de Marinha e Guerra J!,, a rle Justioa e Le
gislilcão 12, a de Policia quatro, a de Pode1•es quatro e a de 
Obras Publicas Lres. · 

Constam da synopsc annexu ao presente relataria, pen
dendo de deliberacllo: quatro resoluções votadas pelo Presidente 
da llepublica, :!GO projectos, 150 proposicões da Gamara dos 
Deputad,os, qu:ttt·o pareeeres daR Commissões, dous decretos do 
Poum· l;xer"utwo,. tJ'DS actos do mosmo Poder relativos no 
.Corpo Diplomatiqo, 20 ·vétos do l'rel'oiiu, trus ol'i'icios e Lole-
grammas u áG requerimentos diversos.. · 
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Das U.l resoluções legislativas enviadas ú sancçiío, 89 ,o 
!oram pelo Sentido c 22 pela Gamara dos Deputados. O Presi
dente .da ltepublico. negou sanccílo ás seguintes: 

Revogando o art. 335, do decreto n. 9 .263, de 28 de de
zembro dei 1911; 

. Concedendo o •certificado de engenheiro militar aos 
·alumnos que concluírem o curso pelo regulamento de 1903; 

Mandando foR sem conservados pelos escrivães OS nrch i vos • 
dos respectivos cartorios. 

Além das mencionadas acima, o Senado enviou ao Presi
dente da Republica, para serem publicados, quatro resoluçGes: 
as que prorogaram até 3 de outubro, 3 de novembro, 3 e 31 
de dezembro, a scssão legislaUva; e uma para ser p!'omulgada: 
a que appvova os actos do Jloder Executivo, durante o estado 
de sitio.· 

])entre os varios assumptos que prenderam a attenção 
desta Camarn, podem destaear-se os seguintes': autorização ao 
Governo para ·contrahir ·um emprestimo externo, a responsabi
lidade da União nos emprestimos estaduacs, a reforma do mon
tepio dos funccionarios. publicas,· a moratoria decretada em 
consequencia da conflagracüo européa, a emissão de papel 
moeda e os orçamentos. 

ORÇAMENTOS 

Apenas quinze dias teve o Senado, na sessão de 1914, 
para fazer o estudo dos orçamentos e collnborar na sua com
posicão, pois. quo só a 16 de dezembro lhe !legou o primeiro 
dos proJectos, em que se subdividr a lei oroamcnt.aria na sua 
phasc de elaboração. Esse primeiro pro.iecto 'foi o de fixação 
dns despczas do Ministerio dns Relações Exteriores. 

Nilo obstante, porém, essa extrema exiguidade de tempo 
conscgúiu introduzir cm qunsi todos os pro,icctos all.eraçiies, 
que nu sua maioria -fO!'Rm acccilns pela Cnmnrn dos Deputados . 

. Outro tanto não lhe •foi dado :fazer com n lei da receita, 
sobre cu.io pro.iect,o s6 pàdc pronunciar-se a 30 de dezembro, 
quando não lho era mais passivo! outra deli)Jeraciio que não a 
de approval-o integralmente. 

f,ICENÇAS 

Durante n sessão lcgislat.iva obt.ivomm lir.cncn para deixar 
de comparecer temporariamente nos trabalhos do Senado os 

· Srs. Senadores Antonio de Souza; Josú i'ilarcollino, Antonio Aze
:redo e Muniz Freire·: 
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DENUNCIAS 

• No correr da passado sessão legislativa renunciaram ao 
mandato ·de Senador: 

O Sr. Felippe Schmidt por haver assumido o cargo de 
Governador do Estudo que aqui representava, o de Santa Ca-
tharina; · 

O Sr. Oliveira Valladão, tnmhem por haver assumido 
o cargo de Governador do Estado de que era aqui represen-
tante, o de Sergipe; · • 

O •Sr. Tavar•es de Lyra, que representava o Rio Grando 
do Norte, por ter, a IG ele. novnmbr•o, assumido o cargo ele 
Ministro da Viacrw c Obras Publicas; 

E, finalmente, o signal.ur·io ,deste r•clalorio, por se haver 
empossado. no ele Vice-Prcsidcntc ela Republica. 

FALLEC!MENTOS 

Duas perdas muito sensivcis soffreu o Senado no de
curso da sessão lc::;islativa passada com o fnllecimenf.o dos 
illustres Srs. Feliciano Penna, Senador por Minas Geraes, o 
Segismundo Goncalves, Senador por Pernambuco. 

O do primeiro occorrcu a 8 ele ,julho do anno passado e 
o do segundo a 25 de ,janeiro deste anno. A' memoria, de 
ambos. prestou o Senado todas as homenagens que o seu Re
gimento lhe facultá. 

Fundo pezar ·Causou· tambem n esta Camara o fa!leci
mento dos ex-Senadores Dr. Bernardino de Campos, Dr. Ma- · 
noel Duarte e coronel .Toaquim Sarmento. · 

A' memoria dos tres prestou por sua vez o Senado as 
devidas homenagens, levantando a sessão c consignando na 
neta um voto de pezar. 

VOTOS ·Dll PEZAD 

Além das manifestações motivadas pelo:s fallecimentos 
a que acabo de àlludir, outras demonstracões de mngua teve 
o Senado ensejo de dar. . . 

Assim é que das actas dos seus trabalhos consta a in
serciío dos seguintes votos de pezar: 

Pelo fallecimcnto do desembargador Lima Drummond, a 
t•equerimento do Senador Stí Freire; 

Pelo do Deputado 'Christino Cruz, a requerimento do Se-
nador Mendes de Almeida; . 

Pelo do almirante Pinheiro Guedes, a requerimento do 
Senador Pires Fer·rcirn; · 

Pelo dos almirantes Al'thur de .Taceguny e Polycarpo de 
Barros, a rcqum·imcn to dos Senadores '.rené e Alfredo Ellis · · 

Pelo do marechal Luiz Mendes de Morn,es, a requerimentÓ 
4q S.eni!dOJ: ~dolpho ,Gordo; · · 

.. 
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Pelo do general Rodrigues do Salles, a requerimento do 
Senador Pires Ferreira. . . 

Outras munil'estaoões de pczar me cabe mencionar aqu1 
motivadas por tristes acontecimentos occorridos fóra do nosso 
paiz c ás quaes o Senado deliberou associar-scr. 

Contam-se no numero dessas mani!'cslaoõcs os votos de 
pezar insorlos cm acta pelo assassínio do príncipe herdeiro 
da ·Austria e da sua esposa, a requerimento do Senador Mendes 
ele Almeida; c pelo terremoto que tantos milhares de vicUmas 
fez na Italia, destruindo a cidade de Avezzano. 

Ha finalmente a registrar as manifestações do Senado por 
motivo do fullecimento do Sr. Dr. Saenz Peiia, benemerito 
Presidente da Republica Argentina, e logo cm seguida do 
Sr. general D. _Julio Roca, oult·o eminente estadista da nação 
irmã, os quaes conquistaram a· veneração dos brazileiros pela 
sua grande contribuição cm fo.vor da paz americana. E além 
dessas. ainda a munifcstac;ão por motivo do fallecimento do 
papa Pio X. . · 

Em todas essas occasiões o Senado votou a inserção na 
acta de voto de pezar ou levantou a sessão. 

PREENCHIMENTO DE VAGAS 

A 20 de julho foi reconhecido Senador pelo Estado do 
Rio do Janeiro o Dr. Erico Coelho, eleito para preencher a 
vaga que se abrira com o fallccimento do Dr. Francisco Por
tella. A 23 daquelle mer. o novo Senador prestou o compromisso 
o tomou assento. 

Em oonsequencia dos fallecimentos e renuncias a que 
acima mo refiro, seis novas .vagas se abriram no Senado. 
Apenas uma dellas foi logo preenchida~ a do-- general Oliveira 
Valladüo, para a qual. o Estado do Sergipe elegeu o Dr. Josó 
Joaquim Pereira Lobo, -que foi reconhecido a 24 e tomou as
sento a 25 de dezembro. 

As eleições para pr•eenchimento das demais realizaram-se 
a 30 de Janeiro do corrente anno, juntamente com as eleições 
gerues pura a renova cão do terço d'o Senado. · 

RENOVAÇÃO. -DO 'l'ERÇO 

A 30 de janeiro do corrente anno realizaram-se em toda 
a Republica as eleições pura renovação da Camura dos Depu-
tados o do ter.oo do Senado. . ' 

'O Senado só agora concluiu o· julgamento das eleições- dos 
.seus membros. 

CONGRATULAÇÕES 

ReguladoR os í'nctos que dct•am causa nos estremeêimontos 
das relações diplomaticas ontró os Estados Unidos da Americu 
elo Norte e o Mexico, o Senado, l)Or iniciativa do Senador 

/ 
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Mondes. de Almeida, deliberou inserir na acta um voto dei 
eongmtulações com. a flupubl i cu Arr;cnlirm c o Chile pelo re
sultad.o feliz da intervenção que, com o. Brazil, fizeram junto 
duquelles paizes,: para o fim de assegurar a paz entre elles •. 

SESSÕES SECRETAS 

Tres sessões secretas realizou o Senado no correr da 
sessão legislativa passada e duas durante a sessão extraor
dinur·in deste anno: 

Na primeira, realizada a 9 de maio, approvou a nomeacã.o 
do Dr. Jesuino Ubaldo Cardoso de Mello, para o cargo de di
r·ector do Tribunal de Contas c a do Dr. Francisco Regis de 
Oliveira, para o cargo de embaixador do Brazil em Portugnl; 

Na segunda, a 20 de junho, referendou os actos as
signados pelo representante do. Brazil na Conferencia de 
Watihington, celebrada cm maio de 1911, para protecção da 
propriedade industrial; 

Na terceira, a l~ de setembro, approvou os actos 'assigna
dos pelo J'Cpt·csenlanle do Brazil na Conferencia Internacional 
colcbmda cm Washington, em maio de 1911, para protecção 
da propriedade Jittcraria; · 

Na quarta, a :L de fevereiro de 1915, approv.ou a no
mcauão do Dr. Viveiros de Castro, para o cargo de Ministro 
do Supremo 'l'ribunnl Federal; remoção do eriviado extrn
Ol'(linnrio e· "Iinistro Plenipotenciario, Sr. Gurgel do Amaral, 
da legação do Pat·aguay para a legação da JI.ollanda; jlromooão 
do Sr. Guerra Durval a enviado extraordinario e Ministro 
Plcnipolenciario no Parngmiy; promoção do Sr. J. Murinelly 
a Ministro Residente na Columbia; c a Convenção Litteraria, 
Scientif'ica c Artisticn, celebrada entre o Brazil e a Franca; 

Na quinta, a 8 de ·fevereiro, approvou a n.omeação do Dr. 
AIJ't·edo Va!ladiio, para o cargo de director do Tribunal de 
Contas. 

SESSÕES EXTMORDINARIAB 

Sete vezes o Senado se reuniu extraordinariamente, cele
lll'ando sessões nocturnas, a 7 c -10 de agosto, para apressar 
o undnmenl.o dos projectos da moratoria c d~ emissão de papel
moeda, c a 2G, 27, 28, 29 e 30 do dezembro para a discussão 
dns pJ·o.ieef,os de areamento. 

Durante a sessão extrnordinaria do Congresso, realizada 
.h\ est.e o.nno, fez duns sessões nocturnas: a. :19 e 26 de janeiro, 
quando deliberava sobre o projecw de intervencão no' :Estado 
do Rio de Janeiro. 

COMJI!!SSÕ ES llSPECJAES E MIXTAS 

Na sessão de 19 de novémbro, o Senador Sá Freire reque
reu a nomeação de uma commissão especial com o encargo de 
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estudnt• o cmit.Lir pat·eeer \Obre ·o projecto do Codigo Gom
met·cial, que o Governo su!llltult.ura ú approvaçiio do .congl'll:;so. 

DoJ'eriLio fJCio Scuudo o rcquct·iment.o, foram nomeados 
pam wusLHuirom aquellu Commissão os Senadores Sú lo'reire, 
ArLhur Lemos, Mendes de Almeiua, Mello e Souza, EpiLacio 
Pessoa, ;João Luiz Alves, Bueno de Paiva, Alencar Guimarães 
o Leopoldo de Bulhões. 1 \l 

Na !le 2i de no\!embt·.o, a rec]Ucl'imcnto do Senador l\Ientles 
do Almeida, o Se~!'do r.leli!Jcruu convidar a Camaru dos Dqpu
luclos para u nomeação de uma Comrnbsüo 1\Lixl.a, tendo por 
objectiv-o indicar, baseada no exume.clos raclos, a:; providencias 
apropriauas á regulairzação do regimon penal do Bt·azil c do 
systcma penil.enciario, ele modo a que cessem os abusos e 
omissões actuaes. , · 

Feito o conviLe á Cainara, o Senado aguarela a communi
ca~.ão de haver ella annuido, aJ'im de serem nomeados os Se
nadores que elevem fazer parle da alludida cornmissüo. 

Anteriormente, a 15 'de Julho o Senado acquic;ceu a urna 
pr-oposta do Senador Raymundo de Miranda, para a nomr.açüo 
de ·uma .Comrnissão i\lixla, elo quat1·o Senadores e seis Depu
lados, .que estudasse os contractos de arrendamento das es'
Lt·aclu; de ferro naoionaes c propuzesse as medidas acaulela
rJoms do patrimonio nacional e dos interesses da Uniüo. 

A IG de ,julho ofl'iciou-se á Camara dos Deputados pm·a 
a eonsl.ituióão dessa commissão. 

Pour:o depois a Gamara respondia· communicauclo haver 
annuido ao eonvile e nomeando. para fazer parle da com

' missão os· Deputados Agripino Azevedo, Natalício Camboim, 
Octavio i\!angabcim, Jacques Ourique, Aluar Prata e Simões 
Lopes. · : 

Por seu lado esla Camar·a ficou representada na eommissão 
pelos Senndore; Raymundo de Miranda, Epilacio Pessoa, Oli-
veira Valladüo o Thomnz Accioly. · 

Do conformidade com o art. '140 do 'Regimento, it e:ds-· 
tenciu. dessas comrnissões findou com a legislatura em que 
foi·am constituidas. · 

VISITA 

A -1 ele novembro o Senado recebeu uma visita especial 
do Dr. \Venceslau Brnz, então seu Presidente, que veiu tm
zcr nos membros desta Gamara ns suas despedidas, por estar 
em vesveras. de assumir o cargo de Presidente da Republloa. 

Para rocebei-o; o Senado suspendeu a sua sessão, tendo 
.antes o Presidente, a requerimento do Senador A. Azeredo, 
nDmenclo para ir-lhe no encontro e acompanhai-o á sabida a 
seguinte com missão: A. Azereclo, Pinheiro Machado e Pires 
Ferreira. 

Ainda á requerimento do mesmo Senador 'por Matto 
Grosso, uma uotra commissão foi nomeada para retribuir a 
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visita em nome do Senado. Compuzeram-nn os Senadores A. 
Azeredo, Pinheiro Machado; Pires Feri•eira, F. Glycerio, S(l 
I<reire e Arthur Lemos. 

SESSÃO llX1'RAORDINA!t!A 

Convocado pelo decreto do Poder Executivo n. H .1J08, de 
1 .do janeiro do corrente anno, o Congresso se reuniu em sessão 
ex1raordinaria para deliberar sobre o pedido de intervenção 
que dirigira ao Governo o Dr. Feliciano Sodró, eleito Presi
dente do Estado do Rio de .Taneiro, afim de ser empossádo 
nesse cargo. 

Submeiiido o caso á Commissão de Constituição· e iDiplo
macin do Senado, formulou ella um projecto de lei autori
zando a intervenção para o fim que motivúra o pedid-o, prb
.iocto que mereceu a approvução desta Gamara o foi remettido 
1t dos Srs. Deputados. 

A D de fevereiro, a sessão extraordinaria se encerr-ou sem 
que sobre o alludido projecto houvess~ ainda deliberado a 

· outra Casa do Congresso. 

\ . CONCLUSÃO 

São estas, em resumo, Srs. Senadores, as informações quo 
vos posso prestar, obedecendo ao disposto no art. '15, n. · 15, 
do nosso Hegimento, declarando-mA, entretanto, p1·ompto a 
complotnl-as por meio de esclareCimentos mais minuciosos 
que julgueis necessario ou conveniente pedir. 

Senado Federal, 2'8 de junho de i9i5.- Urbano Santos, 
Presiden:te. · · 

. ·o Sr. Gonzaga Jayme (pela ordern) - Sr. Presidente, 
achando-se no edifício do Senado o Sr. coronel Eugenio Ro
dl'igues Jardim, Senador eleito e proclamado pelo Estado de 

· Gayaz, venho requere!' a V. Ex. a nomeação da Commissão 
que deve acompanhai-o ao recinto afim de prestar o. com
p!'omisso regimental. 

O Sr. Presidente - Nomeio para constituirem essa 
Comrilissão, os Srs. Gonzaga Jayme, Mendes de Almeida e 
João Luiz Alves. 

' (Introd-uzido no recinto, Jlresta, junta á Mesa, o com
pl•om:isso reoimental e torna assento o Sr. Euoenio Rodriaues 
Jardim.) · 

O Sr. Bueno de Paiva (•) -Sr. Presidente·, em uma das 
sessões de 1913, a requerimento do nosso ex-collega Sr. Dr. 
Muniz Freire, foi nomeada pelo Senado e Gamara dos Depu-

. '· (•) Este discurso não foi revisto pelo orador . 
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tados uma Commissiío mixla encnrrcguda de estudar os diffe
re.ntes projectos sob1·c u J•eJ'orma da lei eleitoral, em anda-
mento nus duas casas do Congresso. .. 

A Commissão nomeada PI'OCUJ'OU dar desempenho ao seu 
mandato e estudou os differentes projectos, apresentando lim 
l'elativamente ao alistamento ·eleitoral, que passou em duas 
discussões .e depende de paL·eccL·, para enti·ar em terceira .. 

· Não tivemos opportunidade de estudar, ou melhor, de dar 
cabai desempenho á. nossa missão, porque se appz·oxzmava a 
epoca da.S eleições federaes e não oL·a razoavel que pudessemos 
trabalhar no ultimo anno, quando não havia tempo para fazer
se a reforma do alistamento, que era a base prmcipal dos 
nossos estudos. · 

Como o nosso mandato terminou com o fim da legislatura 
passada; vimho requerer no Senado, de accôrdo com a Camara 
dos Deputados. nomei-e nova Commissão para continuar esses 
estudos iniciados.· 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO - 1'rata-se dCl um projecto 
novo? 

O S11. BrJENO ue P,IJVA - O que eu venho pedir, é a no- · 
meat,ãú de uma commissão para estudar os diffClrentes pro
jectos em andamento na Gamara c no Senado. 

0 Sll, VICTORINq, !lffrNTEIRO - Mas já ha um projecto.,, 
0 SR. BUENO DE PAIVA - Ha um projecto sobre alista

mento eleitoral, que foi approvado em. primeira e segunda 
discussões c que teve grande discussão aqui no Senado .. Sobre 
elle foram apresentadas diversas emendas. sendo novamente 
remettido, com as emendas, á Commissão, que sobre ellas não 
deu parecer. ' 

. Eu' não ·sei, Sr. Presidente, se produzirá resultado qual
quer reforma da lei eleitoral, desde que todo o mundo diz qu~; 
as reformas. sejam ellas quaes. forem, semppre deixam mar
gem a falsificações. Entvetanto, é nosso dever procurar me
lhorar nossas leis, e é isso que faca, confiante de que o Se
nado e. a Camara votarão uma lei que ·melhor ·consolide os 
direitos do eleitorado.· 
· Assim, apz·esento a V. Ex. o meu requerimento: 

Vem a M·esa, é. lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 6-1915 

Requei,ro que a Mesa do Senado entre cm accõrdo com 
a da 'Gamara dos Deputados, afim de ser nomeada uma Com
missão Mixt.a composta de quatro Senadores e cinco Depu. 
tados que, continuando os trnbnll1os já iniciados pela Com~ 
missãnl cu,io mandato Sll extinguiu com o tormo da leB'islatura, 

. Vol. lll a .. _ 
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estude os dil'fercntes projectos ol'ferecidos o cm andamento 
sobre a reforma eleitoral vigente c dê sobre elles o seu pa
recer. 

Sala elas sessões, 28 de junho de 1915. - Bueno de Paiva. 
\ 

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, peco a 
V. Ex. informar si ,iú teve resposta da Camnra dos 
Dcp\\tndos a ·~ommunicnçiío feita· pela i\!osn do Senado sobr·o 
requerimento meu. referente ú nomeariÜO do uma Com missão 
para estudl\t' a questão de ser modifi.cado o Processo Com
moreia! o rolalivamente. aos l.ribunn:cs infantis, requerimento 
por mim formulado em fevereiro ultimo, e, no ·caso contrario, 
!'e itero o meu podido. 

O Sr, Presidente - Informo a V. Ex. qúe a C amara: 
l\tl\da não deu resposta. · 

· Communico aos Srs. Senadores que •a commissão elli
carregada do promover a glorificação do Marechal Ploriano 
Peixoto veiu convidar o Senado· pura se flizer: representar 
nessa solemnidade, que se realizará amanhã. 

Para representar o Senado nessa cerimonia nomeio os 
Srs. Senadores Alencar Guimarães, Bernardino Monteiro e 
SHverio. N·ery. . .... 

ORDEM DO DIA 
' 

Votação, em discussão. unica, do requerimento n. 5, d~ 
-1915, pedindo u nomeação de uma 'Comrnissüo de nove mem~ 
bras plll;'a dar pa1·ecer sobre o projecto do Codigo Commer
cial. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Opportunamente a Mesa fará a no~ 
menriÜO dos Srs. Senadores quo d<:vem compôr essa Commis
são. 

Vo~a,çiio. en;r .discussão m·tica, do· requerimento n. a, de 
:1015, solicHnndo irii'ormncões ao 1\Iinisterio da Viuciio aoerca 
das Estradas dé Fet·ro Baurú a Corumbá, de Gayaz·;' Ma. 
deiru-Mamoré e Leopoldin,u I;\1\Í~\~a)[. . 

Appro.vudo. 
Votação, em discussão unica. do requerimento n. 4, d~ 

1915, solicitando do Ministerio da: Viacão oópiu do relatorio 
·ap!·esen~udo. pelo engenheiro José Luiz Baptista sobl'e !li 
Estraaa ·de Ferro de Baurú a Porto Espel.'lllilça. · 

Appro.vado. 
Votàcão, . em discussão unicu, do parecer da Commissão 

de Finnncns n. u5, do 10·!5, pedindo a audienaia da de JU!!-. 
tica o Legislação sobre a proposição da Gamara dos .Depu-

\ 
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tndos n. 12G, do !OH, que autorizo. o. abrir, pelo Ministeri-o 
m Viação c Obras Publicas, o credito especial de 32:162$883, 
paro. pagar os vencimcnlos devidoó' aos funccionnrios o.posen
tndos dos CDPrcios da ncpublica Antonio Bezerra Cabral e 
~José Bellnrmin,0 FcPrcirn da Silva, sendo 23:325$ ao primeiro 
e 8:837$883 no ultimo. 

Appro.vudo. 
Votncão, em discussão unicn, do parecer da Commissão 

de Finnncns n. 56, de 1015, pedindo a audiencia da de Jus
tiça o Legislação sobre n proposiciío aa Camarn dos Depu
tados n, 101, de 1911, que nutorizn o. abrir, peh:J Ministerio 
tia .Fazenda. o credito do 5 :000$, para pagamento a Raymundo 
Augusto Maranhão. 

Appro.va·do. 
Votnoflo. em discussão un.ica, do. resolucão do Congresso· 

Nacional, vetada . pelo Sr. Presidente da Republica, que con
cedo um anno de licen·ca o. Tancredo Gononlvcs Ferreira, col
lcclor fede1.1n! cm TOrl'e, Estado d-e .PernambuCo. 

· O Sr. Presidente - Esta resolucã() t.cm parecer contrario 
da. Com missão de Finançns. Na forma do, llegimonto, o. vota
ção ri nominal.. Dirão - não - os senhores, que a rejeita
rem ·c - ~im - os sc·nhorcs que a approvnrem. 

Vne se •proceder ít chnrimda. 

Proeedcnrlo-~e (t ch:ünndn. respondem - não :- os Srs•. 
Pinheiro •l\facllàdo, Pedro Borges, Hcrcilio Luz, ·Pereira Lobo, 
J"opes Gonçalves, Silverio Nery, Tndio do Brazil, Arthur Le
moA, Cosl.n Rod·rigtJes, Mendes do Almeirh, Abdins Neves, Pi
res Ferf•ei1·a, Ribeiro Gonçalves, Antonio de Souza, Eloy de 
Souza, Epilacio p,,sso.n, WalfrQdo I.cnl, Raymundo de Miran
da, Guilherme Campos, Domingos Vicente, João Luiz Alves, 
Bnrnardino Monteiro, Miguel de Car_valho, Erico Coelho, Sá 
Freire, Bueno de · Paiva, Adolpho Gordo, Eugenio Jardim, 
Gonznga Jayme, Le()poldo de Bulhões, Alencar Guimarães, Vi
dai numas c Victorino Monteiro (33). 

O Sr. Presidente - A resolucüo foi rejeibnda unanime
mente. 

"' . Votncão; em discussão unicn, do pare~er dn Commissão 
· ae Fin~·ncns n. 42, do -19-15, opinando que seja. indeferido o rc
tiUerimento te/m que Dario Carlos da Cunha, !U'nccionario do 
Lnborntorio Ghimicn 'Jllhnrmnceutico 1\!ilitnr, solicita um anno 
do licença' .paro. tmlnmonlo de snude. 

Approvndo. 
Votnciio, cm diséussão unicn, do parecer dn Commissíio 

de Finanças n. !1'3, do 10-15, opinando que sc.in archivado o 
il'~qucrimcnlo em que Luiz do Oliveira e Silva, conferente 

J 
' 
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de ut•searga da Alfnndt>ga do Hio de .fanciro, podo aposenta-
I . • c OT'JU nesse t!HI'go. . 

Approvado. 
Votaciio, cm 3" discussão, da proposição da Cámarn dos 

De]mtudos n. !H, de !!lU, autorizando a concessão de um 
anno de lieen~•n, sem veneimentos, ao Dr. Antonio Pedro •P·i
menl.el, inspector .<anilaria da Dí1·ectoria Geral de Suude Pu
blica. 

Approvada; vae ser submettida li sanccão. · 
Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 9, 

'de ·1013, J'ixando os vencimentos dos J'unccionarios dos Cor
reios do Acre. 

Rejeitado. 

· O Sr. ·Pires Ferreira (pela ordem) - Peco a. V. Ex. 
que mande consignar na acta •quo votei a favor dessa propo
sição. 

. O Sr. Presidente - V. Ex. mandará a declaração por 
escripto. 

• 
Vem ú Mesa o é lida a seguinte 

DECL,\RAÇÃO 

Declaro que votei a favor do project.o que fixa os venci
mento~ dos fumlcionarios. d.os Cot•t•eios do Acre. 

Sala das ·sessões, 28 de junho de 1015. - Pires Ferrcim. 
Votação, em 2' discussão, do projooto do Senado n. :1.9, · 

de 1011, dctot•minundo .que os ilrl'r.I'ioi·os do Exereito que fo
ram di> pensados do picadol'es sr!.ium :;mu·dados no posto de 
segundos knenll's intendentes. 

Rejeitado. 
Votação, ern 2' discussão, da propos!cão da Camara dos 

Deputados n. 73, de 1914, quo extinaue o Jogar de seaundo
tenente. picador nos corpos montados de que trata :l lei nu-
m!•t·o 1.llUO, doo Jgos. , 

llP,ieitnrln; vnc sei· devolvida ú Camarn dos Deputa.dos. 
,;~ , 

I.ICI~NÇA AO Sll. SlmADOR AnAU;ro QUER 

Discussão unica do parecer da Commissão de Policia n. 54, 
de 1!Hú, opinando que se.in con~cdida· n licenca solicitada pelo 
Sr. Senador Araujo Góes. 

Appro·vndo . 

. CJUmlTO 'oE 52 :G00$000 AO l\!lNlSTERIO DA FA?.ENDA 

Continuação da discussão unica da emenda do Senado' á 
l)ropoaição da Cnmara dos :Qeputl!dos p, 62, d~ :1.913, abz:.ipdo o 



·sESSÃO EI\I 2!! llE JUNHO DE 1015 533 

Cl'cdi'!Jo de 52:600$, supplomentar á verba-Alfandegas-do or
çamento desse anno

1 
pura pagamento do mais 20 guardas 

augmentados na Allandegn do Porto Alegre. 
Rejeitada a proposição vae ser cn1iada á sancção. ,. 

CinCULAÇÃO DE AUTOMOVEIS 

2' discussão do projecto do Senado n. 10, de 1914, man
daado adoptar regras para a circulação internacional e inter
estadual dos automoveis conforme o convenio celebrado em 
i1 de outubro de 1911. 

Approvada. 
(/1 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou 
· .levantar a sessão. 

· Designo para ordem do dia da seguinte: 
Continuação da 3' discussão da proposição da Camara 

dos Deputados n. 117, de 1914, que abre, pelo Ministerio da 
·Viação, .o credito de 97:000$, supplementar á consignação 
cDistricto radiotelegraphico do Amazonas~ da verba 3' do 
art. 64 da lei n. 2.842, de janeiro· de 1914 (com parecer aa 
Commissão de Finanças o(ferecendo emenda) ; 

Continuação da 3' discussão da proposição da . Gamara 
dos Deputados ·n. 119, de 1914, que nhre, pelo Ministerio da 
Guerra, o credito de 6:635$4HI, supplementar á verba 3' do 
art. 20 da lei 11. 2. 842, de janeiro de 1914 (com parecer da 
Commissão de Finanças o(ferecendo emenda) • 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos. 

40' SESSãO, EM 29 DE JUNHO DE 1915 

PRESIDENCIA DO SR, URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

' 'A' 1 hora da tarde abre-se a sessão, a que concorreni''os 
Srs. Pedro Borges, Metello, Hercilio Luz, Pereira Lobo, 
r,opes Gonçalves, Indio do Brazil, Arthur Lemos, Pires Fer
reira, Ribeiro Gonçalves, Antonio de Souza, Eloy de Souza, 
Walfredo Leal, Rnymundo de Miranda, Siqueira de Mlinez·as, 
Guilhe~me Campos, João Luiz Alves, Erico Coelho, Bueno de 
:Paiva, Adolpho ·Gordo, Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme, Josó 
Murtinho, Mancar Guimarlles e Victori·no ru;onteiro (24). 

Deixnm d·a comparecer com causa .iustificnda os Srs . 
. Pinheiro Machado, Silverio Nery, Lauro . Sodré, Costa Rodri

gues, Mendes do Almeida, José Euzebio, Abdias Neves,, Fran
. cisco Sá, Thomaz Accioly, João Lyra, Cunha Pedrosa, Epio.. 
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tacio Pessoa, Ribeiro de Britto, Arnuj o Góes, Gomes Ribeiro, 
Ruy Barbosa, I.uiz Viannn, José Marce!Hno, Domingos Vi
c-ante, Bernardino Monteiro, Miguel do Carvalho, Nilo Peçn
nha, Augusto de Vnsconccllos, Alcindo Gunnabnrn, Só: Freire, 
Francisco Snlles, Bernardo 1\fo~eiro, Frnn~isco Glycerio, Al
fredo Ellis, Leopoldo de Bulhõos, A .. Azeredo, Generoso Mar
ques, Vida! Ramos e Abdon Baptista (34) • 

~ 

· E'. lida, nosta em discussão e, sem debate, npprovadn 
a acta da sessão anterior. . . 

O Sr. 1• Secretario declara que não ha éxpedienté. 

O Sr. 2• Secretario declara que niio ha paréc~res, 
O Sr. Presidente - Em virtude da .deliberação dó Se" 

z:ado, nomeio para a . Commissüo que tem que d~r parecer 
sobre o proJecto do Codigo Commercinl os Srs. Senadores 
Mendes de Almeida, . Artlmr Lemos, Epitnoio Pessoa, 
Sá Freire, João Luiz Alv.es, Adolpho Gordo, Bueno de Pnivn, 
Leopoldo de Bulhões e Alencar Guimarães.. · 

. OR!DEM DO DIA 

CREDI~'O Dll 97:000$000 AO MINISTERÍO DA VIAÇÃO 

Continuação da 3• discussão da proposição da Can\M•a 
dos Deputados n. H7, de 1914, que abre, pelo .Ministerio da 
Viação, o credito de 97:000$, supplementar ú cohsignacüo 
~Districto radiotelegrnphico do Amazonas) da verba :l' do 
nrt. 64 da lei n. 2.8i!2, de janeiro de 1914. 
' r 

Adiada a votação. 

CREDITO DE 6:635$416 AO MINISTERIO 0}1 GUERRA 

Continuacüo . da s• discussão da proposiciio . da Onmnra 
dos Deputados .n. 119, de 1911.!, que ·abre, pelo Ministerio da 
Guerra. o credito de 6:035$416, supplementar ú V·Crbu 3' do 
art. 20 da lei n. 2.842, de janeli!'o de 1914. · · 

Adiada a votncüo. 

o' Sr. Pr.esidente """- Nada ffil\iS havendo a tratar, vou !e~ 
:vantar a sessão. 

Designo pnrn ordem do dia dn seguinte: 
Volncfio, cm 3' discussão, dn proposicüo da Cnmnrn dos 

Deputados n. 117, de .J OH, que · nbrc, polo Ministcrio da 
.Yincão, o credito de 07 :000$, supplomentnr ú ,consignação 

' 
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«DistrictG rndiGte!egraphicG do Amazonas~ da verba 3" do 
art. G4 da !ui n. 2·.842, de .inneirG de •lOH (com parecer da 
Coinmissão de F-inanças o((erecendo emenda) i 

• Votacã(), em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 110, da 101-1, que abre, pelo Ministerio da 
Guerra, o credito de G :035$HG, supp!cmentar á verba 3' do 
art. 20 da lei n: 2.842, de janeiro de· 1914. (com parece1•. 
da Commissão de Finanças of(erecendo emenda) i , 

~ . 

2' discussão da proposii;úO da Camara dos Deputados 
n. 106, de 1901, autorizando o Governo a conceder, a quem 
maiores vantagens offerecer, privilegio pura a construccão, 
uso e goso de· uma ·estrada de ferro que, partindo do San
t.artím ou outro ponto melhor que os· estudos determinarem, 
na margem do •rapaJóz, no Parú, v:\ a Cuyabú, com um ramal 
que vá ter (t fronteira 'boJi;viana (com pareceres contra1:ios 
das Commi.1sões de Ob1•as Pttblicas e de Finanças) i 

Continuação da 2' discussilio da proposição da Camara 
dos Deputados' n. 112, dê 1010, que manda dividir ~m tres 

. classes as Delegacias Fiscaes do. 'rhesouro Nacional nos Es
tados c fixa os vencimentos dos respectivos funccionarios 
'(com parecer da Commissão de F-inanças contmr-io á protJO
sição e ás emendas apres~ntadas) i. 

Continuação da 3' discussão da proposição ' da Camara 
·dos Deputados n. :118, de 191-1, que abre,· pelo MinisLerio do 
Interi·or, o credito de 80$ para· occorrcr ao pn'gnm'ento de dit'
ferenca de soldo que compete ao tenente reformado da Bri
gada Policial Antonio Romunldo de Andrade (com 21a1•ece1' da 
Cmnmissâo de Finanças offerecendo emenda). 

Levanta-se a. sessão :í 1 hora e 45 minutos. 

'.fi" SESSÃO, Enl 30 DE .WNHO DE 1915 

PRllS!DilNCIA: DO . SR. URBANO SANTOS, PRESIDEN'l'll 

· 'A.' 1 hora da tarde, abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. 
Pinheiro Machado, Pedro Borges, 1\Ieteilo, Hercilio Luz, Pe-
reira Lobo, Lopes Goncnlves, Silverio Nery, Indio do Brazil, i 
!Arthur Lemos, Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, ·José 
Euzobio, Abdias Neves, Pires Feneira, Ribeiro' Goncnlves, 
:Antoni·o do Souza, E!oy de Souza, Epitacio. Posson, Walfrodo 
Leal, Hnymundo do nlirnnda, Siqueirn do ~[enezcs, Guilherme 
Cnmpos. Domingos Vicente, .Toão. Luiz Alves, Miguel de Cnr
:vnlho, Erico Coelho, Sti Freire, Bueno de Paiva, Bet·nardo 

• 
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Monbei·ro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, Josó 
lllurtinho, Alencar Guimarães, Gener·oso Marques, Vida! Ra
mos e Victorino Monteiro (37), , · · 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. 
Lnuro Sodré, Francisco Sá, Thomaz Accioly, João Lyra, 
·Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, Araujo Góes, Gomes Ri
beiro, Ruy Barllosu, Luiz Vianna, José· Marcellino, Bernardino 
1\Ionteii•o, Nilo Peqanha;! Augusto de Vasconcellos, Alcindo 
Guanabara, l'ranclsco Salles, Francisco Glycerio, Gonzaga 
Jayme, Leopoldo de Buihões, A. Azeredo e Abdon Ba-
ptista (21), · 

E' lida, posta· em discussão e, s»m debate, approvada 
~ acta da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 2" Secretario declara que niio ha pareceres. 

E' novamente lido, apoiado e vae a .imprimir o projecto 
iln Senado n. G, de 1 01.ú, que regula n responsabilidade dos 
pah•ões c a rcpnra~üo aos operarias victimados por accidentes 
no trabalho. 

O Sr, Bueno de Paiva -·Sr. Presidente, venho pedir ao 
Senado que faca consignar, na acta, de sua sessão de hoje, 
um· voto de profundo e sincero pezar pelo fallecimento do 
parlamentar illust.re, do Jurista emerito, do preclaro Brasi
leiro que foi o Dr, Francisco Luiz da Veiga. 

Quem acompanhou os trabalhos legislativos da Republica, 
desde as memoraveis sessões da Const.ituinte até a ultima 
legislatura, póde dar testemunho do grande brilho com que 
sempre desempenhou o mandato de representante de Minas o 
illustre fallecido de ho,ie. 

Vozn:s- Muito bem; apoiado. 
0 SR. BUENO DE PAIVA-Desde O tempo da monarchia, 

quando ainda membro da Assemblóa Provincial Mineira, ou 
,iá Deputado á Assembléa Geral do Imperio, o Dr. Francisco 
Veiga, vem dando provas de alta capacidade de seu espírito e 
do elevado patriotismo que sempre inspirou os seus actos de 
homem publico, : 

Depois, quando eleit.o Deputado ú Constituinte republi
cana, vemos pelos ;lnnaes, quq a collaboracão de S. Ex. foi 
das mais profícuas e das mail! brilhantes. (Apoiados; muito 
bem,) , P1•esidente da Commissão de Financas durante muitos 
annos, foi sempre vigilante defensor do Thesouro, foi typo 
modelar de rectidão r. do aust.eridnde; e ató agora, até os 
ultimas dias de sua vida parlamentar, sempre se viu cercado 
de acatamento e dQ respeHo a que tinha direito por suas 
nobilíssimas qualidades do cnrncter. 
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Jla!'lamcnlar, publicista, mestre de direito, portador de 
um nome Lt·adicional em Minas e em lodo o paiz .c que elle 
soube honrar e mais ennobrecer, o Dt·. Francisco Luiz da Veiga, 
merece que o Senado lhe preste a homenagem que eu re
queiro; um v o lo de profundo pezar na acta pelo seu i'alleci-
mento. (Muito úern; rnu·ito úern. Apoiados yeraes.) . . 

·O Sr. Presidente - O St·. Senador Bueno de Paiva acal•a 
dr. rr.quet·er quese,in consignado na acta da sessii.o de hoje um 
voco de profundo pezar· pelo fallec·imento do Dr. Franr:isco 
Veiga, ex-t·epr·esentantc do Estado de Minas Geraes. 

Os senhores que nppr.ovam este requerimento queiram 
• levant.ar-se. (Pausa.) 

Foi approvado unnnimemen.te. 

O Sr. Pires Ferreira (•) Não é de mais, Sr. Presidente, nem 
é de extranhar, que eu venha ainda uma vez tratar de as
sumpto que diz respeito ás estradas de !'erro da União. No 
cumprimento de um dever patriotico, venho desde muito bra
dando contra os desperdicios da Noroeste, contra os esbanja
mentos da Goyaz, contra a usurpacão, sem nome, da Leo
poldina, contra tudo emfim quanto de irregular e attenta
torio ao Thesouro se tem passado com a Si. Luiz a Caxias. 

Não é, pois, demais que eu venha ainda uma vez pedir 
informações u respeito do que se vae dando nas estradas de 
feri·o do norle, denominada Rêde Cearense. Sendo o Estado 
que represento nesta Casa uma das unidades do norte da 
Republica, é desnecessario dizer que, tratando dos negocias 
que intet·essam aquella reg-Hio, trate igualmente dos interesses 
da minha t.erl.'a. . 

O Senado inteiro é testemunha da longa campanha que 
ha annos venho fazendo no sentido de conseguir ao menos 
alguns ldlomeLt·os de estrada de !'erro em só lo piauhyense. En
tretanto, Sr. Presidente, as leis teem sido votadas, é certo, os 
serviços decretados, realizados os estudos, contractada a 
const.J•uecão, porém logo ao inicio as companhias declaram 
que não toem meios pecuniorios para levar a effeito o que 
hnvinrn contrnctado com o Governo. 

Dirão talvez que sou um pyrrhonico, na constancin que 
venho mantendo em relação ás estradas de ferro do norte do 

· pniz, mas é que ningur.m de bôa fé serli cnpnz de negar que 
em relacão ao no1·te a União não tem sido sinão uma ma
drasta. Agora mesmo esttí sendo o norte assolado pela mais 
terrível das ealnmidades-n secca, e, no em tanto, as providen
cias lomadns no sentido de minorar os infelizes habitantes 
daquella região nindn niio se fizeram sentir. 

Voltnndo, pOI'Óm, ·no assumpto, do meu requerimento, pre
ciso notar ~ue, iniciados os tt•abnlhos dn estrada de ferro que 
tinhn de t igut• o porto dr Amarração no centro do Estado, 

(') Este discur'so niio foi rovisto pelo ~rodor, 
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para_ duhi fazer a ligação com n de · Sobral n Therezina, 
llOnsLruidos apenas poucos ldlomotros, verificou-so que o trn
bnlho estava Ol'rndo c n companhia l'allidn. E isto porque 
:as companhias que contrnctam com os governos, om regra, 
não leom dinheiro para cumprirem os seus contt•actos, con
tractnm confiadas em ompresLimos l'uturos, e si esses l'alham, 
tudo l'ica como dantes e o que ú mais, muitas vezes o Go
verno impossibilitado de dar concessão a outros, para evitar 
as desejadas indemnizações. · · 

Pm·a prova disto, Sr. Presidente, é que, segundo infor
mações fidedignas que me foram fornectdas, fundaram-se 
lbancos fanlasticos nos quaes fantasticamente foram feitos 
depositas do quantias imaginarias, pois 11 verdade é que alli 
nada havia sido depositado. 

Ainda, Sr. Presidente,' peco a V. Ex. que tome em c'cn-
sidoração o meu requerim'ento. · . 

V a o Senado, vê V. Ex., voem todos que 6 absolutamente 
indispensavél qu'é ·estas lnforn1uções sejam dadas. que este 
reqúerimoilto soja homologado por esta Casa do Congl'osso e 
•que o Chefe do Poder Executivo da mesma fórma, tomando 
em considet·aorio i\ importancia 'do assumpto· mande trazer ns 
infOt'mur;.õcs, afim de que a Nação fique convencido, pela de
monstração cabal de documentos ofl'icmes, do destino dado ao 
erario publico ~c rellrosenta o suor do povo e os impostos 
qUe tem pago. . . . . 

·Peco, pois, no Senado a npprovacão .do meu rcquertmento 
c ao Chefe. do Poõer Executivo urgenma desses documentos, 
porque tenho por fim levar por deante esta campanha. 

Espero que o Sr. Ministro dn Viação o o Sr. Presidente 
da nepnllJlica me fili'ÜO tl fineza de satisfazer, COm brevidade, 
esse meu dcse,jo, para que eu possa terminar essa questão. 
. Ahi fica o meu requcrjmento como mais uma prova do irt
teresso qllé o Senado vao tomando por essas quesl.õcs qúe não 
dovc~n ficàr no esquecimento. 

Era o ·que e\.1 tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) · 

Vein (L Mesa. 'é lido, apoiado, posto em discussãà, quo 
se encerra sem d\:!l.lato e approvado o ~·esuinte 

; . 
· ,llEQUERI~mNTO 

N. 7-iOHi 

Requei,ro que 'se informe por interinedio do 1\Únisterio 
dn Viação o seguinté: 

I. do primeiro emprestimo contrahido pnr~ a construccão 
da Rôdr. do Viação Ccnremc. no total do :!! 1. SOO. 000. ·do ac
côrdo com.o rlPnrr.lo n. 7.853. do 3'do foveroil'l) de HHO, qunl 
o saldo exJst.enl.e c em que banco ou estabelecimento de ·cre-
dito os li\ depositado· , 

d 3
I
0
I, do E·Cguncto 'cmprestimo contrahirlo. rlP.creto n. O.'lliS, 

e do novembro do HJU, pnro. Q. f-l)l}stru,cgão da mesmo. 

• 
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l'M~. no total do .C 2.!•00. 000, qual a importuncia que foi depo· 
siLnda no Banco do Dra~i! e qual o saldo aolunlrnente exis· 
tente no citado banco; 

III, do segundo emprest.imo referido. qual a importnncia 
que ficou depositada com os ban(Jueiros da \;;outll Amel'ican 
Hnilwny GonLruclion Gompauy, LirnHed, e a quanto monLn o 
saldo. nclualmonle cxisLcnlo; 

rv. tendo fallido a companhia cilada, quacs as. providen
cias q.ue o Governo tomou para acnulolar os interesses do 
ThesOL\t'o no tocante ú grande somma que ficou depositada 
com os seus· banqueiros. 

Sala das sessões, 30 de junho de HH5. - Pi1·es FeT'J'eira. 

ORDE•:\I DO DIA 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 117, de '1!114, que abre, pelo 1\Iinisterio da 
Viaciío, o credito de 97:000$, supplementar á consignação 
«Dist,l'iêto radiotele•r;raphico do Amurtonus», da verba 3' do 
nl't. 04 da lei n. 2.842. de janeiro de 19H. 

E' approvnda· a SOS'Uinte 

EMENDA 

Em vez üc - o credito do 97:0008, supplementar á con
signaQão «DisLricto radiotelegraphico do .t.:mazonas>, d!ll ver• 
ba 3' do arL, G4 da vigente lei orr;amentaria da despezn -
diga-se: 

O credito es,pecial de 97 :'000$, para occorrcr a despezas 
do exercicio de i 9-14 ern virtncle de deficiencia <fe verba na 
consignaçilo «Districto radiotelegraphico do Amazonas•. 

'E' approvada a proposição, que vae ii Gommissão de Re~ 
dacção. 

Votacilo, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 119,. de 1914, que abre, pelo Ministerio da 

·Guerra, o credito de 6:635$416, supplementar {>, verba 3' do 
art. 20 dn lei n. 2.842, de janeiro de 19H. 

E' approvuda 11 seguinte 

EMEND,\ 

Ao artigo unico. - Em vez de «supplementnr>, diga-se:· 
«especial». ' 

E' approvada a proposição, que vac :\ Commissüo de Re-
dacção. · 

' 
ES'!'flAllA DE l'Jllll\0 DO PA11.,\ Á CUYAB.\ 

2' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 106, do 1901, autorizando o Governo a conceder, a quem 
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.. maior.es vantn~ens offerecer, privilegio para a· cor\sl.l,'uccão, 
uso ~e:.:goso de uzym.· •estmda de forro que, partindo de. San~ 

·· ,tarém:. ou outro ponto melhor que os estudos determinarem, 
''.ná·mnr:;em do -'rnpu.iós. no .Pará; v:'L a Cuy.abtt, com .um ramal'· 

. . · ·:· quo vú Ler tí. fronteira. boliviana. . . . 

"· 

\:·::. Rejeilada; vae set· devolvida á. Camara dos· Dop•útuqos; 
. . . 

nl~ORGANIZAÇÃO DAS .I)ELEGACIAS FIBCAES 
,_._'i 

·.continuação da 2• discussikl da proposição da Camara 
dos Deputados' n. 112, de 1910, que manda dividir ilm tres 
classes as Delegacias Fiscaes. do Thesouro Nacional nos Es
tados e fixa os vencimentos dos respectivos funccionarios. 

Rejeitada; vae ·ser devolvida. á Camara dos Deputados. 

CREDITO DI~ 80$, AO MINISTERIO DO IN'I'ERIOI\ . . 
Continuação da 3'. discussão .da proposição da · Camara 

.dos Deputados n. 118, de 1914, .q)le abre, pelo Ministerio do 
Intet•ior, .o credito de 80$ .para ()çoorrer ao pagamento de di~-: 

. ferenca de soldo que · co~pete ao tenente reformado da Br1- · 
gada Policial Antonio Romualdo de Andrade. . · 

. . \ . 
. E' approvada a seguinte 

. . . 
.. J '• F,MENDA . 
•• ' ·- ' . 

.. Ao artigo udiéo. Em vez de-· impplementar, diga-se: ces~ 
pecial). , · · · 
· 'E' approvàda a proposicão, que vae' á Commissão dé Re-

, "· dacção · " '· .· .. · 
~.· ·1,, • ~ .>>'.:~._ 

, o Sr; P~~sl4~nte - Nada ma.is havendo a tratar, vou !e· 
vant.ar a sessão . .. . . . . . · 

Designo para ordem do di'a da seguinte: . ·,, . . 
. '• . ~- . . ~ ' 

. Trabalhos ·de' .Commissõês. ·i 
. .. 

·. Levanta~se a. sessão ás 2 horas e 20 minutos. 
. ' 

FIM DO TERQEJRO VOLUME 

.: ' 
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