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SESSÕES l'REPAilNij)RLIS

Do Sr. Samuel Chaves, presidcnf.o da JunLo. apuradora
uo l!:silrdo dia l'llJrunú, communicand.o a ulLimaoão dos respenf.ivo~ trabalhos c a oxpedicüo de diplom11 do Sonadot· iliO Sr.,
Fruncisc'o Xavier da Silva. - InLe·irado.
Do Sr. Itaymundo Farias, presidenta tlu Juntu Apuradora üo Estadl) do ·.Piuuhy, communicando a terminação dos
sous 1,rabalhos c a expedir;ü.o do diploma do Senador ao Sr •I
Abdias das Neves. - Inteirado.
Do Sr. José Bruzil de MatLols, presidente da .Tunta Apuradora do Cear!\, (!Ommunicando ter sido expedido diploma
de Senador uo Sr. 'fhloma~ CuvalcanLi de Albuquet•que. Inteirado.
,
.
Do St·. Femandes J.imo, Vico-Gowrnadot• do Alagoas,
communicundo que a Junta Apuradora termiltou seus trabalhos o expediu di·[ll>oma de Sono·d~r ao St•., Manoel Clomctltino do Monte • .:.... Inteirado.
O Sr. 4" Sccretat·io :(servindo llc 2"): docll!ra que não ha

pareceres .

. O Sr. Presidente - Os diplomas que acabam de ser
lidos, r.:om as respectivas acLns e domais documentos, vão ser.
romctLidos 1í Commissão do Poderes.
Nada mais havendo a trato;r, vou levantar n. sessão, convidando os Srs. Senado;res a c:ompareccrem amanhã, á.s 1!l
hora~, neste recinto, pura a 2' sessão prcparatoo:ia.

Levanta-se a sessi1o ús 12 horas o

~5

.

minutos.
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2' SESS:í.O PREPAHATORIA DA 1' SESS:í.O DA ll' LEGISLA'rURA

Pl\llSIDllNCl.\ DO Sll, l'EDHO BORGES,

2' SECI\E'mmo

· Ao meio' dia, .abro-se n. sessão, a que concorrem os Srs;, ·
Podt·n Borges, l\!eLello, Gon1.ar;n .Tayme, Gahri!ll Salgado, Alencar Guimarães o Abdon Baptista (6) •
E' Ilda. o approvada, sem debato, a acta da sessão anlieI'ior.

•

1

O sr·. Metcllci, (3" Scc1•etar•io, servindo ele 1')' dú con~a
do aeguinto .
EXPEDIENTE
Officios
Um do St·. Ministro du ,TusLiçn, tmnsmiLLindo' a mensagem
com que o Sr. Presidente da Jlopublica rosLitutl dois dos nu. tographos da resolucüo do Congresso Nacional, sancciooada,
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Federal. (Párccer n. 22,. de 19f5.) ·Pags. 227. ·a 232;
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Pedindo urgencia para a- discuSsão ·e :votaçio immedlata
·do parecer sobre a eleição do S~., :Abdias.INe:ves.,

.,;"·.

Do SR •. RAYliWNDO Dll iMIRANDA :

,_·

.

.. ,.·.

...
,:

..

'

.

i .

~.· ~··.
·_i;~' :

•,::\•'"

'·'

·;(;',:

.. . ..
,, '.,

,~.-.}

...... ':

:~· .
'

·~>~;.
')I'

r;'"•·

'

·.

•

.

··..

..

. Pedindo urgencia para a di~cussão e :votaoão immediata:
· do parecer soore as ele1ções para .um Senador, pelo .
Estado de iAJagoas. Pag •. 353., ,
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,
D9 .SR •.. SILVXIUO NBRY,:
.:
'·1
Pedindo urgencia para à discussão e ;votação immedi&ta
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SENADO FEDERAL
-,..-:~:--

i' SESSKO PREPARATORIA DA 1' SESS.lO DA 0'

.L:EGISLA'fURA, El\I -18 Dl!J ABRIL DE 1915

l'llESIDE:lCIA D(J SR. PEDRO BORGES, 2" SECIIETARIO

Ao meio-dia, abre-se u sessão, a que concorrem os Sr~':>
l'edro Borges, llfetcllo, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Silverio Nery, A,rthur Lemos, José Euzcbio, Pires Ferreira,
~rhomaz Accioly, Walfredo Leal, Raymundo de Miranda, Pereira Lobo, Luiz Vianna, João Luiz Alves, Alcindo Guanabara,
8:1 .Freire, Bueno de Paiva, Bernardo M.onteiTo, Alfredo Ellis,
Alencar Guimarães, Generoso Marques e Abdon Baptista .(22).
s~

O Sr. 3' Secretario ;(servindo de, I•); dá conta do
guinte
EXPEDIENTE

Authenticas das actas das apurar,ücs gcraes das eleições
·realizadas a 30 de j anciro do corrente anno para a renovação .
do terco do Senado a que se procedeu nos Estados do Amazonas, Parí1, Mn:ranhãiY, Piauhy, · Ce·wrá. Rio Grande do Norte,
Parahyba, Pernambucano, Alagoas·, Sergipe, Bahi:i EspiTito
San~ill J)istricLo Federa!, Rio de Janeiro, S. Paulo·, Paraná,
Santa Ca.tlnwinu, Rio Graridc do Sul, Minas Geraes, 1\!atto
Grosso c Goyaz, acompanhadas das respectivas authenticas
pnrciacs. -- A' Commissão do Poderes.
Diplomas de Senadores eleitos pe•1os E~tados:
.Amazonas, dois: um expedido ao Sr. Augusto Cezar Lop~s
Goncnlvcs, outro ao Sr·. ,ceznr· do Rego ~!outeiro.
Pará, ao Sr. Artlmr Indio do Brazil e Silva;
Mn.rnn!lão, ao Sr. !l!anoel Bernardino da Costa Rodl'igucs;
Pinnhy, no Sr. Abdias da Costa Neves;
Ocaró, dous: um ao Sr.. 'rhomaz Cavalcanti de Albuquerque, e outro uo Sr. Francisco Sá;
~II

~

c.;

·

2
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Rio Gl'Undc rio Xorlc, dois: urn ao Sr. Anlonio .Tosé de
J\fel\.() e so·u~n e outro ao Sr. :roiip do Lyru •ravures, na
vaga aberta pela renuncio. do Sr. 1':warcs de Lyra;
Pnrallylm, dois: um no St·. .Pedro lia Cunha Pedrosa c
.
·
outro ap Sr. João Lopes Mnclmdo;
l'm·nambuco, no Sr. Josó Ru!'ino Bezerro. Cavalcanti;
.I lagoas, dois: um ao St·. Manolll diJ Araujo Gúes, oul:·o
no Sr·. l\lanoel Clemenl.ino do M.()ntc;
Sergipe, no Si·. Jos6 Siqueira de Menezes;
Ilah ia, ao Sr'. nuy Burb.osu;
Espirita Santo, t~o Sr.. Domingos VicoilLc GOiwalves de
Souza;
.
.
·
DisLI'icLo l'cderal, ao Sr. Augusto de Vnsconccllos;
11io ele Janeiro, dois: um ao St·. Lourenço Maria de Almeida
Baptista e outro n.o Sr. ~liguei Joaquim llibciro de Cn·rvulho;
S. Paul·o, .no Sr. Francisdo Glycorio;
Pm·aull. dois: um ao Sr. 11mncisco Xavier.· tlu Silva c
outro ao Sr. Ubaldino do Amaral FonLoura;
Santa CaL!Jarina, dois: um ao Sr. Hcrcilio Pedro da Lu1.
o outro no Sr. Vida! Josil de Oliveira llamos, nDJ vaga aberta
pela renuncia do St·. Felippe Sc!Jmidt;
·
. Ui o Grande do Sul, ao Sr. José Gomes Pinhcir·o Ma-

chado;

..

..

,,

. '.

'

.

.~·~,

·,

-~

''

. .

Minas Gcracs, no Sr. Francisco Antonio de Salles; ·
Mali;o GrDsso, n.o Sr. Antonio Francisco Azeredo;
Goyaz, ao Sr. Eugenio Rodrigues Jardim. - A' Commissiio do Poderes •. ·
·

.

1'elegrnmmn.s: '
Do Sr. Vieira Filhio, presidente da Junta Apuradora
· elo Estado do Matto Grosso, oornmuuicando .o encerramento
·dos respectivcl8 trabalhos e a oxpedicüo de clipJ.omas aos
St·s. Antonio Azercdo,. para ,Senador, e. Annibul Toledo, Pea•cira JJeitc, Octavio 1\lavignier o .Oscar Marques, para Deputados fodernes. - Inteirado.
Dos Sr8. prefoiL() municipal do Areia, Alag()a de· Bai.'l:o,
Misot'iClordia,.P.ombal, Bananeira, Conceicuo, Piancó, Mamansuupo, Campina Grande, Alagoa Nova, Estado da Parabyba, p,rotes.tnndo ecintt•a dcsordcn~ !'i.!ltas com intuito de porLui·bur n
.Pleito de :JO de ,ianeiro. ...:.. Inteirado.
·
. ·
.
· Dos mesarios das diversll:S seccões eleitoraes dos, muni ..
cipio de Victoria, PlortCI Calvo,. l'aulo A'ff.onso, Camaragibc,
l'iio de Assucnr, Anadia, Limooiro, S. • Luiz. do Quit;und1:
e Viçn~a Est.ndo do Alagoas, comrimnicnntlo \'csulludoB parcines
da elei~úo· de 30 de ,janeiro.- Inleirncto·. ..
·
.
Do Sr. Oliveira Valia dão, .PrcsidcntG do Estado do Sergipe, communicnndo ter n Junta ApurntdorDJ do. .eleicüo realir.nda no dia 30 de .ianeiro ultimad,o ·os seus Lruballto:s o ex~
pedido diploma do Senador ao S11. José Siaueira de Menezes.
- Inteirado.
. . . . . · ·. . .. .
.~ _
·
· .

••

~NAIB

110 IIII.ADO. ',

adiando nnra 3 t!c maio vinuouro us sessões elo mesmo Congresso, convocado exLt•aordinuriumenLc pelo dccreLo n, :11 áOt!
de 1 de ,janeiro do cot·.rent.c mmo•. -Arcllivc-se um dos' nu~
tographos c rcmet.La-se o ouLro ti CamtH'n dos DepuLados.
Outro do mesmo senhor, l.t·ansmitiiudo a mensagem com
que o i'3t'. Presidente da Jlcpublica accusa ho.ver recc!Jido a
úo Suando communicn ndo que o · Congresso Nacional encorJ•:íra os Lt'aballtos da sessão exLraordinaria no dia iO de l'cv,Jrciro. ·- Intcimclo.
Um do Sr. Ministro lia Agricultur~. Lransmittiudo a
mensagem com que o Sr, Presidente dlt Republica restituo
dois dos aulogmrthos da resolu~iio do .Congt·esso Nacional,
sauccionada, que abre o ct•edilo de 233 :860$247 p,ara aLLenrlet· aos eompromissos assumidos com a liquidação das dcpeudeucias da Supcrintendencia da. Defesa da Borracha. Archivc-se .um dos autogrnphos e remetta-se o outro it Cumura dos Deputados.
'

O Sr. Gonzaga Jayme (4' Sca1•etclí'io, scl'vindo da 2') dcclar.a. que não hn pareceres.

O Sr.' Presidente- Nada ruais havendo a Lralar, vou le-

vantai' a sessão.
Convido os Srs. ScnadoJ•es a comparecerem amanhã
3' sossão preparaloria.
.
Levantu..se a.

~essão

ti

ás 12 horas e 311 minutos.

3' SESS<W PREPARATOniA DA 1" SESSÃO DA n• LEGIS·
LATURA, E)! ~O DE ABRIL DE HH5
l'RIÍSIDENC!A DO Sn. I'EDRO BORGES,

...

2'

SECll!o:TAl\10 .

Ao meio dla abre-se a ses~iio, n quo concorrem os St•s. Pe·
dro Borges, 1\letello, Gonzaga Jaymc, Gabriel Salgado, José Eu·
xebio·, Percit•a Lobo, Luiz Viannn, Bet•nardo l\lonLeiro, Alcncat•
Gu.imarães c Abdon Ba,Ptista (10) •
·
JD' lida c, sem reclamaoiio, approvada a acta d01 sessão
anterior.

: O·Sr; lllotollo '(3' Scaretm•io, SC1~v·indo da 1') clú conta do
scsuinto
EXPEDillNTE
Officios:
Um do St·. MinisLro da Fazenda, 'lr.ansmitLindo ·a mensagem com qu·e o Sr·. Presidente da Hurublic~ l'CRLituc. d9is dos
..nutosruphos da rcsolucüo do Congrc~·SO Nac1onul, slmcclonndn;.

1

t
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que abr.fl -o credito de 7G :896$, para occorrer oo pagamento
dr dcspcms feit:rs tmm o lcvantntnonto do cadastro dos propl'ios nacionaes nos Estudos de Minas e S. Paulo. - Archiveso um dos autographos e rcmctta-sc o nutro :í ()amara dos
Deputados.
Um do Sr. general Bento Ribeil'O, communicando haver
assumido o exercício do cargo de Chefe do Grande Estado
do Exercito, cargo para o qual fllra nomeado por decreto de
17 de fevereiro. - rnt.eirado.
Um do Sr. general Pedro Pinheiro Bittencourl, communicando ter assumido as funcções de inspector da 3' divisão
do Exercito, cargo para o qual fôra nomeado por decreto de
4 de marco. - Inteirado.
Um do Sr. coronel Americo Almadm participando ter •assumido o cargo de commandanto do Corpo de Bombeiros desta
CapiLal, para o qual fór.a nomeado por decreto de 3t de
marco. - Inteirado.
Um do Sr. Miguel Rosa, GowJ>rnador do Estado do Pi-nuhy,
communicando ha''e!' reassumido o exercício do seu cnrp;o,
pqr termina•çiio dn licença em cu,io goso se achava. - ln~
t.eu~ado.
'
r·
.'"1-.;.1~
Um do Sr. Euzebio Cm•doso, 1• Secretario da Camnl'n dos
Deputados do Estado da Eahin, communicando que. cm sessão de 8 do corrente, foi eleila 'a Mesa que tem de sflrvir durnnLc
os trabalhos da presente .sessão. - Inteirado.
Um do Sr. Dr .•Tosé Guedes do Miranda. director-presidente da Companhia Hulha Rio~Grandense, com séde ·~m Porto
AltJgre, communicnndo n installaçiio da. referida compnnllin,
f!IW se propõe a oxplorm· ,iazida.s de carvão de pedra. exi·stentos no mesmo Estudo -··.Inteirado.
Telcgrammas :
Um do Sr. Go'\lernndor do. Estado da Enhin, communicrundo a installacão dos trabalhos da C.amnrn. dos Deputados o
n. eleição. da respectiva Mesa. - Inteirado.
Um do Sr. Ildefonso de Oliveira, P.rosidente da Camnra
dos Deputados dn. Bahin, ~azendo identicn communicnção. Inteirado .. ·
.
·
Um do S1•. Eugenio Tourinho, PrcsidenfJ(l do Sonndo rln
· Bnhia. communicando a elei(;ão da Mesa que tem de dirigit• os
a e•leiciio da respectiva !\[esn. ':-- Intei.DfidO. ·
· Um do Sr, 1\fnnocl ,Toronymo Gonçalves, Prcsidcnt~ tln ·
Asscmblén: Legislativa do Estado da BniJioa., communicando flUO
do accôrdo tlom ·a Constituição Estadual foJ•am in~tnllnd.os os
respe•ctivos trabalhos •leg-isla.tivos. - Inteirado.
Um do Sr. Francisco Pacheco, Presidenl.c do Senndo do
Alagôns, communicando que em sc~são prepara torin, renl i1.ndn
· ·cm 13 .do corrente, o mesmo Senado reconheceu os Senndol'r~
eleitos c dipoJ.omndos em 1.912 e 191/o e elegeu n Mesa que tem
.de presidir os tl'Obalhos dn. lll'·CSonte sessão. - Inteirado.

'·'

. ·'·

. '•.

.: -':",

". •'
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O Sr. Gonzaga Jayme '(4• Secretarúi, servinilo éle 2')' ae•
clara que nfio ha pareceres..
.
O Sr. Presidente-Nada muis havendo a tratar, vou lo,vanlar a sessão, convidando- os Srs. Senadores n compnrocorom
aman)lü, :í hora regimentnl, pnm ter Jogar n 4' s·cssão propa;ratorm.,
·
.
.
Le,v.anta-se ,a sessão, ás· .12 horas e 30\minutos.. ..

'!t'

SESS,iO PnEPARATOnTA DA 1' SESSÃO DA 9' LEGISLATURA, EM :!1 DE ABRIL DE 1!l15
PREBIDENCIA DO SR. PEPRO BDllGES,

'

2"

SECRETARIO

Ao meio dia abl'o-se n sessão, n quo concorrem os Srs.
Pedro Borges, 1\letollo, Gon~aga .Tnyme, Gabriel Salgado, Rihoiro Goncnlvos, WalfiJ~d'o Leal, Peroim Lobo, Luiz · Ymnnu,
,,\lJdon Baptista, Arthur Lemos, Alcindo Guunabam, Bernardo .
Monteiro o Jlaymundo do .Miranda (13).
E' lida e som obsol'var;üo. npprovndn n nela da sessão
nntorior.
·
O Sr. Metello (3• Secretario, o~m•v·indo âe. 4•): declnra que
não h11 expediente.
O Sr. Gonzaga Jayme '(1" Sec!'etario, servinclo· de .2") declara quo n:io ha pareceres.
·
·

'

O Sr. Presidente - Nndn. mais havendo n tratar, vou Je,. antal' a sessão.. .
·
Convido os Srs. Senadores a compnl'<ecernm amanhã :í
5' sessão propal'ntorin.
Levanta~se a sessi1o ús '12 horas ·o :,o minutos.

~· SESSÃO PREPARATORIA DA ·.t• SESS;w DA 9" LEGIS-

LATURA, EM 22 DE ABIUL DE '191·5· .

PREB.IDl~l/CIA: 00
.. 1 • •

'
'-.'

.,'

•,

·

sn.

flEPill) BORGES,

2" SECRRTAniO .

Ao meio dia, abi·e-sc a ·sessão, n quo concorram os Srs.
Pedro Borges, l\lolello, .Gonznga Jaymc, Gnllriol Salgado, Sil·. veria· Nery, Josó Eur.cbio, ·Ribeiro Goncalvol!l Pcreil'a Lobo,
Luiz Vinnnn, Erico Caolho, Alcncm· .Guimnrucs o Victorino
Monteiro (12). · ·
· . · ·
E' lida .e. sem debate approvnda t1 ·ao tu du sessüo anterior,.

•
i"' SESS5ES PREPARATORLAÍl ·

7

O Sr' Metello !(3• Secretario, se~vinad élc '1•)\ ali contn .
·
do seguinte
EXPEDIENTE
Ol'ficios:
Um do Sr. Secrolario da Cnmnrn dos Deputados, communicnndo ter sido verificado numero ·para. n insta.llação dr;
Congresso Nacional nn tlala constituoional • ..,.. Inteirado.
Um do Sr. Miguel Paranhos. 1" seCI·eLurio dtL Associa cão
Coopcl'UI.iva Centro Operrwio da 'Bahia, communicnndo a eleição dn directoriu. que tem de dirigir· os destinos da referida
associação no cor•rentc anuo. - Inteirado. .
· Telegrnmmas:
Do Sr. Senador Ribeiro de BriLto, communicando quo
cslú promplo para os trabalhos da actual sessão. - Iateimdo.
po _St·. Senado!' Adolpho Gordo, fazendo idcnLicn oommUlllllilcao. - lnl.cJrarJo,
· Do S1•, Oiivcim Val!adiio, Governador do Estado do Sergipe, ag'I'IHieeumlo H eommunicaçito !'oiln pelo St•nndo de ~e lt•l'
l'Ntlizndo IJin 18 do eort·ente a JH'imcim ~essúo prcpuratorin.
- Iutoirado·.
.
Do St·, Jlelippe Schmidt, Governado!' do l~studo de Sautn
Cntharina, i'uz·endo idcntico agradecimento. - Inteirado.
. Do Sr. 01 iveiro. Val!adão, Governador do Estado de Sergipe, .con:;rutulundo-se com o Senado pela passag-em da c)ata
ele 21 do corrente quo lembra o proto-marwr da Hepubhca.
- Inteirado,
Do Sr. Carlos Cnvnlcanle, Presidente do Estado do Pac
· mmí, congt·nl.ulnndo-sc com o Senado· pelo mesmo motivo.lntcirndo.
·
.
Do Sr. Santos Pacheco, pt•esidcnte do Senado do Alns-oas,
eominunicnndo Ler sido inslallnda a sessão ordinaria do cor"
rrmtc anno. - Inteirado.
·
Do Sr. Costa !\!arques, l'l'f!sidcntc do Estado do Mntto
Grosso, communicaudo que teve lagar no dia 1 de marco a
elciciío para Prcsidenl.c e Vicc-Presidente do Est.ndo, pnru o
pcrioclo de '1915 a 1919. -·Inteirado,,
Do SJ• .. Gustavo Socmtes, · presiclen'tc ela junta npurnd9rn.
·
·do Estado ele Mnt,to Grosso, communicando ter a refel'JCln
,itmtn expedido diploma~ nos 24 deputados eleitos para a. renovação da ARscmhléa J,rg-islativa, - Inteirado. .
·.
·Do Sr. Mano eI do Burros; presidente do Syndwalo AgrJeolu de Pemambuco communicando que em nssemblóo. geral
J'oi resolvido solicil.-ir do Congresso a supprcssiio do imposto
sobrA o ulcool. - Inteirado·.
·
Do Sr. ·Sunssunn, presidente do Syndicnl.o AS'l'icolrt MR
· Municipios de Gnmclleira, Amar.ngy, Bonito c, Escndn. ~oiJct
tnndn do. Senado PI'OVidencins t•elnt.ivnmen\.o a .suspomuo do
imposto sci!Jre o alcool, - Inteirado.
C
Do Srs. L. ronco de Lcon e outros membros (1n om)nissiío Orsnnizacl'ora das mesas claitoL·ae~ elo mo da J11neirer,

I..

'·
··
..
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communicnndo que, por nilo terem comparecido ás reuniões
da mesma commi~siio, J'eputum falsas suas assi[;naturas nas
respectivas actas. - Inteirado,
Do SJ', Casem iro Montenegro, prefeito da cida{]e de Fortaleza, l~studo do Ceará, communicando que no edifício da
r~specLiva P!'eJ'rJit.ura, só funccionou a junta apuradora preSidida nos primeiros dias pelo substituto do juiz seccional
Dr. Adonias Lima, e nos subsequentes, na 1'órma da lei pelo
presidente da Camura de Fortaleza. - Inteirado.
'
O Sr. Gonzaga Jaymo, (4"

procede á IeiLUI'Il dos seguintes·

&crctmoio, servindo de 2')',

PAI\F:CERES

N. !l A-191il

Dn eleicão a rrue s-e procedeu no Estado do Rio Grande
do Sul, em :30 d"' janoiro do anno corrente, paQ'a preenchimento da vaga nbCJ'I,a pnla renovnr;ão elo terço do Scnndo,
1'or·am remctl.idns :í SeerPtnJ·in deste 77ú nuthenticas.
·
Nenhuma eonLesl,acfio foi ol'l'm•eeidn ii eleiçiio, nenhuma
n!legoçfio c1onl.ra a rcgulnridadc do plii·iLo, que n Conimissão
veriJ'ieou te!' cOJ·rido subsl.anll'ialmenLo VU'IillO, dando em l'eHllllndo nrnn vnl.:u,,fío assim d'isl.!'ibuiclo:
•

VotOs

GeneJ•nl .Tosó Gomes Pinheiro M:mhnclo .......••..
Em separado. . . . ..................... ·........ .
.General .Tosó· J.eil.e dtJ Olivcirn Sa!g·ndo ........ ; ..
Em sepnrnd·o ........... , .................... .
Conselhr.il·o 1\lnciel. ........................... .
Em separado ................................. .
·Dr .. Wenceslau Escobar. ...................... .
Dr. D11nstwe de Abrnnclws ...................... ..
D1versos ..................................... .
En1 11raneo .................... ; .... · · . •. · .... ·

56.323
1.201

·5.250

113

,,

1.~75

382

152
G40
825

I;; to posLo, tí do pnt!IOOêl' a Commissiío:
1", ~uo so,inm nPPl'OVmlnA as· oloicõos vcJ•ificndns rim 30
de ,innoiro dnst.n anuo, no Estado elo 11ie> Grande do Sul, para
,
n renovnoüo do LoJ•co do Sornado;
2", ,quo se,in re~tmlwcitlo e twoclumudo Senador dn Re. puhliea pato :l!:stado do Rio Gt•nnde elo Sul o Sr. General Jostí
·Gomes Jlinhoil'O Mnchurlo.
Sala <111s Commissõos, 2:1 do nhril do 1915. - Bernardo
Montab·o, Pl'esidonte. ·- Art/!·wr Lt•mos, R;:;lntor. - Alcindo
Guanabara, -

t\lO?!CUl' Guimarães. -

Joüo L1ti: itlves. -

Lui: Wmma. - A/Jdon Ba)ltista. -- '\Vdl(1•ado Leal. .·mwulo tia lllil'an«a. - A impl'imir

Rav-
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N. 10- 1D15

A Commissfío do Poderes do Senado, te•ndo examinado as
netas das eleiç6cs mnlizndas no Estado de ~!alto Grosso, no
dia 30 de ,janeiro rlo corrrnte anno, vrrifirou que. de ace<lrdo
com n. npuraeão feita. pcl:t :'lerretnria desta Camnra, obt.ivm"Um
votos' os senhores:
Voto~

Dr. Antonio .Francisco de Azcrcdn................
LB82
~'111 sepltrado ........................ , . . . . . . . . . . .
ti 1
Dr. Luir. Alves da Silva Cat•valho..................
1.380
E1n sopnrndo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
28
Altím da falta. da aclJl. dn installaçíío da mesa eleitoral dn
3' scrcfio de l'nranahylm c a falta de lista de eleitores na 1'
o rn,n 2' secções de Nionc, o que não lll'C,judicn o pleito, obser·
''011 ·n Commi.q.~fio que as nctns das eleições dn 2'\ 3'\ q•a, 5•, nn
o 7' secções de Cnrnpo Grande, foram postas no Correio nos
di:n; r, t' fi de feYr~J'l'il'o; l'tír.•a do prazo legal c da J'cspcctiva
~tíue, onde existe 1\llla af';enein posLal, pois Ll'll?.cm o carimho
<ln AfJII idannna.
A Gnmmissuo, l.cntlo PXaminudo os doeumentos upresrml.atlo~ pnlo canr.lir.ln l.il ri iplomntlo Sr. fi!'. AIJtonio .FJ•ancisco do
AY.et'udo, dotmm•mLos osses eonsl.nnLes t.lc cel'Lidüos- rlJtS ooi,ns
das t!·lcicüe~ de Campo (knntlc, lnvrnrlos nos livms do tabelliUo
local; St•. ;U'l·anciseo PcreiJ•a. Limn., chegou (• cmwlusiio de se ..
rorn nqnellus nvidonlcrnentc fnlsos, pelo que resolvmt nuo
apuml-os, hem como ·as rluplieaLus da 2' secçuo de Ponlu l'OI'IÍ,
1\fJer.ar do lhe PnL'CCIC·r l.cJ• havido rYngnno na sun. clnssificncão,
'pois n do cnvoh.lcl.'O não confere com n da ncln, em uma delloes.
A Commissiio, tomando om considcrt•nçiio as ee!'l.idões
apresen.Lnrlas, rnsolveu npur'al·as, o que dií. um Lolal de 378
votos ao candidnln Si'. D1·. Antonio Francisco de Azoi·edo e
O(i cm sopm.·ndo. :msl.e J•csul.l.ndo ri o das clc.ições realizadas nt1.
2', :J" c ii• se·ecões de Cnmpo Grande. De nccôrdo com ns
mesmas ccrLidt'ics SfJ evirlonr.Ha nüo ter· hnvido e.Ieições nn ·I',
··~·. li' ·e 7' secções de Cnmpo Grande.
Palo osl.udo Jeilo nessas secções o nbnndonnndo !\ voLaçiío
da 2• scccão de Ponl.n POJ·(I, a Comrnissfío VPI'ificou o se'i;uinl.o
rc,qu lf.ndo:
Voto!'

D1·. Anl.onin .Francisco de A?.erli(]O ..••..... , ..... ,

Ern Reparado ....•..............••..•••.•...•...

Dr. Luiz Alves da Si!vn Carvalho ..•..........•.••
Em separado ................... ,................ .
A' vista dest.c result.ndo n Commissiio ó do

~.~85

145
1 . 006
2!~

PAfiECEn

Qno, npp,rovadns as olciçõos renlir.ndns n. 30 do ,innei.ro, no
;Estado do MaLLo Grosso, soj[\ re~onheoido o proclnmndo S~·

:lO

"NNAII:S DO íiii:NADO

nndor dn RojJUlllicn pelo mesmo J~slndo o cnndidnlo diplomado,
Sr. Dr. Antonio Francisco de ,\zeecdo.
.
Snln das Commissõcs, 21 de abril de 1!J15 .-Bernardo Mon·
'tci1•o, PresidGnte.-Lni; Vimma, Relator.-Abdon Baptista. lVal{rcdo Lr.al.-Alcindn Guanabara.-.4lencar Guimarães, João Luiz ,1/w.v. - A.1'tlmr Lemos, - Baynzu1ulo da llfh·anda.
-- A imprimir
N. 11 .- 'i91G
~\o exame da Commissiío ele l'oderes foram presentes P82
nuf.lwticns das eleil;ões realizada;; no Estado dn 13ahin n 30
de .inneiro do cort•entc nnno para a rnnovnciio rlo tm·co da·
l't•proescntuuüo desse Estudo no Srnndo Federal.
1\o e:..:nm1o da Commissüo dlo Poderes foram pres·ooües 082

nul.henticas das eleições renlizaclns no Estado ele Bahin a 30
rio Janeiro do llOPrente n:nno para o l'()novncüo elo terr,o ela
l'OJll'osorut.nofio clcsso J~stnclo no Senado Fildornl.
•·
Dri estudo feito ms referidos n.uthonticns vesull·ou l)ara · n
Cormniss~·o a coniVicr.M de que houve o decidido empenho do
· rleiliorodo hahiano em sufllmgar o rnomo do i!lustre Sr. Dr.
huy Bm1:Iosn, reelegendo-o para o Senado da Republica;
,
Assim sondo, . e isso se verifica eSJ)ocial.mcnto p.elnl cir"
cumsL:IJnlcht ele •que. em qualquer das séries elo actas l!'ecebirias (muitas veze.s t>t·es ele uma meSillm sccciio) é elovncln . a
vot'aciio at.Lribu:id'ru a .S. Ex., a Commissiio se abstem ele entrar
na a.na!yso mi·nmciosa das o.uúhenticas, para opinar p·ela legitimidade dest.ns ou clnquel!as, e. adoptando n apuracüo a qu.;
chegou. a Junta Apur~dora de S. Salvador como. expressão do
rcsultndo do p!eH.o para Senador·, resUitlndo que dú ·ao Dr. Ruy,
llnrbos:~ 80.184 votos, é de parecer:
.
1", que sejn np,pvovada, em con,iooto, n·ele.icão a· que se
!WOcedcu no Eshtdo ela Bahia, :r. 30 de .i.a11'1liro ultimo, pn•ra re- ·
novn~fi.O do te.roo do· Senado;
·
:;•, que se.ia reconhe~ido n proclamado Scnndcir da RcpuL!ien JlOt' osso Estado ·o Sr. Dr. Huy Bai'IJOsa .
Saln rlus Corn.rnissücs, 21 ·de a.bril de 1015. - Bernardo
Montei1'0, ·Presicle.nto. - Alenca1' Gu.i.mariie.l, Relator.·- Wa~
f1'cdo Leal. -· ,1bdon Baptista.- ·J~tti: Vianna. ~ Raymundo
tia 'AHrandn . ..:_ Arthur Lemos. - Joií.o Lu:iz Alves . ...:... A:li.:indo
Gttanabm·a. - A imprimir
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· N. 12-1915

. :Ao exame dn' Commiss·üo elo· Pod~res foram p.rcsc.nLes as
dn c.Jdiçiío a quo so procedeu a 30 ele _,iunei!'l) do ·

authc1nticn~

nor!•ente nnno no Estudo de S. Paulo, ,pur:r. I'c;novaouo d9· ter~l>
dn represeTI!açüo cjaquolle :mstado no ScnndCi Fed~r~!~ . .

.,

•

u
ForM!1 mmotLidas á SetJI'eLaria do Senailo 858 nulhenLicns que, apuradas, deram o sogwinw ;resUJ!Lado:
. Volos
Ge!l~ral

Fvancisco Glycerio .....••........•..•..•
Jl1m separado .......................... ·....... ..
Dlvar·sos ............................. ,.......... .
Geduln.s 0111 branco .... ..........................•:

81,100
1.335

7G

185

Nilo tendo a C<lmmissu<J dia P<Jdores reoel:Jido conteslaci:Lo
alguma á eleição do candidato dip.Jomado e terulo verilficado
que o pleito coNeu regularmeTI!e em .todo o ;Estado, é d(l parocer:
·
i', que se.iam a,ptprov~dns ll!S elei•cões realizadas a 30 de
jan0;iro no Estado de S. Paulo para "renovaç~,o do tcrco do

.,
··.

Senado;

!!", que sr.,ia l'llconllr.cir.lo

proclamado Senador da ncpublicn pelo r·uferido EtiladQ o Sr. gencml .FI'nncisct> G!y1:r.rin.
Sala dias C<lmmis.sües, 21 do abril do 1!!15. - TJernm·do
Nontcü•o, Pl·csid!lllte. - Wal{rcdo LiJaZ, Jlolalor. - Abdon BapDista. - Lni; Vianna. - Al·thw• Lemos. - João Lui: AlveY,

-

11lcncar Guimarães. -

~l'irand{l,

-

A imprimiT
'

A

Alcindo Guanabam. -

Raymundo de

N. 13- iüi5

· A' Commissão do Poderes foi presonlo a aeta da apuracüo
gl:lrnl da eleição a que so procedeu no Estado do Minas GeraCSI
11. 30 do Janeiro ultimo, para complemento da representação
dnquolle Estado no Senado Federal.
Consta dessa acta o seguinte resultado :
· Votos
.
.
Dr. Francisco Antonio de Salles ............. ;.... 135.842
Dr. Astolpho Dutra Nioacio ...........•...• ,.,...
8.ü22
e outros menos votados.
·
P.ofn;s authenticns recebidas n'a Secretaria destrt Camara
. pOdo a Commissão conhecer o result.ado do i. 627 secções
clcitomes, verificando, pela apuração daquellns o desprezados
as cluplicn.tns das 2', 4", 5', 6', 7', 10' c 12' seccões de Sa'!lta
Luzia do RiQ dns Velhas. dns 5" e· 6' do Ayuru6cn. dn 8' do
'.rurvo,. das 5", 10" e 11" do .Monto Carmello o das 1', 2', 3', o\",
5', 8', 9' o H'. de 1\!inns Novas, n seguinte v<Jtnçiio :·
Dt·. Francisco Antonio· de Salles 15G.5i9 e 3.278 em separado; Cliwrsos, 8.504 o '!03 ~m separado; cedulas om brunco, .
. 2.708.
.
Do exame de todos esses documentos resulta que, exceptuadas· as mencionadas duplicatas e bem assim. ns irrcgula-J•idndcs noladns em nlgumus dns nuthenticns, Mmo se,jnm,
fnlla dl:l oonoorlo o dn. remessa das listas dos oleitores quo
.v·otax·am, co).'reu o pl~ito normalmente c ~m contestnç11Q,
·
,..

.

JINNAES DO SENADO

E', por isso, a Commirs.são de parec~r:
1" que seja npprovnda a cleicão a que se procedeu no

Estado' djl Minas Gernes, a 30 de janeiro ultimo, para a renovação do terço da mprescntnção do dito Estado no Senado
Federal;
2" quG seja rcconhceido c proclamado Senador da Republica pelo referido Estado o Sr·. Dr. Francisco Antonio do
Sallcs.
Sala das Commissõcs. 21 de abril de 1915. - Bernardo
Monteiro, Presidente. - AbtJim Baptista. Relator. - Wal{!'edn

'Leal. - 'Lu.i; Vianna. - João Luiz Alves. - Alenea1• Gu·imarties. - Alc~ndo G1tanabara. - Artlt!!l' Lemos. - Raymundo
fie Mimnda. - A imprimir,

N. 1ft -

.· ·

1915

A esta Commissão foram presentes as au Lhenl.icas .o mais
papeis reln:l,ivos ít eleição senatol'ial r.enliznda cm 30 de janeiro. no Estado do Pari\, para a renovação do · terço constitu- ·
ci.onal.
· ,
A act.n geral <Ia juntar ltpuradora, dn I'tlllniiío effccLunda .
trinta dias depois da,quclla drutu. a-ccusu. o st~guinlo rr.sultndo::
Votos
A~n;irnn~o Al't.hm• Judio do Brazil c Silv.a ......... . 28.138
iDr. Rogerio Corr&w de Miranda ..... , ............. . 2.007
Dr. Antonio Prado J,opcs Pereira .•............. ; . 1.402
~i\'el'SO:S , .. , . , , , , ..• , . . .", . , ..... , . · .. , . , , .. , , ,
l2G

Pela 'npurncíio feitn pela Secrctm•ill' do St;nndo · vrir.ificnse que o t•csultardo do pleito .ó o seguinte: ·
Votos

Almirante Arthur Indio do Brazfl e Silva ......... . 29.612
Dr Rogel'.io Carrila de Mil\1nda ........•... , .... , . 2.!161,
Dr. Antonio Prado Lopes Pereira .... , ........... ·. 1.469
Dlvm·sos .............. · ..........................· .. . . 17

.

'

.

· .. Estn C~mmi!Jsão,· depois do examinar minuciosamente ·
·todos. os papeis que serviram ao referido pleito, · cricontrou
dupl.icnl.a der netas nas seguintes soceücs:
· ·
· 2'. 4' c !:i' dre Affuó.; 2•, 3" e 4" dre · Bngrcs· 1• Q• o
3' de Oeirns; 1', 2', s•. 4' e'5• do Quntipurt\; :!', 2•, 3: e '4;' do·
.Ponta de .Pedras.
·
·.
Dur~nto os tm~alhos desta Commissão · não .· npparcccu
roclnmaçuo de e~pccr~ alguma contra n expedição do diploma ·
no cnndtdn:to ll)fllS votado. nem da acta geral da rofcrida ,iunla
consta ter hnvtdo qualquer prof,csto •

'

'

•

ESSÕES PRI!I'AR.\TORI.\S

Ne>Las cundicões. é a Commissão de purecm·:
I, que se,iam approvadus as eleioõos realizadas no Estado
do J'ará Qffi 30 do janeiro do corrente anuo. para u. renovação
do terço do Senado. com .exclusão· do.~ acima m!lll.cionadu·s•;
II. quo seja reconhec.ido c proclamado Senador da ltcpuhlica por aquclle Estado. 0 Sr. almirmtLc Arthur lndio do
•· Bruzil o Silva.
Sala das Commissões 21 de abril de HH5. - Ba·rl!arclo
MOnteil'O, Presidente. - Iiaurnundo de Miranda. Relatot• Wal{re!lo Lea]. - f!.bi.Ü?n Baptista. ___, Ltt.lz f'ianl~a. - A'rt/1:1!1~
Lemos. - Jou.o LU'IZ Vwnna. -" Alencm· Gutmamcs - Alctndo Guanabm•a. - A imprimir.
··
:'l. 15 -

LD15

Ao •)X<urw desta Commissüo l'oram su,ioiLos os 'J)npois o
authenl.icas relativos tt eleição reaolizada no dia 30 do janeiro
ultimo no Estado do Maranhão, pam renovac.iio do terço de
sua representação no Senado.
·
Da acta da ,i unta• apurudo·ra no Estudo consta o seguinte:.
Voto5

Dr. Manoel Bernardino dn. Costa Rod~igues., ...•••
Dt', J"ru,uci~co d01 Cunha Machado .•..••...•••...•••

Diversos . .. ·, . . . . . . . ........................... ·~ .

13.876
2.039

u:

Pelo· mn]Jpa organizado· pela Sccr~laria do Senado,
. nccofrclo • com as authenlicas recebidas o l'CsulLado é o
guintc:, .. , ,
. 'r

d~
se~

,Votos

Dr. Manocl Bernarcliuo da Cos•la Rodrigues ..•••••.•

16.168

Di ver.sos . ......... ·, . . . . ...... ·.................... .
Codu ln R .on1 bt•anco. ·, ................ ~ . ; ......... .

13
69

DI'. FmnciRco dn Cun ba Machado .... , .•..•.......

1. !)03

. .\ Commissão · enconlt•ou duplicnlns de nut.hcntioas no:>
niunicipios. de Bre,io, Gra,iahi'i, .Pastos Bons, Riachão, Suntt\
Quileria. e 'l'utoya.
·
Nilo l•ousla ler havido protesto ou rcclamac:ão do qual~
quer cspocic contra a exped1cão elo diploma, d1)l'Ul,!le o~ t,rn-.
bulho~ dnqnella ,junta, nem durante esta. Comm1sssuo fo1 fo1·. mulada qualquer nllegaçüo,
·NêsLns Co~diiJÜCS 11 _a. Com missão Ue pnrccct•:
. '1", que sejam npproyadns ns cleicões realizadas no Es.. tndo do ~lnranhüCl rm 30 de janeiro do corrente nnno, pum;
ronovnofio do t.crco do Senado. excepto ns dos· munici,pio·s onde
houve duplicntn;

'

', :'

•
•

I ANNAES DO SENADO

2", fJUC se,ia reconhoeido e Jll'Oelomaclo Senador da Rcpuhli<:n pn1· nqm·l !e J,sl.nclo o 81·. Dt·. Manocl Bernardino da
Costa llodri~ucs.
·
Snlu tlns Commi:;sões. ~~ de nbl'il de -!OJG, - }Jtn•um•du
Monteiro. Presidente. - lia/Imundo de Mirm;da, ltclator. Alci111/o lluonrrbam. - Alcllcm· Gu.im.urtics. - Jotio LuJ: Al1Ws. -. :1rlhur Lamas. - Abdou Buptisla. - ll'alf'redo Leal.
L1tiz Vianua, - A imprimir
N. '10- '1015.

Do ''X/11110 a que JH'Oeedell' esl.u Commissfi.o ntts• aut.hcnticns r demais papei' l'L'ferrules ti clcicão realizada. no Eslndo
do Jlin Gl'anrlo elo Norl.c, em :JO de janeiro 1.Ülimo, paru n. r•JJnnvac~o (]o l.cr~o do Senado o preenchimento da vaga nbol'l.a
erm1 a I'Cntmcia tio SI'. Dr. Augusto 1'avarcti de Lyr·a, verifica-s" LIJI' corl'ido com J•e;;ulul'idadc o referido pleito.
A ndu gera I da a]mmaão, realizada 30 dias depois da-·
qunlln dnln, menciona que obtivernm vaLas qJura rcnovacão do
lel'ço, os S'J•,s.:
Votos

n1·. ,\nlonio ,José d11 J\lcllo c Souza ...•...........••
Tlr·.. PnuHuo GucUcs ...................... .'.... , ...
. .
.

]) 1\'el'SO~.,,,,,,,.,

. , . ,.

~.,,

'

••• , •.. • •,.,, • • ,·, • ·,.

\). 787
103
:.JS [i

·
PoJo mnppa organizado pela Secrdluria do Senado vcrii'ica-.sc a S('g'llllltn voLnçtio:

·•

Votos

...

D1·. Antonio .Tostí dn i\lello o Souza .••••.••...•...•• 10.188
.Paul ino Guedes ..... ~ ...... · ................ -... ·
i18
430,
Divel'sos .. ~ ...... ·................................ ·

· ÜJ•o

· . Pm·n lli'Í'l'llchimonto rla vaga exisLenLo na renrcsentacüá
Estado o rcsu!Larlo npurnda peln .i unta é:
· ·

dess1~

Votos

Cm·ont}l .João

clt! Lrrn rl'uvri,rcs ..... .· ............. .
])J•. \'alonl e Vinnnno •• o • o o o •••• o o o •• o o • •• ~ ••• o • o ••.
. ])ÍVOJ'50H o • o , , • o •• , · , •• o o , •• ' .• o •·• o o ••• o • o ; o o o • ••• ,

·.

0.808

·251
402

.l?eló J•el'orido mnppa o resultado do pleito ó:

Cot•onnl .Tóiio dn Lyra
· J)l'o

...
.... ·.'

Vn:h!nl.c \ 1 it11nnn ••

!)ivct·~oso ,·,o ••• ·•••

t,nvar~s ....... o. o •••••• o o ••

o o ••••• • o •••.• ·•••
• •• o ••••• ·••• o o. o •••••••• :.·:· •••. ,
o ••••••: •••.••

PPI'nn '" n Comm iMfio nlio· foi nprcscnt.nda ne'n!JUma connem t!nqtwlln twln gc1'nl consta hnvor sido formulado,
PN'nnl.e. a ,juntn, rpllllqum· proles to contra :i t•cgulnridade do
Jllcilo. Apezat•
. dessa circumstnncia, a CammissilD
.
.c.>aminoude.

·lt•.!lll~''io

...
'.

10.200
268
25.1

.,
.

.

SESSÕES PR!PARATORlAS

tidnJl!cnte lodos os documr.nl.os su.loilos ao ·seu osludo c chc-

gnu a enuelusfio de t]Ltu o processo elr!il.ot·aJ cot·reu calma o

r~'il'!llarmenle, não l.r!nrJo

•

havido dupliettla em nenhum muni-

ctpiO,
Isto !lOs to, (! rt Gommissiio de Porlot•cs do parCcClr:
·l ", qtw ~Pjarn 'npprovndns as elcl,;üos realizadas no ]~.s
tot.lo do llio Ot•andn do Not·Lu no di:L ~O do Jn•nciro do cor.
rente annn;
· .. ~", quo seja r•Jconheeitlo e proclamudn Senndot· da Rcpuhlwn, na rcnovar.fio do l.erco comlilueionnl > o Sr. Dr. Antonio
Jo~tl de Thlel!o c Sou~u;
·
;)', Jionalmcn~c, CJLHi sc,i:1 rcconhceitlo e proclamado Scnnrl•n· da llopuhllea pelo· mesmo Estado. pam prcuncher a
vap;a t.'xt:;tcnlo na sua representação no Scnut.!o, o Sr. coronçl
tlOa~~ de L~rra rrn.vares·.
· Sain t.lns Comtníssües, 21 elo ubril ·tltl tOHí. - nernardo
Mon/t!iro, .Pt•osit.!enlH. ,tlcindo Guanal!lll'a, HeitÜOL', Muton Il11Jilista. f.'f.ll' Guim1tr1ius. -

-

.

Lui: Vianna. -

.~rth1li'

Walfi•cdo Leal. - AlcnLemos. - Raymundo du Mil'attdu.

A imprimir

Joi'io J.11i: Alves. -

N. 17- HJ!5-

O S,cnado recebeu do Estado do ·Espirita Santo H 9
aulheuLicus das cleicõas rculizndas u 30 de jnneir.o. ultimo,
para renovnciio do terc·o.
,
Conforme o . mappa da SecretariO: do Senado estil. assim
·distribuída a yetncão:
. Votos

•

Dorningos Vicente Goncalves da Souza.·:
9.552
.Tosó do Mcllo Ca·rvalho Muni~ ·F,reire .. ·•· · · · · 1 .. 5110

l)ivf!rsos . .... ···· .. ' ·............................
'
.. .• .·. ,·

.

'

Em
·. . . . . . . . . ..
. .b1•nnco . ................
.
'

·1.i90

17

•

90

.15o
o

, Do exame desses papeis vcrifiett a Commissão que !)()UVO
duplicutu cm quatro das 115 seccões que cnvia!'nm actas:
Caohoóiro de Itnpemirim i", S; 1\latheus 1' c 5' e S. Pedro do
Ilnbuponna ,, •. ·
·
.
·rendo cot·t·ido o .Pleito normalmente e considera!Jd2 que
ncnhum!l contcstucão foi apresentndn, estn · Commtssao do
!'odores pt'Opõe ·que se,jam contados apenas os votos ·das scccõcs onde não houve duplicata. •.
Desprezudas estas, resulla:
Votos ·

:Domingos .vicênte Gcinculves do Souza .•
Josú ue Mcllo Carvalho Muniz FIL•eirc •••
'·

..

9.186
1.529

I;m separadO

90

iii

. ·''

·''

......
. ..

.

..

i6

Sommados ""! votos cm separado: · .,
~atas

o.. 27G
Domingos Vi cento Gonoalves. de S,ouza ...... •· ..
:1.544
Jos6 de 1\!ello Carvalho Mumz Freire ............ .
A Commissão opina:
:L •, que &e~am desprezadas as duplicatas do Cacho.oiro de
ILapemirim 1', S. Matheus 1' o 5" e S. Pedro de Itabapouna 4'·
.
.
· 2", q'ue seJam app1'ovadas as eleições das demais seccõos,
realizadas a 30 de janeiro ultimo.~. no Estado do Espiri~
Santo, para renovaoão do terço do ;:,enado;
.
3", que sc.ia reconhecido c proclamado Senado!' da Uepublica por esse Estado o Sr. Domingos Viconte Gonçalves
de Souza.
Sala das Commissões, 21 de abril de 1915.· - Be1·nardo..
Monteiro, Presidente e Thelato·r. - Wal{l•edo Leal. - Abdon
JJaptista.-Luiz Vianna.-Arthur Lemo~;,.....João LuizAlves, com:
voto pela apuração das duplicatas verdadeiras de S. Matheus 1l
outras, mencionadas Di> parecer.-Alencar Guima1~ães.-Alcindo
Guanabam. - Rayrnttndo de M·iranda. - A imprimir
N •. 18 -

1015

Ao exame da Commissão de P<oderes foram présentes 53
authenticas das eleicões realizadas a 30 do janeiro do corl·ente anno para .a renovacão do terco da ropresentacãi01 da
Estado de Sergipe no Senado Federal •.
o l'e.sultado apurado na. secretaria~ foi ,0 seguinte:
:Voto9 ·.

Marechal José Siqueira de 1\lenezes..•..••.•.••• ·•• -;•
Diversos . •' .............-....... ·.:.:; ... ··-· ............. :·'•:
Cedulas em branco ....... ... ·.. ·._ .... ·!·:-· :·· .• •:·~·:.·:· :<~·-· •••. ;:

.· ·

5.350

758
1.5.

Tendo corrido o pleitó regularmente ,e nfi,0, havendo conf.csLaJ)ão ao. diploma expedido ao candidato mais votado, é .a
Commissão do pa·r.ecer;
'
1', que sc,iam approvadas as eleições realizadas no Esf,ado de Sergipe a 30 de ,ianeirl> di> corl'ente anno, para· ro. nova cão do terco <lo Senado;
·
·
2", que se:jr~ reconhecido· c proclamado Senador da.Republica .pelo mesmo Estad·o o Sr~ mar.echal Jos6 Siqueirn. do
Menezes. .
.
·
.
·
Sal:t das Comroissõos, 21 de abril do 1015 .. - Bemardo
Mnntel-l'ti, Presidente. -· .Hencar Gwimarães, Rolo.tor. - Wal- .
(1•edo Leal. ·- Abdon Baptista. - Luiz Vianna. - ·A1•thur
Lemos. - Jaüo Luiz Alves, - Alcindb Guanabara. - llay~ ·
1f•1lnd,o de bliranda. - A imprimir · .·
,

•

i7
N. ·JU-

J\ll~

A' Commissüo du l'udm•us do Senado fomm presentes
·1!,0 authcnLicus das oloi~iius a que se procedeu na uia 30
de ,janeiro dcslo unno. 110 Estado de Sartla Cathu.rina, para
preenchimento da vaga oriumln da renuncia do Sr•. Senadot·,
F•elippe Schrnitd e ainda lia que se abriu por eJ'feiLo da
renovação do Lerço do Senado.
Pela ~puraçüo que fel a· Sct:r·elada de>L•J, foram reco•
Ih idos os seguinl•es votos:
"

Votos

Em scpar:.t.do

Coronel Vida! J-osé de Oliveir·n l;tamos, pura
a primeil;a <las vngas mencionadas .. . H .851
Dr. Hercilio Luz, paJ•a a. segunda ....... . 12.415
203
Dive.r·sos ......... ~ ...... , ............... .
J:m bl'Ull·CO . ·, , . , • , •.• , . , , . , , , , , , ... , •....•
""7
••

20
20

Nenhum desses candidatos sol'i'reu conteslaçilo.
Do examt:' a que fOI·un1 submettidas as actas eleitoraes
·apenits JJCquenas irregularidades· se verifi~Yaram. que não
· · alteram a substancia das ·eleicões, .. ta·es como falta de listas
de .eleitores o ,de. actas do instullucilo. de mesas, cm poucos
caso,s. ·
·
·
· Assim. sendo, é .<~e ptwece.r· a Commissão:
'1", ·que se.iam upprovadas. as eleições procedidll.l a. 30
de jnneir~o do. cor·rentc anno, no Estado de Santa. Catharma;
2",. que se.iam r.econhcc)dos e proclamados· s.enaC!orcs da.·
Repubhcu pelo .mesmo Estado os .Srs. coronel V1dal José de
Oliveira Rumos c Hcrcilio Pedro Luz.
.

'

.

'

.

Sal-a·· .das Commissões do Senado, ~J de abt•il de 1015 .
. Bernardo .:Ma.!'lteil•o, Presidente. - A1·1h1w Lemos, Relator •.
--'- Alcinild Guanabm·a. ·...,.. Alencar· Guirna,.ües. -'-' João Lu·i:
Al'i!es. "-''ll'al(redo Leal. - Abdon Baptista. - Lu·i: Vianna.
· .
· .· - . Raynwndo de· Miranda. - A imprimir
'
' O Sr. Presidente ....:. Nada mais hrwendo

a Lratrw •. voU:
!eYantar,, ·a scssilo, convidando os Srs. Senadores a. campa. re'cet•em amanh~, t\s do?.e ho~as, pum ter Jogar ll G' sessão
prepuratorin. ·
Levanta-se u. sessão. tis 12 horas e 1,5 minutos •

..

•

\'ol, !!

.,

!.8

ü• SESS.W PREPAM.TOlllA DA 1" SESS:í!O DA .ü' LEGTSLA'rUHA, EM :23 DE ABRIL DE lU!G
llllSlDllNCIA DO ~11. PllDl10 DOl10llS, ~" SJ>C[lGmlliO

Ao meio-dia nbJ•c-se a sessão, 11 que concot·rcm o,; SI·s.
Pedt·o Borgco, MeLello, Gonzaga .luymc, Gabriel Salgado, Silvcl'io :'\cry, ArLhur Lemos, Mendes de Almeida, ;rosé Euwbio,
Pll'<>s :Ferreira, llibcit·o Gonc;alvcs, '.l'homaz Accloly, EptLneio
P·~sson, Wu!fredo Leal, Rnymundo de Miranda, Pereira Lobo,
J,ui~ Viannu, José Mm:ccllino, Joã•o Luiz Alves, ]~l'ieo Coelho,
Alcindo Guannbm,a, Sú Freire, Bucno de Paiva, BernMIClo
Monlen·o, Leopoldo de Bnlhõcs, José l\Iur,tinllo, Alcucal' Guimarães, Generoso Marques, Abdon BaptisLa e ViDtorino i\lonteiro (29) •
E' lida, posta em discussão ~. sem debate_. approvuda a
ncba da sessão anterior.
O Sr. Metello (3• Secretario, se1•v·i11do de 1') dá oonta do

seguinte
EXPEDIEN:l'E

.
'
Tc!egrammas dos Srs. Governadores dos Estados da Bahia, Espii•ito SanLo, Ce:\l'Ú, Minas Geraes, Santa Ca•tharmn 'e
JY!att.o Grosso congrutulaudo-so con;1 o Senado pçla commemoracão da data de 2'1 de abril. - Int.eirado. ·
Outro do commandantc superior da· Guarda Naoionu.J do
Estado da Parahyha, congrat.ulando.·se com o Senado pelo
·mesmo motivo; - Inteiroado. · . .
. . .
.
.

O Sr. Gonzaga Jayme W Secretar:io, sel'Vindo de 2') declara que não h a pareceres.
. O Sr. Mendes de Almeida (ÍJela ~rdem) - S~: Presidente,
roqueiro u V ..Ex. que consu!Lc o Senado si -concede urgencia
para que ·se,iam discutidos o votados os pareceres da Commissão de Poderes, ho.io puhlicudos, .opinando pelo .reconhecimento de vari.os Senadm~es.
•·
··
.,
o Sr. Presidente ·- Os senlloros que approvam recn:iorimcnto do nolll'o Senador pelo 1\larnnhlio quciJJ:Im mnnifes.
tar o sou ussent.imonto. <fausa.).
·
·
·
11'oi npprovndo.
·Em vi t•tudc dn deliber-nçã.o do Senado vou ~ubmeLLer a
discussão oR. pm·occt·cs da Commissüo de Poderes que -se acham
sobt'o a mesa.

o

' .
.

.

~SSÕES P.REP.ARA'l'ORLI.B.
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l!:LEIOÃO DE U.M SENADOR PELO RIO 01\A.NDE DO SUL

Discussão unica do parecer da ComUIJissiio de Poderes
n. ~ A, do JOJü, sobre as oloi~ões realizadas em 30 de janeiro
·uli1mo no Estado do Rio Grande do Sul para a renovação
do terço constitucional e opinando que se,j,a; reconhecido o
proclamado Senador >C!a HepubJ[ca peJG rereridG E~tadG o
Sr. general J osó Gomes Pinheil'o Machado.
EMerrada.
São approvadas •U·S seguintes conclusões:
1•, que sejam approvadas as eloicões verificadi!JS -em 30
de janeiro deste nnno no Estado do Rio Grande do Sul pa;ra
a renovação do tel'C·G do Senado;
.
2•, que se.ia reconhecido e proclamado Senador pelo Estado dG Rio Grande dG Sul o Sr., S'aneral José Gomes Pinheiro :Machado.

O Sr. Presidente - O Seood.o aooba de reconhecer e eu
proclamo Senador da Republica o Sr. general José Gomes
Pinheiro 1\lachado.
Ni1o estando S. Ex. presente, vae-se-lhe fazer a devidia
comrnunica!)ãG.
·
'
.
ELEIÇÃO DE UM SENADOR POR MA'I'I'O GROSSO

Discussão unie;a do parecer da Commissíio de Poderes ·
n. 10, de 1915, sobre as eleicões realizadas em 30 de janeiro
ultimo no Estado de Matto Grosso para a renovação do terço··
constitucional e OJ?ir'lando que s~ja reconhecido e.J)roclamaqo .
Senad9r da Republ!ca pelo refertdo Estado o Sr •. Dr •. Antonto
;Francisco de A.zeredo.
·
.
Encerrada.
·E' approvada a seguinte conclusão do parecer:
• Que, approvadas as eleições realizadas'a 30 de janeiro no
Estado di'; .Matto Grosso, seja re~onhecido e proclamado Se- .
nado r ~elo mesmo Estado o candil:.Lto diplomado Sr •. Dr. An. tonio · 1' mncisco de Azeredo.
·
. O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconhecer e eu
proclamo Senador da Republica Q Sr. Dr.. Antonio Francisco
· de Azeredo.
..
... ·o Sr. Pires Ferreira '(Jwla m·dern)_- Sr. Presidente, com
o devido nssenLimoulo ela rcprescnt.acao de Ma~to _Grosso. r~>
quliiro a V. E:ç. que se digno nomear· a comm1ssuo que deve
introduzir nu recinto· o Senndot• que acaba do ser proclamado.,

'

.'

'ANNAEB DO SENADO

Sr. Presidente- Nomeio pam eonst.iluircm essa commissão os Srs. Pires Ferreira, Arthur Lemos e José 1\lurtinho.
. (Iutrorltt-:.ülo no ·rcci:uto, p·rusta, ;innto â Mesa, o compro?msso rc(J!menta.l c toma assento o Sr. Antonio Francisco,
O

A-:.e1•cdO.)

ELEIÇÃO DI~ UM SENADO!\ PELA BAHIA

Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes
n. U, de 1D15, sobre as eleições realizadas em 30 de janeiro
ultimo para a renovação do· terco constitucional no J<:stado
da Bahia, o opinando que sc,in reconhecido c proclamado Senador da llepublica por esse Estado o Sr. Dr. Ruy BarbOsa.
·
Encerrada.
São approvadas as seguintes conclusões:
1", que, seja approvada, em conjunto, a eleição a que se
procedeu no Estado da Bahia a 30 de janeiro ultimo para renovação do tcroo do Senado;
2', que se.ia reconhecido e proclamado Senador por esse
Estado o Sr. Dr. Ruy Barbosa.
·
'

'

'

O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconhecer o eu
proi:Iamo Senador da Republica pelo Estado da Bahia o Sr.,
Ruy Barbosa.
·
Não estando S. Ex. presente, vae-se-lhe fazer a devidll
communicacão .
.El.E[Ç,io DE UM SENADOH POR S .. PAULO

Discussão unica elo parecer da. Commissão ·de Poderes
n .. ·12, de Hl15, sobre ns eleições realizadas no Estado de São
Paulo em :30 do janeiro ultimo para a renovação do terço
constitucionn!, o opinando que seja reconhecido e proclamado.
Senador da Republica pelo referido Estado o Sr. general
Franciséo Glycerio.
Encer·rnda.
São npprovadns as scguinLés conclusões:

•

.

,''

I", que sejam appJ•ovnrlns us cleicões renlizadils n' 30 de·
.tuneiro no Estado de S. Paulo para renovação do terço do
l:\enado;
·
·
. ..
2". que se,jn r·econhocido c p~oclnmado ~enndor' pelo refeC'ido Estado o Sr. goncrnl FrnnCisco GlyccriO ...
O Sr. Pi•esidente - O Renadn ·ncnba do reéonh'ecer e cti
proclamo Senador rlu Republiea n Sr. Francisco Glycerio ;_ . ,
· !l'ão estando S. }:x. pre>ente, vae-se-lhe fazer a devida;
communicae-ão .
,

'

I

'

SESSÕES PI\El',\IIATORJ,\8
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Ef,EJÇÃO Dll Ul\t SEN,\IJOII POR MINAS GEMES

Discussão unica do pm·ecet· da Commissüo dr. Poderes
n. 13, do ·J!HG, sobre as eleições J'cnliwdns no Estado de Minas Geracs. cm 30 de ,inneiJ•o ultimo .Para a renovar;ão rJo
terço consLtLucJOnal, e opJJtamlo que so.Ja reconhecido c pr·ocJmna\lO Scnndot·. da Hnpublica 11elo rr.i'orido Estado o Sr. D1·.
l•ranCLsco Anlonto de Salles.
Encerrada.
São approva?as as seg-uintes conclusões:
1.", ·que seja npprovada a eleição n que se procedeu no
Estado de Minas Gornes a 30 de janeiro ultimo para n renovacilo do te1·ço da repi'Csentaçüo ê!o dito Estado no Senado
Federal;·
. 2", que seja reconhecido e proclamado Senador da Republica pelo referido Esbado o Sr. Dr:-. 'J<rancisco Antonio de
Snlles.
O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconhecer c eu
proclamo Senador da Republica o Sr. Dr. Francisco Antonio
de Salles.
·
Não estando S. Ex. presente, vae-se-lhc fazer a d~vid:~
·
communicação.
E·r,EIÇÃO DE U~! SENADOR PELO PARA'

Discussão unicn do parecer dn Commissão de Poderes
n. H. de i 015, sobre as clei~ões realizadas no Estado do Pnrà
em 30 de janeiro ultimo pa"ra n renovação do terço constitucional c opinando que se,in reconhecido e proclamado Senador
da Republica pelo· referido Estado o Sr. almirante Arthnr
Indio do Brn7.il e Silva.
Encerrada.
· 'srró appro·vnda's as seg-uintes conclusões:
. 1', que se.iam approvadas as eleições realizadas no Estàdo
(lo T>nr:'t em 30 de janeiro do corrente nnno para a renovação .
<lo terço do Senado, com exclusão .dns acima mencionadas;
2', quo se.ia reconhecido e proclamado Senador da Republica pnP aquellr Est.ado o Sr. almirante ·Art,hur Indio do
Bra?.i! c Silva.
: ·
O sr: Presidente ..:.... O Scnnclo ncabn ele reconhecer e eu :
,proclamo Senador da Rcpuhlir.n o Sr. almirante Arthur Indio
do BJ•a.r.il e Silva.
.
Não estando· S. Ex. rresnnt.c. vno-so"lhc fazer n d·evidn
con'Jmmiirmção.

rm,o MARANHÃO
Disenssão. un ica do· paJ·ccm· cl1; Com missão de Podere~
n. 1G, de 1015, sobre 'as eloic.ões reulizndns no Es~~do do Ma-.
ranhüo. cm 30 de ,janeiro uHimo para n ronovncuo do terco
E!.F.IÇ,\0 DF. U.l! SEN,\0011

do Senai:lo e opinando que se,io. reconhecido Senad•or do. ne·~
.publica pelo referido Estado o Sr. Dr. Manoel Bernardino da
Costa Rodrigues.
Encerrada.
São approvmlns as seguintes conclus·ões:
1', que sejam appro.vndas as eleioões realizo.das no Estado
do Maranhão em 30 do ,janeiro do corrente anno para ren~
v.a.r,ão do terço do Senado, excepto as dos municipios onde
houve duplicata;
2', que se,in. reconhecido e proclamado Senador da Repu~
blica por aquelle Estado o Sr. Dr. Manoel Bernardino da Costa
Rodrigues.
O Sr. Presidente -

~woclamo

O Senado acaba de reconhecer e eu

Senador da. llcpublica o Sr. Dr. Mano e! Bernardino
·
.

dn Costa 1\odrigucs.

O Sr. Mendes de Almeida (Jlcla ordern) - Sr. Presi<lente,
está na Cosa o Sr. ~lnnocl Bernard ino .da Costa. Rodrigues, que
neaba do stw t•eeonheeiclo e pmc Iam ado Senador pelo Estado
do Marnnlliin. ·
Ilcquciro a V. Ex. que o faça introdu?.ir no recinto para
prr.sLnr o compromisso regimcnt.al e tomar assento·.

O Sr. Presidente - Nomeio para fazerem parto d11 commissão quo tem de introdu?.it· no recinto o novo Sen[ldor pe!D
Mnmnhiio os Srs. Mendes de Almeida. Thomaz Accioly e AI·
cindo Gnnnnbara.
(Introduzido no recinto, J11'esta, ittnto â Mesa, comp1'0·
misso e toma assento o Sr. Uanoel Bernardino da Co.1ta Ro~
driaues.)
' ELEIÇÃO DE DOIS SENADORES PllLO RIO GRANDE DO NORTE

.

o .

Discussão t1nica. do parecer dn •Gommissão de Poderes
n. iü. de 1015. ·sobre as eleições realizadas no Estado· do RiD
Grande do Nor to .e opinando que se,iam reconhecidos e proclamados Sena<lores ·da Republica os Srs. Drs. Antonio José
de Me !lo e Souza, para a renovação do terço. constitucional· e
João de Lyra Tnvm·es, .para a vaga existente na representação
(lo mesmo Estado.
·
·
.. .
Encerrada.
·
· . São approvndas ns seguintes conclusões·:
1'· qÚe sejam appro.vndas as eleicões realizai:las no Estado
do Rio. Grande do Norte no dio. 30 de ,ianeiro do corrente
annb:
·
·
2', que se.in reconhecido o proclnmodo Senador da Repu~
blica. nn renovação do ter()O constitucionnl, o Sr, Dr. Ant.onio
José de Mello e Souza;

23

SESSÕES PTIEPAliA'!'ORI.IS

:1', finnlmrnl.r!, que Hn.l:t rocnnilrr•ido r f'!'Oclnmado Sonnilor da llepuhlien pelo nwsrno R'l.ado, pam preencher a
vnga cxisl.enl.o rm sua .. J'IlPl'l!~rrünr;iin no Scnn{)·o. o Sr. coronel
Joiio elo Lyt•rt 'ütvm·os.
-

O Sr, Presidente -- Em virtude d:1 rleliherar;iio do Scnnrlo
pro•clnmo. Senndore.~ ria llcpublien: na .r'f.'UOVaçrlo do tet·ço
oousl.ilucional, o Sr·. ,\nlnnin .fosé de Mello c Sou'za, e na vaga
r.xi,~culó na t•oprcscnlnr;fw dr!SSl' l'stndo, o. Sr· . .João de Lyrn.
. 'J.'avnres.
O Sr. Pires Ferreira

Sr. Prcsid'entc,
nchancln-sc nn Cnsn o 5t·. .louo de Lyra. Tava.r·cs, que acaba
rlc sct· rc.conllNJidn Scnndor· pelo l~stnrln do Rio Gmndc <lo
l'iortc, rcQucir•o a V, .Ex, nomeie n. com missão que o. tem rio
irüroduút· no recinto pm·rt pt·csl.nr o .compromisso regimental.
)

(Jwla

D1'rlcm.) -

O Sr. Presidente - Nomeio ]Jnt•n essa, commiss[0 os Srs ..
Pit·cs }'crreil•a, Antonio Ar;r:rodo·r. Sylvel'i" Net·y.

(lntrndu;i!lo no 1'ccinto, Jl't'esia, ju.nto d Mesa, o oomp1'0tJ tmna a•scnto o• 8t· . .tnao de LJJra. 1.'avm•cs.),

1iJ.is.w ruv'im.cntal
'

;'

f.LEIÇ.:\0

rm

UM 8"NAllOrt Pl>LO

rm>IR!1'0

SAN'l'O

Discussão. unicn do parecer ·tln Cnmmissuo de Pod~rcs
n. 17, rln HJ!!í, solJ!'.c n.• elciçrics J'Cn.li?.:ttlas no Estudo doEspirita Sanln· pum rcnovnç:ln do terço constitucional cm 30
de ,inncir·o ull.irno. o opinando que sc,i~t reconhecido c Jll'Ociamado Scnadot· rJn 11cpuhlicn o Sr. Dr. Domingos Vicente Gon\'nivcs doo Souiu..
EnccJ'rMin.
Siio appr·ovodns as seguintes conclusüc.,:
, '1 "• nu e se,inrn desprcznrlns ns dup!icn.tns de Cachoeiro de
Hnpemir·im l", S. Mn.llwus 1" r• r.i". o S. Pndro. do Ilnbnpoann '/tlt;
2', rrun sc,ioum n.JlJll'Ovnclns as eleições das demais sccçúe8
ren.li?.uclns a 30 do ianciro ultimo no. EsLndo elo Espirit.o
Santo pam renova erro ·rio terço do Seno do;
3', que sejam rcconllocidp c JWOclnmndo Scnrudor por. esse ·
Esl.ndo o Sr. Domingos Vicrnl.e Gononlvcs ele, Souza.

O Sr. Presidente - O Senado· acaba do rc.:Jnhccer Sc011dor· dn Ropuhlicn o Sl'. · DoOl.ingos Vicente Gonçnlv.cs de Souza.
. ~fio esl.nndo S. Eli. prc,•ente, vne-sc-Ihc fazer n. comrnu.·
.
.·
nteaçao rlrvrcln.
l~f.F.IÇ,\0 Di> lJ~[ Rf.:\ADOR Pfll\ ~Enl'llf>l\

Di:;cussão unicrt do pnrecor· ·da Commissüo <le Pod-crea
n. 18, de 1015, sobre as oleicücs ronlizndns no EsLn.do de Ser-

"

,.
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t;ipc em 30 de .inncii·o ultimo e opinnndo. que se.ia rçconlwcido c proclamado ~··nadoJ• da ll<•puhlim pelo J'<)l el'iclo Esludo
o Sr. mnJ•ceiJni,Jn~•' Siqucira dt• M<.•m•zr.,,,
Eneel'J'llrla.

· ...

Siin npp!'O\'n,d:~s as ~Cb'Uinles conclustins:
·I 11 , que :-iU,ÍUJn appi'O\'arlns as eici~·.üeH ,l.'enl izntlas 110

I~~

tn.do de Serg-ipe a :JO de Ja.neiro do. co!'rentc nn11D pn·t'a re·novação do Lorço do Senado;
·
~". que seja .t·cconhccido e proclamado. Senador da Republica pelo. mesmo Esl.ndo o s,.. marechal Jos<l · Siqueira de
:Mencr.cs.

O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconh•eccr c eu
proclamo Senador da R<!publica o S!'. marechal José Siqucirn.
de Menezes.
Não csLnndo R. Ex. ill'esenlc, vac-se-l!Je fnzcr a. dc.vida
communicnção ~
"r.mç;\O DI~ 00/~ H":"ADOHgs P0/1 fi,\N1'A CA'I'HAnJN,\

Discussfio. unicn do parecer da Commissão de Poderes

:n•. :10, de 1915, sobre ns eleições J'en.lizadas no Estado de Santa

Cat.harina em 30 de .inneiro ultimo c opinando que sejam l•econhrrcidos .c 11l'Oclnmaclos Senadores dn. Hepublicn ·pelo re.fet•iclo Estado os St•s. Dt•s. Hercilio Pedro dn. Luz, parn. reno''açüo do te.J•ço. e Vicln.l José· cio Oliveira Ramos, para n. vu:;a
c·xistentc na representação J'•cdern.l.
.
Enct~rrada.

SiLO npprovadas as ~eguint.cs conclusões:
1', que sr.jarm rupprovadas as éleições n que se procedeu a'
30 de .janeiro do eorrcnte u.nno no Estado de Santa Cnt!Ja'rlna:·:
2', CJUio sejam recO'llrl!ücido~ e proclamados Senadores pelo
mesmo Estado os Srs. eoroncl Vidnl José ele Oliveira Ramos. e ·
I!eJ•r.ilio Pedro .Luz.

.
Presidente -

'

.

O Sr.
O Senado acabn. ele reconhecer e eu.
•proclnmo Senadores dtv Rcpubii.cn. os Srs. H'erciiio Pedro di)
I.ur. c Yidal José de OlivciJ•a. Ramos. ·
O sr:· ·Abdon Baptista (1lela ordem) - Sr. Presidente,
achando-sü na a.nrle-snln. o Sr. Dr. Hcrcilio Luz, Senador el.eito
·[.lf·lo Estudo d~ Snnrln Calharinn, peco n V. Ex. que nomeie n
oommissã.o que t.em are o conduzir nest.e reciruto, ·nfim do que
preste compromrisso
. e Lomc assento. '

.

·O Sr. Presidente- Nomeio os. Srs. Abdon BnptisLn, Joli.o
I,11iz Alves e P•ereirn. Loho.
'

(!nt1•oduddo 110 1•eelnto, )l'l'~stn, jnuto ti àJesa, o compro-.
rmisso re11imental, e toma as.vento 1 o Sr. Dr. Hercilio Luz.). . ,

.,
, li

'
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Sr. ProsiC!ente- NnclR mais ha a 1Jratar.
Com os J•eoonh·ecimen:tos l'citos hoje completa-s.e o numoro lr.gal para a inslnJluciio do CongTesso.
Vão, porl.anto, sct· l'cilas ns comm.unicaçõcs ao Sr. PrP.sidcnlc dn Rcpublicll u 1í Gamara dos Deputados.
Vou levRnLar a $eS~fio, cGnvidando os Srs. Senadores n
com.parcecrcm Rm.an•hit n 7" sessi1o prcpn.mtoria.
O

Levwu,la-se a sessão ás 2 horas ..
7" SESSXO PREPARATOR.IA DA t• SESS,\.0 DA n• LEGISLATURA, EM 21, DE ABRIL DE 1915
PRESIDENC!A DO SR. PEDRO BORGES,

2"

SECRETARIO

Ao meio-dia ab!"l-se a sessão, a que concorrem os Srs.
Pedro Borges, Metello, Gonzaga ·Jayme. Gabriel Salgado, Mendes de Almeida. João Lyra, Walfrcdo Leal, Raymundo de Miranda, Per·eira Lobo. Luiz V.ianna, Erico Coelho e Berna;rdo
Monteiro (12),
.
E' lida, posta em discussão .e sem debate approvada a
acta da sessão anterior.·

o· Sr. Metello (3' secretm'io, servindo de 1'), dá conta do
·seguinte
EXPEDIENTE
· Telegramma do Sr. Dr. Orlando Sucupi'ra, vwe-presJCiente do Senado de Alagoas. communicando ter o mesmo Senado
reconhecido e proclamado Governador e Vice-Governudor do
Estado, ')Jara o novo periodo conslitucional. os Srs. Drs. Antonio Guedes Nogueira é Pedro da Cunha Carneiro Albuque['que, respectivamente.- Inteirado ..
O Sr. Gonzaga Jayme (4' secretario. servindo de .2'), declara que não bll pareceres.
·
. O Sr. Pereira Lobo (pela ordcml-Sr. Presidente, nchando-se na. ante-sala o Sr. marechal .Tosé Siqueira de Menezes,
reconhecido e proclamado Senador pelo Estado de Sergipe.
requeiro. n V. Ex. ·que se digne nomcat• a c.ommissão que deve
introduzil-o no recinLo, nt'im ele prestar o compromisso regimental. c lom11r posse.
· · O Sr. Presidente -· Nomeio pllra conslituirem essa cominissiio os Srs. Pereira Lobo, Mendes de Almeida e Rnymundo ·
de Miranda.
·
·
. (Introduzido no 1;ecinto, m·esta, :iunto d Mesa, C01n)J1'071!isso ·reuimental e. toma assento o Sr. Siqueira de Menezes).
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O Sr. Raymundo de Miranda (pela 01;clCm) - Sr. Pre·siüente. na nusencin dos dignos representantes do Rio Grande
do Sul. requeiro n. V. Ex, que se digne nomear a commissão
para dar ingrr.sso no recinto do Senado ao St•. ge)lernl Pinheiro Machado, hontem reconhecido e proclamado Senador da
Republica,
O Sr. Presidente - Nomeio para fazerem part.c dessa
commissüo os Srs. Erico Coelho. Generoso Marques e Walfredo J~eal.
(lntrodu.zido no 1'Ccinto, presta, ,iunto ri Mesn, eomp1'0misso rí:Jaimental e toma assento o S1·. .Tos é Gomes Pinheiro
Machado,).
·
O Sr. Raymundo de Miranda - Achando-se mi nnto-salli
o ..Sr. Senador pelo Pará, Indio do Brazil requeiro a V. Ex. se .
digne nomear a respectiva commissüo' af.im' do introduzil-o
no recinto.
O Sr. Presidente - Nomeio os Srs. Raymundo de Miranda,.
Luiz Vianna e J.eopoldo de Bulhões.
(Introduzido no recinto, prPsta, j-unto ri Mesa., comp?·nmisso e toma assçnto, o Sr. lndio do Braz'il).
O Sr. João Lyra - Sr. Presidente achando-se nru antesala o Sr. Senador Antonio de Souza, requeiro que V. Ex. se
digne nomear uma commissão afim de introduzil-o nesto .
recinto para prestar o eompromisso.
·

O Sr. Presidente - Nomeio os Srs. João Lyra. Gabriel
Salgado e Siqueirn. do Menezes.
,
·
'
(!11t7•orludrlo ?lo 1'ecinf'o, 1J1'esta, :iunto ii Mesa, aomp1'0m.isso a tom.a as,çento o SI'. Antonio d;e Sortza)'.
O Sr. Presidente - Nua hnvendo mais nada a tratar. vou
levantar a sessão, convidando os Srs. Senadores n comparor.erem n.manhã, á hora regimenta•!, afim de ter Jogar a. oitava
sessão pr.eparntorin.
·Levanta-se a sessão, t\s 12 .horas e 50 minutos.

· 8'

SESS.~O. PREP~>\.RATORTA

DA: 1' SESSÃO DA' 9' ;r.EGIS. LATURA, EM 2G DE ABRIL DE 1915 ·

PRESIDENCTA ·DO .sri. PEDRO BORGES,

2•

SECRETARIO

. . Ao moio-d'ia abre-se n sessão, a que concorrem os Srs ,,
Ppdr·o Borges, . Motollo, O.onzngn Jayme, Gabriel Salgado·. SHverio· Ncry, Arthur Lemos, Mendes de Almeida, Çost.í\ :nodri- .
' I
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gues, Pires Ferreira, Ribeiro Gonç~lves, Th:ornrrz, Aceioly~
João Lyru AnLomo de Souza, EpiLncJO Pes~oa, Wallredo Leal,
Rayrnundo de Miranda, Pereira Lobo, Sique~rn .de Menezes,
I,uiz Viannn, João Lui1. Alves, EriCo Coelho, Alcmdo Gunnn~
•Jmrn Sá Preiro, Bueno de Paiva, Bernardo Montcir•o, Alldon
.BapÚstn, Hcrcilio Luz c Pinheiro Machado (20),
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvadn, a
acta dn sessão anterior.

o Sr.

Mete!lo (3' Secretario, servindo de ·l'l: declara que

não ha expediente.

O Sr. Gonzaga Jayme '(4' Secretario, servin(lo 'de 2')', de·

clara que não ba pareceres.:

O Sr. João Luiz Alves (pela o'rcle»t) - Sr. Presidente,
communico a V'. Ex. e Ii Casa quo o Sr. Senador Berna.rdino
Monteiro lem deixado o deixará ainda por alguns dias do
comparecer ao Senado por motivo do molestia.
Sabendo achar-se nu a.nte-saln o Sr. Domingos Vicente
Gdncalves. de Souza, ultimamente reconhecido c proclamado
Senad;or pelo Estudo do Espirita Santo, peço a V. Ex. que
se digne nomear a Commissiío que deve intro,duzil-o ·no recinto, afim de prestar o compr1omisso c tomar posse.

' .

. O Sr. Presidente -A Mesa fica inteirada. Para constituirem a Commissão nomeio os Srs. João Luiz Alves, Epitacio Pessoa e Ribeiro Gane-alves.
(Introduzido no 1'ecinto, presta, ;iuuto IÍ Mesa, o com.pl'O·
misso constituc'ional e toma assento o Sr. Dominmos Vicente
Gonçalves de Souza.)
·
O ·sr. Presidente -Nada mais havendo a tratar, vou Jevantn:r a sessão, c:onvidando os Srs. Senadores n comparecerem
aman~ã, :is doze horas, para ter JognJ• a 9" sessão prepa·
. ratorttt.
'

· J,evanta-se a sessão :is 12 hor::LS e li5 minutos,.

. ..
'.'

9' SESSÃO PJI.'EJP!A.Ri\TORIA DR 1' SESSÃO DA: 9•. LEGIS•

:DATURA EM 27 iDE ABRIL DE 1915

PRES!DilNCIA DO SR, PllDRO BORGES,

2'

. .

SECRETARIO

Ao· meio. d!n, abro-se n .sessíio, a que concorrem o·s
Srs. ~edro ·Borges, Mctcllo, Gonzagn Jay.me,, Gabriel. Salgado,
SilvorJO Nery,· At·Lhui' Lemos, .Tosó .Euzclno, Jühmro Gonçnlvos. Thomnz Accioly, .Toüo Lym, Antonio do Souza, Wat.•
fredo Leal, llaymundo de 1\iirandl;l,' Pe1·.eira Lobo, S~queir~

'·

..

'

.

,
. ~ ..
'

'.,

..
'.
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de Menezes, Luiz Viannn, José Murcellino. João Luiz Alves,
Domingos VicenLu, Alcindo Gunnubaru, St\ Freir·c. Bucno d•j
l'aiva, Bernardo ,i\l•onlciro, Alcnca 1t• Guimarães. Abdon Baptista, Hcr·cilio J.uz, Pinheiro lllncllado c Viclorino Mon.teiro (20) •
t
E' lida, posta cm discussão e, sem debate. approvada
acta da sessão anterior.

O Sr. Metella

~3·

a
'-''

Secretario, servindo de 2•) dá .c•onta do

seguinte
EXPEDIENTE

Officio do Sr. F·rederico Affonso de Carvalho, sub-secretario do Ministerio das Thelacõcs E.'i:leriores, communicando
a viagem do Sr. Dr·. Lauro Müllcr em visita ás Republicas do
Uruguay. Argentina e Chile o que, durante· a ausencia de
fl. Ex., J'ica respondendo pela direcção dos• serviços daquel!e
(!Dpartamento. - Inteirado.
O Sr. Gonzaga Jayme (4' Secretar-io, servindo de
declara que não ha par•eceres.

...

QIJ\'

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vo•r
levantar a sessão. convidando os Srs. Senadores a .comparecez
amanhã, ús 12 horas, para Ler logar a 10' sessão preparatoria.

Levanta-se a. sessão ús 12 horas e 1,0 minutos.

'

''

.

10' .SESS,\!0 PREPARATORIA DA 1' SESS;\.0 DA o• I.JF.GISLA1'URA EM 28 DE ABRIL DE 1915
PR.ESIDENCJA DO SR, PEDRO BOllOES,' ·2• SECRET.\RlO

Ao meio dia, abre-se n sessão, a que concorrem os Srs.
Pedro Bor·gos, MeLcllo, Gonznga .Tayme, Gabriel Sal:;ndo, Pires .
Ferreira, João Lyrn, Antonio· de Souza, Wnlfredo Leal Si. queir·a de Menezes, Pereira Lobo, Luiz Vianna, José Mnt•cellin<l,
Domingos Vicente, Adolpho Gordo, Alencar Guimarães, 'Abdon
Baptista c Hercilio Luz (17).
·

E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvada a
\!Cta da sessão anterior

'

SESSÕES PREPARA~'Ol\lAS

O Sr. Mete!lo (3" Scc1•etal"iu, Wl"v·indo de ·I•) dtí. conto. do
seguinte

EXPEDillN'rE
. OJ'ficio du Sr., FOJ•t·•Jil·a Chaves. Governador do Estado d1l
R1o Grande do Norte, ofl'creeendo um exemplar da . Constituição do mesmo Estado, ultimamente. reformada.-rnteirado .
. O Sr. Gonzaga Jayme, (4' Sec1•ctario, servindo de 2') de-

clam que não ha pareceres.

•

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão. convidando nos Srs. Senadores para a 11 •
ses~üo preparatoria, que terá togar no dia seguinte, a hora
regimental.

· Levanta-se a sessão ás 12 horas e 1,0 minutos.

ii' SESSXO ;PRElP:AIRATORTA DA l' SESSÃO DA 9' LEGIS-

LATURA EM 29 DE ABRIL DE 1915
PRESIDENCIA DO SR. PEDRO BORGES, 2° SECRETARIO

· Ao meio-dia abre-se a sessli.O, a que concorrem os Srs. Pedro
Borges, .lletello, Gabriel Satga.Jo, José Eusebio, Joao t...vra, Luiz
Via.nna., Domingos Viceute, Abdon Baptista e Herctlio Luz (9).
E' lida. posta. em discussilo e, sem debato, approrada, a acta d1o
sessilo anterior.
·
O Sr. Metello ( S• Secretario, servindo de 1• ) declara que
oito ha expediente.
.
.
·
O Sr. Hercilio Luz (servindo da 2• Secretario) declara.
que ·Mo ha. pareceres.
O Sr. Presidente- Nado. mais havendo a tratar, vou
levantar• a sessM, C• tlVldaudo os ~t·s. SS~~o.dores a compare~erem
amanha, as 1~ hoc•as, ó. :12• :;ess!\o prepara toda..
·

Levanta-se a sessilo ás :12 horas e 40 minutos.·
•,
''
'

..
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:12• SESS.:\.0, PREPARATORIA. >DA 1' .SESSãO DA: 9' LEGISLAil'URA EM 30 DE ABRIL DE :1015
PRES!DENC!A .DO Sn, PEDRO BORGES,

2'

SECUETARIO

Ao. me i o dia· abre-se a ·Sessiio, a que concorrem os Srs.
·Pedro Borges, MeteoJlo, Gabriel Salgado·, José Euzebio, Joiio
Lyra, Antonio de Souza, Pereira Lobo, Siqueira de Menezes,
!Luiz Vinnna e Abdon Baptista. (10)
~c ta

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a

da sessão anterior.

O Sr. Mctello (3• Secl·etario, .1e1:vindo da ·/') dá conta do

s~guinte

EXPE:Q!ENTE

Carta da E:x:ma. família do Sr, general Manoel da Silva
Rosa Junior, ex-Senador por Sergipe, communicando o seu
fallecimento no dia 28 de marco u,ltimo, - Inteirado,,
O Sr. ·José Euzebio (servindo de 2• Sec1•eta7i.O)' decla11ao que

;não h a pareceres.

·

·

'

O Sr, Presidente - Nada mais havendo n tratar, vou levantar a sessão, convidando os Srs, Senadores a compare. reeerem á 13' sessílo preparatoria, que terá Jogar amanhã, á ·
hora regimental., .
·

Levanta-se a sessão ás 12 horas e 40 minutos; ·

':13' SESSãO P:REP,o\!RATORTA: DA i' SESSãO DA 9' LEGIS. .
J.ATURA .IEJII 1 DE' MAIO DE 1915
PRES!DENCIA DO SR, PEDRO B.OROilS,

2'

SECRETARIO

. 'Ao meio dia abre-se a sessão, a. que concorrem os Srs.
Pedro Borges, Melello, Gonznga Jnyme, Gabriel Sall)'ndo; João
Lyra, Antonio 9e Souza, Siquolra· de. Men~~es, Lmz Vianna,
Bm·nurdo MontcJro, Abdon BupL1sLa o HercJho Luz. (11)
E' lidu, posta .em discussüo e, sem debute,. approvadn a
Mta da sessão anterior.
'

'

3l.

SESSÕES PREPARATORLAS

O Sr, 'Metello .(3' Sec·retm•io, ser·v·indo de ·/'), dá. conta do
·
EXPEDIENTE

seguint~

-:;4'

Officio do Sr. Ministro da J'ustiça transmittindo a mensagem em que o Sr .. Presiçlcnle da ltcpublica accusa haver
recebido a do Senado, communicando quo a installação da 1'
sessão da !l" legislatura LcriL logar ·no dia :J de maio. - Inteirado.
O Sr. Gonzaga Jayme (4.• Sac1'cla1'io, scl:o·indoJ de 2'), declara que não ha pareceres.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
Colivido os Srs. Senador·es para a 14' sessão preparatoria,
.Que ter·á logat• amanhã, á hora regimental.
.
Levanta-se a sessão
,14' SESSÃO

ás 12 horas e -íO minutos.·

PREP,\.R.ATOI\I:~ DA 1' SESS,to DA n•
íL:.o\.TUR.A E:\! 2 tDE MAIO DE 1015

PnES!DENCTA DO Sn. PEDRO BOnGES,

2'

LJOO~S

SECRETARIO

Ao meio-dia, ubrc-se a sessão, a que concorrem os Srs.
D?edro Borges, Metello c Alenear Guimar·ães. (3)
E' lida c sem I·eclamacfio appr·ovada a neta .da sessfto anterior.
O Sr. Metello (3' Secrctai'ÍO, se1•v·indo de I') declara que
não ha e.xpediente •.
.
O Sr. 'Alencar Guimarães (servindo de 2•
clara que não ha P.areceres ..

Sea~etario)

de-

O Sr. Presidente - Segundo a communicacüo da Cmnara ·
;iú existe numero legal pura a installacão do Congresso Nacional no dia designado pola: Constituição.
Havendo, portanto, nurrier·o. sufl'iciente, .. não só nesta,
como na outra. Casa, convido nos Srs. Senadores a comparecerem amanhã; ú 1 hor·a rla tarde, neste recinlo, ·pura a
sessão solemnc da instullaçiio da 1' sessão da 0" legislatura do
.Congresso Naciona!. .
· . Pura ordem do dw da 1' sessão do Senado désigno:
'
Eleição da Mesa ·o demais Commissões permanentes,
· Levànta-se Gessão ás 12 horas e o\~ minutos,

..

a

.. .
:

'

'

'

.

.' '•,

'

··-·

'

·''

CONGRESSO NACIONAL
---1.\l:--Sessão solemne de abertura da i • sessão da 9' legislatura do
Congresso Nacional· da Republica dos Estados Unidos do
Brazil

..

'

PliESIDENCIA DO SR. PEDruO BOliOil~,

2"

SllCllllTARIO DO SENADO

A' 'I hora da tarde do dia 3 de maio de 1915, reunidos
no recinto das sessões do Senado Federal os Srs. Senadores
e Deputados, tomam assento na i~Iesa os Srs. Pedro Augusto
Borges, 2' Secretario do Senado, servindo de presidente; Luiz
Gonzaga Jayme, 4• .Secretario do Senado, servmdo de 1·;· Joaquim Ferreira de Salles, José Euzebio de Carvalho e Oliveira
e Annibal de Toledo, servindo de 2",, 3' e 4' Secretaries.

O Sr. Presidente- Está aberta a primeira sessão da
· nona legislatura.
,·
Estando presento no edifício do Senado o Sr. Secretario
· do Exmo. Sr .·Presidente da Republica, portador da mensagem·
dirigida ao .congresso Nacional, convido og St•s. 3' c ,,. Secre.- ·
·tarios .a recebei-o á ·porta do recinto. . .
. ·
. :·Recebida a mensagem c depois de se bavet• rcl.il'ndo o seu
portador; o Sr. Presidente declara .que elia vae ser lida.
·os· Srs. Secretarias Icem, suceessivamentê, a seguinte
,·

•

MENSAGEM
.

'

Senhores Jllemb1•os do Conm•esso Naeitmal

.
~
.
.
.
. Cumpro, pela primeira vez, o dever conslitucional· de vos
dar conta da situaÇão do. Paiz c de vos indicar .as provideneias ·e reformas que, ao Governo,. parecem ·nccessttrias para r.
bon gest.1io dos·negoocios publicos.
. .
. · ·
.
· Jll tive opport.unidndc de nffirmar ao Pniz o que penso
a respeito da. actualidade da. vida nacional, sob o triplica as.:.
· pl'lllto- pnlit.ioo, ooonomico e fin~nceioro.
vQ,n
3
.

'

'

',

.....
.

'

'

i
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•

A 15 de novembro do anno passado, assumindo o exercicio do elevado cargo que occupo, ratifiquei as mesmas affirmações e compromissos, fawndo ao mesmo tempo solcmno
appollo a todos os brasileiros, a lodos que se interessam pelo
futuro da nossa Pat1·ia, para q'uo osquccmn reôenlimentos c
paixões, afim 'ctc que possamos, unidos pelo mesmo pensamento, identificados na mesma acção, encarar o resolver serenamente as graves difi'iculdades do presente c lançar as
base~ de um futuro digno das grandes riquezas matcriacs o
moraes do Brasil.
Esse appello cu o renovo aqui com a mesma fó e com o
mesmo ardor, convicto de que ninguem se recusará a essa
obra de paz e de conciliacão, .que me impuz a mim mesmo,
j ú pela ·circumstancia de ler sido indicado por varias correntes da opinião, j·á pelo meu feitio pessoal, j ú .pelas inilludiveis exigencias da gravíssima situação em que nos achamos.
Infelizmente, em alguns Estados, grupos politicas domi~
nados pelo cego sectarismo partidario e olvidado.s de que os
altos interesses do Brasil exigem paz, se chocam e se aggridem
asperamente, .desNspeitando, muitas vezes, claras; disposições
legaes e crcando, · de parte a parte, situacões conru·sas o insustentaveis.
· ·
Dahi o grande numero de casos políticos que tem infelicitado o Brasil, concorrendo poderosamente para .aggravar a
nossa situação, jú de si 'tão melindrosa.
·
Confesso (L Nacão que nunca concorri para . tacs casos
politicas c farei tudo quanto· cm mim coübcr p:ira que não
surjam novos, e •não continue um tal es.lado de cousas, que,
desvirtuando o regímen, nos diminue nos nossos. proprios
olhos e revolta a consciencia dos homens, que,· sincera o ar. dentomente, desejam o· bem estar e o progresso do B1•asil ...
. O pleito que se feriu a 30 de Janeiro ultimo par·a· a rena~ ·
vacilo da Gamara e do terço do Senado, constitue· um valiosíssimo e irretorquivel .argumento do que se valerão· os que·
clamam' ·justamente contra a deturpação do Mssos costumes .
politicas e propugnam pela reforma eleitoral.
·
·Não ha ·duvidar: esta reforma se impõe hoje mais do
que nunca.
. ·
.
·
· ,
Precisamos garantir o alistamento e a eleição 'contra os
assaltos dos defraudadores; precisamos impedir as duplicn~as
de actas e de juntas apuradoras. ·
. ·
.
... o triplicatas
E' Lambem indispensa'{Cl que :i apuração e o reconheci-.'
monto sejam ·a expressão da verdade eleitoral.
· . ..
De nada valerão, porém, taes medidas,. por. melhores que
sejam, si não houver a elevação moral e patriotica 'dos. que
teom a Illissiio de cunipt•ir a lei .eleitoral.
'. ·
.
!:Ião fechemos os olhos ú evidencia: o actual rcgimen
eleitoral llÜO póde continuar; a Nação está a exiS'ir do Congresso, a · reforma oleito,ral e. o · cumprimento exacto d(lsso.
.reforma JlOr, parto do todos, .mas especialmente dos Membros
do Congresso, que devem dar o exemplo;
·
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· Urge tnmbem, já o disse cm minha plataforma, • que se
faca a revisão das nossas tarifas aduaneiras, que devem ser
vasadas cm moldes que "' araslem de exLt·emos incom·enientes'
attendendo-se aos interesses respcitaveis das industriai exis~
tentes (que forem dib'Ilas de proLecciio) e ás necessidades do
consumidor e do Thcsouro ~.
A Nacão confia .que a actual legislatura, além da reforma
eleitoral e tributaria, ultimará. o Codigo Civil, fará orcamentos
Ienes e equilibrados e tomará providencias acertadas e com-·
pletas sob o ponto de vista financeiro ..
. Relações Exteriores

Ao dirigir a minha primeira Mensagem ao Congresso Nacional não posso deixar de interpretar o sentimento de todos
os brasileiros repetindo os votos que, no dia da minha posse,
ao receber em audiencia solemne o Corpo Diplomatico Estra.ngeiro acreditado junto a este Governo, formulei com o Nuncio
Apostolico, pelo restabelecimento da paz, entre as Nações
amigas, infelizmente envolvidas na conflagração que enluta
o mundo inteiro. Nós, os brasileiros, os fazemos, ·COm a sinceridade que se firma na pratica de uma politica tradicional
pacifista, com a qual temos procurado servir humana e nobremente aos grandes destinos da nossa Patria. Que essa terrivel
conflag-ração possa cessar em breve, .são os votos que estão
em todos os coracões brasileiros.
· Ao formular esses votos em nome da Nação Brasilei!".>
fallava com a autoridade de quem interpretava os sentimentos
de todos os seus concidadãos. Cube-me, agora, o dever de vos
dar, Srs. Membros do Congresso Nacional, uma succinta conta
do que fez o Governo Brasileiro nesses ultimas nove mezes
decorridos desde 1 de agosto do anuo passado para garlllntir
e fazer respeitar a sua assoás onerosa neutralidade nesse conflicto _internacional.
·
O Brasil tomou parte na 2' Conferencia da Haya, na ·qual
foi ·um dos signatarios da 13' 'Gonvençiio, concernente aos direitos e deveres das Potencias neutras cm caso de guerra marítima, firmada em 18 de outubro de 1907; mas, como algumas das Nações belligerantes, apesar de a terem firmado,
não a ratificaram, o Governo Brnr:!eiro, nos termos do art. 28
da· mesma. Convenciio, foi forçado u. expedir decretos espeoiaes, attendendo aos princípios do Direito Internacional e,
quanto passivei, aos interes;;es pcc1.1Hares do Brasil muito di. rectamente em causa, devido no nosso intercambio commer.cial ·e t\ grande extensão do littornl brasileiro.
Tal'foi a genesc do decreto n. 11.037, de 4 de agosto de·
19H, que ·o Poder Executivo da Republica expediu logo ao
· receber a primeira· notificucüo da dcclarnçüo da guerra entre
·o Imperio Allcmão ulliado no Austro-Hunr;aro o posteriormente ao Ot.tomano de. um lado c a Repulllioa Franceza e o

···'
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Jmpurio da Russia do outro, secundados esses ultimas Pnizcs
anLcL'ior c 'successivamente pelos Reinos da Servia, da Belgica
e Montenegro c pelo Reino Unido da Grã-Brctanlla o o Imperio do Japão.
De accórdo com as notificações officiaes recebidas, foram
expedidos deci'etos executivos mandando observar a complct.:l·
neutralidade do Brasil:
.
Durante a guerra do Imperio Allemão contra a Republica
Franceza e o Imperio da Russia· (decreto n. 11.038,, de <I do
agosto de 19111) ; ·
.
Durante a guerra entre D. Grã-Bretanha c a Allcmanha
(decreto n. 11.066, de 12 de agosto de 19111);
Durante a guerra entre a Republica Franceza c o Imperio
da Austria-Hungria (decreto n. 11.068, de 17 de· agosto de
1914);
Durante a guerra entre os Imperios da Austria-llungria
e da Russia (decreto n. 11.069, de 17 de &gosto de 1911!);
Durante a guerra entre os Imperios do Japão e da Aliemanila (decreto n. 11.092, de 24 de agosto de 1914);
Durante a guerra entre a Grii-Bretanha e a AustriaHungria (decreto .n. 11,118, de 3 de setembro de 1!!111) e
finalmente;
·
Durante a guerra entre a Grã-Bretanha e a Turquia (decreto n. · 11. 353, de 11 de novembro de i 9111) •
Apesar da presteza com que foram c:..:pedidas as nossas
·regras de neutralidade constantes do citado decreto n, 11.037,
de /1 de agosto de 1914, devido á. .nossa situação gcographica,
á extensão do. nosso littoral, ú occasional concentracão da
nossa esquadra no porto do Rio de Janeiro, ao imprevisto da
declaracão de gueri·a, alguns !'uclos demonstraram a necessi. dado do novas medidas para completo' resguardo ela nossa
neutralidade. ·
.
·
Por isso foi expedido ó decreto n, 1L 093, de 2r. do ag-osto
de· 1911.,. que deu nova redaccúo ao art. z·o c acorescentou um
paragrapho unico ao art. 21 das regras de neutralidade expedidas pelo citado decreto -n. 1'1.037, de 4 de agosto de·191r.,
pois o Governo Brasileiro não podia dar acolhida em suas
aguas torritoriaes ·a navios apresados, sem exigir dos captores
a descarga das mercadorias destinadas ao Brasi!.o adquiridas
por firmas brasileiras.
O Ministerio da Marinha: sob cuja i'isGalizacão cstti a eu~
trada e sabida nos portos brazileiros •doe navios nacionaes ou
estrangeiros, belligorantes ou nüo, mobilizou toda a n·ossa esquadra, distribuindo pelos nossos principaes portos as nossas
unidades navaes, dou instruccões severas aos capitães dos
· portos para o· exacto cumprimento das nossas. reg-ras do ncu- ·
trnlidnde, o n snhida de navios ficou sujeita a. senhas especiacs. dadas cm segr.odo, dia o noite .
. , l!lm o);le(ijencia :ts nossas regras de neutralidade teve o
Ciov~inl) l3rasileiro de otâe'Iiar a r'e't'!lncão. da oallh·oneira. a!- ·
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lcmã Ebe1·, que voltou ao porto da l5alda, de onde partira.,
trazendo a seu bordo- niio mnis ofJ'icitdidtldc c lt·irulanão,
poróm n cquipat;cm de um VaJlOl' mm·mullc lrans(ormado ·cm
cruzador auxiliar. A officinlidadc encontrada a bordo Dermanccc sob custodia nesta r.apil.al.
Lot;o no começo da guerra deram-se, nos portos do Recife
e da Bahia, incidentes dcsagradaveis entre passat;eiros do
3' classe, todos estrangeiros, o as ol'ficialidadcs de vapores
mercantes allemücs c ausl.riacos, fundeados nesses portos o
que não proscguiram a viagem para a Eurooa por causa da
guerra.
Nas regras de neutralidade por cllc decretadas, teve o
Governo Brnzilciro o maximo empenho cm evitar a possibilidade de que navios mercantes de nacionalidades bclligcmntcs
se aproveitassem da estadia, ou do rcfut;io, cm nossos portos,
para nolles se abastecerem c delles partirem, afim de prestarem auxilio a navios do g-uerra das respectivas nações.
Os factos occorridos durante o mcz de agosto c a primeira
quinr.ena de setembro convenceram o Governo Brasileiro d!l
necessidade de medidas supplcmentat•es ús regras expedidas
cm iJ de agosto de f 9H.
.
Pará evitar novas tentativas .de transgressões á nosso.
neutralidade foram expedidas pelo Governo Bmsilciro as disposições dos arts. 1• c 2' do decreto n. '11.1/d, de o de setembro de 1914.
iE para que essas medidas, com as constantes do decreto
de 4 de agosto de fOH, não fossem illudidns, o Governo Federal, no interesso da exacta observancin da neutralidade do
Brasil, resolveu que os navios mercantes, pertencentes a
Paizes bellir;ernntes, que tenham entrado, ou venham a entrar,
em portos brasileiros o que Iiclles desembarquem passageiros
ou carga. allegando motivo de forca maior, decorrente da
situação de guerra na Europa, para níío continunt• sua viagem,
ficam impedidos do sahir desses portos, salvo permissão especial esoripta, dada pelo capit.iio rlo porto respectivo, com autorização do >1\Jiin isterio da Marinha o observadas as demais
disposições em vigor.
· Apesar .do decreto n. ·11.141, o dessa rcsolur,ão do Governo, alguns vapores mercantes insistiram no proposito de
transgredirem a nossa vigilancia.
,
.
O Governo Brasileiro, níio só no dever dt1 fazer l'CRpcHar
as suas deliberações, como ainda no •de impedir, por todos os
meios no seu alcance, que dos seus portos sahissem navios
de guerra belligerant.os, foi forcado a tomat· uma medida
radical.
.
·
. ·
·
Relativamente a navios mercantes o Governo Federal deliberou deter nos portos brasileiros, até segunda ordem,
todos os navios que ncllos esteJam ou venham 11 enlr!lr, ·
pertencentes a uma companhia de nnvegncfto da qnal algum
navio hnja lnfrLnS'ido as regras de neutralidade. Pal'll osso
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tim não só ha vigilancia militar, mns ainda ns autoridades,

si julgarem conveniente, poderão, mediante autorização do
•Ministro da Marinha, tomar providencias que impeçam esses
navios de navegar, inclusive a retirada e guarda, em deposito
official, de pecas essenciaes das niachinas.
O Governo l!'ederal nüo ficou pois inerte deante da insistencia de alguns navios mercantes belligerantes em transgredir as nossas regras . de neutralidade. J.lelizmen te a nttitude
do Governo Brasileiro produziu os resultados esperados.
Estão actualmente retidos, na fórmn do art. i!J das nossas
:regras de neutralidade do decreto de '' de agosto de 19H e
de accOrdo com as referidas deliberações, varias navios nos
.segaintes portos: Rio de Janeiro. Santos, Pernambuco., Bahia,
:parahyba, Rio Grande do
. Sul e Pará. .
. O uso de apparelhos de telegrnpho sem fio é vedado aos
navios das Nações belligerantes, · nos termos do nrt. 6' das
l!'egras d~ neutralidade brasileira. .
Nos termos do aviso elo Ministerio da Marinha de 24 de
agosto, das Notas circulares do Ministerio das nelacões Exteriores enviadas em 15 e 16 de setembro oás Legações das
'diversas Nações belligerantes, das Notas ns. 32 e H, de 30
de setembro, dirigidas respectivamente ás Legações Allemã
e Autro-Hungara, a utilização dos apparelhos de telegraphia
sem fio, pelos navios mercantes. estrangeiros, sem distinccão
de nacionalidade, estó. sujeita ás seguintes regras emquanto
durar a actual guerra européa:
·'
. f ') em todos os navios em transito no entrarem em
portos brasileiros, as capitanias dos portos farão sellnr o
camarim onde estiverem inst.allados os apparelhos· radiotclegraphicos, até a sua part.ida.dentro de 48 horas;
2') os navios em transito, desde que permaneçam no
porto mais de 48 horas, súo obrigados n arriar as antenas; .
3') OR navios retidos nos portos devem conservar as antenas. arriadas e se lindos os apparolhos registradores radioteJegraphiilos e os respectivos camarins;
4') os capitães dos portos são autorizados a combinar
com os commandantes dos navios detidos em portos brasileiros
uma hora em .que possam ser abevtos os ·camarins, onde estão
~stabelecidos .os apparelhos rndiotelegrnphicos, afim de quo
os res~ectivos encarregados possarp 'Proceder à limpeza c eonservacao dos mesmos apparelhos.

'

Oonstandci no Governo Federal a existencia.·no territorio
·nacional de estações clandestinas do telegrnpho som,fio, foram
. dadas as 'necessarias instruccões :\ Uepar.tição' .Geral· dos ·Telegraphos para que por intcrmedio dos seus inspectores do
distrlcto soja exercida a mais severa vigilnncia, .apprehendendo todas ns installncões particulares, ou occulf,as. que
fossem encontradas. Q Governo Federal solicitou do~ Governadores o· )?residentes dos Estadps providencias reite'rndns no
sentido de que as autoridades policiaes
·. estaduaes exerçam
a
'
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mais constante vigilancia para impedir a instnllaçfio do os.
tacões chndcsUnas de tel0Sl'apho sem fio, communícando a
-sua existencia aos· inspectores dos distriof.os tclegraphicos
prestando-lhes todo o npoio moral o material para a nppre~
hensão dessas installacões e puniçüo dos transsrcssores.
Devo dizer ao Congresso Nacional que diversas teem sido
as estações ·clandestinas do telegrapho som fio npprchcndidns
no nosso territorio, mas posso afiançar que pela Repartição
Geral dos Telegraphos, coadjuvada pelas autm•idarlcs navans
e policiaes estaduaes, teem sido tomadas medidas rigorosas de
prevenção o apprehensão contra esses postos clandestinos.
Queixas recebidas c devidamente provai:las de que telegrammas apparentemontc innocentes ·expedidos por meio de
telegrnpho sem fio para navios mercantes estrangeiros e enderecados ora a passageiros cumplices. ora a suppostos passageiros, dando logar a que navios de guerra belligerantcs
·apanhassem esses telcgrammas sobre a proxima sahida, ou
chegada, do .navios mercantes, obrigaram o Governo Brasileiro n restringir temporariamente o uso da· telcgrapho sem .
fio ás eommunieacõcs officiaos. e ás estrict.nmentc neecssarias
á. segurança das navios e ás possíveis facilidades para o publica e commercio. .
1\fais tarde, porém, d vista da expcriencia e para facilitar
as relacões commerciaes, o Governo resolveu n(}ticiar que
seria livre para cada agencia a troca ele telegrammas, em linguagem clara, com os vapores da sua companhin., sobre assumptos e:1:clusivos dos seus encargos de agente, devendo esses
telcgranimas,. qu{)ndo em linguagem estrangeira, ser acompanhados da traduocão portugueza.
· .
Quanto aos telcgJ:ammas oommeroineR, ou particulares,
ndmittiu ainda que fossem el'pediclos pelo telegrnpho sem
.fio os de procedcncia das pronrias agencias, ou por cllns simplesmente visados; quando dirigidos aos seus vapores, salvo
para o publico, os telegrammns apresentados ú nepart.icrro
Geral dos Telegraphos por pessoas devidamente conhcciclns u
cu,ios destinntarios o fossem to.mbem.
·
No começo· da guerra o Governo Brasileiro prohlbin o
· uso de. codl!~os commcrelncs c ,.te!cgramm:üi éifrados r.nrtl•
culares nn corrcspondencia telegrtiphica pnrn.a Europa; Inspirando-se. no procédimMto nnt.eriai· do Govemo de .Sua Ma. ·gestade Brita.nnica e no do outras Nacõcs bc!lfl(érnntcs o no
. dever do evitar .que os rartloulnres· intei•essndos fossmh prc_ju. dicados com . a retanci'ío, pela cansurn no esLr!lngeirô, de te. Jegrnmmns :por clles expedidos. ·
Em virtude do Aceõrclo celebrado pelo Governo Brasileiro
com os Governos Britllnnico o Franccz é hoje permittidn a
'permuta do telogrammas, rncligidos em clatorlrifnndos cndi:;os
telegraphicos,. entre o Brasil c· o Reino dn Grã"Brot.anhn e n
Repub!fca Frnnceza o respectivas ·cO!onins e proteotortitloR, .
achando-se cm nr.gocincõ.es um Aocôl'clo scmclhailtc ·com n ·
Republica .de .Portugal •.
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Em virtude da disposição do art. 13 do decreto n. 11.037,
de M de agosto de 1914, o Governo Brasileiro consentiu que
ae fizessem, no porto do Rio de Janeiro, os concertos dos
cruzadores Glasuow e Carnavon, da marinha de guerra de Sua
Magestade Britannica.
Pelo art·. 3" do decreto n. li: H i, de O de setembro do
:1:914, e pelo decreto .n. 11.209 A, de iol. do outubro do mesmo
anno, foram revogadas disposições dos arts. 22 c 24 do decreto n, 11,037, de 4 de agosto de 1914.
As nossas relações commerciaes com os· paizes europeus
sof!reram ·as ine'vitaveis consequencias da guerra; os be!Jigerantes fizeram saber aos paizcs neutros quacs os productos ·
considerados como contrabando de guerra, mas essa declaração se tornou arbitraria e exaggerada pelo prisma por que
encararam os contrabandos condicionaes, tornando instavcl o
commercio internacional e suj cito ás interpretações as mais
diversas dos respectivos tribunaes de presas.
Pela legislacão vigente, conformo nesse ponto aos princípios do Direito Mercantil do Occidente, o Governo Brazileiro sempre consi•dm•ou como brazileiras as sociedades comn1oreiaes constituidas com séde rio Brasil e com os respectivos
contr~ctos commerciaes registrados nas juntas commorciaes
brazileiras, com abstracção· completa da nacionalidade dos
individuas ·componentes das mesmas.
Embora dahi resulte que a personalidade .iuridica dessas sociedades se,ia distincta da personalidade de seus ·membros, .
todavia. o Governo .Brasileiro não presta apoio ús reclamações
que socl'edades mercantis, comv.ostas de individuas de naciona- ·
!idade estrangeira, levantem contra actos de qualquer das
nações . belligerantcs, sirnão quando pelo . prévio _e;11:ame dos
factos e detida apreciação das circumstancias, estiver· ·convencido não s6 do seu absoluto ~undamcnto, como' de que a oocão'
dessas· sociedades é extreme ·de <]uaesqucr intuitos politicas.
Que~ o 'Governo Brasileiro, por essa 'fórma, .evitar que
um principio juridico, verdadeiro .e fecundo nas relações pacificas, possa ser desviado dos seus intuitos normaes· de tu-.
tela e organização para acobertar actos que se não ·ajustem á .
neutralidade ·que oBrasil tem rigorosamente mantido ..
· Seguindo este criterio · teve o Governo Brasileiro occasião de intervir junto ás potencias. belligerantes no sentido. · ·
de serem desembaraçadas apprehensõcs feitas de mercadorias .
brazileiras. Com ·satisfação pos~o asse~;urar. ao Congresso Jl!a- .
c10nal que a acção da nossa dlplom!llcm fo1 coroada· de ex1to· ·
na maioria dos ·casos concretos em ·que interveio.
.
Desde o inicio da gue~ra que o Governo Inglcz fez. sentir
que, de modo algum, consentia ·no commercio entre os seus
inimigos e os seus subditos; após a Nota circular allemã_ de
4 de .feverAiro de 1915, notificando o bloquAio da Mancha, os
Governos Fraricez e Inglez fizeram a declaração constante da ·
Nota collectiva de 1. d~ mar_ç~ ~leste. annq d.e !JUG. ..~ se ~1.\ISam
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com' liberdade de acção para capturar e conduzir aos resP.ectivos portos os navios que transportam mercadorias ~usoe1tas
de destino, propriedade ou origem inimiga».
Equivale essa declaração anglo-franceza á revogação de
facto do principio internacional, adoptado pela Declaração do·
Paris, de 1856, de que a bandeira neutra cobre a ca'l'ua.
Essa medida geral prejudica consideravelmente o commoreia dos Paizes neutros.
.
: O Governo Brasileiro procurando resguardar os seus di. reitos de neutro e sabendo cumprir os deveres que delles
decorrem, tem-se abstido de discuti!'\, num momento de pai.:
xões, as providencias· e represalias alternativamente tomadas
pelos belligerantes e susceptíveis de serem consideradas em
divergencias com as convenções existentes, ou com principias geralmente acceitos do Direito Internacional, reservandose, no entanto, para fazer valer os seus direitos e os dos seus
nacionaes nos casos. concretos em que possam ser attingidos.
Outro assumpto qúé, durante a actual guerra tem tido
excepcional relevo,. é a: questão da dupla nacionalidade.
O Ministerio do Exterior tem sido constantemente solicitado para obter o repatriamento de brasileiros natos que se
acham em estudos, ou de viagem, nos Paizes de origem paterna.
E' certo que algumas vezes as Potencias amigas accederam
aos nossos pedidos, mas o Governo Brasileiro só tem exercido
essa intervenção amistosa lêvado pelo dever de. humanidade,
certo, aliás, de lhe não caberem fundamentos jurídicos com .
f.óros de extraterritorialidade por que reconhece que a intervenção reciproca das PotenCias européas lhe desagradaria
nessa mataria, em face dos termos expressos do art; 69 da
nossa Constituição Federal.
.
. . · ·.
Essas consideracões se applicam ás medidas rigorosas
postas em pratica pelas autoridades estaduaes e federaes .
brasileiras, por iniciativa do Governo Federal, na expedição
de passaportes a brasileiros naturalizados, ou filhos de paes
estrangeiros, usando as autoridades policiaes a mais severa
vigilancia ·no exame da identidade dos solicitantes de passaportes.

.·:
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·. Cabe-me aqui salientar, com particular agrado, o con·ourso. efficaz e sempre promP,to dos. Presidentes e· Governa- ,
dores dos. Estados para o ex1to das medidas decretadas .pelo · ·
·oov.erno Federal; afim de manter; em· rig_orosa observancia,
a neutralidade do Brasil ·na presente guerra. ·
No inicio da guerra deram-se alguns incidentes desagradaveis com '.brasileiros residentes em Paizes belligerantes,
motivados pelo atropelo do momento e precipitação dos"aconteoimentos; esses incidentes, felizmente, têm sido satisfacto- ·
riam ente resolvidos. .
O. Goverrio nÍio. podia ficar indifferente á sorte dos brasileiros residentes nos Paizes em luta. A sua acoão e dos
seus Repres~l!~o.ntes j11nt9 aps, Governo~ europeus foi o. maia
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solicita possível. Não poupou o Governo do meu antecessor,
nem o meu, esforces o sacrificios para que os brasileiros residentes na Europa tivessem não só a assistencia neeessaria,
como todas as facilidades para o seu repatriamento, inclusivo
. o fornecimento de meios para a viagem de regresso tio Brasil.
Com satisfnccüo posso dizet' ao Congresso Nacional que,
de todos os pontos do terrilorio brasileiro, o Mi!listerio das
· .Relações Exteriores tem recebido e continua n receber as
. mais inequívocas provas de reconhecimenlo, pcln solicitude
. ·e zelo com que o Governo e seus Representantes DiplomaLicos
e seus Agentes Consulnres na Europa se desempenharam,
nessa emergencia, do dever de assistencia Ms seus conci~adãos.
·
Cumpro o dever de agradecer a todos os Governos . das
Nações amigas, que têm Representantes Diplomaticos acreditados nesta Capital, as provas de consideração e as homenagens tributadas tí Nar.ão Brasileira e .ao seu· Governo por
occasião da minha invéstidura no · éargo de Presidente da
Republica, e, .pessoalmente, confesso-me muito penhorado pqr
esses actos de cortezia internacional.
·
Dentre aquellas homenagens, .porém, merecem especial
menção as que foram então prestadas pelos Governos Argentino, Chileno .e Uruguayo; pelas quaes o !Brasil ·confessa o seu
mais vivo reconhecimento.
.
. O Governo Argentino fez-se representar nnquella soJemnidade por umn Embaixada Especial, que veio a bordo
de um dos seus vasos de guerra,- ·o cruzador Buenos-Ayrcs,
o0 era presidida pelo Almirante Domecq Garcia, no caracter
de Embaixador Extrnordinario e Plenipotenciario em Missão
Especial.
.
.
O Governo. Chileno foi representado, no acto da transmissão do Govel1Do, por outra Embnb.."!lda [Especial, de que
faziam parte os. Enviados Extraordinarios e Ministros Plenipotenciarios no Brasil. e na Republica Argentina, Srs. Alfredo
Irarrazaval Zanartu ·e Emiliano Figueroa J,ai·rain, acreditados
como Embaixadores Extraordinarios e Plenipotenciarios em
. Missão EspeciaL .
· ·.
·
· .
. O Governo da Republica Oriental. do Urusuay mnndou. a
esta Capital o cruzador Uru!Júá!l e fcZ"SÉl represehtàr. ·pelo seu
. Enviado Extraordinario c 1\finistro 'Pienipoten:ciario, cm 1\'Iisslio
~rdinaria. no Brasil, Dr .. Jllçluardo· Ac.evcdo Dfaz, pari!-. çss ~
fim nomeado· no .mesmo cnra·ctilr, mas em MisSão EspCCII;l1 .
. Por occasião ':da posse 'do novo Presidente ·da R'epubhca.
Oriental do Uruguay, o Exm. Sr.· Dr. Feliciano Viera, em .1·
d~ m;trco ultimo, na cidade 'de IM'ontevidol), o Goy.ílrno Brasl•. ·
Jmro, pnra dar uma nova prová dn· ·sua sympathm o. ll!Olr.ade ·
á .Nncão Uru;;uaya c do doferehcia üo scti primeiro MaS'Istra'dl>
·foz-se representar por· uma Embnixnda Especial, :que para lú
seS'I;liU a bordo do cruzador Barroso, cJ!I. maril)h!l .de ,~;u·orra
nn01onal, sendo pnrn elln acreditado o contra-alm1rnn t!) :Frnnolsco de. Mattos, no caracter. de Embni.'!:aclor Exf,rliOl'dlnarJo. o.
Plenipotonciarlo em Mlssl(o Especial.,
·-- .. ·· ·
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A morte de Sua Santidade o Papa Pio X, occorrida no
,Palacio do Vaticano, cm Homa, no dia 20 de agosto do anno
passado, repcr·curtiu dolorosamente em lodo mundo.
O· GClverno Brasileiro, acompanhando o sentimento popular, prestou á sua mcmor·ia e ú sua alta dignidade de Chefe
de Estado as honras que lho eram devidas.
.
)leio Sacr9 Co!Je~io, · ~eunido em Conclave, ~ob a prcsidencra do Emmenttssrmo ·Cardeal Camcrlengo, fm eleito para
novo Pontífice Sua Eminencia o Cardeal Delta Chicsa, que
tomou o •nom~ de Bento XV. · Re~lizada a cleiçüo 'em 3 de
setembro segumtc, .o novo Papa for coronclo no dia 8, c a sua
ascensão ao Solio Pontifício foi communicada ao Governo
Brasileiro, por Carta do Chancellaria, expedida com a mesma
data da eleição.
. 'A morte de Sua Al.teza Imperial e Real o Arehiduciuo Francisco·Fernando, herdetro do throno.austro-hungaro, e de sua
esposa Sua Alteza a .Duqueza Soph1a de Hohenbcrg, victimas
do attentado de Serave.io, occorrido em 28 de .iunho do anno
passado, na ·!Bosnia, causou no Brasil a mais penosa impressão. ·
Por esse infausto ·su·ccesso, o meu antecessor apresentou as
suas condolencias c as da Nacão Brasileira a Sua Magestade
Imperial e Real Apostolica c Imperador Francisco José ..

:·.

'

"'
'

:ausou lambem, entre toc!us os brasileiros, o mais profundo e sincero pesar a noticia do fallecimento do Dr. Roque
Saenz Peita, Presidente da Nação Argentina, succeelido, cm seu
Paiz, no dia 9 ele agosto do mesmo anno. Além de pesamos,
directamente dirigidos pelo Presidenta da Repulilica. :1 Nação
irmã e ;i familia do illustre extincto. o Governo Brasileiro
decretou aqui luto official, manda.!l:lo lhe fossem prestadas as
honras, que lhe competiam, de Chefe de Estado,e fez-se ainda
representar . nas exequias, realizadas cm Buon013-Ayres, no ·
dia 24 de agosto, por uma Embaixada Especial. dirigida pelo
general de brigada Luiz Bnrbedo,. então Chefe da Casa Militar
do Presidente . da Republica, com ·credencial. de Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario em Missüo Especial.

,,

.

•,

'.

,.

Em i9 de 'outubro seguinte, teve a Republica Argentina
outra grande perda, com a morte do Tenente General .Tulio Argentino Roca, que, por duas vezes, exercem n Pres!deilcin do
seu Paiz, benemerito e leal amigo do Brasil e um dos maiores
·cooperadores da harmonia sul-americana. O Povo Brasileiro
acompanhou,· de coração,· o sentimento do Povo .Argentino por
esse lutuoso successo.. e o Governo.. Federal· dirigiu no Argentino as· suas manifestaç(ícs 'le pnsar c mandou que ~~qui
· lhe fossem prestadas as honras do Chefe de Estado; sendo elo
notar que os Gilvcrnos Estaduaos c as inst.iluicõcs nac!onaos
so assoc!at•am cspontancamcnt.e tis· manifestações do Governo.
Aindil ·cm 25 do mesmo ·mcz, tornou a Naçúo Argcntinli
'do soffrer novo e rude golpe, com o fallecimento do ex-Presi-. ·
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dente Dr. José :Evaristo Urituru, a quem o respectivo Goyerno
mandou tributar as honras funebres civis c militares correspondentes a Presidente de Nacüo, morto no exercicio do
cargo. A nossa Legaciio em Buenos-Ayres foi incumbida de
apresentar pesames ao Governo Argentino e á i'amilia do
eminente estadista, em nome do Presidente da Republica o do
Governo Brasileiro.
·

O maior pesar experimentou a Nação Brasileira, ao receber a noticia da horrenda catastrophe do Avezzano, motivada por ·um terremoto, no dia 15 de janeiro do corrente
anno.
·
Em nome do Governo e do Povo Brasileiro, apressei-me
a telegraphar a Sua Majestade o Rei da rtalia, Victor Ema:..
nuel II, apresentando-lhe as mais sinceras condolcncias por
aquelle ·grande desastre, que vj.ctimou perto de 25.000 pos:..
soa&, além dos innumeraveis preJuizos materiaes que causou.

!Durante as lutas civis que, de certo tempo a esta parte,
têm .perturbado o normal desenvolvimento o a prosperidade
dos Estados-Unidos Mexicanos, com geral sentimento de pesar
por parte de todos os Paizes Americanos, foram, infelizmente,
surÇ'mdo tambem sérias divergencias entre os Estados Unidos
da Amarica e aquelles Estados, as quaes se aggravaram; no
começo do anno passado, com o incidente de Tampico, que
chegou a resvalar para o terreno da luta armada entre as
duas Nacões.
. ·
-·
·
Nesse momento difficil e angustioso, cm que perigava a
paz internacional americana .e . a confraternidade continental,
os Governos Brasileiro, Argentino e Chileno offereceram os
seus bons. officios, e, com satisfação, os viram bem acceitos
pelos outros dous Governos interessados, . ficando· desde logo
suspensos os primeiros movimentos de hostilidades.
Tenho immenso prazer em communicar ao Congresso que
essa mediação produziu os. mais. completos e .auspiciosos .resultados, sendo de justiça reconhecer _que os beneficos effe~tos
alcançados .foram principalmente devidos ao bem entendido
patriotismo e alto criterio, de que então' deram elevada· prova.
os dous Governos ·divergentes. · .
.
Na Conferencia de Niagara Falis, conseguiu-se pOr termo •
a tão deploravel ~ncidente, sendo, a contento de'todos, assignado o Protocollo. de 24 de junho, subscripto pelos Delegados
dos tres. Governos da mediação c ·pelos Delegados· das .duas
Republicas interessadas, com .applausos das outras Nacõos Americanas,
e certamente de
.
. todas .as .Potencias. ·
Esse protocollo resolveu sómente os pontos .. internacionaes
do .conflicto, deixando aos Mexicanos o direito exclusivo de
.discutir ·e acoordar sobre assu'mptos de ordem interna, COI!!O
B organização do Governo Provisorio e seu . programma poli-·
tieo, amnisUa, convocaolio ~e eleioões, il'eformas liberaes ~
.
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progressivas e outras. medidas inuispensaveis para o livre
exercício da soberania nacional,
Os intuitos do Governo Brasileiro, naquella emergencia,
não foram outros sinão, ainda uma vez mais, seguir a sua
tradicional politica pacifista e confirmar os seus inalteraveia
sentimentos de confraternidade continental; e, por tal motivo,
experimentou, cc>mo lambem ha de ter succedido aos da Argentina e do Chile, indizível satisfacão· de haver merecido o
applauso e adhesão das Republicas Americanas, por ter procurado estreitar, ·cada vez mais, os laços de amisade e de
concordia, que as devem unir, para o bem estar e engrandecimento moral do nosso Continente.
A 26 do mez passado, partiu do Rio de Janeiro o Sr. general Dr. Lauro •Müller, Ministro de Estado das Relações
Exteriores, com destino ás Republicas Oriental do Uruguay,
Argentina e do Chile, em visita de caracter officiaL, representando o Governo Brasileiro, por especial convite recebido
dos Governos .daquelles Paizes.
.
No extremo da noV(L fronteira com a Republica Oriental
do Uruguay, estabelecida pelo Tratado de 30 de outubrD de
:1.909, o Presidente da Re~blica Oriental dD Uruguay, acDmpanhado dos seus. Ministros de Estado do Exterior e Interior,
e o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, em companhia
do Presidente do· Estado do Rio Grande dD Sul, assistirão oá
inauguração do marco do Aceguá, o ultimo da linha divisaria
- agora demarcada e o unico mixto brasileiro-uruguayo, no
qual, .por iniciativa da Commissão Demarcadora . Uruguaya,
acoeita com reconhecimento pela Brasileira e adoptada pelD
Governo Orilinta4 .que a tornou. official, inaugurado será um
busto do · inolvidavel Barão do Rio-Branco, signatario e· ini·
ciador daquelle Tratado.
O Ministro Lauro Müller, acompanhara, como de seu dever,
o Presidente da Republica Oriental do Uruguay o seus Mi. nistros de Estado, até á séde do seu Governo1 em 1\lontevidéo,
· de onde, em virtude do convite de que já tenno conhecimento,
seguil'á para Bueno~-Ayres e ,Santiago, e~ visita offi<\ial aos
Gove1•nos da
·
. . Repubhca
. Argentma e do Chlle.

.•'
.'·

. . A 24 do corrente mez, deve realizar-se, em Washigton.,
uma Conferencia Financeira Psn-Americana, · promovida pelo
Gove~no dos Estados Unidos da· America, cóm o intuito. de
· procurar estabelecer relações financeiras mais estreitas e satisfa'otorias entre as Nações do Continente Americano. Em seu
programma' serão incluídas questões de mutuo interesse sobre
assumptos bancarias, de transportes e de commercio, em .geral.
·
Cada · Governo ·deverá nomear Delegados especialistas
nesses assump\os, que se reunirão sob a presidencia do Se•
orétilrio do .Thesouro dos. Estados Unidos da Amarica. Assistirá a essa Conferencia o Secretario de Estad.o do mesmo Go. verno, juntamente com um grupo de banqueiros norte-nmeri~
eancs, e a·srBo · i!rllalm~te !lC!Ividad!!s a. d~ ãS :M~Pf~

·'•

(

''•

.

·'

'

·.

'·:

·'

..

.

',.

""····

..,

'

....

'
CONGRESSO

NAC!ONA~

sentantes Diplomaticos das Republicas !Americanas acreditados em Washinc-ton.
· Tendo a Embaixada Americana em nome do Presidente
duquella Nação, dirigido convite ao Govemo :Brasileiro para
se fazer representar naquella Conferencia, o não podendo a
ella comparecer, por motivo de forca maiov, o Ministro de
lmstado. da Fazenda, foi nomeado, pam representar o Bmsil,
no ·Caracter de seu Delegado, o Sr. [)r, Amaro Cavàlcanti, de
reconhecida competencia naquellas materias. antigo Ministro
do Supremo Tribunal Federal e antigo Senador pelo Estado
do Rio ·Grande do Norte, antigo Ministro de Estado da Justica
e Negocias Interiores, ex-Enviado Extraordinar~o e Ministro
Plenipotenciario do Brasil, ex-Consultor Juridico do. Ministerio
das •Relações IE.'Lteriores e membro da Delegação Brasileira á:
3' Conferencia· Internacional Americana, de. 1906, no Rio de
Janeiro.
·
No dia' 30 do mez passado, partiu o PleniJ?otemciario
Brasileiro. para o desempenho dessa missiío.
·
Comverdadeira sa!;isl'aoão communico ao <Pod·er Legislativo que, durante o anuo passado, foi offectivamente provida a Legação que a Republica Ghineza havia resolvido crear
no Br·asil, rendo nomeado o Sr~ Liou She-Sb,un, com .credencia. de iEnviudo Extraordinario e Ministro Plen.ipotenciario,
que foi entregue cm u.udiencia de '17 de agosto; e, bem assim,·.
que foi restabelecida a I.egacüo dos Estados Unidos da Venezuela no Hio de Janeiro, que, havia longos annos, fóra
supprimida, sendo recebido, cm .:31· ele outubro, o Sr. Dr ..
Constantino Guerrero; no caracter de Enviado i&::traordinario
e Ministro Plenipotenciario.
Das outrás 1\>lissõcs permanentes, acreditadas junto ao· Governo Brasileiro ontregaràm êredenciaos no decorrer desse· mesmo periodo: .Sua Excellencia o· Sr. Dr. J)uarte Leite. Pereira da
Silva, Embaixador Extraordinario .e Plenipotenciario da RepubUoa Portugueza, a 21 do dezembro; e o Sr Commendador
Luigi Mercatel!i, Enviado Extraordinàrio e Ministro Plenipotcnoiurio do Sua ·ll!ajcstar'" o Hei· rh! ltal-itt, om 21 ele setembro. . ·
.
·
· ·
.

. No impedimento· do· Sub-Secretario do Estado, Sr.. Frederico Affonso de Carvalho, foi, · por decreto de 22 de. abril
do anno passado, encarregado do expediente da Sub-Secretaria
o Sr. Luiz Martins de Souza Dan tas, Er;tviado Extraord.inari'o
e Ministro .PlenipotenQiarlo em .Buenos.!.Ayr·es, que ex'erce11
aquelle cargo até 30 de junho .do mesmo anno.
·
· .O Sr. Frederico Áffonso de Carvalho reassumiu as fun~
ccões ·do seu cargo em' i. de .iulho de 1014 e esteve encarre·· ·
gado do expediente do Minfsterio, .de ·H daquolle moz até 7·
. ào agosto desse anno. ·
·
. .
Dura)l~e a. qusen.cia do Sr•, iDr. Lauro l\!üller, em Commissão ·do Governo em P.aiz estrangeiro, está, desde 27 de
•""
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abril ultimo, novamente encarregado do Ministerio das Jtclaoões .Exteriores o Sr. Frederico Affonso do Ctu·valho, SubSecretario de Estado.
.
No Uelatorio do respectivo Ministro do Estado, encon,trareis as mais amplas inl'ormauões sobro osle 1·amo do serviço publico e sobre Actos internacionaes assignados, approvados, sanccionados, ratificados, ou promulgados, dentro do
período a que me refiro; eatretanto, serão estes aqui rapidamente indicados, para tornai' conhecido o trabalho interna·
cional realizado.
O assumpto de limites do novo · territoi'io e os compromissos intornacionaes assumidos pelo Brasil a tal respeito
continuam a occupar seriamente a attencüo do Governo, constituindo um dos mais importantes e pl'incipaes, dontl'e os
muitos que são estudados no Ministerio das Rolacões Exteriores. 'J.'udo quanto se refere á determinação, ou demarcação,
de fronteiras deve sempre merecer-nos o maior interesse.
· Foram promulgados o 2' P.rotocollo de Caracas, de 9 de
dezembro de 1905, assignado com a Venczuela, para se concluir a demarcação da fronteira commum, e a Convoncão de
7 de maio de 1913, concluída com a Republica Oriental do
Uruguay, modificando a Hnha divisaria em um trecho do
. 'Arroio S. l'rfiguel. Pa.ra a execucão desta ultima, i'omm assi!;nadas, cm 12 de agosto de 1914; as respecLivas Instrucções
addiéionaes á Commissão Mixta; e, por Accôrdos de 16 e 19
do mesmo mez, a pedido do Governo· Peruano, foi suspensa
temporariamente a demarcação. da nova fronteira. estabelecida
pelo. Tratado de 8 de seteml)r() de 1909.
.
·
Quanto á · demarcaoüo dos nossos limites, .na fronteira' .
com a Republica da Bolivia, a Commissão l\!i;;;ta já ultimou .
os seus trabalhos de campo na baciã do Amazonas · c esttí
executando os de escriptorio, nesta Capitàl e em La l'nz. para
onde se recolheram as duas Commissões. parciaes. Fez-se
o. levantamento elo. Rio· Madeira, no. trecho por onde eol're a
fronteira; foram . determinadas as coordenadas geographicas
dos. ultimos marcos divisorios, e j>á estão assignados ·o :)1appa
· ·desse trecho levantado e n Carta da fronteira Nwte etllre os
dous Paizes.
·
.
·
· A Commissüo Mixta Brasileira"Uruguaya tambem. já terminou. os seus trabalhos de campo, na parte relativa á execuoão do Tratado de 30 de outubro de 1909; isto é, na LagOa
· Mirim e no Rio Jagunrüo; e as Commissões parciaes.· aqui o
. em !1\lontcvidé'o, ·estão· occupadas com os trabalhos chamados
·,de escriptot•io. Falta apenas a inauguração do marco do Aceguá, .que sero feita, .com toda a solemnidade, no dia 9 do
corrente. ·
·
. . Quanto á derrinrcnciío no Arroio S. Miguel, uma ext.rnor"
dinarin enchente em toda a. zona. do serviço impediu o inicio
çlos trabalhos,. em,20 de. janeiro do corrente anuo, e continua
..a: obstar a sua execucão.
. . .
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Quanto á fronteira com a Republica dos Estados Unidos
da Venezuela constituiu-se a Commissüo Mixta, nomeada para
executar o Protocollo de Caracas, de 29 .de fevereiro de 1912,
que mandou. demarcar de novo a linha geodesica Rio NegroMaturacá; ficaram concluidos os trabalhos de campo dessa
região, e já estão sendo executados, em Manáos, pela. Commissão Brasileira, os respectivos serviços de oscriptorio, organização do relatorio e construcção diÍ planta referente aos
levantamentos feitos.
·
Na fronteira com a Republica do Perú, no decurso do
anno passado, não pOde -trabalhar a Commissão Mixta, por
falta do concurso da Commisoão Peruana, e sim sómente a
do Brasil, que, por accOrdo entre os dous Governos, seguiu
sózinha para a zona do serviço. Foram feitos os levantamentos de quasi todo.o curso do Rio Chambuyaco, de 80 kilometros do Rio Santa Rosa e do trecho do Rio Puros, comprehendido entre as boccas desses dous affluentes. .
·
Tendo sido· combinada a suspensão temporaria da demarcação, a· Commissão Brasileira recolheu-se ao Rio de Janeiro,
onde iniciou e concluiu ·os trabalhos de escriptorio, referentes
ao serviço de campo já executado. Já foram apresentados o
respectivo relatorio, com os competentes annexos, e bem assim
quatro mappas representando "eographicamente o.• levantamentos feitos.
·
•.
·
.
. .
.
.
Sobre a viação·· ferrea na fronteira, ~com o intuito de facilitar e desenvolver as relações commerciaes com os Paizes
limitrophes, já foi promulgado o .Convenio especial de trafego
mutuo nas linhas de Sant'Anna do Livramento a Rivera, assignado com· a Republica Oriental do Urugul.iy, em 15 de maio
·
Na fronteira· com a Republica do Perú, ·no decurso· do
approvação do Congresso, o Protocollo de .28 . de dezembro
de 1912, concluido com a Bolivia, estabelecendo novo· e 'terceiro traçado para o. Ramal da Estrada de Ferro . MadeiraI\Iamoré.
· ·
Em materia. de direitos• autoráes,.·no ·que diz respeito .>á .·
propriedade literaria, scientifioa e artistica, o Brasil procura
acompanhar o movimento operado nas ·outras Nações; ·
Para esse fim, assignei,- em 22 de ·.abril ultimo, as Cartas .
de ratificação das Convenções do Rio· de Janeiro e de Buenos. Ayres: - a primeira, celebrada com a Franca, em 15 do dezembro de 1913;- a segunda, concluida com· todas· as Repu- .·
blicas Americanas, em ii de agosto de 1910, por occasião da ..
·4• 'Conferencia ·Internacional · Americana, ·modificando profundamento a .parie correspondente da do Rio de ·J~neiro,
· de 23 de agosto de 1906, que ·aliás ·nüo. começou 11. v1gorall, ·
celebrada na 3' Conferencia Pan-Americana. · .
.·
.
. ·Sobre exeoucão de Cartas Rogatorias, pende · de decis~o . .
do Congresso o Protocollo. de 16 de setembro do 10-12, as~!·· ·
gnado com a Republica·· Argentina, gue · alterou algumas d1s- · ·
:Po*~ {lo ~~rdq .iJe H ,qe feverCJro dt;iSBO, .rAgulnrlor da ...
m:iterla en~~ os dous. Pa1ies. .
. ..
.
· · · .• .
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No mesmo caso se acha o 'l'l'alaclo de .Exlmcliçüo de 1~
de ngo~to de '1913 corwluidu .com u llepublicu da Bolivia, e
que é o unico celebrado pelo Bra~il depois de publicada a lei
n. 2.. 4i6, de 23 de junho tlc i!lll, em vi.t•tudJ da qual foram
denunciados c j;l,' caduca rum todos os anleriQrmentc existentes.
O nosso systema de •rratados e Convenções de Arbitramento permanente demonstra, com evidencia, os sentimentos
pacifistas e os bons desejos de concor·dia, que animam e sempre animaram o Brasil. Os
Actos celebrados çtessa especie
mereceram todos a approvaouo do Congresso Namonal e 24 já
foram aqui devidamente promulgapos, incluindo nesse numeTo as Convencões com a Republica de Honduras e com a
do ·Paraguay, que assim ficaram ultimados em 6 de maio e
i6 de setembro do anno passado .. Os outros sete já foram
ratificados pelo Govorno Brasileiro, por isso que, cm 22 de
abril do corrente 11n•no, 1'or·am por mim assignadas as respectivas Cartas das Convencões. concluídas com o Reino da
Suecia e com o da Dinamarca, uniGas que ainda não liaviam
passado por essa formalidade.
' Será submettido á vossa aprecinc;üo, na prcscttte sessão
legislativa, o Tratado de arbil,l'agern o!Jrigaloria, ultimamente
assignado ·com os Estados Unidos da •Ame rica, cm 21, de julho
de 19U.. ,
A: obra emprehendida pelas Conferencias Internacionaes
'.Americanas vae produzindo os seus beneficos resultados, oo
sentido da confraternizacão dos povos do 'Continente, maior
approximaoão de seus Governos e mais intimas il'elacões politrcas e economicas entre as Nações. ·
.
!A: 5' Conferencia, que estava convocada para novembro
do 1101!10 pnssado, na cidade ·de Santiago· do Chile, teve de ser
adiada sine die, por effeito da conflagração européa.
Dos Actos assign11dos na ,,. Conferenciai" de 10,10, em
· !Buenos-A.yres, quatro Convenções e 11 Resoluções, depois de
approvadas pelD Congresso, foram. sanccionadas pelo . Poder
Executivo. Em 9 de fevereiro do corrente anno, assignei a
· Carta de Ratificacão daquellas Convellcões, e esta ,i á seguiu .
para ser deQositada na Chancellaria Argentina.
·
·
Convém declarar que a Republica da ·Bolívia, tendo adhel'ido .a todos os Actos dessa •Conferencia, á qual não havia com.parecido, tornou-os assim de applicaciio unanimc em todos os
Paizes Americanos.
·
·
· . .'
Quanto aos Actos celebrados pela 3' Conferencia, reundda
no Rio de Janeiro, em i906, cumpro assignalar· que a Repu. blica de. Guatemala . denunciou a i• Convocacão, sobre na tu. ralizacão, que continua obrigatoria para· os outros 10 Paizes
·ratificantes:·-- e que a 4' Convenção, relativa a patentes,
marcas de fabrica e propriedade !iteraria e artística, aliás niio
vigente até agora, ·deve se·r substituída por tres das Convenções de 1910. ·. ·
.
.
.
. Ha tres Resoluções dessa Conferencia que foram remetti.das ao CollSTesso, .~m iS 4~ noy.embro de 1909 ~ ainda nltQ
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receberam vcredictuin do Poder Legislativo Brasileiro. Em
virtude da approvação por este dada aos Aotos da Conferencia
de 1910, uma daquellas Hesoluções ficou preju(jicada e outra
implicitamente approvada, ficando apenas sem solução a terceira, referente oá reunião de uma ·Conferencia sobre o café,
na cidade de S. Paulo.
. ·
A Commissão ·Internacional de Jurisconsultos, quo se
reuniu nesta cidade, de 26 de junho a 19 de julho de 1912,
em execuciio da 3•. Convenção desta 3' Conferencia, sobre codificação do Direito Internacion;li Publico e Pfivado, tendo-se
dividido em seis Coinmissões espcciaes, com sédes em diversas cidades, para o estudo das questões que lhos. forem
distribuídas, não p~de ainda effcctilar a sua 2• ·reunião marcada para o Hio de Janeiro, no mez de junho de 1914, por
não estarem concluídos os trabalhos dessas Commissões. Adiada
a principio para junho do corrente anno, acaba de ser novamente .clifferjda, para qua11do o Governo Brasileiro. o resolver,
de accOrdo com a data que fOr míJ.rcada Pllrll a nova convocação da Conferencia de Sa11tiago do Chile.
·
·
O nosso Paiz vae acompanhando, coni vivo empenho e
efficacia, o accentuado movimento, em toqos opera,do, em do-.
fesa ·de suas produccões agrícolas. As tres Convenções dessa
natureza, assignadas em 10 de maio de· 1913,. na Conferencia
de 1\Ion~evidéa, depQis de qppravadas e snnccioQadas, já foram
por mim ratificadas, cm 22 'de ab~il qeste anno, t.enda sido
remet:tida a respectwa Carta para M;ontevidéo, para os effeitos do compete11te deposito.
Estamos tambem ligados 4 Convenção Internacional . do
Roma, de 7 de junho dé ·1905, que crequ ·o I11s.tit.uto Internacional de Agricultura daql,\ella oidade, p11;ra o Q\\!11 col1tribuimos, mantendo nelle um Delegacia Qosso. O Governo da'
Colombia acab§l. de adllei'ir a. es~a C.on'[encãa. .·
'

Quanto aos Actos concll,\iqos em 18 de outubrQ dé .1907,
na 2• Conferen!:ia Internacional da Paz, ·na Ha.~a.. cumpre
consignar a adhesão da I\e~ublica da Liberia. 11 U !!entre ellas, ·
·
.
· com exclusão das· C.onvencoes i '1, to•· e 12•.. .·

o Governo Brasileiro,. cow a maiot• solicitu!\~, tem coOJlerado .com as das outras Nações ·no s:rande mov1mei\tO verificado em ·Prol da unifitiacão do Direito PI:iV!Id.ó, com '?'fim
de fazer desap{larecerem a,s ma\s ~111grant~s dwru:ge!Jmas e
conflictos das ·dtversas legislacêíes, em ma~eria dg_Direlto itl\11l!'itimo e .Cambial, proc11rao,do-se harmomzar os Importn!ltts- ..
simos interesses· commerciaes de todos. os Povos •. pQr meiQ do
Conve!loões internaoiono,es, q1;1il .se possam ~ornai• .de !IPPiicaciio geral para todos, const!tUI!ldo. verdadeiras.. leis un,versaes,. em ça,da uma das espeo1es md1cadas, .
.· ; . ·. .
Quanto ao Direito Marítimo, :já foram pro111ulgadas as .
duas Convencões de ~s de setembro de 1019,, relativas a abalroamentos
e á assistencia
mar1timos, ~ ~tand~.
. .
. ...e salvam.ento
.
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ainda assignado.s as outras duas, referentes á Jimito.Qiio da
responsabilidade dos proprietnrios de navios o ás hypothecas
e aos privilegias mar1timos.
Em relacíio ás primeims, foram communicadas as adhesões do Governo Britannico, pelas suas oolonins da Nova Zelandia c da r:rcrrn Nova, e do Governo Portuguez, por todas as
suas colonias.
Sobre o Direito Cambial, o Brasil assignou os tres Actos
concluídos em 23 de julho, de 1912, na Conferencia da Haya,
referentes •'~· letra de cambio e á nota promissorin, os quaes
estão sondo examinados nos ministerios competentes, afim de
SGl'em depois submettidos ao vosso exame e decisão. Estão
sendo estudadas as Resolucões da mesma· •Conferencia relativas ao cheque, que terão de ser ultimadas em outra Conferencia.
Qua.nto ao assumpLo de policia sanitaria. internacional,
o Governo tem sempre, com persevcrancn, e, comoolhe cumpre,
procurado salvaguardar a saudo publica, ligando-se a Convencões e AccOrdos intcrnacionaes, concluídos para esse mesmo
effeito.
Em 26 do mez passado, foi aqui promulgada a Convenc!ío
Sanitaria Internacional de Washington, de H de outubro de
1905, a que o Brasil havia adherido em 23 de julho de 1913,
com prévia. autorizacão legislativa.
Desde 6 de abril de 1907, está em vigor, para nós e para
os outros signatarios, a Convenciio Sanitaria Internacional do
Paris, de .3 de dezembro de 1903, que deve ser substituída
por ouLra, de 17 .de janeiro de 1912, ta.mbem assignada em
·Paris, já submettida ao exame do Congresso, desde 26 ·de
outubro do anno passado.
.Pendem ta.mbem de decisão legislativa a Convenção SaniLaria Internacional de Montevidéo, de 21 de abril de 1914,
concluída 1lOm as Republicas Argentina, do Paraguay e Orienta.!
do Urugliay, e a. Convenção Internacional Sul-Americana de
Policia. Veterinaria, de S de maio ..de i 912, tambem de Montevidéo, celebrada com aquellas mesmas Republicas· e com a
do .Chile.
Ao AccOrdo de Roma, de 9 de dezembro de 1907, que estabeleceu em Pal'is uma .Repartição Interno.ciona.l do Hygiene
Publica, para cuja manutenção o Brasil contribue, adh6loiu,
. om outubro· do anno passa.do, a Franca pela sua Colonia do
· Indo-China.
.
.

'•

· .!Outras medidas que· interessam á saudc publica· são as
. que se referem á prof!igacão do abus() do opio, da morphina e
· seus deriva.dos e tambem da cocaína.
A esse .-espeito, em 10 de fevereiro deste annO) foi feita
a promulgação da Convencão o do Protocollo de 23 de janeiro
de · i 9t2, conclui dos na Conferencia -da Haya, aos quaes o
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Brasil se ligou posteriormente, desde 16 de outubro de 1912,
subscrevendo um ProtocoJlg especia-l. ,
.
Em relucüo á Convenoao Internucwnul, uss1gnada em Genebra, em G de julho de 1906, para melhorar a sorte dos militares feridos ou doentes nos exercitas. em campanha, do
que somos signatarios, o Governo da. GJ•ú-Breta_!lha desi~tiu,
em 7 de julho de 1914, .das reservas com que havm subscr1pto
o mesmo Acto.
Em materia de propriedade industrial, ,iá foram promulgados, em tü de dezemb1•o proximo, os quatro Actos concluídos
na Conferencia de. Washington, em. 2 de :iunho de 19ii, com
o fim especial de fa.ze1•em a revisão dos anteriores, assignudos
em Paris, em 1883, em Madrid, em ·1891, e em BruxeJlas, no
anno de 1900, por meio dos quaes se havia constituído, mantido e desenvolvido a União 'Internacional para a Protecção
da Proprieda-de Industrial.
Foram communicadas a.s adhesões da Dinamarca a um,
e da Belgica a dous desses Actós de 191.1.
Quanto á radiotelegraphia, o Bra.sil tem-se associado aos
demais Paizes, fazendo-se representar em todas as Conferencias
internacionaes, celebradas pum tra.tarem desse assumpto, e
assignando todos os Actos especiues nellas ·concluídos.
..
, Já foram promulgados, em 10 de. fevereiro .deste anuo,
os tres Actos .de 5 de julho de 1912, uss1gnados na Conferencia
ra.diotelegraphica de Londres, que fizeram a revisão de quatro
anteriores, da mesma especie, .de 3 de novembro de 1906, concluídos na de Berlim.
Finalmente, os tres Actos de 25 de outubro de 1913, concluídos, na Conferencia de Paris, para a fundação e funcciomimentó da Associacão Internacional da. Hora, estíío submettidos á vo~sa apreciação, com a minha mensagem de 16 de
marco ultimo, acompanhada de uma exposLciio . de motivos
· do -Ministro de Esta.do .das Relações Exteriores.
·
o

o

•

•

•

Em· referencia aos assumptos postaes, <~ontinuam em visor
os Actos da Uniiio Postal Universal, de 26 de maio de 1.906,
assisnados no Congresso de Roma, ...:.. Convenciio principal · e
AccOrdos para permuta do objectos com valor decla.rado e para
o saroyiço' de vales postacis, com seus respectivos Protocollos ·
!inaes e Regu1amentos de execução, dos quaes o Brasil é
signatario- por .não ter sido passive! reunir-se o 7.' Congresso, convocado para o anuo passa.do, em Madrid,· com ó fim
de fazer a revisão de todos os Actos relativos· (!, União.
.
.Dentro do período a que se' refere esta Mensai;ein; foram
communicadas as seguintes adhesões: -da China., ~o Convenção ·
·principal;-. das Ilhas Fid.ii e do Estado do Borntlo do Norte,.
ao primeiro AccOrdo;- da Hespanha, ao segundo AccOrdo; e da Rep.ublica de S. Marina,· directa.mente, a esses tres Actos.
-A Nigeria do Sul, por effeito de denuncia; será exeluida dos
dous primeiros :Actos.
o
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O Governo Brasileiro tem continuado a receber grande
numero de convites para se far.cr· representar em Congressos,
Conferencias e Exposições internacionaes. Pela deficiencia da
respectiva verba e pela.s àifficulàades do momento, niio seria
passive! comparecer a ·todas essas reuniões; entretanto, o Governo enviou Delegados a seis Dongressos, uma Conferencia
e uma Exposiciio, para não recusa~ completamente o seu concurso a esses tra.balhos e certamens internacionaes.
Seria da maior conveniencia, no momento actual, que o
Congresso Nacional autorizasse o Governo u fazer uma revisão
nas tabellas de a.,iudM de custo concedidas aos membros do
Corpo Diplomatico e do Consular e fixadas, respectivamente,
pelos decretos ns. 997 A e ll97 13, de 11 de novembro de 1890,
por pesarem essas despesas enol'memente no orçamento do
Ministerio, todas as vezes que, por conveniencia do servico e
pela existencia de vn.gas, se torna necessario fazer um movimento diplomatico ou cónsular, por menor que seja. Essa
revisão .poderia diminuir a despesa na maior :parte dos casos,
sem aggraval-a em nenhum; isto é, não podendo ser em hypothese a.lguma, ·ultrapassado o mnximo até agora fixado para
taes despesas.
.
.
· Por outro lado, seria tambem conveniente que o Governo
fosse autorizado a alterar a actual tabella de emolumentos·
consulares, afim de orgn.nizar outra no intuito de realizar um
· nugmento de renda ,i)lsto o equitativo, sobre alguns dos actos
nella. especificados, sem com isso acarreta!' onus algum para
. .
.
· o nosso commercio exterior.
. Essas duas medidn.s foram propostas pelo meu antecessor,
em sua ultima Mensar;em annual, e, nas actuaes circumstancias,
. nilo :posso deixar de reitera!' esses pedidos, o primeiro tendente
a conseguir uma diminuicão de despesa c ·.o segundo um n.ugmerito de receita..
·

.'

·.

. JUSTIÇA E N,E,GOCIOS .INTERIORES

Ordem publica

.
· . Tem-se mantido inalternvel a ordem publica, á excepcilo .
dos conflicl.oR occorridoR cm r.onas limif.rophes dos Esl.ados do ·
Pnranli o Santa CaDmrinn., havendo o Governo. da União pro- .

..

.
.

,

··'•

Sobre assumptos commerciaes, foi renovada, po.ra o actual
exercício, a reducçiio de direitos para alguns productos dos
Estados Unidos da America, e prorogado, lambem, até o fim
deste anuo, o Accõr.do commercial provisorio, concluido em
1900, com a Ua.!ia.

.
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Foi assignada com a Republica 1\.rgentina,. em 3i de outubro de i0-14, uma Convenção particular para permuto. .de
encommendas postaes sem valor declarado, gue está submettida ao exame do Congresso.

.

.... ,,j

'·

..
. ..

·'

'• '

.
.,

'

Gil'

CONa'RESSO NACIONAL

stado a necessaria forca federal, á requisição dos respectivos
governos daquolles Estados para auxiliai-os 110 resLabeleciment.o
da ordem.
\
Justiça Federal e Justiça Local do Districto Federal

A Justiça Federal continua a reger-se pelos decretos
n. 848, de H de outubro de 1890, lei n. 221, de 30 de
novembro de 1804, e n. 3. 084, de 5 de novembro de 1898, o
a Justiça Local do Districto Federal pelo decreto n. 9.263,
de 28 de dezembro de i9H.
Relações com os Estados

No Estado do Ceará teve o Governo Fedem! de intervir,
como vos deu conhecimento o meu antecessor, na sua Mensagem de 3 de maio do aWlo proximo findo, tomando, entre
outras, as providencins constantes das instrucções que acompanharam o decreto de H de março do dito anno.
Em cumprimento dessas instrucções, o coronel '(actualmente general) .Fernando Setembrino de Carvalho, nomeado
delegado do Governo Federal, durante o poriodo da intervenclio,
apresentou o relatorii:> que se acha publicado no Dial'io Of(icial
do 18 de agost~ de i914. ·
Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, além da. mensagem
do meu antecessor, de 8 de outubro, tive enseJo de vos dirigir
as de 30 de dezembro ultimo e 9. de Janeiro do corrente anno,
havendo convocado, extraordinariamente. o Congresso Nacional, por' decreto n. i 1.408, de i do dito mez de janeiro,
para que pudesseis tomar conhecimento do. delicado assumpto
o lhe dar a solução que melhor vos parecesse.
Eleições federaes

A 30. de' Janeiro ultimo, · effectuaram-se ·as eleic!!es fe- ·
llcraes para denotados, no t.rionnio de 1915 a 1917, e .ll'enovnr,ãn do terco do Senado.
. .
.
Nos diversos Estados, na época legal, procedeu-se. 11. revisno do alistamento eleitoral, n que, ainda. este .anno, na
primeira época, não foi passivei realizar no Distrlcto Federal.
Sande .Publica·

· Continua n ·prestar bon~ servioos n Directoria Gemi· de
Raudc .Publica sob a dirPcç!ío do. Dr. Carlos Pinto Seldl, que
.ncabn. de desempenhar, na Europa, importante commissão,
· como rlelegndo do Governo Brasileiro na Exposicíío Internacional Urbnnn dr Lyon, dn qual fizeram parte; ·na qunlidnde de
delegados ltonorn.rins. os Drs. .Tosé Thomaz Nnbuoo de Gouvêa
o Henr!quo de Toledo Dodsworth,. c os Srs. Laurenoe de Lnlnl\de e .Léopoldo Mabllleau.
~
.

' '

.,
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Ultimamente, teve n Directoria Geral de Saude Publica
de tomar urgentes providencias afim de acudir aos mora.dore,;
da zona de Jacnrépaguú, atacados do impaludismo, que ali se
manifestou de modo a recln.mar medidas extraordinarias.
Territorio do Acre

Sob diversas bases, está o Poder Executivo autorizado a
reformar a actual administração do Territorio do Acre, man. tido o decreto n. 9.831, de 23 de outubro de 1912, com as
alterações constn.ntes do art. 9' da lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro deste anno, e entendendo-se concedida, com a respectiva
autorização, a approvaciio legislativa, exigido. pelo art. 432
do alludido decreto, para. que ent.re em vigor o seu ·cap. VI
do tit, II.
·
,
. Independentemente de tal autorizacilo, de que o Governo
póde não se utilizar, convém sejam approvados os referidos
ilispositivos, de accOrdo com a mensagem que vos foi dirigida
em do.ta de 2 de. dezembro u!timo,
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Ensino secundaria e superior

Com a respectiva exposição de motivos, apresentada pelo
Ministro da· Justiça e Negocias Interiores. fiz expedir o decreto n. 11.530, de 18 do marco proximo findo, :reorgo.nizando
o ensino secundaria e superio.r na Republica.
Esta reforma, que entrou desde Jogo em execução, vos
serú submettida, conforme determina o art. 3' da lei n. 2.924,
de ti do janeiro ultimo, que riffo só a. autorizou. mas tambem,
nas mesmas condicões .. as da Escola Nacional de Bellns Artes
e .do InsUtuto Nacional de Musica. '
··

.

'

'
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Exames de invalidez

Usando da autorizac!!o const~nte do a.rt. 12i, § 3', letra /),
da lei n. 2.924. do 5_ de .i aneiro ~o córrente anno, resolveu o
Governo expedir, em data de 20 do mesmo mez, o decreto·
n, 11. 44•7, pelo ·qual foi approvado ·o regulamento sobre o
. processo dos exames de invalidez, para. os effcltos de Jiconca,
aposentndoria ·c jubilação dos funccionnrios publicas civis da
Uni!ío.
· .
.
.
Esse ·neto, de summa importnncia, veio. difficultar, quanto
possivol, as aposelitadodas, que, ató então, eram concedidas
mediante uma simples inspecoiio de saudc, o. que as .tornava
muito faceis de obter, com grave prejuízo para os cofres publicas.
·

'

Licenças aos" funccionarios .publicos da União, civis ou
· . militares
'
:10

.

'

'

J\nteriormento ao oitndo decreto n..H. 447, e obedecendo
pensamento. do restringir. ns vantagens
decorrentes·
da con.
.
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cessão de licencas, sanccionou o meu antecessor a resolucão
legislativa constante do decreto n. 2.756; de 10 de janeiro de
1'913, l'Ob'U ln.ndo tal concessão aos funccionarios publicas da
União, civis ou militar·es, o ·Qual :foi, no seu art. 3', rectil'icado pelo de n. 10.100, de 2ü de fevereiro seguinte.

GUERRA

'

De accôrdo com as autorizações dadas pela lei n. 2. 924',.
de 5 de ,janeiro do corrente anno, foram extinl)tas as brigadas
estrntcgicas, as companhias isoladas do infantaria. os pelotões
de cstafetn.s, os de engenharia e os rparques de artilharia, sendo
creadas cinco divisões de exercito, e conservadas as tres brigadas ele cavallaria independente.
O torritorio nacional ficou .dividido em sete regiões militares, em Jogar das 13 existentes, vn.riando muito a densidade
de população nos Estados, e, devendo-se atteneler á importancia militar dos mesmos, não foi possível fazer coincidi!' a
organização divisionaria com· a regional.
· Segundo um p!'incipio ·conhecido, o exercito de 1' linho.
deve ser o exercito âo te!,ll,PO _de paz, 'apenas augmentando-se
o cffecLivo com a inserção ele reservistas, mas sem creacão
de· unidades, ou orgãos . novos. A organização desse exercito·
ele paz deve, portn.nto, ser· tal que permitta, passando ao p6
ele guerra, apresentar forca sufficiente para oppOr-se tí do
advet·sario. .
·
.
. .
Infelizmente nossas circumstancias financeims não rpermittem organizar desde ,iá as cinco divis.ões, dando ás unidade$
effcctivos suff.icientes para a instrucção; por isso foram organizadas apenas duas, ficando : esparsos alguns · elementos das
outras.
·
·
·
E', porém, indisperisavel ir; pouco a pouco, preenchendo
as lacunas existentes, augmentando.se o numero 'de praças,
porquanto a officiaJidn,de . ootual basta.· para a orgaliíizacão
feita. ·
·
. ·
· ·· · .
'
·
Em principio .de Janeiro o eff.ectivo do. Exercito era de
23.000 homens, mais ou. menos; reduzido a 18.000 pela lei
· orcamo)ltarin; sobraram.. il. 000, ·numero ·.que . correspondia ..
approx1mn.damente . ás trop·as em ope'!'acoes no .Contestado
(Paraná o Santa Catharina) ·e cu.ia mobilização estava auto- /'
rir.ada pelo § 5' dri lo i n. 2. 918, de 30 de dezembro de 1914.
· Naquelles 18.000 homens estão incluidos os bn.talhões do
artilharia. de posição, as .companhias. regionaes do Acre, os
.. alumnos .das escolas militares, os amanuenses e. as · guardws
especia.cs dos estabelecimentos, o que red.uz o exercito de cam. panha .a· _15.000 homens.
· . · "
.
.
· · As tropas quo estavam
operações de i;uerra no Con- .
testado fornm conservadas com · a organizaciio que tinham,
paro. nilo cnusan . pe_rturbncõe~ ,il}convenjent\3s·. e perigosas, e . ·
· passaram a .constJtmr uma d!VIsuo prov1sorla.
·.
· .. '
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Essas operações estiío terminadas com a tomáda ao ul·
timo l'Cducto- Santa MaJ·ir~>- segundo communicaQõcs do
general commandante. Foi uma campanha difficil :pela topographia do terreno, falta de cartas de umo. região a1nda quasi
desconhecidas, c onde são raras as estradas cal'rocaveis, sendo
o transporte feito ·quasi sempre cm cargueiros.
Os ofl'iciaes e pra.ças que nellas tomaram parte torna.ram·
se dignos de francos elogios.
Para assegurar a ordeni: naquella região ficará um desta·
camento composto de dous :regimentos de infantaria a dous
bato.lllões, um batalhão de caçadores, um regimento de cavai·
lai·ia, um grupo de tres baterias <!e artilharia e uma ·companhia
de metralhadoras,. cessando a mobilização pa,ra o resto da tropa
que ali estava.
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A !Qi ·de orçamento reduziu o numero de alumnos gratuitos nos pollegios militares, fixando em 100 para o daqui e
em 40 pa,ra cada um dos outros dous; esses numeros estavam,
pol'ém, muito excedidos, tendo o daqui 380 gratuitos e o de
Porto Alegre mais de 100. Dando cumprimento á lei, :passaram muitos a contribuinte~; havia, porém, alguns orphãos
do oi'ficiaes c outros filhos ·do officiaes :reformados pol' tabellas antigas, que absolutamente níío podiam pagar as pensões,
e que sel'ia necessario excluir dos col!egios, interrompendo. lhes a educação. Para suavizar essa dolorosa situação, permitLiu~se que esses alumnos continuassem como exterilos, IJ.'ecebendo as lições, mas sem despeso. para o collegio ..

•
,·.·

:A maior necessidade que sente o. Exercito é a obrigatoriedade .do servico militar; só assim elle perderá o. feição
profissional ·e terá o caracter de nacional, ficando .constituído
pela 'No.cão armada; Está em estudo a lei que deve estabelecer
· as. modificações necessarias á sua exequibilidade.
•

~

· A Fabrica de Polvora de Piciuete preenche bem seus fins; .
a de Cartuchos, porém, tem uma produccüo muito pequena, e
·. lm faltas :nos. seus mnchinismos que pre.iudicam grandemente
o rendimento. E' indispensavel preparai-a paro. produzir. o
. co.rtuchame eompleto de infantaria, passando-se mais to.rde ao
. do artilharia.
·
· ·
·
'

.

· . Com as pequenas verbas .votadas estão continuando ~s
obrns dos fortes de S. r,uiz e Vigia, ,iá estando ·collocados os
obuzes que constit.uem seu armamento.
.'

.

.

Havendo o Congresso reduzido a tres mezes o anno de
estudo nas escolas ·de applicnciio, cessou a vigencia do resuln·
monto do 1905. Acha-se, ago1•a, em vigor, nos estabelecimentos
de ensino militar, apenas o regulamento de 1913; é do toda a
corivcnicncia, porto.nto, que niio se façam concessões que im~
·.portem reviver a(Juellc regulamento.

.

'.

'

...
.

'

,
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lo\: escola pratica ainda funooionará.. este anno juntamente
com a Escola Militar, no Realengo, mas no anno pruximo
passará para Santa Cruz, on<le se está, restaurando o edifício
a e11a destinado, aproveitando-se, para isso, o material destinado á Villa Militar, cujas obras estiio paradas.
Com a morte do tenente Ricardo Kirk, e a resoisiio feita, ·
pelo Governo passado, do contracto com a escola de aviaçlio,
paralysou-se completamente o servico de aviação no Exercito,
estando recolhido o material respectivo, aliás de muito pouco
prestimo. Convém reorganizar esse serviço sob novos moldes,
Jogo que haJa recursos.
·
·

•

Foi organizado no Sayoan; junto á ooudelnria ali existentn,
o primeiro deposito de remonta. de aocôrdo com o regulamento
approvado pelo decreto n. 7. 693, ~e IZ de dezembro .de 1909.
MARINHA

A influencia da crise economico-flnanoe!ra por qile ·passa
o Paiz e a da act.ual guerra européa fizeram-se sentir na.
Marinha, como nos outros departamentos da administração
publica.
· .
· Os servicos, entretanto, a cargo desse Ministerio funocionacam com re,:rularidade nos limit.es do plano de rigorosa eco~
nomia, que foi traçado o seguido com vantagem. Facilitou-o
a remodelnçfio administrativa realizada, de. ncollrdo com a vossa ·
autorização, pelos decretos ns. 10.737 a 10.744, de 11 de fevereiro de 1914, a· qual. em exeouciio ao regimen presidencial. ·
permltte uma noção directa e efficnz do Ministro em todos
os ramos do departamento a seu cargo.

..

A instruccão do pessoal o a conservação do material mereceram especllll cuidado da adminietracAo. Aquella, no ponto ·
de vista do preparo individual, foi cons·eguida com:
A ·Escola Naval de Guerra, curso de commando paraof-·
fioittes. creada por decreto n.. 10.787, de 25 de fevereiro de
i 9!.4. · Funooionou pela priméiro. vez, no a.nM passado, ·com, ·
rr-esultndo que Justificou ·cabalmente sua oreacão. A pratica
desse funcoionnmento acon~elhou. ,porém, a revisfió do respe"
ctivo regulamento, o que foi feito, com a vosso. ,auto~izàcão, ·
pelo decreto n. 11.517, de i de marco de i915; ·
·
•
.. /}. Escola Naval, que pa.qsou a' ter sua séde na enseada
Bapt1sta das Neves, de aecOrdo com a m'posio!io de motivos
·que Justificou o· decreto expedido em. i5 de abril de 1914, o
qual a trGnsferiu para o. ilha das Enxadas, lã funooionou com
regularidade, vencidas ns primeiras d!ffiouldades .da' mudanea.
O .ultimo regulamento. approvndó. pelo decreto. n. ,iO. 788, .. de
.25 de ·fevereiro de i9i4, estabeleceu um. curso umoo parn os
off!ólGes de Mnr!nha e engenheiros· mnehinistns como· base do
pro.leot.o do rusfio dos respectivos quadros, que vos será apresentado em breve;
· · · ·
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As escolas proflsslonaes, cursos technlcos profissionaos
paro offlclaes e pracas, que produziram o contigente annunl
de especinlista.s necessarios no serviço dos navios; as escolas
de grumetes o do aprendizes, escolas do preparo. de praças,
funccionaram com regularidade e, tendo tido uma frequencin
de 2. 681 aprendizes. remett.eram paro. o assentamento de
praças no Corpo de Marinheiros Nacionaes 423 e para a Escola de Grumetes 481.
No ponto de vista da instrucção collectiva, ello. foi obtida
por exercicios · regulares, segundo as instrucções adoptadas,
que permittem a manobra rnpida do navio e sua utilizo.cão
como elemento de combate. Para esse fim a esquadra sahlu
para. exercicios no Sul, em começo do nnno proximo passado.
·A presença de uma forte divisão allemií no porto do Rio de
.Taneiro, obrigGU a ordenar-se o regresso. de uma divisão. Infelizmente, nmeo.cas de perturbação da ordem publica impediram u cont.inuaoão dos exerciclos e a esquadra regressou no
Rio.
·
Os acontecimentos do Cear:l fizeram com que uma divisão
composta do cruzador Barroso ct~oa-torpedeiras Tupy e T!lmbira, estacionasse naqueile porto para auxiliar a ncoão do
Governo Federal.
·
·
Apezar da. ,necessidade de rigorosa economia, sempre foi
passivo\. movimentar~se os navios. como ficou dito.
Além disso, o navio-escola Benjamin Constant, fez uma
viagem de mezes, na maior p~rte :1 vela, para instrucção da
turma de guardas-marinhas.
_ Para cxccuçfio do .decreto que estabeleceu a neutralidade.
do Brasil na nctu~l guerra europtla, foi ordenado o estaoloriamento de navios em diversos portos, os de mais movimento
oommercinl, e, como· os recursos ordinnrio~ fossem insufficientes para essa moviment.nclio, foi dado o credito extraordinnrlo de 1. 000 :000~ para esse fim. e pnrn o das instnllBC11es
nas ilhas da Trindade e Fernando de Noronha, onde resolveu
o Governo manter destacnmcntlll! militares.
·
· ·.A conservncfio do mnt.erinl fez-se com ns diffiouldndo~
decorrentes da sltuncl'ío ncf.unl. Os navios modernos estilo em
bom estado; os « scouts > c os cont.ro.-torpedeiros, portlm, necessit.tivnm· retubulnoílo das respeiltivns onldeirns. · . . · ·
.Com os ·recursos oronmentnrios, · nttendeu-se~ aos dou~
c scouts >, dos quaes, o Bahia. cstn com n suhstltuioão qunsi
· torminn:dn, o Rio Grande do Sul ost.n cm andamento e us contratorpedeiros vão sendo nt.t.endidos nos limites dnquellcs . re- ·
cursos. lOs outros. navios 'est.üo cm bom estado. snlvo n~qucnns
obras de que 'carecem o que vão sendo re111izndns, ·conforme ns
·exigoncins do momento.
·
·
·
. : ·
· • · .Pnr11 se nttonder ns necessidades do. esqundrll, hnvinm sido
oontrnatadns com 11 Société .li'rançaise d'Entreprises au· Brésil,
11 construccílo
de um diqlie, oáes c onrreirns na ilha das Cobras,
.
'

'

'

'

'•

.
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onde se instn,Jlari~tm as officinas do arsenal de Marinha. Os
trabalhos foram suspensos pelos contractantes em consequencia
da guerra européa e da situação actual.
A ponte da ilha das Cobras, que t'o.zia parte do· plano de .
conjuncto da installacüo do arsenal, naquella ilha, foi concluída e inaugurada cm 23 de fevereiro ultimo.
·
O problema, no momento, é conservn.r o material que a
Nação adquiriu; mas nem por isso deve o Governo descuidarse de medidas que servirão de base a outras indispensaveis,
.quando a vida do Paiz se normalizar.
.
As necessidades do. Marinha só poderão ser bem aU.end idas
quando a industria de construccão naval no Brasil se tiver
desenvolvido de .modo estavel. Po.ra isto, porém, c como base.
é necessario:
O desenvolvimento da industria siderurgica;
A exploracão das minas de carvão;
O desenvolvimento da marinha mercante, como subsidia.,
ria da marinhn. de guerra.
..
Sujeito estes problemas á vossa consideração: elles são
cssenciaes; o Brasil precisa viver e apparelhar-se para sua
dcfe~a com os seus proprios recursos.
' '
VIAÇAO .E OBRAS
. PUBLICAS

.

,.

..
"

.

As difficuldades de. ordem finn.nceira qUe: de muito, nos
vinham affligindo c que se aggravaram, sensivelmente, em
consequencia da conflagração européa, exigiram o retardamento ·
ou suspensão de varios serviços a ca.rgo do Ministerio da
:Viaoão e Obras Publicas. Mas, si providencias nesse sentido
podiam ser facilmente adoptadas quanto ús obras que estavam
sendo executadas por administração, .outro tanto .não succedia
o não succede em relação· áquellas para as quaes haviam sido
firmados contractos. Dahi a necessidade imperiosa de serem
estes :revistos para que se,ia.m •reduzidos os encargos ·do Thesouro, de accOrdo com a autorização .que .conferistes ao Governo e de ·que elle, mediante .estudo c~idadoso do assumpto,.
vae . procurando utilizar-se para chegar a soluções o.certadas,
que, sem ferirem respeitaveis direitos dos. contractantes, consultem. e attendam aos legitimas interesses do Paiz.. . .
. · E;m cm:nprimento ao :voto dg Congresso. e no :Jntuito de
"reduzir . as 'despezas pubhca.s, vao sendo reorgamzadas, em
moldes mais modestos, as differentes repartições subordinadas
a ·esse Ministerio. Infelizmente, porém, · o· a:Jargamento que
· ·houve nos quadros do funccionalismo· o n situação em que se ·
· deparam os servidores elo Estn.do, neste momento de Cl'ise agu~
dis~ima, não per.mittem fazel"o desde ,iá nas .condições que
seriam para deseJar. · ·
·
· ·
· . ·
· : Em todo caso, acre di to que, ·uma vez normalizados os novos
quadros, se irá accentuando de modo .definitiv'o o. economia
que devo presidil· aos netos -dos poderes publicas no periodo·
de ·~órias provações que atravessamos,

SESSÃO SOLEMNE DE ABEI\~'Ul\A

61

Rêdes f.erreas

Nas vias ferreas a cargo da Inspectorm Federo.! das Estradas, correram· cm ordem os di versos serviços das linhas
em trafego.
A extensão inaugurada em 1014 foi do 367,~"'9·19 nessas
estradas, achando-se em trafego, em 31 de dezembro •..••• ,

i•lí. 786""',533.
.
;
E' de 2. 630'"',332 a extensão em construc~ão e de
6. 41•5''",635 a extensão com estudos approvados.

Nas estradas de propriedade e administração da União,
em 31 de dezemb1·o, a extensão em trafego era de 4. 7241<m,668;
em construcçüo 1. 632"",315, e com estudos approvados
i. 202""',489.

Na vi&~;ão estadual: G. 551'..,179 em trafego; '•62'"',962 em
construccão, e 85""',126 com estudos approvados.
·
.
ResultQ.m desses algarismos os seguintes totaes referentes
ú viação .da Republica:
·
Extensão .em trafego, em 31
de dezembro de 191L ... 26. 062"",380
Em construccão •..•....•...
4. 7125'""·,609
Com estudos approvados ...•.
7. 733'"',250
As extensões .em trafego, .relativas aos annos de i OH, 1912,
1913 e 1914, devidamente rectificadas e comprehendendo o

to tal em trafego, isto é, as linhas de propriedade .e administração da União, as estradas a cargo· da inspectoria e as linhas .
estaduaes, foram. as seguintes:
Extensuo em trafego, em 31 de dezembro de i91i-

-

22.286'",905;

··Extensão .em trafego, em 31 de dezembro de 1912-

23. 491'"',382;

· Extensão· em trafego, em 31 de dezembro de 1913-

24;737'm,859;

Ext~nsão.

26. 062""',380..

.

em trafego, em 31 de dezeinbro de 1!114•

Estes dados demonstram que os accrescimos . annuaes
!oram .de 1.204"",1•77, em '1:012; de 1.2<16'm,477, em 1913, c de
' -1.324""',521, em 19H.
·· · . ·
·
·
Na Estrade de Fet,ro Madoira~Mamoré tem proseguido regularmente o trafego. provisorio. na extensão de' 364"m,28i.
A Estrada· de Ferro do Tocantins continua em . tra.fego
:provisorió na extensão de 45 kilometr.os, não estando ainda
concluido o trecho de 13 kilometros em construcoão. Os estudos approvados ·correspondem a 437'm,1H, ató S. João do
!Araguaya.
·.
.
. Proscguem os trabalhos de construccão do. Estrada de
· Ferro de S. Luiz n Caxias com 37 4"",635, não havendo ex.tensão ~mn aberta ao trafego. ·
.
·.
· Na rêde a cargo da Sduth Amel'ican Railwav Constructiott
Companv estão em tra!ego 758""',864; em construcoi'ío i55 kilo-

III

CDNORIIBSO NACIQ."'AL

meLros e, com estudos approvados, i. i43"'",i29. Os trabalhos
. ue constr·uccão acham-se completamente paralysados.
A extensão em tral'ego da Estrada de Ferro Central do
Jlio Grande do Norte que, no aimo ue 1913, era de 1i9'"',55S,
foi accrescida de :.!4"",750 em 1914, elevando-se a um total em
trafego do 44'"',308. .
Na rêd!l arrendada 1i Great Western o{ Bmsil Ra·ilway
Cornpanu continuam em tt·afego 1. üi 7""',1d2, achando-ao paralysados os trabalhos das linhas em construccão. Os trechos,
• com estudos approvados, LWl1 a extensão de 347'"',227.
A rêde al'!'endada ·á Viação l<'eri•ea da Ballia, com o accrescimo de 49""',800. do trecho do Timbó ~ Propriá, passou a ter
1. 623''",350 em trafego.
Acham-se em construccão 478""',508 em varias trechos, e
com estudos approvados 2. 320'"',503 .
. Na Estrada de Ferro de Victoria a Minas foram entregues
ao trafego mais ii'"',Hü, elevando-se a extensã(\ total cm
trafego .a 590""',575. Os trabalhos de oonstruooão acham-se
paralysados.
Continua em trafego a Estrada ·de Ferro de .Baurll a·
Itapura com 436 ...,480.
Os trabalhos da Estrada de Ferro de Itapura a Corumbá
proseguirarn na. extensão de 467'"',046, sendo a extensão já
em trafego, provisoria, de 837 kilometros de ltapura a Porto
'Esperança. .
Na Estrada de Ferro de Goyaz, tendo sido entregue ao.
trafego o trecho de lpamery a Roncador com 54•"',742, a extensão cm trafego elevou-se· a "1'72"",213; o trecho em con~
strucciio tem a extensão de 43''""',053 e a parte cuja construccão ainda não foi iniciada· a de 48i "",628.
·
A extensão total da estrada ó de 1. 524"",875. ·
Acham-se paralysados os trabalhos do ramal de Ubernba
e da linha principal entre S.· Pedro de Alcantara e Catalão.
Na Rêde Sul Mineira foram entre·gues oo trafego os trechos·
de Tuyuty a Muzambinho, com a· extensão de 36'"',350 e de
Pósses a S. Sebastião, com a de 29 ...,003, o que elevou o seu
total em trafego a 1.276""',340. • .
. .
··
· Acham-se em oonstrucoão 277•••,156 ·e, com· estudos approvados, 83"", 700.
' ·
·
· ·
.
Inaugurado o trecho final de 15""', 715 entre Arartiama e
· Iguaba Grande, a Estrada de Ferro de Maricá passou a ter
. - toda a sua extensão de 64,...,807 em trafego provjsorio.
· Na rêde da Companhia S. Paulo-Rio Grande, inoluidas as
linhas da Estrada de Ferro do Paraná · e Santa Catharina, a
extensão em trafego attingiu a i. 901 ""',463, com a inauguração.
· do trecho de Serrinha ao Porto Amazonas, com a extensão do
: :44""',983.
.
.
. .
· Na.rêde.de Viaoão Ferroa do Rio Grande do Sul acham-si>
em trafego 2 348"",054.
.
.
.
. . .
. As linhas estra.tegicns em construccão têm o. extensão de
808...,31 7, sendo que das linhas estrateglcas· complementares
o

•
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ficamm apenas approvados os estudos da de Pelo las a S. Pedro, .·•
com a oxlensüo de 471'w,295.
Na Estrada de Ferro do Sanla Catllarina acha-se cm
Lrafogo a exlensüo do ug•m,70() o foram approvados os estudos
do 83"",160, cu.ia consLl·uccüo ainda não foi .iniciada.
A extensão contracLnda d&~~ estradas de ferro, nas difforentes rlldes a cargo da Inspectoi·ia Federal das Estradas, é
de 9. 862 kilometros.
.
Desde o inicio das construccõo aló 31 de dezembro do
i 014 foram offecluadas medicões e avaliacões de obras e materiues na importanoia. de 275.:304:427$150, sendo e."l:pedidos
para o I'espectivo pagamento certificados parcellares na I'azão
de 1G7. 533:391$207 p!\ra pagamento em apolices e ..... , .... ,
107.771 :035$9'•3 Para pagament!i em dinheiro, e tendo sido
adoptada a taxa de '16 d. para os pagamentos em ouro.
Dessas quantias as parcellas correspondentes ao anno de
1014 .são as seguintes:
Imporlancia das medicões e
certificados ...... ·.. ..
54:337:661$505
l'agamento em apolices •.. 34.826:700$608
Pagamento cm dinheiro •.. 19.510:960$8U7 .
• o • o •••• o • o • • • •

O compromisso de· juros, resultante cias encampacõcs e
dos contractos para desenvolvimento da viacüo, que se eleva
·actualmente a quantia ·superior a 40.000 :000$, está ainda
longo do reembolso pela copnrticipaciio da renda das estradas,
devendo entretanto ter-se em vista que, a ma.ior parte das
linhas contractadas, está em ccmstruccão. Em 1913 as quotas
de arrendamento produziram 5.321,;464$232, o no 1' semestre
do anno do 1911• 2.199 :770$034·, faltando ainda a. quota da
Estrada de Ferro Madeira-1\!ariJOré.
·
.
A importancia correspondente ao 2• semestre só poderá
.
ser conb.ecicta ctepois de effectuada a toma.da de contas.
·Estrada de Ferro Central do
.. Brazil
A extensão total das linhas, em 31 de dezembro de 1913,
era do 2.0.19""',876 e, em 31 de dezembro de 1914, passou a
ser de 2.319"'",124, assim distribuídos:
·
Bitola larga, de 1'",60 ....... ..
Bitola cst.reita, de 1~,00 ..... .
Bitola mixta. .............. 1••••
.

.

901,670
1.265,303
152,i42

2. 319,124

ou um accrescirrio 'de cerca do 15 o/'o (14,8 %) • Da. ·extensi!(l da
li~,ha acham-se lastrados do pedra britada e cascalho 869 kilo~
·
;netros .de bitola larga e 580 de. bitola estreita;

6i
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'A 10 de novembro de i9i4 foram entregues ao trafego
pela ultimação dos trabalhos ·cssenciaes, 40 kilometros que
constituem a duplicação da linha. da Serra do Mar, entre Belém
e Barra do Pirahy. As obras .d'wrte constam de seis tuneis o
sete pontes. O mais importante dos tuneis •é o de n. 12 ou
tunel grunde, que foi duplicado.
As pontes, com excepção da de Sant'Anna que é de aco
e foi simplesmente alargada, .foram construicÍo.s de. cimento
armado. Foram concluidos os tr·abalhos para as linhas 5 e ·
6, entre S. Christovão· e Deodoro, sendo, de S. ChristGvão a
Del Castillo, pela Linlm Auxiliar, .de De! Castillo a Er.genho do
Dentro, atravessando terrenos das· ·cil'ficinas e, de EngenhG de
Dentro a Deodoro, pelo leito da bitola larga. Ficaram tambem
terminadas a,s construccões seguintes: o ramal de Santa-Cruz
a Mangaratiba; a variante de 'l'remembé,. no ramal de- São
Paulo; o de Lima Duat·Le, o de Piranga, o de Ouro Preto a
Marianna, o de Montes Claros e o de Portella a Barão de
iVassouras.
Negados pelo Congresso Nacional, em 1913, os creditas
necessarios á construccão dos prolongamentos e ramaes, em
anda.mento, não foram immediatamente suspensos varias trabalhos por existirem contractos, ou por estarem os tarefeiros
impossibilitados de despedir os seus trabalhadores, sem prévio
pagamento por parte da estrada.
O tota.l pago aos empreiteiros e tarefeiros até 30 de junho
de 19.13, data .das ultimas medições provisorias e finaes, im-·
porta ·em 36.009:935$133, dj.scriminados..pela Rêde Fluminense, ramal de Itacurussá a Angra dos Reis, Curralinho a
Montes ,Claros e Pira.póra, bitola larga, para Bello Horizonte,
Sabará a Itabirn do Matto Dentro, Livl'amento a . Piranga c
OuTo Preto a Ponte-Nova. Para .completar o paga.mento de
taes serviços, ainda dependentes de liquidação, são insufficientes os ,15. 000 :000$; comprehendidos no ·credito aberto pelo
decreto n. 11. 402, de 30 de dezembro do 1914·; em virtude de
importar em cerca de 35. 000:000$ a parte do debito da mesma
· estrada relativo a .construcções..
·
.... ·
. .
A receita total da estrada, no nnno do 1914, .elevou-se· a
40,850:610$, inferia!' de 2.974:026$, á do anno de.i9i3.
Em 1914 fora.m transportados 30.810.559 via.iantes, .que
produzil'am a receita de 13 •852:610$000. Dnquelle numero
28.161.220 o foram de viajantes dos suburbios, com a re.
.
·
ceita de 5. 055 :,4•43$000.
· O credito orcamenta~io votado pnra as despesas dn ·. estra.da •. em 1014, .foi na importancia de 47.• 721 :900$;. que ·foi
oxced1do cm 5. 163 :616$, elevando o. total dn despesa a
52.885:516$000. Em: virtude. do decreto n. 10.693, do 11; de
·Janeiro· de 1914, foi despendida mais a importancin do
7. 998:712$, com as obras da duplicação da·linha, na. Serra do
Mar.
.
.·
·
·· :Afim de attender a . ipcessantes reclamações, foram nl-.
:tex~das, para menos, as tal',lfas :d~ caré, typQ baixo, .d~ c.er.eaeBj ..

<li.
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quei,ios c CC!'I.os geum·n~. rir! r•equcnn J~vouru, c redur.ido, a
dewna r.lc kilo~ .. o pngt~uJCnLo rias luxa• dt~ ~al'ga, dcscm·gu ~
ba.ldcut;üo, an t.eJ•JOrmcntc cobrn!las 1101' tonelada.
Estrada de Ferro Oeste de Minas
I

A extqnsão das 1inllas em i.ro.fego uo. Estrada "de Fcrt•o
O•!Sfc de Mmas ora, em 3:L dn dezembrc• rle ·1 OJ!t, llc 1.5ü5'm,7:!2,
sendo 208 kilomeLro,; de nave:;noüo nuvial c L 357""',712 de
linlms i'orrens, das quacs 72-1.""',~17 com bitola de 0'",76,
G!H'"•,t84 cqm bitola de um metro, c 15'".3-1.1 com bitoln. mixta.
K reecita c a dnspeza dessa esLI'adn, no anno dn t9H,
fornrn t•espccLivamentc, de 1,, 31,6:552$750 e :, , 340:.\30$805,
sendo que em ;relaoüo 11 receita a fixat;üo da importancia
precisn. clopr.nde de alguns dados a apurar com referencia aos

mezes de novembro e dezembro,

.

Viação marítima e fluvial

Com a expedição do· decreto n. H. '1,56, ele 20 de. Janeiro
·do corrente. anno. nos termos rJa· autorização conferid11 pelos
nl"LS. 30. n. l, r. 101, n, XVTIT, da lei n. 2.\124, de 5 de' ,ianeiro
rle 1•9.15. foi dado nO\'O rr.gulamcnt.o á Inspectoria Geral de
Navegação, que, com .m~~ois nropriedndc, passou tt denominar-se
Inspectoria Feclernl ·de Viação lllarit.ima e Fluvial. ficando
complel.nrlas ns providencias tnutas vezes pcclirln.~ no Congresso.
pelo Governo e cmlcreçadas ao Ministcrio da Vincõo o Obrn~
Publir:as por aqllelln repm·ticãn, no sentido de melhor r·e:;uJarizar o scrvir,o de fiscalização que lhe compete.
Portos, rios e canaes

Os scrvi~os~ quer de const.ruccão, quer .de exploração 'elo
port.os.. vroscgouiram snt.isfnct.oriamente .durante o i" scmcstro
·do nnno passado, niio sucoedcndo, cntrctn.nto, o mesmo no ·decurso. do 2• rm consequcncia das g-raves perturbações que a
guerra europén trouxe no commeroio internacional e ús transacções financeiras. .
·
.
· · N. renda. bruta nrl'ecadndn em 19tl• pela Com.paanir. dn
Poi't att.in:;iu 7, 012 :530$5~5. contra 8. 700 :375~223 cm 19:!3;
rlnrrue11c total· coubo no Go,·erno, ele aw~t·clo com o cont.ract.o,

a

3, !MR':95!l$Ml3.

·

·

.

.

oO saldo approximado du Caixa Espedal do Portos era,
om 3i do dezembro do ·!OH, cm· 'ouro, de 6.073·:599$0!8, e,
cm papel, ele G, 42D :957$Gil3.
·
· Os compromissos em ouro·que a. oabm especial tem a sntisfawr e quo siio deco,·rontes da :;amntin de ,iuril's ás oomdpnnhins constructora.9 dt1s portos do Pará. Bahiu e Rio Grnn c
do Sul, elevam-se a quantia
- superior n 5,800:000$000.
.
Vol,·II

..

06.,

UUNUlmti~O

Saneamento da haixada fluminense

•

'·

••

N.\ClONAL

As obras de saneamento da baixadu. fluminense foram
conlraoladas em :LO de uovcml5ro de 10:10, do accOrdo com u
uecrelo n. 8.313, de 20 de onlubro do mesmo rumo, e iuieia·hs
cm junho de i0i1. 'feern proseguido regularmente.
•Os oroament.os ar>provados pn,ra os lt•aballlos já concluídos
e neceilos 0 imporlam em 7.070:821$186 e D. despeztt realmente
cf!'c':Luada· e paga na quanlia de ll. ti15: 081$01l2.
A conservacão das obrn,s quó vão SC'Ildo executadas. ú
cada dia mais onerosa aos cofres publicas e • seu abandono,
ou conservacfto doficienle, terá conio consequencia a· perda
total de não [lequcna som ma ,já despendida. l~', pois, indispcnsavel cogitar dos meios de aproveitar os resultados de tão
importante empi·ehendimento, uma vez que n desapropriação
dos terrenos beneficiados não se tornou efl'eeLivn, conforme
a princi,.io parecet·~ conveniente.
Obras contra as seccas ·
/

A organiznciio systematizada dos trabalhos a· emprehender
no pntriotico intuito de attenuar, de futuro; quanto possível,
os calamitosos effeitos das prolongn,das seccas, a que está suJeita a. vasta região nordeste do nosso paiz. que abrange os
territorios dos ·oito Estados, do Piauby (t Bahia, c ainda o
extremo norte do de Minas Gera·cs, foi imposta pelo completo
insuccesso de varias e successivas tentativas desordenadas, em
'que, sem proveito, tinham sido despendidas largas sommas.
O recente decreto n. 1L 47 4. de 3 de fevereiro do corrente
annó, reorganizou essa repartição federn,J, l'eduzindo o quadro
do seu pessoal titulado que, quando as circumstancias o exigirem, podev:\ ser augmentado por admissões temporarins, .
que não impeçam, em qualquer. tempo, ~: restriccüo da verba
que o Congressp Nacional ,julgue acertado. nttribuir ao pro-·
seguimento normal dos serviços. · ··
.
··
O servico de perfuração de pocos não .pOde ter, infçlizmente, .cm 1914, o incremento dos annos anteriores. Nesse
.anno. foram abertos apenas 42 poços tubul~res, sendo nove
publicas e 33 particulares, situados 25 no Ceará,. dous· no
Rio Grande do Norte, quatro em Pernambuco. auatro em Sergipe e sete na Bahia.
· . . · ·
.
. ·
Esses 42 poços,· addiciono.dos aos perfurados em annos .anteriores, elevam a 319 o total dos. publicas c particulares,
abertos alé dezembro de 1914, dos quncs 2.12 puderam sor
aproveitados c se acham funccionnndo. .
·.
. · ·
Quanto a n,cudes publicas, ficaram conclnidas, em Ül14,
as obras dos seguintes:
·
1) Bomfim. para 3.821.250 melros cubicos do agua, no
município ..de S. Raymundo Nonalo, no Estado do Piauhy,
. C]J.iO areamento era de Hl8;06G$08.\, tendo as dcspezas attin~
g1do ~penas ·a 141:966$808;
·
.. '

•,

·''
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Cot·t·ctlol', pnm '', lHI~.~OO utuLJ'os f!LllJi~u:; Llu a[.;ua, uo
111\lllidpio ·de Martins, 110 Jo:slado do llio Gmnde uu Not·te, ~u.ia
consLt·ucçito se elcvott au !.ola I de '1.30: Sl\8$350;
3) StHlla Ct•uz, pat•u 77li.I,SO meLros cubic'os, no rnuui~ipio de Santa Cl'Uz, uo Eslatlo do Rio Gt·undu do Norte, cujo.
constru~ção não excedeu de 4!l:302$U!J2.
·
Quahlo aos açudes purl.icularcs, cujas obras dependem da
inicia.Livo. .do~· respectivos pt·opt·iclarios, fomm uppruvados, em
10\1, OS ]lrO,ICUtOs O Ol'J!lllllUIÜOS do Ill:liS 13,
Quanto a estradas de rodagelll, aciiUrn-sc preparados os
esl.udos c appr·ovados os pro.ieel.os de diversas, que, Jogo quo
seja passivei, convit·:'t eousll'uit· pm·a inieio da solu(•ito do pro-·
JJ!cm;~ da viar;no do nol'destn úddo, qLllJ tno momentoso ó
quanto o da~ tu;.uuu;;ulll, im!JoL'lamlo UlCS/uu nu111 appaL'lJIIIU:!)

Jncnlu quu

1!

indispunsn.vel oblr!r' lll'évinrnente,

l)UJ'a

faeilitm·

a cousl.nwçno d9s grandes ar;udes, Jocaliztfdos, em geral, em
JlOillus ]JUslantc mlcrnallus.
Correios

A renda do Correio propriamente dita, referente ao annD
passo.do, .e conhecido. n.té 3-1 de dezembro ultimo, aLtingiu a

1:!. 031 :7'10$800.

.

'No exercício de 1913, a renda apurada foi da quantia de
10.717 :296$2'•5, que apresenta sobre aquella a differenca ·para
mo.is do 1. 885 : 585$H5.
·

·.Esta difi'erenca., porém, dcswpparecerá, desde que sedo.
encerrado o cxercicio addi!Jiono.J, pois é calculada de róis
1. 700:000$ a 1.800:000$ a· renda a arrecadar n'esse c.xcrcici~
.
·
•
.
A despeza conhecida, atl.Í 31 de dezembro, importava. em
21.821 :422$1,50, sendo · 10.502:57 4$05-1 com o pessoal c ré is
2, 318:848$407 com o matorio.l.
·
· iO movimento de vales postaes nàcionaes, cm 19ill,. teveconsideravcl augmento sobre o do anuo anterior.
. . A emissão foi de 283.065 vales, na importancia. do ré is
'•0. 549 :317$000, produzindo de premio 344 :5'*1$800, e o pagamento constou do 280. 47'1, na importancia de id. ü6!J :822$260.
· Em '1913 o. emissão foi de 255.110 vales, no valor. de
36.378:421$690, constando o ·pagamento do 252. 25S; na importancio. de 37. 303:504$441..
·. Em · consequencia da. conf!Úgraciio ouropúa, foi, por de~
crc[o n. H. Oü5, de 12 de agosto do anuo passado, suspenso o.
·serviço de vales postacs inLcrnacionaes com todos os correios
da União .Postal Universal c, bem o.ssim, o do cartas o caixas
com valor dccJo,r~do c para o exterior.
.
. · .
· O serviço de cncommendus postues (colis JlOSta!l:v). da
·então· pura cú, · foi iguulmonl.c suspenso,. ·ho.vendo apenas exccpcito pum os Estados Unidos, com os quaes o Brnzil continua a pet·mutnr. esso, especio de. correspondencia.
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Telegraphos
I

'

.'

'

·'
,•,

..

A cxl."usão c o tlcsenvolvirneulo da rêdo toloJ;mphica feüm·nl ~ue, em :J l do dezembr·o do HH3, umm, respeottvamcnlll,
{)O :H. 3i7. ·l J \l c li:L!JüS. 025 metros; eleva Pnm-se, ut.é ai c.Jo
dezembro de 19t.i, a 3G,5ü'•.32G e G7.752.652 metros, havmlli.!1, port.anlo, pm·o. maio " dif!'cmnça de 2. '18G. 001 nu cxtonsfto o do 3.7GH. 727 no desmwolvimenlo.
O numero de estu~õcs dcstu repurlict1o rmssou tlrJ 7.10 n soL'
do 71~, ou mais tres.
.
·
O districto radiotelegraphico do Amazonas, areado em
1OIa, tem-se prestado, t•cgularmcnte, (ts communicucõcs enLL'e
o Pnr·t\, Amazonas o a r·egiúo acreantl, dando renda satisi'aotoria. Só a uor·r·cspondencia transmiLJ,ida pelas. referidas estuoões, dui·ante o período de 1014, apresenta a rend11o total de
480 ::518$1,95; a receita pr·ovavel da ,correspondencia por ella
l!'cccbida das linhas terrestres deverá orc:ar cm cerca do
200:000$000 .
.Param melhorad(IS as· condições de alcance da estação
radioLelegrap!Jica de Amaralinn, que ficou tambem .dotada da
urna installaoi'io autonoma, pal'U " producQfio de· eno1•gia elcctrlcu.
.
Os serviços de renovação das Unhas-tronco entre a capital da Ballia IJ Jlocil'u osLivm·nm " cargo do uma commissão
c toem contribuído ei'ficazmente para a constanoin do trafego
entre llio. ele .Tanoiro' c Hccifc, visto tct·cm sido melhoradas as
condil•õ~s .moormicns com a. suhstituicão dos velhos condu- .
oLores por. fio novo de cinco millimctros de .dirímotro.
Transitaram pelas linhas federaes 3.627.756. telegrammas
com o total Ull .78.Hl8.:í8'1 pn,Javra~, contrn 3.790.294, com
.85. 503.\155 palavras, respectivamente, no anno anterior, vcri:ticando-se, assim, pum menos, no nume1•o · ele tolegmmmas,
.. 1G2.ü38 e, no de palav.rns, 7.305.37!1,
·
· . ·A receita durante o a.nno do 10H foi, UP!ll'OXimaclamente,
. do 10.501 :034$WO, importancia que, comparada com a do
nnno de Hll s, apresenta uma diminuição diJ 689 :882$'139, sondo
a 'despeza de 21.743:305$ contra :!2.207:5115$152 ·no anne antor·io)', ou
sejmn menos 5511:150$152.
· I
.
'
'
Abastecimento de agua •ao Districto Federal
co\ recente c prolongada estiagem veiu :ctcmànstrar a neces~
sidarle de providencias no ·sentido de dar-se no sei'Vico do
·abastecimimto de agua ao DistJ.•icto l!'ederill uma solucão · quo ·
pcrmmn assegurar, em quaesqucr· circumstancias, um volume
liquido permanente e sufficiente para acudir e · attender ús
nacessidudes dos actuacs consumidores e n.os que se · lhes aocr•escer·em em futuro proxlmo.
.
.
. No periodo de tempo decorrido de 6 de maio a 18 de
eotembro de 1014, em que as descargll5 dos mananciacs· ca-
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rtado" ohognmm n ficar l't;rlur.idos de :;r, %, eom C'xeopçiio do
J"HlCJUCnos r:hu \'is cos do l\10illll' iJnpnt·tt~llcin·, ""riJ'ieadoH HOS
dins ~H de .iul!JO, l7, ~o. :!l, 25 e :JO ue ugosl.o, '10 " I~ do
setembro, llt!nhuma Jll.'ecipil.açúo moli!oricu, capuz de conco!'l'er1
pura a manlença rllt pu,iançtt doR munancil1BS cu1mlizurlos r;
llllli\.o menos pa1·a rolmster:uJ-os, occnt'l'llU, rletcrrninundo assim
11 seu dcnaupemmcn\.o pl'ORl'e;sivo o tBSlBlador.
l~rn Li\o angustiosa sil.ua(;ttO, não houve meio de prover á;;
tteccssidudes àa população, senão recorrendo ao fornecimento
periodico quo chegou a redu~ir-sc ao tempo de quatro horas
diuriu~. pura lodu a ~orm d11 cidade, scl·Villtl pelo rcset'vu.torio
llo Pedr·cll'lllliO; nm l'f'Rnmo, o volumr. r.l" agua distribuído, que.
mn G de maio, J'oi dtl 2fi0.310.tH7, nhrdxandu ao 1niuilno acirmll
l'efeJ•ir!o, r,vidrmcin-st) 1 l'r havido \11011 rcJnc•;iio que atLingiu a
55 ~lf. riu disLrihui~iio rJiut·iumtmle J'<Jiltt t. popular,.iío do DisLrlclü Eedcl'al.
A H0parlição do A~un,s c Obt·as Pulilieas aprovrila[ldo n:
opportunitludc de liío pmlong-ndn c'Liag·cm, uiio se descuidou
<lll mnndat• pror:edel' n medic;õcs nos cur~os d'a~ua ainda niio
chpl.ados, !nus qu~ .ruc.lcm, " devem sc1·, na·s proximidades da
no~sa Capünl. vm•rl1earuJo nnlns rcsnltndns d<!SSC l.rnhnlho llUC,
do Lol11l de JH. 5!13. ü2ú liLt•o:; d'ugua consLaludos pelas nHldir;úes, cahc ao rio Sn,nt'Anmt 11 pcrcentngem de 53 o/o, ficando
assim dcmonst.rnrlo rlovor set•. nlle o primeiro a· canalizar-se,
como fncl.or preponder11ntc para nu;;mcnl.o do nbaslccimcnte~
de all'Un 11 Capitn,l, quando houver creditas votados para csso
t'im.
.
A dotaciío orçamentarin elo anuo .de !914, affccta ii ·neparl.ição de ,\;;uas c Obras Publicas, foi de 3. 931 :293$, ~cndo,
porém, que as dcspezns nut01·izada,s, por conla dessa dotação,
elevam-se apenas a 3. nu :!lü3$GOO, verificando-se um . saldo
de 10 :329$/tOO, correspondente a cncommendas de mo.tcriacs
que não tiveram entrada nt<í 31. de dezembro ultimo c a obras
nu c niío ficaram conclui das. J~ssn. importnncia de 3. !l11 :9G3$600
não rept·escnl.n o eusl.eio Jll'Opl'iame.nt.u do serviço ele Ull'ltaS,
}>ois ncl111 csliio incluídas di\'<)l'>ns llcsnezas, no. importnncia do
liGO :OH~92ií, que precisam se~· deduzidas, po1· conslituirem,
ou conta de cnpilnl, ou serem nlhcins no mesmo. sct•vico.
Jlciln tt rlcduccfio. conclur-se que o eustcio elo ·serviço do
oguns pt·opriamenle ri ito foi de :l. ~1,5: !l!8$i37ú.
1\. l'CcciliL tol.~>l dtt Repn1•l.ir,üo de All'UllS c Ohrus Publicas
olcvou-so, r.m · WH, a r,. Gil :850$397, sendo constituida J1cla~
seguintes pu1•cellns:
·
F.sfralla :do Ferro elo iii o do Ouro:
Recei!.a nrrecuàadiL ........... . . i 88 :232$210
neceitiL a urreca,dur, •.•.......• 100:914$370
Reparl,içiío d.e ~1\.guns e Obras Publicas:
Receito. arrecadado. .............. · 44 :OSt$044
. neoeita a, arrecndar,
.7.:739$330
.
. ,' ••.••. -, , .. •.

289: H6$580·
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Scrvicos executados pela repartição por conta da Prefeitura do Districto Federal,
'fJ
incluindo o respectivo consumo de agua por pennns c
por hydrometros ......... .

231:96~$608

283:781$982

ou sejam ... ~ ............ .

.............

572:931$562

·:A receitn·do consumo de agua, por pennas, importou cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2. 729 : i26$000

e por hydromctros em ........... : ...... 2.161:369$035
sendo o consumo de .agua dn· The Rio de
'
Janei!'D City Improvements Company, Limited, asylos do Santa Maria, Santa Thereza, Santa CllSa da Misericordia c Casa dos
Expostos de............................
108. ~23$800
5.571:850$397

Verifica-se, portanto, ter sido de 2.325:931$722 o saldo
dn receita sobre a despeza, o que demonstra ,que a renda
· do servir,o de agua potavel, além de cobrir a despeza de
custeio, deixa consideravcl lucro Ji.quido. Admittindo, mesmo,
que deva ser deduzida a importancia de 1.179:181$219, correspondente ao consumo de agua nas repartições publicas,
«City Improvements, asylos de Santa Maria, 1Santa Thereza,
Santa Casa da Misericordia, Casa dos Expostos e Prefeitura
Municipal, restam ele renda liquida 1.1~6 :750$503.
Deduzindo-se, ainda, desta importancia ·a de 150:000$,
despendida com a •conservação das galerias de aguas pluviaes,
importará em 996:750$503 a receita liquida.
. Esgotos da Capital Federal

Os serv1cos de esgotos. do ~guas servidas e materias
feoaes estão a cargo da « The Rio de Janeiro City Improvcments Company, Limited ~. que tem continuado a cumprir
o seu contracto.
·.
A: extensão da rtldc de esgotos, no DistricLo Federal, nassou
de 52 fi .139 n fi37. ~35 metros c a. de rama os domiciliarias
r! r. 2. ril3. 000 a 2. 55(). ·120 metros, cm 31 de dezembro do.19H.
O.umnero ele prcdios CSA'otados na mesma data ora de G9.81tG,
ccntJ•a m;. 5ií7, ou mais 2. 200 predios esgotados em i 9H.
'.

.'

FAZENDA

:<\_q condicõcs cconomicns C financeiras do Bra?.i!,· •em
. mcindos do ·191/o, j;l eram bnstnn1c criticas, o isto r..m. consefJUCncia não s6 do regímen elas despezas excessivas, que
proc]uzinm nnnualmentc vultuoso deficit. orcamentario, mas
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tnmbem da diminuição, em grande escala, das rendas publicas
c da desvalorização dos principaes productos da nossa exportação.
·
Essas condições, porém, peoraram, de muito, com a
irrupção da guerra curopéa, a qual, desorganizando por completo as trocas internacionaes, restringindo os credites internos
o externos e difficullnnrlo os transportes marítimos, gerou a
situação anormal c gravíssima com que ha mezes lutam todas
as nações do mundo. E, no Brazil, infelizmente, devido aos
erros c ás imprevidencins de longo prazo accumulados, se
. fizeram sentir, com maior violencia, os effeitos de tal crise,
evidentemente a mais temerosa que o paiz vem enfrentando.
Assim, ao assumir o governo, a i5 de novembro do anno
passado, encontrei o ~rhesouro em situação precaria, por.quanto
da emissão de 250.000:000$, autorizada pelo decreto n. 2.863,
.· de i5 de agosto do mesmo anno, restavam apenas 30. noo :000$,
dos quaes 3. 900:000$ deveriam ser empregados, de accõrdo
com a dita lei, em auxilies a bancos.
O Thesouro, port11nto, só poderia contar ·com a somma de
27.000:000$, quando era sabido que as responsabilidades assu·midas attingiam a sommas elevadissimas.
No intuito 'de se conhecerem, com e.'i:actidão e verdade,
as dividas existentes, determinou-se fossem as mesmas apuradas, tendo-se em consideração não .só as contas já processadas
o liquidadas, dependendo tão somente do pagamento respectivo,
como ainda todos os compromissos realizados e que, cedo, ou
tarde, teriam de ser satisfeitos.
Por esse trabalho, organiza<lo. em i5. de dezembro ultimo,
teve-se sciencia de que as dividas ainda por pagar, nos exercícios de i914 e anteriores, eram de cerca de 300.000:000$,
assim· discriminados:
Ouro

Papel

Ministerio da Justiça e·
Negocios Interiores. . ·
,
1
Ministerio da Marinha ... . 3.422.:490$8i5
Ministerio da Guerra ... . 1.283:017.$i42
Ministerio da Viação ... . 23.178:238$i8i
30:000$000
Ministerio da Agricultura
Minís teria' da Fazenda, inclusive a quantia por
que o Governo é responsavel, na Caixa
do Conversão, em vir. t.ude da mudanca da
tnxn de 15 pnra· iG d.. 2. 790 :377$07ü

05.791, :SH$892

Somma ....... ; ' so. 70.& :t2 \$123

157.381:627$880

i. 000. 000$000 .

3.27·1:626$iii
i. 727 ;.123$619
53.584:736$258
2.000:000$000 .
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Creditas solicHados do
Congresso, c amda
nüo concedidos, para
despczas exl.ra-orcamentarins .. . . . . . . . .

•

ii. 1,70 :OO'J$02.1

82.088:797$070

•roLai. . . . . . . . . 3li. 175 :028$147

239. no: il25$850

Si converLermos, porém, a parte ouro em
papel, ao cambio de i6 d.,
e addir.ionarmos o resultado á somma apurada,
-nessa u!Lima especie,
teremos:
Producto dr1 conversão ...

üL OHí :3G0$000

Importancia total em papel ............ .

300.515:785$850

Ouro

Receita. ............. .

Despeza
.......
.
. , , . ,- ..

..

153.704 ;!GGi$069
91.208
:623$4>60
.
62.496:037$609
.

~-

~·-·

.

'PApel

39-í. 322 : 560$39/r
629.690 :Oilo$942
235'.367, :454$54S
··- .. ...
'

'

79

.

.J?ondc rcsull.am o saldo, ouro, de 62 ..; OG :on~liOO c o

tlcfwd, papel, de 235.31i7: 45·1$5;.\0,
Si convcrt.çrmos em papel, ao ·earnhio de Hi LI., o saldo,
ouro, o RnlJI.rahJrmos o producto da eonvcrsüo do ile(icit, papel,

apuraremos:

1

Deficit em papel.......

~35. 3G7 :·-15-1$548'

Liquido do llefú:lt em
papel .. . .. .. .. .. . .

120.905:391$083

Saldo, ouro, convel'tido. .

105. lt02 :OG3$1t05

Durunl.e o exercício r,m quoBl;io foram feitas diversas
operações dCJ ot•cnito, que ahnAI.cccram o Thcsonro .de l'CIJlll'SOR
extra-orcamontarios.
Eis a relaç~o de taes. recursos: ·
0u1'0

Emissão de letras ........
Producto do emprestimo
externo de 1913 ... .

85. m: t3S$1.5:J

Somma ...... .

97.G19:582$508

12 ,/oH: '•4ll$41L5

Emissão de apolices (pa. pel) .............. .

Emissão do . moeda . de
prata .............. .
IEmjss.ão de moeda de
Dl'Ckel ...... , . , . , ..

49.788:000$000
1.477:000$000
1.121.:000$000

Crmvrim not.ar que na receita, ourG, se acha computada

a somma de -tO. ·11Gii :üGC.~G67, correspondcntr. a ~ ~.100. 000,
producto da rc,leicão do <'Onrar.ndo Rio ilr. Janm:1•o, o que r~nl

mcnt.rJ constitur' mais nrn .recurso extraordinario.
Por outt•o Indo; !'oram t.amhem realizados .gastos não pro;vistos no orcumento, a saber: rc·sgatc de letras emittidas
em -l012-2B.-i·l-I:N14$44G.·ouro; rl•sgot.e rl(\ moeclos de prata
e nickr.l- 8 :580-~G:íO, papel. ·
·
Em resumo: . si cnmpnrarmos n. receita .provnn iente de
arrecnllar,fin, somnuHia ti que foi ohlitla por meio de cmJ'H'Cstimo. r.misRiio e. ennYersiio rlc cspccir., com n düspozn dos
diversos ministerios, aeercscida dos dispenrlios ·com os t•asgates
' supraeitados o •COm ·o dc(icU da cont11. de rlepositos, wrifi. caremos: ·
l'npel
ouro
642.
072':895852/i
251.324:243$667
Receita ............. .

Despeza .............. ,. . -237.125:428$885

•

o

629.698:60-i$292.

flllB r~presen tu,

. de · facto, um
snldo de; ......

12.97.\:291$282

14.198:S.H$782
•

. '

·~

••.

1•

-··~

··-·-

•'

·,
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Exercício de :1.9:1.4

. ·A receita c n despeza, -que figuram no presente trabalho,
com referencia ao exercício de :1.914, foram calcadas em dados
muitíssimo incompJetos.
\
O encerramento desse exerdicio só se verificai>á, cm virtude
elo art. 84 da lei n. 2.81>2, de 3 ele ,janeiro do anno passado,
n 30 ele setembro do corrente.
Acontece, pois, que, sobre faltarem muitos mezes para
· a sua liquidação final, diversas repartições deixaram de fornecer os seus balanços, obrigando desta sorte o Thesouro a
calcular a receita arrecadada e a despeza effectuada por meio
de telegrariimas e de demonstrações.
· De algumas repartições não foi possível, mesmo, conseguir
taes elementos, ficando, por conseguinte, afastadas de uma
exactidão rigorosa a receita e a despeza obtidas.
Ouro

Papal

!A receita escripturada no
Thesouro importa em 72.9:1.6:64.0$406 . 21~4,, 473:241$803
!A receita ainda não escri. ·pturada •constante de
demonstrações e. telegrammas das repartições desta Capital
36,248:304$018
1.257:373$723
e dos Estados ......
'Addicionado o saldo da
.
·conta de depositas,
4 .1•90 :928$728
em· ouro, de: ... : . ..
Ouro

IA totalidade . da receita
'
· · \
·se
elevará
a
.........
78.664:942$857
'
.
A despeza dos àiversos
ministerios,. inclusive
a do 9. Jl63: 575$980, .

Papel

280.721:545$821

0'1.\rO, C•••••••••••• •

!l05 .-087:661$867, pa- ·
pcl, não escripturada
:no Thesouro. c co, nhecida por demonst.rncõcs e t.elegram.:.·
, mas do diversas re. particúcs . desta · Ca-.
pita! e . dos Estados,
importa em . . . . . . . 52.31•3 :057$968

.. · .
•
:. $
505 020 400 250

,,,

\
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'
0n1'o

P•pel

Da • comparncúo . da receita c despeza assim demonstrada resulta o saldo em ouro
de ................ 20.321:884$889.
o o de{'ic-it em papel
de ...•......•.....

Sommando-se a esse de{'icit a differenca entre as . entradas de
depositas, papel, que
foi no valor de
G7. 679 ;:402$7 41 e as
sabidas na importancia de ........... .
HO. 511:208$439, differenca em grande
parte proveniente da
J:etirada de depositas
das caixas economicas .
o total do deficit em
papel ·será de ..... .

\

224.898;860$429

42.831:805.$698
~-----

267. 730;G6G$127,

Si converLer~os em papei,
· ao cambio de 16 d.,
o saldo, ouro,· e sub. trahirmos do deficit, ·
papel, o producto da
conversão, teremos: ·
Deficit, papel ....... , ..
Prciducto .da conversão ..

267.730:666$127,
44.418:180$750

.Deficit liquido em papel.

223.312::485$377,.

· Cumpre notar que, durante Q e;fercicio em questão, o
realizou diversas operações· de credito, que lhe pro, porcionaram recursos extrn-orcamontarios, ··a saber: emissão
de papel-moeda (.ití deduzida a importancin resgatada ·por
eonta da quota· de 10 o/o da renda arrecadada pelas alfandegas
·desta Capital e Santos) 133.320 :928$; · emissão de moeda de
prata 10.328 ;'000$;' emissão de moeda de nickel 13. 404·:800$;
emissão do letras, em papel, ld. 838:200$; c emissão de letras, .
ouro, na imporLancin tola! de :Q,610:8H$519. Foram·.tambem
cmiLLidns apolices no vnlor de 20.090:000$000.~rhcsomo

..

..

.

·

I . '
·'
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Demonstração do rendimento das alfandegas nos annos ele 1913,
1914 e 1915, .cliscriminadn por n1ezes
1913
MEZES

OUBO
,COKVEB.'l'IDO
.LO

ou ao

lt.u~DtclDE

JIUlolro •

'1'0'l'AL1 PA.PBI.i .

:11.316:001
iO.OOD:SS
:11.813:42
:11.674:SIO
:11. :18·1=90~·
:19.403:9·1
:10. 710:·156
:10.3!2:060
9.178:93
:10.080:957
8.514:523

li'&VOL'eÍl'O

Maroo.
Abril.

Ma.io •

Junho.
Julho • •
Agosto •
Sotembt'o.
Outubro •
Novembro
Do:ombro

9.W:899$

if5.ó54:79l$

217.39.8:07~

21!..7".>3:olil$

1914
!LEZES

..

· OOBO
COl(VJCRTtDO
J.O

ODilO

JADolro ,
li'ovorelro.
Maroo~

AbL·ll • ••
Mato ...
Junho. •
Julho • •
A.gosto •

'

i5.8:li:Oó~
'13,272:10
1-1.780:007
1:.1,353:815$

•

..

'.

'

.25.545:7:14
30, 727:871
.27,418:81

24.!80:267
22.505:461
22.649:106
21.966:598
. i6.461:ó6ij'
12.• 798:707
12,310:09
:11.267:005
:12,384:6(9

ii.Só2:2i'"
11.251:!1'

:1:1,046:03
8,:123:1ll0

SetembL•O,

a. 777: 'l!l~·
6.057:12
6.307:870
3.983:53

Outubro •
Novambro
Dezombro

67 ,5l52:21ó$

:125.555:09\J$

i13.5H:51íll

239.070:550$

....
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1916
lLBZIS

OUllO
OiJRO

CO:m&TXDO

:PAl"BI.

AO
C.wli!DDB

......
ll'everoiro. . . . • .
l\!t.rÇo. . . . . • .
J&noiro

:1.6d

-

't'OTAII

Papal

2. oi57 :060$

' 5.508:010.

ÜIO:S24$

:1.0.000:8Uf

O.Q50:52St

7.S51:91lií$

5.400:91Jt

18.8-15:906$

3.853:453$

9,(146:675$

0,088:21l5t

:l.ft.582:88flt

'

RacD.pitulaçiio diJ. rendo. aduaneira no :1° trimestre de 1913,
1914 a 1915

.

-

:1.918
')1]1%118

'

Papel

.......
11av81'Qlro , • . • . . .
Mr.:ço, • • . . • . •
.
J&lleiro.
~

.

-

:1.01-1

:1.911l

P•pbl

Papel

-

.

39.-13:1.:767~

30.727 :i17f4000

:I.O.OOl:tlllqOOO

35,61ll:572$000

25.515:7UtQ110

:1.3,341í;~

4:1..716:057$]00

:'f/,4:1.3:8iq000

i6,1í&a:flS9tllOO

:1.:1.6, 7W:81J61000

83,6:10:89IISOOO

Sli.QIIS:~

'

'

'

,
'''

.. :\.

,,.. '.,

....

' ~ '
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Ronda arrecadada palas collectorius fedoraes do Rio de J'aneiro
no periodo de.janeiro a dezembro de 1914, comparada com a.
de igual periodo de 1913
1913

D1SCBnnNAÇÂO

1111<

DlrPBBBKÇA.

Ortllnarla

Sello po1• verba. • • ."
• &dbe8ivo. • • • •
Impoato de trn.naporta • •
. · •
sobre vencimentos.
21/2 %110bre dividendo• • , , •
T•x• judiciaria • • • • •
Fóroa de terrenos do marinha.
Laudemioa. • . • • . .
Ronda da Imprensa Naclonol.

Conaumo:

.

.

're.za. • • •

-

Roglat<o • •
'

.

-· St8:t8q485
·- 63:200fl00

.&o~raor~lmlrla

· .ldonloplo da. !d'arlnha • • • • •
•
doi Emprogadoa Pnbllccs.l
· Indemnilaçõea. • • • •· • • • ·

Rlloda éom Clj)JIIIooQÕO

.. .

D!vlcla &eliva • •
Rocolk. OVOilCua.l,

Tolal em !Jt8,
•
• IIIi'

.,s»eeal

.. .. .·

Dur...onoa
para monoa
em tVU~. • • ··•
1

-~~~~~

. DopOaliOo :
De dlvoraaa origens. • • •

.Bena de defuntoa e o.usentea . •
Emp,.ollmo do cof"' do orphioo.
,, To&âl 'gll'&l • • ·

1

•

•

· •

q

i.:4Qat78{

1:801$)31

~BSSÃO SOLBM.N~ !Jli ABJln'l'Ul\,\

7!11

on(IA!I!EN'l'OS u,1 IJBSI'li~.l no~ 'llXI>nGICIUH m1 Ull~,

1015

ll

CUMPAI\,\00~

Ottro·

1013 .....

augmento,
papel, ao
1G d.....

418 .. 822 :701$•l8G
182.313:812$478

'10.38ú:31.2$910

ü3.491:110$092
17.525:266$1ü0

.

Total do augmcnlo

81. OtG :377$1ú2

Exurcicio elo 1013...... Sü.ú4.\•:720$9H
.• Exerci cio ·.de. !OH.. . . .. 05. 4GU :809$23ú
Augmento de d c s .p e z a,
ouro· ........ ; .... .
Reduccão na despe z a,

lU!.\

•

Exercício de 1Dl;l.. .. .. 7li. '15!l :378$001
Jnxcrcicio ele 1013 ...... 8ü.ú4•4:720~Vtt
AugmmiLo cm
Convertido o
ouro, em
cambio de

tU!~,

182.313 :812$iJ..78
435.773 :469$182

8.925:088$324

papel ............ .

16.540:343$296

1·6 d. . .

15.061:086$500

Convertido o augmento de
despeza, ouro, em
papel, ao cambio de
o •••••• o •••.•

Liquido da reduccão da despeza.

31.479:265$679

Exercício de i OH. . . . . . 05 .·469 :809$235
Exercício de :10:15...... 70.999:236$880

'•35. 773 :469$182
378.87:1 :•4o:12$211

Reduccão .d~ despeza .. ;. 24.470:572$349
Convertida · â differenca ·
para· inenos na 'despeza,' ouro, em papel,
.. ao cambio de 16 d ...
Total da' reduccão
dO: despeza . . . .
.-

.

.·

56.902:056$971.

.

41.294 :090~808
98.196:147$779

...

Destes algarismos se evidencia que, cm 1913, houve uni
augmento do despcza na· importancia de 81.0113:377$152; cm
· 19ilt, uma reduccíio. liquida de 31.1•79 :25G$79G; e, finalmente,
em 1915, uma diminuição de 98.196 :'147$779.
.
Convem notar que, embora .iá se tivesse obtido uma gmndc
.reduccíio nos dispencUos publicas arcados ;para o corrente
. exercício; ainda assim, não foi sufficiente, por isso que a
· arrecadação da receita. tom ficado muito· aquem da provista
.. no areamento respectivo.
·
•

.

•

..

..

'
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DEBPXZ'A. ORQjJ)1t

iQ12 •
1013 •
1914.
1915 •

,, '

A.O

l

DJIBPJIU nrunc..•
TOAD,\. CO~VEll-j Dttl'li'RBR!'iÇA. P,UU•
'riDA. A. PA.RTZ ~
M,U! NA DBS•
RM

ouno A.t

DA.WIO DB iü Do

PAJIBt. AO Oül ..

517 .~íi:i62
6<8.855:0
15
G96,878:
00
498.682:624 156

788.378:1=51
762,918:7 o lll
593.019:31!\4581

1110 DB i6~D·

.

PZZA EPJPZO.
TUAD~

U1,036:48~80
1~1.560:71

DU'FlmSNÇj, ttA'RA.
MBNOS NA. DJISoo
PDZA. KPtniO··
TC'A.DA.

•

9S
2.929:455$695

Do exame dos algarismos cónstantcs do quadro supra,
.verifica-se um augmento do. despczo. ci"f'ectuo.du sobre a arcada·.
de 21<1. 036 :M!Ii$080, no exercício de 1912, e de 13!,,560 :713$797,
no de i 913; c assim como uma diíferenca, para menos, de
~.929:455$695, no de 1914. Cumpre, entretanto, ter• em
atteucão que a despeza aqui referida como effectuada está
longe da exactidão, isto é, apresenta-se minorada principalmente
coro respeito ao exercício de 1nv,; porquanto os dados e informações de que se lançou mão stio rouitissiroo deficientes.
Quando fót· apurada a despeza total desse ultimo exercício, ·
o pequeno saldo apontado · desapparcccrú para dar loso.r a
deficit'. Deve-se tambcm, levar em conta que, nessa despeza,
não figut•a o deficit da •conta de depositas, que, .só uo exercício
de 1914, foi de .\2.831:805$698 •
A dcspeza orca.da para o exercicio de 1915 foi bastante
reduzida e a realizada, ,que nii.o· pôde ser obtida ú falta dos .
elementos necessarios, nilo deverá exceder-lhe, tendo-se. ero ·
.:vista as medidas adoptadas pelo. Governo para execucão fiel
da lei. orcamentaria.
·
·
. Divida e:rlerna

'A. 31 ·de dezembm de 19JIL, a divido. exLer1ia da União
..elevava-se a 1: 104,,461. 72;S:.i>!J,:-O, a saber:
•
Capital circulante dos emprestimos: .1

..
· . De 1.883

..

.........._... ~ ..... .:. ... ··· . ·. · · ..
De. 1888 ._............... ·· ·~· ..... ·......... .
De 1889 ............ _., .................. ·.... -.... · · ..
·. De i895 ..................... •·· ......_.. •·· .... .
De 1898 (F'tt1ul.inal ............. • • ... · · •·• ••• ·
De 1.901 I(Resci&ionl ••••••. ·.• •.•• • ·, •. • • •
De 1903 (Obras do Porto do 'R1o de Jane1ro)
De 1908 ......: ......................... ....: ._ ...
·De 19i0 .:. _ .... -~ .... ·r·:···:~:-~·· ... _.... _:·~·-·; .... · ... _:•.··· ·

1!-s·.-:.ct .
2.7f3'.100-0,0

4.173.100~0-0

17.468.300-0-0
6. 925.900-0-0 .
8.:.tll5.240-o-o
12: 935. ltS0~0-0
.7: 698; 100-0-0
1.839.400-0-0
9. 767.
. ,..50U.-O-O

.

I, ·•"

. 8!
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t-s-d
De 101'1 (Obras do Porto do Rio do Janeiro)
Do 1011 ('Rêdo Viacüo Coarense) ....... .
De

~013

1. 012.000-0-0
2 .'400. 000-0-0
11.000,000-0-0
210.500-0-0
1.000.000-0-0

................................... .

Do 1906 (Lloyd Brasileiro) ............. ..
De 1010 (Lloyd Brasileiro) .............. .
Emprestimo de 1008-1909
para a construccão
da Estrada de Ferro
Uapura n ,Corumbá,
francos .. .. .. .. .. ..
9S.í85.000
Emprestimo de Hl09 para
as Obras do 1Porto do
Recife, francos......
·40,000.000
Emprestimo para a oonstruccão da !Estrada
de Ferro de Goyaz,
francos ... .. .. . . .. .
98. 4G4. 500
Empreslimo para a Rllde
de Viaçuo Bahiana,
francos .. .. .. .. .. ..
60.000.000
· Somma, francos

297.249.500

que, convertidos a moeda esterlina, á
taxa de 25, produzem.. .. .. .... • .. .. .
Emprestimo do 1914 (Fundinu), titulos
emitlidos até 31 do dezembro do 1011.
Total.. . . . . . . . . .. .... .. . ... .. .....

'<\ 31 de dezembro de 1913, o total da divida

externa importava na quantia de....

.H. 889. 980- 0-0
1.992.228~14-0

WM. 481.728-14-0 ·

103.772. 780~ 0-0

'

Comparailos esses dous totlics, resulta a
. differenca para mais, cm 191!•, de.....
assim demonstrada:
Títulos· do Fundinu de 1914, emittidos até
31·de dezembro ultimo ....~ .....,,..
menos a importanoia dos títulos dos di- versos emprcstimos resgatados até a
mesma data; sendo:
t- s- d
Do. emprestimo de ·1883 ..... ; · 76.600-0-0
84.900-0-0
· Do emprestimo do 18SS . ; .. .
Do empi·estimo. de 1889 ..... . 131.500-0-0
Do emprcstimo de 1895 .... .
52.900-0-0
Do emprcstimo de 1898'(Fundin~)

.................. .

Do emprestimo de 1901 (Rcs.

cision ). . , ............... .

Vol.

n

708.9Ml'-H-O

1. 992.228-14-0

75.210-0-0

207.100-0-0·
6

.. .... .

''·

'.''i''

I;
.

''.,•' ·' /'·• .:·· '.

·,''

'

.

..

·,',. ·'

:.:.
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Do omprestimo de Hl03(0bras
do Porto) ............ .
DCl ~mprcsLimo de 1flOS •.•••
Do cmprostimo de 1\11 O •••••
Do cm!ll'CStinw de HH1(0bras
do Porto) ............. .
Do emprestimo de 1906 (Lloyd
Brasileiro) ........... ;
IDo emprestimo de 1908-1\!09
' (ltapura a Corumbá) ....
Do cmpre·stimo de i!l10 (Estrada de Goyaz) ·, ..... .

~-s-d

85.000-0-0

205 ,1,00-0-0
~0.300-0-0

~33.

100-0-0

G5.800-0-0
10.200-0-0
15. 2.1.0-0-0

..

.

Diffcrenc;a ................. ........ .

i. 283.280- O-O
----------~

708.9.1.8-111-0

Emprestimo d& 1914 (« Funding »)

..

}jm -19 de outubro de ·191!,, foi nssignado, em Londres,
pelo delegado do •ruesoUl'o. e pelos agentes finuncch·os tio
Brazil, Srs. ii\1. ·~1. notschild & Sons, o novo contract.o do
Pund.ina, suspendendo por trcs annos, que se findam em ,iulho
de 1917, o pagamento dos ,iuros dos diversos cmpresLimos
da Uniüo, exceptuados o do 1808 (PnncU?l(J) c o de 1003, para
as obras do porto do Rio do Janeiro,· cujos ,juros continuam
a ser pagos em moeda esterlina. l<icaram, tambem, suspensas'
por 13 annos, que terminarão. om ,iulho de 1027, as amortizacões
rios emprestimo: brazileiros, com excepcüo das do 18!!8 (Ji'un. dill{J)·, as quacs continuam a ser feitas nas úpocas devidas, c
om moeda ingloza.
·
.
.
Os .titulas do novo emprcstimo, cu,io. valor toLnl poderá
elevar-se a J: Hi.OOO.OOO, destinam-se ao pagamento dos ,iuroR
de .diversos emprcstimos, ao pagamento de titulas (que .i(•
haviam. sido sm·tcudos ria r a J•esgate, em agosto do ·1 OH) ,do
omprestimo de 1911, Obras do· Parlo do Uio de .Tanoiro, 110
valor dtJ l: H 7. 700, podendo ·ainda o Governo.· applicar a imTlOrtani!ia de !! 2. tiO O. 000 ao pagamento de garantias de juros
n: cstl'adas de !'iJrro c a emPI'Czas ·constJ·uctoras ·de Jiorl.<i~.
.
•\: emissão desses 'titulas, ató 3l do dezembro ultimo,
importou cm !! 1. 992. 228~1··~-0, a saber: ·
Juros de ·um semestre dos. seguintes· empi·cstimos: · · . ·
. i>-s-d.
Do

fssà ................ ·...... ~ ........ .

De 1888
Do 1SSn
l)o. ·180ri.
.Do '1901.

... ,. .... , .. , ...................... .
...... ; ........................ .
................................ .
(Resci;·ion) •· .••.. ; •••••••.•..••

J)e 1008 ............................... .
Do '1010 ·.......... , . .:. ............. ·.... .

Do 1011 .(Obras uo Porto,do·'Rio de Janeiro);

01. O!tA-15'-0
.. 93. 89.4-i5-0
:v. o. 3M- O-O

'173.11•7-10-0
2ti8.70!l-12~0

4ii,!lS5- 0-0
0-0

:195;350~

sa,.212-

o~o

,

..
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t-s-d
o.o,.,ooo,.,o.o····•oo········

De i90G (Lloyd J3razileit•o) .............. .

De 1!l10 (Lloyd Brazileiro) •.............

])c i908-1909 (Uapurn a CorumiJá) ....... .
Du ·1.909 lPorto do llccife) .............. .
Dr. i!HO (T!:strada de Goyaz) ........•...
Do i 9H (Viação Cearense) .............. .
D. e 1Oll
·- B aI1m
· na ) .............. .
. · (V"tnoao
'fitulos sorteados do cmprestimo de 1911.

!75.000- 0-0
5.202-i0-0
20.000- 0-0
()8.785- 0-0
.10. 000- 0-0
78. 771-i2-0
48.000- 0-0
48.000- 0-0
117 700- 0-0
o

i o 092.228-14-0

De janeiro a marco de 10i5, foram ainda emittidos títulos
deste novo emprcst.imo, no valo1• de J: 003. 152-i7-0, correspondentes aos juros dos Reguint.es cmprestimos:
·
De 1888 ............
~~
o •••••••
De i 889 .............................. .
o •••••••••

••

De 1U10 (Estrada de GoyuzJ ............ .
De 1911 (Obras do Purlo do Rio de Janeiro)

Do 1013 .............

o ••••. o •••.• o o ••••• ·

Do iU06 (Lloyd ~3ruzileit·o) .............. .
De J!l 10 (L!oyd Brazileiro) .............. .

~-s-

d

93.891L-15-0

:l<\9.~GG-

0-0

78.77'1-12-0
80.858- 0-0
:.l75 000- 0-0
5.202-10-0
20.000- 0-0
o

903.152-17-0

Não obstante ter a operação do Fundin(l de 191.\ adiado,
por algum tempo, a satisfação de muitos dos nossos compromissos provenientes da dívida externa, cst~\. o 'rhesouro .obri~ado, no corrente anuo. ao resgate de letras, no valor de
.1: 2. 310. 032-0-7; além dn pu~amento das ciesper.as, onro, no
oxtorior, ·,i <'L previstas pelo. vigente· orçamento, e das rlllativas
ao ilnposto sobre renda, quer .na I•'ranr;a, quer no. InglateJ'l'l\,
calculado sobro o valor nominal dos títulos, do novo. Fundina,
emittidos.
.
.
·
·
·
ltelacüo lias IelL'US úo 'J.'hes'ouro IJUC ·terão de sc1· rusgatadas
en~

.iUi5:

·

!Emittidas cm .I D1~i 'o rcftn•mudas iJm 1!114,
resgatavcis cu1 agosto de 1915, com ·u
..i uro ·de 7 % n comm issiio de 4 % ....
EmiLtidus em 101:J, tendo sido ·a rcfbrma
respcct.ivu aulorizaun· cm :lOH, com o.
juro de 7 .'Y• e. resgate cm setembro
de 1015, para pagamento de moedas de
prata, .fabricadas na ,Allemanha ..... .
Eulittidas cm 19H, para ·pagamento do
•carviio fornecido pela firma Cory Brothers, de. Londres ..•................
'l'olal.;. ·-· ................................. .

J:-s-d
l . 50 I . 7lt5-0-0

ti35.000-0-0

!J.H.. 187-D-7

2. 310. 932~9-7.

.

'

.

.,'•'
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Em abr·il do corTento anno, o Thesóuro enviou a Londr•os
a importancia nccessaria para o resgate dns lotms passadas
a Cory Brothers, letras eujo vencimento se realizará no corrente mez.
Divida interna

.

A divida interna da União elevava-se, a 31 de dezembro
de 1914, a 758.672:600$, a saber: ·

'

iApolices goraes de 5 o/o •• ••••••••••••••••
lo\po!ices geraes de 4 o/o •• ..................
Emprestimo do 1903, para as,Obras do Porto
do Rio de Janeiro ..... ~ ........... .
Apolices emittidas para a construccão e
ncquisicão do estradas de ferro ..... .
Apolicos emittidas para as obras do dragagem e saneamento da baixada do
l~slado do Rio de Janeiro ........ , .. .
Apolices cmiLtidas para o pagamento de
, roclamacões bolivianas ............ .
Apolices emittidas para o pagamento de
despeza de diversos ministerios .....

515.026:000$000
119:600$000
17.:Í00:000$000
1.96.983:000$000
O.il07:000$000
•

1.595:000$000
17.742:000$000
?58.672:600$000

dezembro de 1013, o Lotai da divida interna
importava em.72G. HG :600$000. O augmento da divida interna,
em 191.'4, foi de 31.926:000$; difforenca entro os dous totaes
adma mencionados, a saber:
·
'
·•
,\: (li UI!

Emissão de apolices, cm i!H 4, para a
construcciio do estradas de ferro; .... · ', 35.91.11:000$000
Eniissão, no mesmo anno, para. as obras da
3.091,;000$000,
baixada do !Estado do Rio do Ja~oiro. ·
Abatendo-se desse Lotai a importancia, das
apoliccs do emprestimo de 1897, · ora
uhamadas a resgate, e que figurava no ·
. total da divida a 31 . de . dezembro
de 1913 · ·............· ... ~ ........ ·.- ..
.

39.008:000$000'

7 .Q82:000$000··

'

resulta a difi'oreMa de ............ ; ; .. .
Emprestimo de 1897 .

31.926:000$000

.

. . ])urnnlc o anuo de ':l014 foram l'csgatadas apolices de!lo
. .
· cmprcstimo ho valor do G.!lOi :000$000. ·
De janeiro a marco do 1915 J'oram resgatadas mais
apolices do mesmo omprestimo, nn importancia de 58:000$0.00.

'
"

'

..,

..
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Emissão de apolices

.. Pelo. decreto n. 11.098, de 2G do agosto de :1.914, foi o
1\lmtsler·t.o ela Fazenda aut.orizado a emiltir mais 20.000:000$
em apoh9es de 'l :000~, ;juros de 5 %, para pagamento· de
constt·ucçao de estradas de ferro.
Por conta desta nuto1·izacüo 'foram emütidas, até :H de
marco de Hl15, upolices na somma. de '17. 367 :000$000.
.
..'Pelq decreto n. H ,1,31,, de 13. de ,ianeil•o de 1015, foi o
i\ltrusterw da Fazenda autorizado a ernittir mais 5. 000:000$
em apolices, do juro de 5 %, para pagamento das obras da
baixada do Eslndo dÇJ nio do Janeiro.
. ~\!.é 3.1 de mal'CG de Hl15, fGl'am emiti. idos 413:000$ em
apohces, pGr eorrta dessa autorizacão.
.
Pelo decreto n. i1.5iü, de '' de marf'.o do 19:1.5, foi o
Mülisterio da l"nzenda nul.orizndo a emil.tir' apoliccs, do ,iut·o
de 5%, no valor do 5.000:000l!\, para pagamento do l.odas as
dividas )Jl'Ovenientes do serrtent.as ju_rliciarias.
Até 3·1 de marr;o ull.imo, ainda nüo se havia iniciado essa
emissão.
· No trimestre de Janeiro n unlrao de 191G, teve ainda a
divida interna da União o aug'meuto dr~ !!. 500:000$, com ns
seguinf.cs omissões:
Apolices para a corrstrucc.ão do cs~radas de
· ferr·o ............................· ..
1\polices para as obras da baixada do Estudo
·do Rio de Janeiro .................. .
l\policcs pat•a o pa~amento ele dividas do
T.loyd Brnzileiro .... , ............. .

.

-1.1303:000$000
500:000$000
397:000~000

2.500:000$000

Papel-moeda

Em virtride do decreto legislativo n. 2.863, de 24 de
agosto de -191.1, • foi o Governo autorizado a emittir ·até a
quantia de 250.000 :OOOB cm papel-moeda, sendo: 150. 000 :000·~
para occorrcr í~ solucrw de compromissos do Thesouro, por
despcims legalmente autorizadas c registradas, e 100.000:000$ .
para emprestimo's aos bancos, na fórma estabelecida no mesmo •
decreto.
·
Até 2S dé. abru' 'ultimo, foram emitiidas as ~eguirrtes
quantias: 11,9. 600:000$ para attender a compromissos do
1.'hesouro e ·!JS. 700:000$, applicados em auxílios a bancos.
Restavam, portanto, os saldos do 1100 ;OQO.$ Q 1. 300:000$000.•:

. ..
''

..

·.
'

'.

···.-"
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DcmoosfraÇIIo dos emprestlmos a bancos, feitos cm vlrfude da lel n. Z.8ó3
de 21 1le agosto de 191.f, até 23 de abril de 1915
VA.LOM9 DOS JW:•
PBES'l'WOS

flANCO li

Banco da. Provincio. do Rio
Grande do Sul , • • •
Bn.nco Polotenso • • • •
Banco do Commercio de Porto
Alegre • , • • • • •
Bn.nco Commorclo.l do Rio do
Janeiro, , • . • • ,
Dn.nco do Comrnercio o Indus-trio. de S. Paulo • • .

Bnnco Ja S. P&ulo. . • •
Jlrnsillonlscho Bnnk 1'llr Dontschlaod, • • . . • . •
Bn.nco do Br&sll. , • . •
.Banco Commercial do Estado
do S. Pnulo • ,

• • •

:Banco da. Lavoura e do Commorclo do Brasil, • • .
Banco de Credito Real do
Minns Geraos .• • • •

Banco do Sorglpo , • • ,
Banco do Recife , • • .
Do.nco Hypothocn.rio o Agri·
cola do Estado do ll!lnos

Geraea. . . . • • •

Ba.nco dn. Bn.bla • , . • •
Banco do Crodlto H~~oth ..

cario o Agricola. do Estado
de S. Pniilo.. , • • •

Banco do NAtAl.
Bt~.nquo

• • .

•

o

o

Françn.iso pour lo

'B1•i!ail ,

o

,

,

o

Banco do Coruot. • o • . •
Dn.nco Commoi'cia.l do Pa.rA.
Ba.nco do Dstn.do do Rlo do
Ja.nolro. • • • • • •
Sommn. •· • • • • •

G.000:000$000

AM'OllTIZACÜI:S
FEITAS

.r.t I '

9At.DOB
DtVEDOIU!I\

5.087:400$000
2.181:~69$333

012:600$000
818:730$387

3,000:000$000

2.500:000$000

500:0000000

i .:lO O: 000$000

1.200:000$090

20. 000: 000$000

it.255:299.~362

3.000:00~000

4,000:00~00

8,74-1:700$638
3,986:507&500

13:402$500

G.OOO: 000$000
2l! OOO:OOU$000

2:l.6oo:ooo,ooo

3. 000: 000$000

3.000:000$000

500: 000$000

500:000$000

10.000:000$000
000:000.,000
2.000:000$000

11:200$000
77:248$300

o,gss:800$000
5;!.1!:75!$700
' 2.000:000$000

4,500:000$000
2,000:000$000

380:100$000

4.500:000$000
2.219:9011$000

7.000:000$000

3,758:000$000

3.242:0C0$000
400:000$000

600: 000$000
300:000$000
1.300:000$000

400:000$000

200:000$000
300:00/)$000
1.300:000$000

400:00~000

0.000:000$000

''

100:000$000
08.700:000$000

100:0011$000 ,
50.0M:00~95

.

39,635: ijg0$51)!;

Quadro do movimento dn ermssuo c. resgate do papelmoeda no pcriodo de 31 de agosto de r1H98 a' :11 ,de março
de 1015:
,
, ,
Existia em circulação em 31 de agosto de

1898 ................. ~ . . . . . . .. .... . .•

Retirada d:t circulação ató 31 de julho de .

788,364 :,Gir4$ii00

1914 . . . ... . . .. . .. . .. ... . ... . ... . . . . . . .

188.023:894$000

Circulucilo cm 31 de jul'ho de 19H.......
EmiLtida de 20 do agosto a 31 rlo dezembro
de 19·14· ................. .... ; .... o..

000.340:720$500
·232.500:00Q$O~o

SQmma •.•• ,. ,,, ....... ! •.• ;:

~32.840 :7~0~500

'

,· Jl'

. '

•
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Resgatada ·ele 1 de agosto a 31 de dezembro
do 1914 .·······························•

i0.31t4:702$000

Em drculacüo em 31 de dezembro de 191·L
Emittida de 1 de ,i:tnciro a 31 de marco
de 1015 ...... , , ...... , .. , . . . . . . .

822.1,96:018$500

Somrna, . . . . . . . . . . . • . . .

838.296:018$500

Resgatada de 1 de ,janeiro a 31 de rnarr;o
de Hh15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' cm. 31 de marco de 1!H5...
Em dr!lulaçllo

15.800:000$000

27 :578$000 . ·
838.268:1,40$500

Valores, irnportanoia e quantidade das notas existentes em
eirculucúo cm 31 do março r.le 1915:
t~urmtidada

N•o

~ Q~o
t),,..,,
.lü

Vn.lorotl

de notntl

.

. ·········· .•.....

:J.350.09Q l_6 •••••••••
IJ,J~oa ''
(:0:
•J ·o·~
oo

o o ••••

o:ooooooooooooo

11.7G3.9GG ................. .

ü.860.8iíG l/:.l' •• o • • • • • • • • o • • •
3. 3ü5 • .\•40 ~~ • • • • • • • • • o • • • o •
1.2;:) .098 • • • o • • • • • • • • • • • • • •
ri32. 328 V:: o • • • o • • ' • • • • • • •

'288.191 % •.......

lt0.-781.424

o ••••••

'1$000
2$000
5$000
10$000
20$000
50$000
100$000
200$000
500$000

.

Im~ortanaia.

5.207:750$000
G. 700 :·193$000
.\5 •.388:532$500
H7. 53!l :560$000
H7 .217:130$000
1.68.272:025$000
127.30():800$000
106.465:700$000
11!4.095:750$000
838.208:410$500

••••••••• o o •••••••

Emiss.ão de moeda de pràta
l'ohún emitt.idos 11:805:000$ cm mocdns de prata,.
rmnhadas na Allcman!tn, tendo sido eseripturadn, .no exN·cicio
·de 1!l13, a quantia do 1.177:000$ c, no do i!J1.\, 11 de
'10' 328 :000~000.

. •.

Emissão de moeda· de nickel
l'ornm emiti.idus m;odns do nickcl no valor rle '1·1,.528:800$,
tendo sido e~r,ripturadu; cm ·1013, a quantia dtl :l.i2'•:000~
~a \le 10,40!•:800$, nÇ> de !Bl-í,

' '

.

..

I

. "

·:. ~-

...... ·:·· ....

' •..

.....

.

'

'
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Caixa de Conversão

CORRBSI'ONDENOL\ DO OURO E!!( l\S, AO O.U.IDIO

Dlll 16 D,

EntradA>

Janeiro ••....... ·..... .
Fevereiro •....

o •••• o

:1\farco •••.•.......
~bril ...

o ••

o • • • • • • • • • o ••

· ·1\Ia.io ••••
Junho

o o o • • • • • o· o • • o o

o. o • o·• • • • • • • • • •

Jul·ho

o o'• • • • • • • o ; • • • • •

J\.g9sto
Setembro ............ .
Outubro ...••.
NovembrÕ ...
Dezembro

5. 696 :·18,8$560
115 :90ü$949
1. 580·: ~64$306
005:903$464
250:066$4111
12.850:110$720
445:986$712

o • • • • • • • • • • • • • o •••

Sahldn

10.875:230$918
5.735:069$685
42.157:150$921
·19.631:434$407
28.481 :499$117
3.153:350$<120
29.816:iQ48$382
2. 093 :948$707,

•

.

.•

.

2.999:999$250

o •••• o ••

o •• o ••• o.

o o . . . . . . . o o ••

Somma ..... .

-

•14. 156:341$410

21.550:927$122

.159.100:679$426

zembro de 1913...

585.709 :14•50$157

309.701 :820$052

Total... .. .. .
a deduzir ....... :

607!. 260 :377$279
•'•08.802:499$1•78

468.802 :499$·1<78

De 22 de dezembr'o de
1906

a

31 de de-

Saldo em .31 de dezembro de 191.4: 138 .lt57 :877$801, equi~
valentes a :!: O. 230. 525-3-8.
. . .
. Commeroio exterior

· ' Segundo os dados da Directoria do EsLaListicn Ü(\lllmercial,
o commercio exterior do Brnzil, .en1 19io''• em comparaoiio com ·
· os dous nnnos anteriores, apt•esenta· os seguintes dados: · ·

...

I

.'

r

;

e

., .

•
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CONTOS IIB _ÚIB, P.u"Blt

1914

.....
• ...

Exportnoüo ,
Importn.ç~o •
Totol.

1913

I

1912

I

89

EQUIVAX.BNTR Bl4 i) 1,009
1914

1913

1912

750,980 972.731[ 1.119.731
561.853 1,997.41!51 1!51.300

35,473

64,819
67.166

74,643
. 63,425

1.318.833 1,980.226· 2.071,105

81,095

182,615

188',073

+ 168.368 +11,649

-2,317

+ 11,223

6,061

1,472
5,003

+
oio sobro a lm..
• . + 18M27

46,522 .

•

DlJroranco poro

OU- DtL·OXporto.-

FOrtO.QÜ:O ' •

- 30.764

MORDAS KR'l'ALt.IQAS

Exportncüo •
Importa.oiio •

.. ..

126,462
12.781

90,911
18.7~'7

22,079
75.053

+113.681 + 72,18'

- 62.97·i

8,357
852

1,248

+

DIJforanoa por.ou - na exportaoiio aobro a. lm..
portn.oio • • •

+ 7,405 + 4,813

-

3,531

.
·

Um rapido exame destes algarismos deixa demonstrada
uma depressão,. a partir de· 1913, no nosso intercambio, tendo.
sido a sua causa original a babm simultanea do café e da
·borracha, rque representam 85 o/o da nossa exportação.' !Essa
baixa, que t'evo seu inicio em maio de -1913, veiu stl accentuando desde aquella época, tendo-se agsravado muito durante
o anno de 1914. A guerra européa, por sua vez, muito con. ctir-se-sobro n situncüo finnJJceira do paiz este retrahimento
com . a desorganização do credito ·e as irregularidades de
transporte, as possibilid:ides de exportarmos o que tinhamos
· em stock, ·
.
·
. .
.
.N. nossa importacão, que, no 1' semestre de Ül14, já descera
n 66 o/o do que fôra. no mesmo 'periodo do nnno anterior, ncou
reduzida, no 2' semestre, a 33 o/o • Não podia deixar de reflectir-se sobre n situacüo i'innnceira do Pniz este .retrnhimento
. da importação, que é a fonte dos impostos aduaneiros, os quaes
representam 66 o/o· das receitas orçamentarias.
· .·A ·declnracüo · da guerra fez cessar as .nossas .relacões
commercio,cs com os quatro s!lguintes pnizes: Allemnnha, Belgica, Austria e· Russia, os qunos mantinham comnosco troca
avultada de mol!cadorias.
·
· O quadro seguinte 'mosLrn a diminuicüo \havida no com~
mercio
·com ossos Pnizes nos cinco mezes de guerra:
..

..

.

.'

•1. '

oo
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:C t,OOO
JCQton'l'.A.çlo no num..

IMPOITAÇÃO PARA. ODUAZIL

Àgoolo " dozombro

Agosto n. dezombro

PAIZES

•.

i913

. .. .. .. ..
.
.. .. .. .. .. .• .. ..
Total • . . . . . . . .

A.llimo.Alla.. • •
Auatrla-Hungr!a,
Belgic&.
Rnsili• •

'

D!f!'otencr. pftra. menoa o1n 1914.

m«

i913:

i0i4

G, OS!í
461
1,608
41

45t'
36
72
7

1,003

uo

3D

1

8,015

566

7,654

HO

-

7,479

41080

061 .

-

i

4

7,508

,As maiores differencas, na importação gm·al, vorJfJcarnm-so nas clnsads de artigos rcproductivos. IA classe de materias primas o artigos com applicação · :ls artes c industrias
ri iminuiu de 18 o/o, a de manufacturas de 5!t. 'i'o, ao passo que
·a diffcrcnca na de gcneros aliment.icios foi s6mcnte de 26 o/o,
comparados os totaes do :Hli4 com os do 1013;
.
Quanto i\. _exportacilo, que .i:l cm '1013 fôra ·inferior. em
E 10.000.000 á do 1!112, apresentou, cm 10'14, comparada com
W13, a .grande rcducoilo do !! 18.000.000 o nue Levo· !por
causa principal a gmndc baixa dos nossos artigos nos memndos
consumidores.
.
.
·
As fortes oscillncõês a que csú1o sujeitos os dous prin.
. cipacs !Jroductos, o café c a borracha, constituindo um facto
anormn que convem assignalar, colloefl a cstnhilidlide cconomim
do pniz, núo. na dcpendcncin directa do desenvolvimento do
yolumo da nossa producçüo, mas nas inudancas. bruscas que·
. soffrcm systcmnticamcntc nquellas duas mcl'cndorfns. Ató hoje
não houvera .coincidenc.in na baixa 1concomitnnto do cafó o
da.borracl!n, facto quo so realizou ·.cm mciados de 1013 o qiJc
se pronunciou no nnno passado.
<Dahi se apura· que o desenvolvimento da nossa expansão
cconomica tl devido muito mais :ís altas ocm\sionucs dosprecos,
. do quo ao augmonlo dtt quantidade ·dos nossos produotos cxportavcis.
·
·
.·
O cnt'tl, nosso principal producto, cuJas safras, nos ultimas·
Hi annos, toem variado entre os extr.omos do 20.000.000 ·de
saccns om 1906-1907 e 1LOOO.OOO em 1910-1911, soft'rcu, em
· 1911, diminuição, tanto nu ,quantidade, como no .valor: neste,
por6m, muito maior. "\ssim, tendo sido ·exportados 2.ooo.poo
menos de ·suecas, a c\11'ferença no vnlor Jqi de i: 13.700.000 •'
.
'
'
'

..
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L>\: qunnLido.do cxpo~t.arlo. cm iDH foi igual tl de 'LD1''•;
cni.t'eLnitlo, nesse anno, o valor 'foi ele Jl27. 000.000, c naquelle
o foi do ;~;·.ro.ooo.ooo.
.
'
O valor médio, po1· sueca, teve as seguin!.es variacües uos
!.1·cs uH.imos unuos: cm i!H2, 57$800; cm ·.tD13, ·lü$100 c, crn

19U, 39$000.
A percent.agcm rla borracha sob1•c o Lot.al da cxporlaciío,

I

,

'

que tinha sido do 1,3 o/o, em 1010, foi apenas do 15 o/o, em 1014.
A prorluccão na Amawnia, que era ascencional alú a safra
de Hll2-1D13, vem diminuindo c.le lá pnra ctí . .Nos nove mczcs da
aclt1nl safra, ·comparada ·com nqucllu, ,iú apresenta uma diffcJ'('ncn, narn menos, de :, • üOO toneladas; uo passo ·quo a cxportnçfto de Ceylfto c da Malnsin, qnc cru, cm 1011, de H. 000
toneladas, nttingiu no t.olnl de {it., 000 toneladas em 1llt 4, ou
Sf',ium .200% sobre a nossa.
.
Embora possua o nosso producto, cm conl'ronl.o com o do
,Ol'ien Lo, mnim· gm\.o ele elaslicidnde c impermeabilidade, que o
!.orna mui~ procurado para o fabrico de ceL·tns mnnufacl.urns.
eünvcm notnr quo ,j:i c quasi nulltL 3o prcfcrencio. de ·cot.aciio
quo existo oni.I'C a hartl fina Par(t c a J>lantal"ion. Em setembro
drJ 1D!3 a diffm·ençll do prccos crn do J% shillúl(f·'• cmqunnLo
que em prineipio do marco do corJ·cnte anno era de dous pancc
por lihm.
.··
·
Os esl'or(;os conslnnles dos plantadores inglczcs para o
llaralcamcnlo do custo de sua producçiio -conseguindo em
·1\114. ohlel-a J10L· menos· do um ,çh'ilUna a libra, posta a bordo
mn Lon(li•es, qunnrlo no anno anterior o fura de um shill'i110
" selo. pence- eslúo indicando o caminho a seguirmos, pam
que não Lenhamos, brevo, tlo lnmontnr, como .if• tem nflonlecido
t)Oill nult·os artigos, o desapparc.cimenlD do. borracha. denl.rc o;
J•l·oduclos que exportamos.
Em 10U., expo1·larnm~se 33.000 toneladas, por :C 7. 000.000,
conLro. 3G.232 Lonclo.dus fJO!'!: 10.000.000 em HH3.
. O maior valor alcançado 1101' este producto foi, cm -LnW,
pois uLI.ingiu a ;C 2l,i, 000.000, t:nrrc~pondentcs a 38. GOO t.onclndns. O valor médio po1• ldlo foi, em ·!Ui!J, de G$700, r,m HH3,
· t.ln A$300 c, .cm 10llt, do 3$.100, tendo sido do 0~800, cm 19'10.
~1>, llcrva-mat.tc, pt·oducl.o cujo consumo qunsi sn limita (ts
•luas ncpublj.cas do Pral.rL e no Chile, em monol' csculu, o
cuja· exportação ausmenLnva annualmentc, diminuiu, ~m. 191t.,
dl• G. 000 · loncládo.s,devitlo n rnennrcs snhidas do Paraná c do
Rio Grande i.lo Sul.
.
·
·
· · -Nos dous ullimos annos nusmcnLou bilsLnut.c a cxportar,f[o
rlc algodão, Lendo sido de 30.000 toneladas em 1nt4 c de 37.000
1.'111 1913, quando fill'a de iG.700 em HH2. ·
.
. O augmcnlo, porém, não é devido o. maiot· produccão, mas,
súmcnto no rctro.llimonto no consumo das fnbrlcns naoionaes.
·O ussucal', ho,ic, não constitue propl•iamcnLc um producto
rlu nossa expm·lacão, pois nelln figura simplesmente pela no"
uessidnJo do se mmlLr.l'om as col.ncõcs nos merendas mt.ornos,
só cncont.mndu. collocncão
exterior· por PI'eco abaixo do
· ouelo, sendo esse proj\li~o. eutrcttmto, compens~do pelo Ynlor
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por que ú aqui vendido pura consumo .. ·Comtudo, devido a anormnlidade da situação, •que dctcrminoú gTandc procura. dess·e
genero, exportamos, por preoos remuneradoes, cm 1914, cerca
de 32.000 toneladas contra :5.367, ·em 1913.
O cacáo é o producto brazileiro que maior percentagem
de augmcnto apresenta, gracas ao desenvolvimento quo tem
tido sua cultura nos municípios do sul da Bahia. !Em 1914
exportt\mos ·.\0. 000 toneladas, quando, em ·1013, a exportação
foi só mente de 30.000.
·
·
O Bruzil, presentemente, oocupa entre os muitos paizcs
productores do cacúo o quarto Jogar, vindo cm primeiro a
Costa do Ouro c depois o Equador o rS.. Thom6. :A possessão
ingleza da rCosta do Ouro, na Afrioca, deu, nestes ultimas annos,
grande incremento á sua producção, passando de 9. 000 toneladas, cm 1907, a úü. 000, em 1913.
.
A Cll.']lortacão do fumo foi muito irregular: em 1910 subiu
a 34.000 toneladas para baixar em 1911, a 18.500; no anno
passado exportámos 27.000 toneladas e, cm 1913, 29 .r~OO.
·
O preco tem-se •conservado cstavel no ultimo triennio .
.Com a expansão que é de esperar da nossa pecuarin, ·o
aproveitamento dos productos subsidiarias dessa industria fornecerá à nossa e:qlOrLacão valioso concurso.
Em dezembro elo anno passado 'houve o primeiro embarque,
feitl) no Brazil, de 1 AOO kilos do carne res~ria~a, o este anno
já novas partidas foram embarcadas, que deram .um total de
131.000 Jdlos ntó 31 de marco.
,
:A nossa· exportação de couros foi de 31.000 toneladas,
tendo sido de 35.000 em '1913. Este total representa, npproximadamente, 1. 500. 000 cabeças de gado .abatido .
. Os outros productos do nossl) commercio, em detalhe,
pouco interesse apresentam quanto ás osoillacões soffridas .'
·
Durante o anno de 1914 cxportáml)s, . em especie,
1:8.257.000 c, em '1913, J:6.0ü1.000. Nos mesml)s períodos
quantidade essa supprida pela Caixa de Conversão. · . ·
. · , O total·liquido exportado nos dous annos foi de :e 12.218.000,recebemos· f 852.000 c !:.1. 248•. 00(), respectivamente ..
. Os algarismos do 1• trimestre do Ol)rrente anno são os
segi.tintcs, quanto ás meroadl)rias: · ·
Da ut1a
:C i,OOO ·
1---;---:'---1---';----;---

•

•

OOM'l'OS

MERCADORIAS

Exporlo.çiio • • •
Imporlaoiio • • •
Dl1fereDoo por•

+

ou- na. csportcvcilo • , • , •

..

i915

i914

.i913

259,8117
,106,021

237.885
185. 855

266,801
266; 662

i915

1913

15,859
12' 357

i7,793
17,7TI

+153,8'16 + ~2.530 ., + 229 + 8,400 + 3,502

:+16

14,169
5' 760

.'
t

'

Na importação, est.e l.rimosLI·u apresenta, . um relação no
do anno passado, grande dil'forença para menos; si o compararmos, porém, ~om o ultimo t.rimostro ele 19H, verifica-se
que houve um augmento do J: 1. 000.000, o que indica uma
t-endencia lenta, mas segura, pa1•a a normalização da nossa
Imporlacão. Comparando, mez po1· moz, nota-se que a percentagem da diminuir;ão, cm janeiro ultimo, comparado com janeiro
do anno passado, foi de 05 %, a do fevereiro de 56 o/o e a do
marco sómonte de 35 o/o.
·
Na oxportur;ii.o, embora o valO!' em papel tenha sido superior ao do anno passado, foi inferior o valor cm ouro, unico
por que se aferem os resultados das nossas trocas internacionaes. Deu causa a essa inferioridade a quúda do cambio e
não o menor volumo da nossa expor tacão. Si o cambio deste
trimestre fosse igual ao do trimestre •correspondente a 1914,
o valor da exportação alcançaria :e i 7.. 300. 000, superio1·, portau to, áquelle em H. 44 O. 000.
.
.
.As .differencas maiores foram nas mercadorias que so
seguem: o café augmentou, na quantidade, 1. 580.000 ·Saccas e,
no va:lor, :e 30G.OOO; o assucru· augmentou de ii.SOO toneladas
e de i: '189. 000. •No algodão !louvo diminuição. de H. 469 toneladas e de i: 727. 000; na borracha. menos 1. 083 toneladas e
menos i: 736. 000; no oac.áo menos 3. SOO toneladas e i: 43. 000;
no fumo menos 2. 590 toneladas c ~ 213. 000. Em mate houve,
na quantidade, um augmento de 2. 911 toneladas, e, no valor,
uma diminuição de J: 2. 911.
·
· A exportaoão de moedas de. ouro foi, no 1• trimestre do
corrente anno, do :e 1. 003.000, contra 1:2. 63,1. 000 no periodo
correspondente ao anno passado. A importação foi de i: 6. 000
e 12. 000, respectivamente.
·
·
Movimento· banoario

A estatistica bancaria organizada na Directoria. de Esta-·
tistica Commercial,. pelos balancetes apresentados em 31 de·
. dezembro, . abrange 6<: principaes bancos, .que funccionam no
· paiz, estando nesse numero compi·ehendidas as suas filiaes.
· As verbas mais expressivas da estatistica bancaria no fim ·
do anno apresentam· os s.eguintes resultados:
·
1913

,.

1914

,ACTIVO

,LetrAs descontadas • • • • .•
, .Empreatimoa.om conta corren'e
Depoaltoa e caucõea • • • •
Oatxo. em moeda corrente · • • •

294,450:000$000
440,312:0!J0$000
!., 283.362:000i000
2!.4.272:000$000

PASSIVO

475,!.S7:00QSOOO
· 380 ,2S!.:OOOS000
llopoaltos ~ vist• , • • •
• .•
260,742:00IJPO
253. ~98:000$000
.
,..
tL prazo • • • . . . • • • •
'l'Ualoa em g nrnnti& o partonoentes a. ter. !.,5tg,ot6:00QIODO ·
coitos •. •
• • • • •

..

.

'

. '•.

'

.

..

•'
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. O dinheiro. cm cnb.;u ;;ubdivide-sc, em 1914, da scguinlo
lônnu~ bancos nst.rangcJros, iü5 . .\00:000$, nacionnes,,,,.,,,.
l<ü.O~i:000$000,

:lo :wt.ivo sorfreram llimin~it;ão as ,contas de emproslimos
e lct.ms descon!.auus, tendo llavJdo augment.o nas de depositos
·c cuucões c mL de dinlloiro em caixa,
N_o passivo houyc. nu.sl_!lento nas conLas tlc garantiu c
dcpos1t.o u pt•uzo, e dtmmmçuo_nn de contas correntes à vista ... ·
Média do movimento can1bial de julho de 1914 a março de 1915
Anno de i 0!4 :
gB dfv

.

Julho
•
Agosto •
·Setembro
Outubro
Novembro. ·
Dezembro.

.

Anuo
.ranciro.
Fevereiro
Março •

'

de 19!5:
•.
.

•

..

'.

•

..

i5
i3
H
12

13 i0/32
H- 'Jf6ó
13 7/8
12 3/fo

13 3/S
i:a 5/8

61/6~

0/16

1/6·>

'

'

t

I

~3/32

15
13
ii
12
13
13

13

13/16
17/32

A.' vista.

13/32
27/3,.
20/6~

15/62
50/24

12 57/6ó

Banco do Brazil

]<oram gl'H<ldt" as diffieuldaLlüs, que tc\'e ·este baneo a
supurar, nas proximidades da época em que assumi o governo,
ot•iundns algumas da propria sit.uacão da praca, que tem prejudicado a todos os ustabelecimentos bancarias, c outras das
relar.ões intimas que ligam este estabelet!imento :w 'fllesouro
Nacfonal, o que o obriga, . muitas vezes, a toma1• parte e/ll
oporacões cu,io fito ó antes o de manter o credito publico, do
. que o. de auferir vanLaS"ens puraménto mercantis. . . ·
Entre cst.~s resu!Lam de importancia as ,o)iCJ•at)ues de
cambio, que o banco i'oi ·obrigado a realizar com o fim de evitar
· uma quóda brusca de. Luxa, .quando, no -1" semestre do anno
· pi·oximo passado, as letms de . exportação escassearam e os
.boatos com rolação ao cmprestimo do l! 25' 000' 000"0-0 foram
· ·. incoul'cssuveis e propalados com us mais· perversas intenoões,
· · pelos cspeculadol·es, que tinham o intuito de deprimir, o..mais
pàssivel, a referida taxa cambial, ·no momento· cm que o Go.verno mnis .precisava de sua cstubilidndc;
· ·
: · Fr•ncussado esse cmprcstimo, o· Govel'no procurou,· do uccórdo com o ~3nnco tio Bruzil, liquidar os onus dessas neS"o~
(Jiur.ões, que montaram a cerca de i: 1.080.000-0-0, estando
r1rslo momento JWrl'cilamcnle liquidado tal nssumpto. .
·
l~' auspiciosa a situacão deste cstabclocimonto,· bastando
pnt·a isso consideru1: que ·a sua caixa que era, em .14 da no-.

. .••

l
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vembro proxlmG passado, do 19.21;1 :610$089, o de ..•....•.•,
!Jl.38:l:007$Ga1, na occasião. cm que assumiu t1 prcsidencia
o ~r. Dr. Homm·o BapLisla, é' hoje de 01.221:301$0~0, lendo
sido j1í liquidado o empresl.irno do 22. GOO :000$, antcriormcnlo
couLrahido, cm virtude da lei da emissão. Existo t1 maior hnt·monia rle vistas entre a actual dit•ectorin. do banco c o Governo
Feúcl'n I, Cn!Jll'cg-anrlo-so todos os csforcos paru. que J'iqucm
!lerl'cil.arnentc regularizadas c claramente definidas as transtte(•õos entre ambos.
'J~m vil'Ludo do insisluuto podido do demissão do Exmo.
:::r. Conselheiro João Alfredo Corrêa do Oliveira, que prestou
ao banco scrvir,os do grande valia; foi esse eminente brazilciro su!Jsl.ituido pelo .Sr. Dr. Homero Baptista, •cujo nome
so!JfJjamento conhecido, me dispensa de, so!Jrc elle, referir-mo
mqis demoi'Udamentc.
Na Carteira do Cambio, apczur d\) Ler 1.1mbem pedido a
suu cxoneraoão, i'oi eonscrvndo o ·Sr. DI.'. Norbcrto J!'errcira,
que jll.vorn prestando Slll?li/.!os ao banco por alguns annos.
Pura dit·ectot• da Carteira iCornmcrcial foi convidado, pela
directoria, o Sr. Dr. Fernando Lobo, vulto do l.radioúo de
. ihouesJ.idarJc o cupaeidaue, o :]ue :í mais uum garantia para o
l'utui'O do m;tabclcciment.o.
. Est.:l o hanco funccionando regularmente, na acLualidadc,
srJndo reaes os serviços prestados ao commcrcio clc~tu pra~a
o ao Governo, pela sua dig-na directoria.

.

Lloyd Brazileiro

.

Por dcm·cLo de !~ de agosto do i!l13, foi. o acorro dó Lloyd
inoorporado ao PaLrimonio· Nacional, c o ~liuisl.ro .
da Fazenda autorizado a emiLJ.ir apoliccs, atú a quantia do·
:I:!. 000 :000$, papel, pum o i'im do liquidar o vassivo dessa em-

Bra~i!cil'o

Vt·eza.,

.

B111 12 de dezembro de JDL3, pul:li~uran1-se mlilacs do·
cmwurrrmuia, com o prazo de quatro mezes, pura urrcmata::;in
t.!o todo o ucm•vo dn ·companhia. l'et•minado e~s~ J)rnzo, em J I
de u!Jril elo Ullllo ·sognintc, " não tendo sido npt•esentudu Jll'Oposl.u alguma:, o iii inistro da Fazenda de então mandou, em
8 de junho, publicar novos cdilaes, com ·30 dias de prazo.
·
· Apenas um proponente apparecou nessa SCA'llllda cuncurJ·encla, nüo lendo, porém, o Governo tomado conhecimento ela
)ll.·opo::;t.a feil.n.
.
.
O actual ·Governo, cons iuerando que a conflagrnr.ão europé!l l,rouxorll .fundas perturbnoücs aos transportes marítimos,
ns quaes prejudicaram, de· muito, o commcrcin elo Brnzil com
as outras .n:.u;õcs o com os sru:; proprios· Bstauo,;, resoli•:JH não
arrendar o Lloyd, permitt.indo, rlest'arto, que cllc aproveitasse
o cnsc,io .que sn ll1o offnreeia. não srí do dilatar o seu campo
.d.c uc~iio, auferindo maiores lucros e melhorando cooscquen-.
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lcmcul.o a sua precnria :;ituaoão, mas tambem- o que é ussliH
importante -de prestar ao commcrcio brazilciro ruacs e proveitosos serviços.
·
A!l)rrt di~so, rccommendou-so a mais scvertt cr:onomia uos
gastos dessa cmprczn, eslabelcccndo-sc uma risculizrlcão conti·nua e vigilante na ar·r·ecadacão da receita c mantenclo-su, som
oxcepcão alguma, a medida ,iú adoptada da não concessão do
passagens de favor, medida que, até ho.ie, tem sido r·igorosamonte observada.
.Os resultados de lacs pr•ovidencias, executadas sem desi'allecimentos pelos 'ilabeis c dedicados directores actuaes, não
se fizeram esperar.
O Lloyd, que, até· lm 11ouco, era olhado como uma emprez:~ i'ullida, mostra-se ho,jc cm eondicõcs de franca prosperidade.
·
As viagens pam os· Estados Unidos da America do No r• to
têm augmentado bastante, com apreciavel vantagem para o
commercio .do café, nosso principal producto do exportacüo.
Com referencia ao freto do café, nos vapores do Lloyd,
cabe-me dizer que, desde o comeco da guerra, tem elle variado
de 60 centavos a 'um dollar, mantendo-se sempre, porém, preços
inferiores aos das outras companhias,·
A frota do Lloyd, não incluídas as embarcações miudas,
conta ·119 unidades, com o deslocamonto total de 86.220 toneladas.
·
. nesses navios, acham-se em trafego 40, .que repr,esentam
7GA80 toneladas.
.
.
Alóm dessa frota, estão, tambem, pm trafego, na linha
americana, dous navios estrangeiros fretados e'algnmas escunas
para o transporte de carvão. ·
·
··
· ·. ,Q Lloyd, ú vista da melhoria da. sua situ~;ão, tem desis- ·
tiélo de receber, · para custear· despezas do corrente unno, -a
subvenção, que ~h e era devida por lei, .nos mezes de Janeiro,
fevereiro e. marco ultimos. Esses auxilios te em .sido exclusivamonto empregados no pagamento de .compromissos antigos,'
prin.cipalmentc os do exterior.
·

' '

..

Receita e custeio .

Durante o 1" trimestre deste anno a receita
dos paquetes do Lloyd Brazileiro attingiu
;: · approximadamentc t\ somma de .... , , , , . 7, <\Sol :3!!1.~275
o custeio, inclusivo reparação o reclnssificacílo do material, á somma de.,.,,,
5,21,0: 467$131.
1

Saldo veril'icudo ................ :. . . . . . . . . .
.: '

2.. 234:024$144

.

'

'

••

.

'
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Comparando-se os resultados obtidos no t• trimestre deste
anno com os de igual pot·iodo de 1014, tem-se:
Receitado 1' trimestre de 1015 .................,
, 101 ............. ~.

7.• 484:301$275
4.090:232$184

Differmica para mais cm 1!ll5 ......... , '3.385:150$001'
Custeio do 1' trimestre de lnl5 ............,
~
~ ~
•
• 1!!14 .............,
Diffcrcnca para mais cm 1015 ....... 1.;.1

.

.,

5.29 ..\ :·•67$131'
4.348:003$2t9
•

9-16:-163$912

A differenca a maior, cm 1015, nas dcspczn~ de custeio,
· provém principalmente do augmento não só do pt·•·uo do carvão,
como do numot•o de cmbat•ca~ões postas em actividade, reparos
de navios, etc.
Pelos dados acima vcririea-so ainda quo o custeio, no
1" trimostt·c de 1015, t•cprcsenta tlerca de 70 '7n da receita bruta,·
quando O do I' trimestre de I n li< é de llCf'Ca de 106 o/n da
mesma reeoita, devendo not.ar~sc que, no r,ustcio de tn15, estão
comprohondidas todas as importantes reparações e rcclassifi·
·
cacõcs dos•navios.
Para· os resultados obtidos muito contribuiu a linha de
navegação da Amcriua do Norte, cu.ia receita, naquellP período,
ascendeu á som ma approximada do 4.283 :571>$130 em 1!!15,
contra t..342 :'•70$02-1 em '1 014.
Nestas. circumslnncias, devendo o novo Govct•no solver' 03
pesados encargos, alguns dclles urgentes e inadiavcis, que re·
cehora a 1'5 de novcm])['(i de 1014, viu-se forcado a emittir
letras do Thesoul'O, em papo! e ouro, nos Lermos da autoriza.
cão constante do art. 4" da lei n. 2. 910, de 31 de dezembro
do anno que findou.
!Expediu, assim, para pagamento do deficit do exercício
passaoo e dos anteriores, os decretos ns. 11.471, 11.478 e 11.510,
·âe 3 e 5 de feverei1·o e ·4 de março do corrente anno, 03
qu'aes providenciam sobre a emissão do letras at.é. o valor de
50.000 :000$, ouro, e '100. 000 :000$, papel, aos J\lros de 5 o/•.
e 6 %, respectivamente.
.
Até 24 de abril de 1915 foi este o movimento dos títulos
em questão:

..

Ooro

Limite da emissão decretada ............,.,,.,.,,.
Emittidas até 24 de'abril de 1915..........

50.000 :OOOSOOO
6.335:033$018

Sendo ror ~mittir -na. mesmn d:i\a, , ,·,
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Limite da emissão i1ccrotadn.. .. .. .. .. .. .. • iOO. 000: OOO:!OO!J
Emittidas até 24 de abril de 1915 ......-.........,1 96.064:600$000

.,.

Saldo por emittir ·na mesma data........

3.935:400$000

!Resgatadas até 24 de abril de 1915..........

50.548:1,00$000

Não foi possivcl attondor ás solicitacõos do commorcio no
· sentido de serem recebidas essas letras cm pagamento de iropostos, até 20 'Yo "do valor dns mesmos. Isso importaria ·uma
diminuição da renda de 1915, que por si já é insuJ'ficiente para
cobrir as despezas do -exercício.
Sati~fazendo, porém, a pedidos da Associação Commerciul
do Rio de Janeiro, resolveu o Governo periJiittü· não só J'ossom
emitl,idas pela Delegacia em .Londt·es letrat identicas ;is de quo
se trata, como.ainda fossem aeceitas a titulo do caucõos feiLns
no 'J:hesouro, pelos rospons::wcis pam com a Fazenda Nacional,
e bem assim que os bancos pudessem resgatar, com as mesmas,
os seus debilos provenientes de auxílios, prestados na confor'
midade da lei n. 2.863, de 24 de agosto de 1914. ·
Era medida .que visava valorizar esses titulas, proporcionando-lhes um emprego, que, forcosamentc, deveria 'provocar a
procura dos mesmos.
Entretanto, o agia depreciativo a que actualmente estão.
sujeitas as letras do Thesour·o não encontra uma explicação
plausivelt a menos que se queira imputai-o aos manejos dos.
espcculaaores, ou á anormalidade da situação.
· De facto, não se comprehende como possam soffrcr rcducção, acima de 20 o/o de seu valor nominal, títulos puhlicus de
ãuro superior a todos os existentes, emittidos ao prazo mnximn
de dous annos, c que, cm pouco mais de dous mezes, são resgatados por quantia superior a 50 o/o do valor total da omissão.
Era· de· esperar que estivessem .ao par.
.
.
O Governo, ao decidir a emissão de. letras, alóm de. niio
estar autorizado a emittir papel-moeda, fel-o convencido de
que não seria prudente ampliar o meio circulante, o qual, Pl'O·
sentemente; monta a quasi 1.000. 000:000$, "incluindo-se nesta
· . somma as notas· conversíveis.
.
.
Não pa, realmente, falta de numeraria, .pois as caixas dos
bancos regorgiLam de dinheiro, o qual, só nos daqui o nos do
·S. l'aulo, sobe a perto de 200.000:0010$, isto é, mais de 1J5 da
nossa circulacão.
.
.
· .
.
O que se nota é a falta de confiança com a consequente
l'estricoão do credito.
.
.
· .
.
Como se vê, as condições do paiz são; infelizmente;· bem
·precarias e exigem de lodos a maior somma de sacrifícios para
(JUti possamos, com energia e decisão, venceL' as innumeras dií- · ·
riculdad~s de IIUC s~ a9.ha inQadQ Q CaJ11J!lhO a pe,cme~.
·

.

'
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'
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DE ABERTURA

A vós, principalmente, Srs. Membros do Congt·esso Nacional, cabe agir no•scntido rlc dar ú Nar,úo as leis de que ella ha.
mistlit•, p~ra reerguer o seu eredito c salvar as suas finnnr,as.
O Governo, por sua vez, solicitará cm mensagens especiaes,
as providencias que julga necessarias.
E' preciso cuidar, com o maior desvelo, de tudo o que
so relaciona com a receita e a despeza,publiuas, buscando. .IJOr
todos os meios, equilibmr o orçamento vindouro, que póde e
deve ser um doeumento sincero c vcrdadeiru.
O momento .iá nito compol'ta que se peça a economia prudente, aconselhando simplesmente a reduccfio dos gastos pu~
blieos. Chegamos ao ponto da absoluta necessidade de não só
suppl'imirmos o suporl'Juo, mas ainda de cot•tarmos impiedo. anmcrtte, mesmo, o nccessario, · conscrvand() apenas () que fór
esll'ictamente ·.mprescindivcl.
Da vossa sabedoria, porém, e do vosso patriolism() espero
que surgirão medidas ()fJPlirl.nna~ e pro'ficuns, canazcs de resla.belecer a normalidade da situaciio.
AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Agricultura pratica

'

O inqucrito sobre as condicões goraes e espociaos da agricultura no Brazil, iniciado cm 1n10 e lcvad() a cffeiw pot• meio
de quest.ionarios, já se acha concluido.
Estão impressas as resp()Slas d()s questionarias correspondentes aos munil:inios de 17 Est.ndos da União, faltando publicar apenas as relativas aos municípios dos Estados da Bahia,
Pernambuco o :llio Grande d() Sul.
Está() taes inqucritos longo da. perfeicã(); tlim o morito,
porém, do C()nstiluir.uma base para C()rroccões successivas ·até
traduzirem a realidade dos factos.
.
Desenvolveu-se int.ensu propaganda 'fi()S centros producloros 110 sentido de se conseg-uir que os lavradores.augmenlassem a ·ú.I·ea.dc suas plantações de ccreaes, de modo a bastar a
pr()duccão não só pam satisfazer ao ·consumo interno C() mo para
perrnifth· a exportacão d() excedente para os mercados externos,
que a conflagrar;üo europóa ·übriu r.. nossa prorluccão.
·
,\n passo que em alguns Estados do N()rle, em 1014, chuvns
excessivas pre.iudicaram as colheitas, no Sul a secca. prolongada
· causou os maiores damnos ú lav()ura.
Em 11 inspectorias agrícolas. foram beneficiadas 291 propriedades agricolas e ministmrlo o onsi!]o pratico da lavoura
m'ecanica, sendo emprestadas 509 maohmas agrícolas aos fa"
zendeiros.
.
·
.
.No manejo do arado, semeador c cultivador mecanico ha~
bilitaram-se 131 agricultores. •
· Foi do 103.000 toneladas, conforme estatistica ultimamenlo
concluida, a pr()ducciio .do trig() nos annos· de 1912 e 1913, no
Ilio Grande do Sul, ..·
·
'

'

'
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Povoamento do Solo
I() movimento immigratorio, durante o anno proximo 'rindo,
não podia deixar do se resentir das causas "externas, bem conhecidas; que cm seus ci'feitos al'fectaram a vida de todas as
nações.
"
·• Assim é •que reduzidas foram as entradas de immigrantes,
no decorrer do 10M, não ultrapassando ao numet•o de 82.572
passageiros de 2' e 3' classes, contra o de 1'02.683, verificado
em 1013.
Durante os primeiros mezes do corrente anno, por cir"cumstancias de todos conhecidas, o Governo tomou a resolução
de estabelecer, nos "nur,leos coloniacs, as l'amilias que, sorprehendidas por difl'iculdades de vida," quizessem para cl!cs se
encaminhar, prestando auxilias regulamentares a estrangeiros
e nacionaes, sendo destes a percentagem, já estabelecida, sobremodo augmentnda.
E' assim que, durante os mezes de fevereiro c marco, foram
encaminhadas, pam se estabelecm·cm cm nucleos coloniaes, 131
"familias, com 68'3 pessoas, o para diversos destinos especialmente trabalhos cm estabelecimentos ag!'icolas, 75 t'amilias,
com 200 pessoas, ou o total de 206 familias, com 073 pessoas, e
mais 488 pessoas, sem constituircm familias.
As condições actuaes em que se encontram autorizam a
esperar prospero futuro, pelo aproveitamento dos auxilias que ."
i!'esolvcu o Governo dispensar-lhes.
"
Aos Estados do "Paramí e San ta .ca tharina estendeu-se o
auxilio aos nacionacs, não só aos que se sentiam inteiramente"
sem trabalho e o solicitaram, como tambem aos sertanejos
que, retirados da luta do denominado • Contestado~. vinham
.
"
procurar .o amparo do Governo.
Estes se apresentavam inteiramente desprovidos" de todos
os recursos, sondo neccssario tudo fornecer-lhes- roupa, agasalho e alimento.
.
" .
.
. .
· "Assim, no Paraná foram localizadas N1 familias, com 692
pessoas, nos nucleos Cruz Machado, Apucarana e Yapó, que ·
ainda recebem auxilias até a p!'imeira colheita; e nas mesmas ·
eondicões, em Santa Catharin~, "M familias, com 33·1 nessoas,
nos nucleos "Annitapolis e Rio Bra.nco,
" ·~ " . " ·
Continuam a offereccr condições de prosperidade as colonias fundadas n9 paiz, onde os trabalhos se exec1.1tam com a·
maxima rcgula~Jdade.
.
· Estes" estabelecimentos coloniaes tiveram, durante o anno
findo, uma produccão a:;ricola no valor de 10.107:340$, pro" ducciio industrial·, que montou a 1.230:102$990," sendo de
· 1.631 :623$200 o valor da creavão. '
"

..

.'

'

Pecuarla

•

A pecuaria, que é umn das vnliMns fontes de r.ittUeza "do
pntl, vM-se dcscnvolvondo cm varias" E8t.l\dos da Unillo.
·
.
]l' com sntisfl\Qlla que nssignnlo o fao~o da installagiio om ,
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e. Paulo, sem favores especiacs da União, de dous mata'douros
.modelos, dotados de camaras J'rigol'il'icas, e da construcciio,
nesta Capital, de grandes enlt:epostos perl'eilamenle apparelhados para a conserva<;ão pelo frio.
·
O obj eclivo das em prezas que uxp !oram esses estabelecimentos 6 o abastecimento das cidades de S. Paulo, Santos e,
outras, c a expot'la~ão, em alta escala, para o exterior, de ca~nes
conservadas pelo frio.
O capital estrangeiro encontraria na exploração dessa nova
industria, cujo futuro está plenamente assegurado, pelo au-'
gmento sempre crescente do consumo da cat•ne e de mais produelos de origem animal, collocac;ão segura e amplamente r·emuneradora.
Os frigoríficos, a exemplo do que aconteceu em outros
paizes, virão certamente inl'luir de modo benefico no aperfeiçoamento dos nossos rebanhos.
O Governo l'edet•al, por inlermedio dos postos zootechnicos, .far.endas modelos, esla\•úes de monta, inspectorias veterinarias e postos de ob.:nvação, disseminados pelas diversas
circumscripçúes do lerrilorio nacional, tem procurado concor-.
rer. quanto possível, para accelerar a solução do problema do
melhoramento progressivo do gado indígena das diversas especies e racas e do povoamepto rapido de extensas zonas desertas
dos nossos campos.
·
Querendo dar maior amplitude ú sua acção, resolveu instituir uma repat·tição essencialmente technica, incumbida de estudar, nos seus multiplices aspectos do ponto de vista scienti~
fico, tanto quanto sob um aspecto ulililarici e pratico, tollaS•·
as questões altinentes á physiologia, pathologia, hygiene, nutrição, refinamento e mulltplicac;ão dos animaes domesticas,
dirigindo e norteando a accão privada.
,.
Nessa conformidade, e em virtude da autorização contida
no ·arl. 79, n. VIII. da v isente lei do orçamento, foi expedido
o deot•eto n. 11 A60, de 27 de janeiro do corrente anuo, r·eot•ganizando o antigo Set'vic;o de ~':elerinaria,. que passou a deno- ·
minar-se Serviço da Industria Pastoril, ao"qual ficaram immediatamente· subot·dinados: os postos zoolcchnicos 1'ederues,
fazendas modelos de· ct•iac;iio e escolas de lacticínios, mantidos
pela União nos Estados, :is inspe!ll.orin~ de J'abl'iCllS de lacli·. cinios e de produclos de origem animal, os postos velerinarios ·
e de· observação, as inspectorias veterinarius e o Serviço de'
!Policia Sanitaria Animal.
A reforma visou 'crear um orgão efficienle e capaz de imprimir. o movimento, orientar. dirigit: e disciplinat•, seg·undo um
plano prtÍ'I'iamente estabelecido, a actividade dos . differentes
serviços que, connexos pur sua natureza, devem, por tsso mesmo,
ficar sob uma só direcção.
Cabe-l•he, pois, procurar a solucão. de todos os pro~lemas
technicos que· interess11m .ao d.eserrvolvtmento da pecuarta na-.
clonai e, por essa ·l'órma, contnbun· para collocal-a á altura do,
progresso e das !lecess.idades do paiz.
~····
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E' 'dé ·esi;iei'ar que, convcnicntem·cntc appo.relhndo, ·.esse ser~
viço possa bem preencher os fins que determinaram a sua
creaciio.
.
•A União mantém em tres zonas bem distinctns do ponto
de vista do clima, topographia e condições agrologicas, os postos
zootechnicos de Pinheiro, no Estado do Rio de Janeiro, Lages,
110 Estado de' Snnta Catharina, e ·ltibeirão Preto, no Estado de
. S. Paulo, o primeiro funccionando com proveito e já em pe~iodo de produccão, o segundo ,já obedecendo a uma orientação
5egura e proveitosa e o ultimo em condições precarias e que
sómente agora começaram a ser combatidas. ·
. No Posto Zootechnico de Pinheiro tiveram accentundo desenvolvimento, no correr do anno findo, a cultura c producciio.
de plantas forrageiras de reconbecidc;> valor nutritivo, taes como
o milho, a canna, o amendoim, a mandioca e de algumas· leguminosas.
. A secca que assolou a região determinou a necessidade de
irrigação de extensa ítren de capinzaes, i'icnndo, por essa fórma,
asseguradn a provisão •constante de forragens verdes, cuja falta
ern sensível.
·
Com o emprego generalizado de mnchinas agrícolas nos
trabalhos culturaes, tem-se. conseguido o barateamento da produocão. '
.
O augmento progressivo da superfície cultivada permittirá,
dentro em breve, no estabclccimenLo produzir i'orrngem em
quantidndc sufficientc para satisfazer as necessidades do pro.
prio consumo.
.,
O aproveitamento dos reproductores, pelos criadores, das
· zonas pastoris proximns do. séde, contin.úa a ser feito nns estaçües de monta, inslnlladas nos municípios com o concurso das
administrações municipacs. ·
. .
.
.
. Das fazendas· modelos de criação só se acha apparelhada
para preen!lher os ·rins que determinaram a sua creaciio, a de
San Ln Monica, embora muila cousn 'lho falte ainda para dar
.· · .
. .
.
inteiro cumprimento n seu escOpo.
· Possue cerca de soo· cabec.as de nnimaes das diversas especies e racas, estando cm condições de receber e tratar maior

m=.

·. · ·

.

.

.

.

A renda deste estabelecimQnto, no anno ·findo, proveniente
da vendn de reproduclores, foi de 14:277$000.
.
. ··
· · •O estado snnitat•io do gado, excepcão · fei La dos ovinos, nos
quaes houve grande mortandade, foi bom durante o anno findo.
. . A fazenda de Ponta Grossa dispõe de varias reproductores
cavallnres,. da racu nrabe, bovinos caracú, < polled-angtis ~ e
~ guerncsey >, ovinos, «soul.hdown • e cabras angora. .
.
· . . Na fazenda de Uberaba fizertlm-se. ensaios de cultura de
alfafa c de outras forrageiras.
.
"
c<\ renda do .estabelecimento foi de 12: 114$500; ·
··
:Poucos, e sem relevancia, siio ainda os serviços r'ealizados
na fnzenda do Ca-xias. ·
·· .
.
.. ·
Attendendo ao reclamo· dos productores, foi nomeada uma
commissão vara apurar as fr;mq~s .11aviaus na fabriçaQ.~o .e
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commarcio 'da manteiga. e para estudai· os m·eio·s ailequailos a
reprimil-as.
·
Essa commissão iniciou os seus trabalhos de accOrdo com
um programma previamente traçado.
Do facto de só possuir o Governo federal autoridade internacional capaz de acrcd i tar e garantir nos mercados estrangeiros a salubridade dos productos elaborados na'S nossas fabricas, decorre a necessidade da fiscalização desses estabelecimentos por funccionarios federaes.
.
Para reger o serviço de inspecção das fabricas onde se
elaboram taes productos foi expedido o regulamento que baixou
com o decreto n. 11.h62, de 27 de janeiro do corrente anno,
regulamento esse que so acha em vigor desde essa data, já
tendo sido feila sua applicacüo aos frigoríficos de Osasco e de
Barretes.
De accõrdo com o disposto no art. 79, n. III, da lei n. 2.924·,
de 5 de ,janeiro do corrente anno, foi, pelo decreto n. 11. h25,
de 13 do mesmo mcz e anno, dado novo regulamento aos registras gcnealogicos de animaes reproductores. ·
Em virtude d:~ nova organização, compete á União tão sómente o registo dos reproductores puros importados do estrangeiro, ficando a cargo dns associções ruraes e suas uniões e
das camarns municipaes .a registo dos productores n:~scidos e
criados no paiz.
Foi feito, com a Federação das :Associações :R.uraes do Rio
Grande do Sul, um accOrdo para a instituição de um registo
regional, com séde em .Pelotas, p11ra a inscripção de animaes
nascidos no territorio daquelle Estado.
Com o novo regulamento é passivei que esse serviço tome
grande impulso.
Por falta de verba nenhum auxilio foi concedido, no anno
findo, para a introducção de reproductores de raças c:~pazes ·
de melhorarem o gado .indígena e susceptíveis de exploração
cconomic:~ no .paiz.
Para os estabelecimentos officiaes nenhuma importação se
fez igualmente no mesmo exercicio. i!D' certo que a época nii.o
foi favoravel, não só devido á ·conflagração européa, que veiu·
perturbar as relações commerciaes, como tambem ·devido á
·crise .financeira que atravessamos..
· Não sendo possivel contar tão sómente com recursos da
. iniciativa particular para solucão prompta do problema do
melhoramento dos nossos rebanhos, cumpre ao Governo favorecer. e promover a introduccão do maior numero passivei de
. reproductores, de racas especializadas, principalmente das espe-..
·
cíes bovint~, ·cavallar e suina..
Seria da m:~is· alta conveniencia ter o Governo uma verba
sufficlento para attendei· :~o desenvolvimento urgente e prompto
do serviço das ·estações de monta. Nenhum emprego de capital,.
rnesmo com sacrifício, se justifica· tanto como este.
Este anno. diversos criadores têm solicitado medidas do
.Governo não só:. p11ra introducciio, como para transporte de
tr.e.ll~O~uctQr~s
U!! P.~le· ·· Gl\rªn~i.\1!!
!! tt:u.nsporte a:r:~tuito. no
.
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Bro.zil, nas condiç ·~s fixadas pelo Congresso, está o Governo estudando o regulamento. dos auxilias a prestar aos criadores,
afim de facilitar e incrementar· a importar;iio de reproductores
de sangue nobre.

'

Veterinaria
'Funccionarnm, com toda regularidade, no correr do anno
findo, os trabalhos a cargo dessa secção.
·
A campanha para extincção do carrapato, o a!tente vehiculador da • pyroplasmose bovina», proseguiu com resultados
satisl'actorios.
. 'A construcção de banheiros carrapiÍticidas progride por
effeito da ·propaganda desenvolvida e ú medida que os fazendeiros vão comprehendendo melhor as vantagens do emprego
desse meio prophylatico.
Existem actualmente no ter-rilorio nacional 115 banheiros,
sendo 16 o1'1'iciaes e 99 pertencentes a particulares.
Por falta de verba o Governo deixou de altender a diversos
pedidos de auxilias pam conslrucção de banheiros.
A secção levou a cabo um interessante estudo sobre o tratamento prcven li vo da ctriste~a », moleslia que tem constituído, até hoje, o mais sério obslaculo á. acclimação de reproductores de -raças bovinas estmngeir·as no Brazil.
Realizou igualmente expe1·iencias proveitosas sobre o tratamento pJ•evenlivo e curativo da «febre aphtosa >, tendo lambem bastante adeantados os estudos iniciados sobre a « osteoporose • ou « cara inchadli >.
· A vaccina contra o « hog-cholera • ou <batedeira dos
porcos», produzida no Posto· de· Observação de Bello Horizonte, vae tendo cada vez maior procura por parle dos criadores .•o desenvolvi]menl.o .do serviço está a. exigir augmento das
installaçõcs correspondentes.
•
·
Durante o armo findo foram o c cnrbuncU:lo symptomatico >, a. <!'ebró aphlosa >, a «tristeza •. c a ·c diarrhéa • dos·
bezerros·• as moleslias que mais concorreram para o augmcnto
do coefficienle de mol'talidade do gado nas zonas pastoris.
Só nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte a <peste
da manque ira • dizimou cerca de. 50 o/o dos. bezerros nascidos.
Essa • ·zoonosc >. poderia, ·com nl.sum esforço, sei· riscada
do quadro das molestias infecciosas. que assolam os nossos ·
rebanhos; evitando-se assim os grandes prejuizos .que a mesma
annualmente causa· ·á economia nacional.
.
.Para· combatei-a, -com segu•ranca de exilo, ha uma 'medida
de prophylaxia especifica reconhecidamente efficil.z: a immunizaçfio preventiva por meio da .vacclna ant.l-carbunculosa.
· Sendo essa vacclna de facil applicaçüo, francamente acceila
e procurada pelos criadores, bastaria pllira se· conseguir aquelle
deside1•atum que o Congresso dotnsse o Serviço de •Industria
Pastoril com os recursos necessarios para se fazer uma. larga
d'istribu Jçilo gratuita aos criadores.
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Constataram-se igualmente casos de « carbunculo verdadeiro>, « durina •• < gourme >, "spirochetose das gallinhas >,
c strongylose • c outros, promptamente eombatidos com os recursos tre qu·c·~~püe o ser·vi>o, sem repercussflO fóra da zona
in1'uccionada.

No decurso do anno findo. foram distribuidas 3711.201 dóses
de vnccinas e sõros divm·sos.
'
No Congresso VeLerinal'io, i•eunido em Londres, em julho
do anno passado. o Br·azil roi r·e1n:esontado pelo c·hefe de sec~üo
de vete~·inaria do Serviço de Industria Pastoril, Dr. Paulo de
Figueiredo Pal'l'eiras Horta, que apr•esontou um trabalho de
sua lavra sobre a p·uroJllasmose bovina.
·
Seria de grande alcance, par·a facilitar a acção do Governo, uma lei del'inindo à espher·a de competencia da União,
Estados e Municipios, em matel'ia de Policia SaniLar·iu Animal.
A Convenção sobr·e esse as~umpto celebrada com os Estados
na reunião havida nesta Capital, em dezemiH'O de 1911, não
logr·ou a appruvn~i.o d~ alguns gover·nos estadoaes.
Museu Nacional

-

Conduidas as obras de remodelacão iniciadas em 1910 e
ultimada a installa~ão dos lnbol'Utorios c moslruarios pertencentes tis quatr·o sec~ões, o Museu Nacional do :Rio de Janeiro
pôde· finalmente reabr•ir• as suas portas ao publico, em 111 de
outubro ..
Por cmquanlo só se conseguiu· aperfeiçoar a installaçüo
material c isto.· mesmo incompletamente, e, em certos casos,·
com insufl'iciente or·ientaçiio Leclmica.
.
Não basta, porém, .cr·ear urn deposito. dc•material de estudo.
CumpJ'C dar·-lhe vida, e Lransl'ormal-o em for1;a operante nas
investigações scientiricas do meio brazileiro. Por isso, providencias de duplico caracter são precisas: de ordem administrativa, quanto. ú d·isciplina inLel'lla do estubeleeimeuto; dij ordem
profissional,· Lambem quanto á autonomia de pesquizas, do recrutamento do pessoal, ao valor· dos dirigentes.
No novo regulamento cm . estudos, por determinação do
Congresso, todas· essas· questões encontrarão remedi o. · ·
Escolas médias ou theorico-praticas

' . A Escola de Pinheiro runccionou com perfeitas regulari. dade, sendo de 72 ·o numero de alumnos matriculados durante o
anno findo, nos tres annos do curso.
.
·
Concluiram 'o cur:so, recebendo o diploma de agronomos
28 alumnos, 'dos quaes sete transferidos da Escola da Bnhia.
Os· exerci cios e trabalhos praticas de campo, indispensaveis
ao aproveitamento' dos ·ah,1mnos f9ram reallzados, durante o
periodo lectivo, com toda a assrdu1dade.
. .
·

\
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~~ ili:scola da Bahia, pelos motivos constantes do decreto
10.855, de 1•5 do abril do 1914, do qual tivestes, cm tompo,
conhecimento, teve suspensos QS seus cursos e demais trabalhos.
· A Escola de Porto '<\logre está apparelh3da para a missão
que se propõe, tendo funcuionado igualmrmte com toda J•egularidade.
Aprendizados acrricolas

11.

Dos aprendizados ngricolas crendos e mantidos pela União
em varias Estados da Federação, apenas funccionam actualmente o de Satuha, em :Aiagôas, Bal!ia, no Estado do mesmo
· nome, Bnrbncena, em Minas Geraes, e S. iLuiz de .Missües, no ruo
Grande do Sul.
,
Esses estabelecimentos têm cóntribuido para a diffusão do
ensino pratico da agricultura c consequente melhoramento da
produccão na regiüo das respectivas sódes, instruindo os filhos
dos pequenos lavradores no maneJo dos instrumentos agrarios,
!lOS molhados racionaes de cxploracão do só lo e. dos animaes
domesticas e nas artes manuaes.e mecanicas aue se relacionam
com a agricultura, sendo de notar que o de Satuba ainda nüo
se acha convenientemente installado.
,
Estações experimentaes

Fundadas pela União existem actualmente as estacões ex- ·
perimentaes do Amazonas, para a cultura da serins-ucira, de.
Coroa lá, no Maranhão, para a cultura intensiva do· algodoeiro
e as de •Escada e Campos, nos Estados de Pernambuco e Rio de
Janeiro, para ·a cultura da canna de assucar..
.
Para a installacão da do Amazonas acceitou o Governo o
terreno sito á margem do rio N1Jg;ro, em local proximo á cidade
de Manáos, que lhe 1'oi ofl'erecido pela Sociedade Agricola do·
mesmo Estado.
.
·
·
·A. de Escada realizou, no anno ~indo, estudos comparativos
sobre os methodos de cultura da canna de assucar e sobre a .
.Quo._l.ida~e das variedades, ~ultivadas no estabeleilime!llo. c expcricnclas sobro a adubacao das culturas, com o ob,Jectlvo do
poder: determinar o rendimento da produ~cão por unidade de
supcrficie.
·
· •. . .
.
..
O resultnd<J de suas pesquizas é publicado mensalmente
no «Boletim • da Estação, que é· distribuido ·pelos lavradores.
Fez; igualmente, estudos sobre «brassolisastira •. lagarta
'que ataca as folhas da·s bananeiras, palmeiras e canna de nssu'cai', c sobre. o insecto conhecido em Pernambuco pela denominação • besouro de coqueiro,.
. ·
·
A de Campos .distribuiu oo. 000 Jdlos de. mudas de canna
selecoionadas, e effectuou umn série de investign'ções para de•.erminar n riqueza sncchurinll· das variechides cultivadas nos
·terrenos dn Estação e destinadas 1\ transpJaotaçüo·nos campos ·.
experimentaes.
·
·· ·

. ..
'
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Esses eslnbcleeimcntos rcscnlem-sc' ainda ela falta da mondos lnboratorlos de chimica e biologia.
A estação de Coroatli acha-se subordinada ao Serviço do
!Aigodlio, de nccOrdo com o disposto no regulamento approvado
pelo decreto n. 11.475, de 5 de 1'evet·eiro do corrente anno. e
em conformidade com a nutorizaçiio contida no art. 79, n. 'V!II,
da vigente lei do orçamento.
tn~em

Estação Central de Chimica Agrícola
·Pelo decreto n. H. 477, tnmbem de 5 de fevereiro ultimo
e ainda de accOrdo com a supracitada autorização, foi creacla
a Estac!io Central de Chimica Agrícola, que tem por fim cultivar e divulgar, no paiz, a cblmica agrícola, analysando terras
de cultura, aguas e adubos, correctivos, sementes, forragens,
alimentos, insecticidas e fungicidas, de modo a contribuir n\io
só para a defesa e desenvolvimento da agricultura e ·da pecuaria, como lambem do commercio e das industrias correlativas.
Serviço do Algodão·
Pelo decreto n. i 1. 475, de 5 de fevereiro do corrente anno
e em conformidade com a autorização contida no art. 79, n. VIII,
da vigente lei do orçamento, foi crendo o Serviço do Algodão,
que tem por fim promover o desenvolvimento racional da producçlio dessa malvaoea no Brazil, instruindo o au;~:iliando os
lavradores. que se dedicam a essa cultura.
•Para superintender esse serviço foi contractado um co•
nhecido especialista no assumpto.
Mineração

li•
I

O· desenvolvimento. da industria mineral, de que muito a·e'·
penderá o progresso do Brazil, tem sido, entre nós, assás retardado, apezar da notaria riqueza do nosso sub-sólo.
.
· Ha multo que se fazia. sentir· a necessidade da decretação
de uma lei de minas. Felizmente. o Congresso Nacional con-.
verteu em lei, que tomou ·a n. 2. 933, de 6 de janeiro de 1915,
o ·projecto que. havia sido apresentado na Camara dos Depu·
.tados.
·.
·
·
· Uma vez regulamentada, essa lei produziro forçosamente.
salutares e b'enefi.cos et'l'citos, estimulando a explorncão das
abundantes iniilas 'do nosso paiz, animando tão promissora in.dustria. ·
'
·
Aproveitamento de foroa ·hydraulica
•··No intuito de pOr termo a duvidas, que sobré o assumpto
ainda suscitam, urge que o (Poder Legislativo ·defina em lei ·
o dominio da Uniiío sobre os rios publicas, pondo fim á lonsa
· controverSiil exlst!lllte 11 r'espeito.
· ·

-
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.A:. reccn~e I!Ji de minas n. 2.933, de ü de janeir9 de 1915,
no art. 00, d1spue: • O Governo nomeará uma commrssão para
discriminar os rios publicas J'eder·aes. Seu trabalho, depois de
approv~do pelo Congresso Nacional, servirá de base para as
concessues •·
·
E' urgente, pois, regular o assumpto, cu,ia importancia
tanto mai~ avulta quanto é cer·to que, paiz de quédas d'agua, no
Brazil- terão .de multiplicar-se em larguissi!UII escala as uzina~
'hydro-elec lr rcas.

Escolas de Aprendizes Artifices
..

Crendas, ha cinc.o annos, as escolas de aprendizcp. artifices,
continuam a produzir apreciaveis resultados praticas, concorr~ndu par·a o desenvolvimento da edu~a~iío prol'issional.
A mutualidade, iniciada nesses estnllelecimenlos de ensino,
com ·a fundação de associações, cooperativas c de mutualidade,
muito concorreu .para estimular, entr·e os habitantes dos diversos Estados da União, o interesse pelo ensino profissional.
Pená tl que as condições financeiras do paiz tivessem forçado o Congresso Na'cional a suppcimir a verba destinada ao
pagamento das dial'ias dos alumnos, o que for·cosamente dinünuirá a intensidade de vida dessàs associcões, cujos fundos s1io,
em grande parte, constituidos pela contribuição dos alumnos.
·Em virtude do disposto no regulamento approvndo pelo decrlltO
n. 9.070, de 25 de outubr·o de 1911, as diarias que eram per~e
bidas pelos alumnos dos 1" e 2" annos destinavam-se exclusi•
vamente á sua contribuição á caixa de mutualidade, sendo facultado aos do 3" .e ·4", que tambem percebiam diarias, contribuir, ou não, para a mesma eaixa. ·
.:
.
· Já terminaram· o seu curso muitos aprendizes, que, tendo
a -educação e o preparo recebidos nesses. institutos, estão aptos
a ·entr·ar na luta pela vida, com probabilidade de bom exilo..
O. problema do ensino profissional, entretanto, por sua
vastidão e complexidade, exige muito mais .do que as actuaes
escolas de artífices. Desde .a ·escola primaria· até os institutos
formuladores do professorado, o ambito ultrapassa, .em muito,
os estreitos limites dós quadros actuaes.
·.
·
Para este assumplo, de importancia vital para o· paiz,
está fihamada a attenoüo do Governo. Múu grado as dit'ficuld~des !'inauceiras do momento, uma soluçl!o serú achada que
·permitia pôr em pratica as promessas do meu manifesto inau· ·
gural. .
· .
·
· · ·'
.

Estatistioá
, l
'
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.
De accOrdo com a autorização do Congresso Nacional, con•.
: · stante da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, art. 79, n: VIH•.
J'oi reorganizada, por decreto· n. 11.1•70, de 5 de· fevereiro do
mesmo anno, a .Directoria de Es1atistica,. de maneira a preencher, com mais proficuidade, os J'ios a que é ·destinado ess~ ·
serviço publico.
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O critc,rio na escolha rio pcs!'onl tcnhnico, o auxilio directo
uma officinn t.ypogl'aphica, como meio do facilitar a. colecta dos elementos nccessarios aos inqucritos estatist.icos e
um orgão orientado!' geml dessas inda~noões, afim do llÍes
gmngear o concur·.,o rlc todas as )l.9as vontades e lhes dar, pela
unidndo dos processos, eomnarallllldade nos resultados obtidos
taPs fnl'am os ponto!' capitaes da actual reforma, que se im~
punha.

ae

Senhores Membros do Cnngrcsso Nar.ionâl.
São estas as inl'orma~·Ões que mo cabe dar-vos neste momento; mais detalhadas vós encontrareis nos relatot•ios dos differenf.es ministerios. ·
Quacsquer outros esclarecimentos estou c estarei, sempre
pl'omplo a vos ministrar para o desempenho cabal de vossas
altas funccões.
Não terminarei esta Mensagem sem vos dizer quo não sou
nem nunca fui, um pessimista com relação ao futuro de nosso
. pair..
. .
_
. .
.
Extraordmarms sao as I'Jquezas do nosso solo e sub-solo·
· grande, admirava! tem sido o nosso progresso ceonomico 1 '
Cumpre-nos apenas tirar da profunda crise, que nos molesta, a dolorosa. e henefica !ioão que olla nos dá; fazer orcamont.ns lealmente· eqmltbrados, para o que se torna ·ne~cRsario
rignJ'oso regimen do eeonomias na decretação das despozas e
.·
na execução dos orçamentos.
Feito isto c tomadas a~ertadas .Providencias !inancciras, a
respeito das ·quaes, como Já vos d1ssc, recebcrms, dentro em
breve, mensagem especial. creio firmemente Que l'icarão resolvidas as nossas . maiores difficuldades.
.

·, Rio de Janeiro, 3 de maio de 1915.

•

'
WENCESLAU BRAZ P. Goli!ES,
'·

: O Sr.· Presidente - O Congresso Nacional tomará na mais
· alia consideracão a exposicão constante da mensagem que acaba
de ser lida. . .
·
·
. .
.·
.·Declaro installada a primeira sessão da nona Ias-islatura.

Levanta-se

11

sessão solcmne.

I.

•,
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SENADO FEDERAL
-r.c-

Primeira ses~ão àa nmm. legislatu1'a ao ·congresso Nacional

I •

PRESIDENGiil DO gl\, Ullll,l:>o S.INTOS, PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde, prescnt~ numero legal, ilhre-se a.

5cssão. a que concorrem ros Srs. Pedro Btlrgcs, Mel.clio. Gon-

za~a .Taymn, Gabriel Salgado, Silvcrio Ncry, Artlim· Lr~mos,
·· lndio do Brar.il, Mendeo de ·Almeida, .Tosé J~uzebio,. Costa
· 1\orlri~cs. Pit•ef.· Jren·eit•a, 1\iheir•o Gonçalves, JJoão Lyra, Antonio de Souza. Epitado Pessoa, Wnlfredo T.cal, Rn~·tmmdo de
1\lir·anda, Per·eiru Loho. Siqueira dn Menezes, Luiz Vianna,
;1o'ú Marcellino, .Toão Luiz Alves, DominglGS ·Vieenl.e, Erico
CoelhO, Aleindo Guanaham. Stí ·Freire, BuellJo de Paiva, Bernat•do Montctro, AdolphiJ C:u)l'do..Tos•> Mm·tinho. A. Az~l'cdo,
Alenear GuimHrães, Genm·oso Marques, Abdon Bapl.isl.a Hcrcilio Lu.r., Pinheiro Mucltndo e VicL~rino ~!·outeiro (37):
· Deixam de compa•recer com causa Justificada. os· Srs.,
Lauro Sodré, Thomaz Accioly, moy de Souza. Ribeiro de
I
. Bl'itto. <Jómcs Ribeir•o, Bernardino MionLeiro, Nilo Pecanha,
Alfrcdó Jilllis; J"oopoldo de Bulhõcs e J.oaquim Assumpção (10) •.
E' lida, posta omdiscus;ão e, sem debate, approvada·a acta
.
·
.da ultima sessão prcparnboria.
o Sr. Pedro Borges (2' Secretm•i,'tl, ser•·vinclo rlc I') dá
conta do seguinte

.EXPEDmNTE

Officios:
Um do Sr, Ministro das. Rôlacõns Extm•ioJ•es, tt•ansmittin'do a monsagem com que· o Sr. Presidente da <Republica,

'

.
~
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submcLLe á. consideração do Sen~do os actos, rem:ovend1o o
Dt·. Raul Reg is de 01 ivcit•a da Lega cão ~n Bra.zi l no Japão e
China pat·a·•· a de Vienna c promovendo o Sr. Epaminonclas
Leite Chcrmont, ministro ··em disponibilidade, a enviado e,"(traot•dinat•io c ministro plenipotcnciar~o no Japão. - A'
Commi;,sãG de Constituição e Dipr.oma-cia.
.
· Um do Sr. Edgard Cruz Ferroira. 1• secretari•o da Ca-,
mara dos Deputa·~os do Estado de Alng<oas, participand(l a
eleicão da Mesa que tem .de servir na presente sessã'o. Inteirado;
Tolegrammas dos Srs. Presidentes ()os Estados de Set·Jtipe, Minas Gera·es, Paraná e Espirita Santo, con!l'ratulando-se com o Senado pela data da descoberta do BJ•azil.;..,
Inteirado.
_ O Sr. ~atello (3' Sec1•e!a1'io, scr·vinr1o de 2') declara que·
nao ha pat•,ceres. ·
•
O Sr. Adolpho Gordo (pela onlcm.) - Sr: Presidente,
achando-se em uma das ante-salas o Sr. general Francisco
Glrc~rio, reconhecido e proclamado Senador pelo Estado de
S. Paulo, venho (Hldir a V. Ex. quo se digne nomear a •com·.
missão· que deve introduzil-o ·no recinto. afim de prestar o
compromisso regimental.
·
.
·
· ;'
O Sr. Presidente·- Nomeio para essa commissão os Srs. ·
Adolpho GOJ•do, E rico Coelho e· ·Sá Freire.
.
·
. (lnti'Orlu:ido no recinto. presta; Junto á Mes.a, o compro-

misso ?·eoirnental e toma assento .o Sr. aeneral Francisco Glucerio.)
··

O Sr. Luiz Vianna (pela ordem.) - ·Sr. Presidente, es- 1
tando el~ito, reconhecido e proclamado ·~cnadot• pela Bahia o
Sr. Ftuy Barbosa, peco a. V. gx, que nomeie a commissão•
que deve inlt·oduzil-o no recinto, afim de prestar ·o compro-·
misso regimental.
. .
·
··
O Sr.· Presidente - Nomeio os Srs.' Luiz Vianna, ·Pires·
Ferreira ~·.siqueira de Menezes. · · . ·
.. ·
.

. (lnt1·odu.;·ido no recinto, presta; ju.nto 'ú Mesa, o compro.
misso l'eoimental e toma assento o Sr .. Ruu Ba1•bpsa.) · .
·.
. ,·

~

ORDEM DO DIA

'

.

· ELEIÇÃO 'DA MESA E DAS COM~IlSSÕES PERMA!'!ENTES

o Sr.

Presidente- Vae-se procederá eleicãQ para· o carge
.
· .. . .
·
.. .
· . ·corrido o escrutínio, são recolhidas 35 cedulas que. apu. r adas, dãQ o seguinte resultado:
. ..
··

de 'Vice-Presi~cnte.
·

·

·'

Pinh'Ciro Macha,do .. ........
~·
·~.
Ruy Barbosa ............. ·................. .".·............
Francisco Glycc1·io .................... ~ .' ....... ·: .• ·
1
• • • • • •• • • • • • • • • •

." • • •

Votos

33

...........

1
1)

..

.'
,.
'

'

•

SESS.~O ·EM 4 OE MAIO OE 1 D15

H3

O Sr. PrpsidoJ1te - J~!U vista do resultado do escrutínio,
proclamo eleito V!Ce-Presidente do Senado o Sr. Pinheiro
Machado.
O Sr. Victorino Monteiro- Peco a palavra.
O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o illustre Senador.
O Sr. Victorino Monteiro (llala ordem) - Sr. Presidente,
acabava de penetrar neste rccmlo quando V. Ex. procedia á
apuração da eleição para Vicc-Pres1dcnte desta Casa razão
por que. inf~lizmel)te, não Pl!d~ tomar parte nessa votacão.
Por eslo motivo foi que solwllei a palavra, pela ordem para
declarar a V. Ex. e á Casa, pedindo que esta minha declaração conste da acta, que,, si houyesse eslado presente, teria
votado no meu velho eh ele e amigo o Sr. general Pinheiro
Machado· considerando-me feliz por podor dar a S. Ex. mai~
esta prova de solidariedade .
O Sr. Presidente - A declaracão de V. Ex. será incluída
na acta de nossos trabalhos de hoje .
. E' lida na mesa ·a seguinte

.

DECLARAÇÃO .

.Decl~ro· que, si tivesse chegado a tempo de votar na eleiciio para o cargo ele Vice-Presidente do Senado, votaria no
· · Senador Pinheiro Machado·.
Sala das sessões, 4 de maio de 1915 •. - Victorino; Mon·
tairo.
· '· O Sr •. Presidente - Vae·se proceder á eleição · para o
cargo ·de 1• Secretaljo.· .
·
São recolhidas .36 cedulas, que, apuradas, dão o seguinte
resultado:·

Votas.
.
.,
Pedro Borges. . . . . . . . .. . . ~·-, ............. _
............. _ 35
1
·Metello._ ....... ... ; ..... _..... · · · · · ·. · · · · ... _..... · ·. · ·
o ·Sr·. Presidente - Em vista. do resultado do escrulinio,
proclamo .1• Secretario do .Senado o Sr. Pedro Borges. .
' · :. VM-se. proceder á eleição para o cargo de· 2' Secretario.
são recoihidas ·as cedulas, que, apuradas, dão o· seguinte
resultado; .
.
Vot4s
. .Metello ...........
. .
. ... ,· ... , .•............. -... .. . . . . ..
321
A. :t\zeredo. ·-~-· ................ ; ·. · · .... · · ·. ·. · · · .. · ·
. o Sr. Presidente - Em vista dÓ resultado do· escrutínio,
·.proclamo •• Secretario do Senado o Sr. Metello.
·
Vae-sÕ proceder. á eleicüo paro. o cargo de 3' o 4' Se01·e·
tarios •.'

Voi, II
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São recolhidas 35 cedulns •. que, apuradas, dão o seguinte
resultado:
Votos

Hercilio Luz. * •• . . . . . . . . . . . . ...... ' ....•.••••.•..•
Pereira .Lobo. ................... , .............
A. .1\.zeredo. .
J ••••••••••••
,o • • •

.Alencar Guimarães .......
Generoso ~~arques .........

o •••••
o

25

••

~3

o • • • • • • • • • • • • • • • ,,o o

1ft

o •

•••

,

••••••• ,

........ ,

o ••••••

••••••••••• • ••••

Em branco .. ......................................... .

5
1

O Sr. Presidente - Estão eleitos: .3" Sucw•tal'io, o SI• •.
Senador Hereilio I,uz; 4' Secretario, o Sr. ii·enactor Pereil·n
Lobo; c supple•n.tes: os Srs. A. Azcredo, Alcncai' Guimarãos
e Generoso Marques.
Vae se proced~"· á. eleicüo da Commissüo de Conslituicão
:e Diplomacia.
São 'Vecolhidas 33 cedulas que, apuradas, dão o se~
guinte resultado.:~
Votos

:Alencar Guimarães .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mendes 'de .Almeida . ................... ·. . . . . . . . . . . .
José Euzebio .• ' •........................ : .. ·. . . . . .
·Indio do Brazil. . . . . . . ... . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . •
Luiz Via.nna .......
. João J,uiz Alves ....................... :.. .. . .. .. .. ..
o •••• o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3:1

:1~

31
1
. . 1 .
1

O Sr. Presi<lente -

Proclnmo eleitos me;nhros da Com.
missão de Constituição o Diplomacia os Srs. Aleucnt· Guimarães;' Mendes de .o\lmeida e Josú Euzebio.
·
Vnc-se proeeder á el.e·icão da Commissi\o de Finoncns ..
· · Niio havendo mais numero no recinto vac so pt·oceder á
ehai:nada.,
·
··
·
F1eita ã chamada, doixarnm do ·responder as· St·s. José
Euzebio, !Pires Ferreira. Ribeiro Gonçalves. Antonio do. Sou·
za, João Lyra, Walfrcdo .Leal. Raymundo' ~liranda. .Luiz
;vianna, José ~.fllJ:'cellino. João. Lui~· Alves). Bernardo Monteiro,
Generoso 'Marques e Abdon Baptistn (13 . .
·
O Sl'. ·Presidente - 'Respondet•nm á chomrida .a.penn~ :l~.
Srs. Senadores. Niio ha numero no ro.cinto. Em vista disso
vou levantat· a sessão, designando pura ot•dcm do· dia dõ~
eeguinte:
.
Continuação das eleicões .das Commissões·
Permanentes
'
.
. . •.
\

.Levanta-se
a sessão ás' 2 horas e 10 minutos
•.'
.
.

"
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2' SESS,i.O, EM 5 DE MAIO DE 1iH5
l'liP.S!DENCIA DO SR, UIIS.-INO S,\Wl'OS, PRESIDENTE

~I..' t hor;,: aa tarde, presente nume·ro legal, .abre-se a sessão
a· que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges:
Motello, .Pereira I.ol10, Gabriel Salgad·o, Silverio Nery, Arthul' Lemos, Indio do Brazil, ~lcndes de Almeida, José Eu7.ebio,
Costa Rodrigues, Ribeiro Gonçalves, 'rhomnz . :Accioly, João
LyJ•a, Antonio do Souza, Wnlt't•edo !.cal, Itnvmundo de Miranda, Siqueira de Menews, Luiz Vianna, :Tosé 1\Jarcel!ino,
João Luiz Alves, Domingos Vicente, Erieo CoeUho, Burmo do
Paiva, AdolphQ Gordo, AlfPcdo. :TI!llis, Gonzaga Jayme, Alencar
Guimarães e Abclon Baptista (2U).
Deixam de comparecer com causa ,iustificadr. os .Srs. I-Icr. cilio Luz, Laura Sodt·é, Pires Ferreira, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, :Ribeil•o de Britto, ·Gomes Ribeiro. IGuilhet•mo .
Campos, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro, Nilo rr>·ecnnha, AIcindo Guanabara, Sá Freire, Bernardo Monteiro, Pmncinco
Olycedo, Leopoldo de Bui!Jõcs, José Murtinho, A. Azevndo, Ooneroso Marques, Joaquim AssmnPQüo c VictoPino Monl.eil·o (2!).
E' lida, posta cm discussão o. sem debate appPovada a
~c ta da sessão anterior.
•
' O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte

. EX.PEDIJi]N'l'E

Officio do Sr.•Tofio ~:rnrtins dn Silva, 1" secretario do Se-·
:nndo da Bnhin,·pnrl.icipando que, em sessiio de 8 do conenl.e,
foi eleita u Mesa que tem de dirigir os .trabalhos da presente
sessão. - Tnteirado.
. ~t\Jiegr•ummns dos Srs. governadores dos Estndos do Rio
Grande rio Norte, ·do. Ccar:í c do commnndunte suporJor da.
.Guarda Nocional da P.m•ahybn, C9ngt•atulando-sé com o Senado
pela data de 3 de maiO.,- Int~Jrado.
·

o' Sr.

2' Secretario. deciO!; a que nü.o ha fHil'eceres.

·. QJU)EM DO
. . DIA
..
CON'I'!NlJAQXO D,\S ELEIÇÕES IÜS CO~lM15SÕ'ES I'EI\MSNENTES

o Sr. Presidenie - Apenas se nchnm prcs~n_tes 29 · Srs., .
Senad-ores, pelá que. não so pódc pl'Oc•r.der tí:i elct(•ocs _çonstaf!tes· da.ordcrn do. dm. V~u J'orl.unto, lpvnnlnr a s.essuo, deSIgnando para oi•dcm do dw a segumte a mesma ,Já marcad~·
.,

•,

isto gontinuacão .das. eleições das 'Commissões .Permanentes.
L'evanln-se á scssüo t\ 1 hora e 40 min:utos .

'

~

1
'
,.

. .' ;
li

'

..

it6

ANNAES DO SENADO

3' SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1915

A's 13 horas, presente numero

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE

legal, abre-se a ses"
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges,
Metello, Hercilio Luz, i>ereira Lobo, Gabriel Salgado, Arthur
Lemos, Pires iFerreira, Ribeiro Goncalves, .João .L\l'l'a, Antonio
de Souza, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Walfrcdo Leal, Raymundo de Miranda, Siqueira de Menezes, .José Marccllino, João
iLuiz Alves, Domingos Vicente, Erico Coelho, Bucno de Paiva,
4-\idolpho Gordo, Alfredo Ellis, Gonza.ga .J.ayme, Alencar Guimarães, ·Generoso Marques, Abdon Baptista, e Victorino Monteiro (28).
'
.
Deixam de comparecer com causa justificada os Sr~. Silverio Nery, Lauro Sodré, lndio do Brazil, Mendes de Almeida,
José Euzebio, Costa Rodrigues, Thomaz· Accioly, Ribeiro de
Britto, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Luiz Vianna, Ruy
Barbosa, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Bernat·do Monteiro, Francsico Glyccrio, Leopoldo de Bulhões, José Murtinho, A. Azeredo, e Joaquim Assumpcão (22) •
·
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
·
acta da sessão anterior. .
O Sr,. t• Secretario dá conta do seguinte
~ão,

EXPEDIENTE
Officios:
· ·um do Sr. secr'etario do Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros. commimicando ter sido nomeada uma commissão especial para emittir parecer. sobre o projecto do Codigo Commercial, elaborado pelo Sr. Dr. Inglez de Souza, ora
.
.
sujeito ao exame do Senado. -Inteirado..
Um do Sr. Presidente do Estado do Ceará, all:radecendo
a communicacão do Senado, de que, .em 18 de abril, realizou
a primeira sessão preparatoria. - Inteirado.·
O Sr." 2• Secretario· Qeclara que. não ha pareceres •. · ,,.,

o Sr. Abdon Baptista (pela ordem) ...:.. Sr. Presidente,
acha-se na -Casa o Sr. Vida! .José de Oliveira Ramos·, reconhecido e proclamado Senador pelo Estado de Santa Catharina.
Peco a V. Ex. que nomeie a commissão que deve·· introduzi l-o
no recinto, para que preste o compromisso regimental c tome
assento.
O Sr. Presidente - Nomeio para essa commissão os Srs.
:Abdon Baptista, João Luiz Alves e Bueno de Paiva.
(Introduzido no rer.into, presta, iunto á Mesa, o compro-

1J.I.iHO

~eoim.t!_ntql

g tpp.za ass§.n.to o.S!·· Vic(al #amos),
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DE MAIO OE 1915

ORDEM DO DIA
Clirltinuaçiio das ele'içües das Gomrnissües Permanentes ·
O Sr. Presidente - Nilo ha numero para se proceder ás
eleições constnnt.es da ordem do dia. Vou levanLar a sessüo,
convidando os Srs. Senadores a comparecerem amanhã, para
se completar as Commissões Permanentes da Casa. Para ordem do dia dessa sessão designo a mesma já marcada, isto é:
Continuar;ão das eleições das Commissões P.ermanentes.

.

·.

Levanta-se a sessão ás 13 horas e 40 minutos.·
'

4'

SESSÃO,

EJM 7

DE MAIO DE

PRESJDENCIA DO SR, _URBANO

I'

'

.

S~INTOS,

...

1915

PRESIDENTE

· 'A' 1 hora· da tarde, pt•esente numero legal, abre-se a
·sessão, a que concone.m os Srs. Pinhei·ro Machado, Pedro
Borges, 1\!etello, Pereira Lobo, Gabriel Salgado, Silverio
Nery, Indio dó Brnzil, Mendes de Almeida, 'José Euz·ebio.
Pires Ferrel·ra. Ribeiro Goncalves, João L~~a., Antonio de
Souza, Raymundo de Miranda, Siqueira de Menezes. Luiz
Yianna, José Marcellino, Alcindo Guanabara, Buen'o de Paiva.
Bernnr·do Monte1ro, Adolpho Gordo, Alf·r·edo Ellis, Alencar
. Guimarães, Generoso Marques, !Aildon Baptista e Vida! Ra~
.mos (29) . ·
Deixam de compa.recer com causa. justificada os Srs.
Laura So,dlré, Mthut· Lemos, Costa. Rodrigues, Thomaz Accioly,
Eloy de Souza• 'Epibacio Pessoa, Walfredo ·Leal, Ribeiro de
Britto, Gomes Ribeiro, Guilherme de Campos,. Ruy Barbosa,
.Joiio Luiz Al'o'es, Bernardino Monteiro, ,Nilo Peçanha, Erlco
CqelhD,. Sá F·reire, Francisco Glyolirio, Leopoldo de Bulhões.
José Murtinho, A. Azeredo, Joaquim Assumpçã 0 e Victorino
Montei·ro (21).
·
.
.. _
·.
.
E' lida, posta, ·em discussão, e, sem tlebnte,- approvada. a·
acta da s~ssão anterior.
··
. .
. ..
.
O Sr. i' Secretario declara que não ha expel:liente., .. :.
•
.
I
· O Sr. 2• Secretario declara que não ba parec~t:es,, ,-·
ORDEM DO DIA

.

CDNTJNUACÃO' DAS' ELEIÇÕES DAS COMMISSÕES PERMANENTES'

O Sr. Presidente - Só se acham presentes 29 Srs. Senador,lls.• Nil.o 'ha num~ro .. Vou.lev~n.b~r a s_~ss~o, r~jt~r~ndo

U8
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o pedido
sessão de
manentes
a mesma

feito nos 8rs. Senadores pnra que compareçam 6.
·a.rnnnhã, afim de se complcla.rcm as Com missões Perda Oasa. Para. o,r·ctcrn do dia ,dressa sessão, designo
,iú marcada, isbo é:
Contiuua~.üo das eJr,ir;õcs Cl'ii.S Commissües ·Permunenl'es.

Lº1'anta-s.e a sessão á 1 hora o 30 minutos.

5' SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1015
PHES!DENCIA DO

SR.

PICDRO BORGES, 1' SECRETARIO

A' i 'hora da tarde presente numero legal; abre-se a.sessão. a que concor·rcm;, os Srs. Pedro Borges, 1\fei.BIIO, Hel'cilio
Lu~ . .Pet•eit'n Lobo, Gabriel Salgado, Silvr.rio Nery, Lauro SodJ,é, Arthur Lemos, Indio do Br·azil, Mentles de- Almeida, Costa
Rodrigues, .Pires Ferreira; Ribeiro Gf)n~•alves, Thomaz Accioly,
..Joiio Lyra. Antonio do Souza, Wnlfmdo Leal, Haymundo de
Mit·nudn. Siqueira de Menezeg, Lui~ Vianna, ,José 1\JarcBllino,
Ruy Barbosa, João Luiz Alves. Domingos Vicente, Erico. Coelho, AJ.,indo Guanabara, 13ucno de .Paiva, Bernardo Monteiro;
Adolpho Gor:do. Alfredo E I! is,. T.eopoldo de Bulhões, José Murtinho, A. .~zm·cdo, Alencar Guimarães, Generoso Marques,
Abdon Baptista e Vida! fiamos (37) ,,
,
Deixam de compareoer com causa ,iustificnda, os St•s. PInheiro Machado ••Tosé Euzebio,l!lloy de Sou~a. Epitacio Pessoa,
Ribeiro de Almeida. Qome.s Hiht)iro, Guilhel'tnr. Cnmpos,, Bernardino Monteiro, Nilo Peçnnhn, St\ .J!'reit·c. FL'ancisco Glycerio·,
Gonzaga Ja~mc, ,Joaquim Assumncüo e Victoriilo .Monteiro (14).
'
, E' lida.' post:i om disc.ussão, e. sem debate, appt·ovada ::i
acta· da sessão anterior..
· ·
.
·
•

.

O Sr. 2' Secretario /(seJ•vindo de 1').
expediente.
·
· · ·.

· . o Sr.

seguintes ·

d~clnra

.

que· não ha
.

3' Secretario '(seJ•vinclo de 2;)· ·procede 'ú lcÜ.ura dos·
.
,
PARECERES.

N. 20- 1915

Contestando a legitimidade do diploma expe'di·d'o ao Sr. coratiel Eugr!uio Jardim, o· proom•ador do candidato marechal
Braz Almwlus allega e prova a existc•ncia de vicios nas or:;anizar;ões dtl mesas dos mun!oiplos de Allemiio, ·Pilar, Po~to
Nacional, Bella Vista e Catl~liíi().
,
, •·

'

.

.

.
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:Além dessas nullidades demonstrou ainila o mesmo contestant.e irregularidades nas eleições dos municípios de Cavalcante e Santa Cruz, que, ao vêr da Commissiio de Poderes, devem determrnar a nullidade desses pleitos.
·
·
Quanto ás demais al!cgacões relativas no processo eleitoral··
propriamente dito, entende a Commissão que niio devem
acarretar a nullido.de da~ eleicúes em que se verificaram, pot·
·se tratar de simples irregular·idades. Todavia, mesmo .que todas
cllas fossem attendidas, aindn assim o resultado total da eleição
seria:
Votos
Coronel T~ugenio Jardim. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... . 3. 915
.J\IarechaJ. Braz ~\brantes ..........................._ 3. 257

•

Relativamente á allegada inelegibilidaile do candidato didocumentos apreHentndos por seu procurador pro,vam que ella' é insubsistente, porquanto o candidato contestado pediu exoneracilo do cargo que exercia, deixou o e~er
cicio do mesmo cargo e finalmente renunciou ao dito Jogar,
tudo isso antes do prazo l'i;!;ado em lei para se desincompatiobllieui· .
• . ,,'Assim, a Commissão de ·Poderes e 'de parecer:
1", que se,lam unnulladas as elei~ões dos municípios de
!Allemiio, :Pilat·, ·Porto Nacional, Bella Vista, Cataliio, r~Yalr.ante
e Santa Cruz;
·
2•~ •que sejam desprezadas as duplicatas de Taquaretinga
o Conceit;ão;
.
_
.
3', que sejam approvadas as odemais eleições. realizadas no
Estado de Goyaz' a 30 de janeiro do corrente anno, para renovução do ter<}o da representação desse Estado no Senado;
1", que seja recon'hccido e proclamado Senador da Repulllica, pelo alludido Estado, o Sr. coronel Eugenio <Rodrigues
Jardim.
·
Sala .das Comniissões, 6 de maio de 1915.-:Bemardo
Monteiro, ll'·residenl.c.-.Lui: V·ianna, Relator.- Abdon Ba~lomado,.os

1Jtista . - Wal('redo Leal.- Alcindo Guanabm·a,- .4.lencar Guimat·~ies .~João

tlui·l: Lémos.

''·

Lu i: . Alves.- llaunturuio de ilfiranda .-Ar-

·

CONTESTAÇÃO l\0 DIPLOMA EXPEDIDO PELA .TUSTIÇA APUMDO~\ DAS
' E!,EIQilES REALIZADAS E)t 30 Dll ·'ANEIRO 00 COIInENTE ANNO;
·NO llS1'AOO OE GOYAZ, AO SR. CORONEL EUGENIO 11{)0RIGUER
; ITARDI~I, PAIVI '11 RENOVAÇÃO DO 'l'EROO CONSTITOClON,\L DO SE•

NADO

.

.

'

' .Presidente e membros da Commissilo ilà ~PoEJtlnos. Sl'S,,
deres do Senado -·Desempenhando-me da incumbencia que me
!'ai oonferida pelo mandato do r.:utdidato mare.,hal Braz AbrantPS, "~nho ·cmtlesl.ar perante n honrada Com missão de ?aderes
1.1 dl.plQmo. de S~nador ·atte a Jwtta Apuradora das eleiciles ii"
.
.

•.'

·,

..

.
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.

Estado de .Goyaz eXpediu no ·candidato coronel Eugenio Ro.o
drigues .Tardim.
Neste ligeiro trabalho adoptarei o seguinte methodo:
I. Firmarei a inelegibilidade do candidato diplomado;
II. Indicarei as nullidades substanciaes de que estão inquinadas as ol'ganizacões de diversas mesas eleiloraes;
rn. Demonstrarei as nullidadcs que existem nas eleições
dos diver;os municípios;
.
·
·IV. Concluil•ei demonstrando que deve ser· reconhecido o
conteotante, que está legitimamente eleito.

•

PARTE I
A !NilL!lG!BlLIOADE

Deantc das disposições expJ•cssas. clnrns c terminadas do
art. 2", n. 2, e art. 5", do de"''elo n. 2.t,Hl, de 11 de Julho de·
19'11, não é nem p6de set· ol.ijecto de duvida e inelegibilidade
do candidato diplomado.
O ar L. 2", n. 2, ~ilado, diz ·que são inelegiveis nos respectivos Estados para o Congresso Federal:
.
•Lettra /, os funccional'ios administrativos demissivci~in
dependentemente de sentenc;a ,judicial.
Ora, o cor·onel Eugenio Jardim era inspector ·agJ•icola no ·
Estado de 1Goya~. at,; o dia 25 de novembro do anno passado,
quando foi exonerado, a pedido, e ninguem "porú em duvida que
o cargo de inspector agrícola tem J'unccilo meramente administrativa e ,que os respectivos .J'unccionarios. são demissiveis
· ad nu tum, ou- si o .quizerem- indepeudetemente de sentenca
judicial.
.
' O art. 5' do decreto citado" diz ,que n inelegibilidade permanece no caso da letl.ra ( do art. 2" até tres mezes antes da
eleição· e o candrdato diplomado só J'oi exonm·ado dous mezes
e cinco dias antes do cm que se realizaram as eleições. ·
O parugrapho · unico desse mesmo art. 5" preceitua:
«Considera-se .cessado o eaiercic·io do caroo ou {uncçlio pela
terminação do mandato electivo; e:roneraçüo, aposentadOiria,
inactividade, jub~lação ou disponibilidade·~.
··
. .
. Oro, .em bôa :hermeneutica, si o eitercicio do cargo sómente
ae considera cessado pela exoner•açiio (é o caso de que se trata),.
o Sr. coronel Jardim, exonerado no dia 25 de novembro de
,1914. só nesse dia, teve cessado o seu i;npedimento.
·
. E muito natural e jurídica é· esta disposição, .porque salie
a honrada Commissão, melhor do que eu, que a inelegibilidade
está ·vinculada á investidura do cargo e não ao seu ·exercício
eventual. Allega-se que o Sr. coronel Jnrdim pediu demissíio
em tempo de se tornar elegível e que n demora do · Poder
:Executivo em lh'a conceder não póde prejudica!' o seu direito
.!Je ser candidato. A esta allegaçuo se responde com Vl\ntªS'91l!

..

.

.
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que, não havendo o candidato diplomado, no seu pedido de
exoneração, declarado que o fazia para poder disputar o mandato de Senador, não se podia julgar o Govemo obrigado a deferir irmncdiatarnentP. o seu pedido, pois era 'natural que. antes
de exonerai-o, cogitasse de resolver sotlre quem deveria
subsli tuil-o.
O J'acto de haver o Sr. coronel Jardim pas~·ado o exercício
lhe não. pótle aproveitar, pois elle não determina, na leLLra c:.:·
pressa da lei, a cessação elo exercício, que sô occorre quando se
dú a exoneração. Estivesse ellr, fóra do exercício, ou· tivesse
mesmo abandonado o cargo. continuaria sendo inelegivel, porque
o abandono do cargo, crime previsto no nrt. 211 do Codigo Penal
da Republica, não pódc gerar direito~..
E lfto exigente é a lei ern não abrir excepções nos casos de
inelegibilidade que o art. 2" diz que, no caso de se ter de pro·
ceder a nova eleição, a inelegibilidade se considera prorouada,
c.ontinuando o eandidal.o inelegível.
Em vista dos termos expressos do decreto n. 2.1t19, de 1911,
erri cujas dispo~·ir:ões. constanhes dos arts. 2" e 5", se enquadra,
justo corno uma luva, o caso concreto de que se trata, loda:i as
opiniões em contrario, que por\'entura possam apparPcer. se
desfnzem como fumo. A inelegibilidade do candidato çliplornado
e, pois, um facto que se impõe com lodo o rigor da logica e da
herrneneu ti ca ,j.u ridica.
·
. Demonstrarei depois que, reconhecida elia pela honrada
Comrnissão, como espero, o candidato contestante deverá serre·
conhecido por ler, entre os votos validos. muito mais do que 11
metade dos do candidato diplomado.
f' Al{'l'E

II

· A fraude deserri!Jaracada. escandalosa que campeou na elei·
de jancir'O,' no Estado de Goyaz, começou na organi·
me;·.a.s elcitor·aes e terminou no processo eleitoral .•
Dir-se·hia que el'a esc:opo.do candidato diplomado, si fosse decretada a sua inelegibihdade, impedir o reconlleciment.o do seu
contendor. ngeilancto· as cousas de modo que ellc não pudesse
reunir a metade da sua votacão. .
.
.E assim aconteceu. Apparelhadas. as mesas, queé hoje a
peca mais importante da muc/Lina eleiiJOral, com preterição em·
.bora dos preceitos legues vieram depois as centenas c milhares
de -.votos, a!'l'an.iados pelos mesa rios, ·qu-e exercl'l·am isolada·
. mente. a dupla l'unc~üo de dar e receber os votos, substituintJo·
se assim aos eleit-ores -que primaram pela ausencia r!m divei'i·OS
· · , . ·municípios. Para prova do nosm asserto basta examinar-se 11
· lista: de presen'ça onde visivelmente poucos indivíduos assi·
·. snaram os nomes dos eleitores alistados e al.é dos irnaginaz·ioi•.
· ·
Nos municípios onde imllerou a fraude que serão. em
.tempo m_encionados, o compareGimento regula de 90 a 98 "I" I !
quando, ern regra, elle não excede e não póde exceder de üO
c~o de 30
za~fio das

a 70.

Si assim occorrer nos demais Estado~. a situação pejora·
tiva de Goyaz quanto aos meios de .f,ransporte, deveria concor"
/:'J.l' pa_~!l d!minu!r a ~orcentngem dos outros..
- · ·

o
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Mas, deu·oe precisamente o ·oontrario. Os eleitores que·
elegeram tJ Sr. coronel Jardim süo ~uperiores aos obsLnculos
do qualquer ordem, ás moi estias. á indifferenca, a lodos os·
contratempos da vida.
·
Quando ouviram o toque de 1•eúate dos mesario.v affluirom
aos borbotões de :todos os recantos do vasto E:·tadD e cerraram
fileiras em seu nome, qunsi unanimes, upezar da existcncia de
t.res partidas po!Hicos. todos com apreciavel represenla1;ãD
eleitoral no E:.Lado. Dlr-se-hia que o som do clarim das mcsa.ç
acordou até os que dormiam o grande somno, na puz tranquilla
dos sepulchros.
Foi umn verdadeira cruzada.
ORGANIZAÇÃO DAS MESAS

Município de Allemlio

Na acta de organização ilas mesas se diz que não hti sup·
plenLe do juiz substituto compromissado e nem a,iudanLc do
procurador da Republica e que por isso a ,junta elegeu f.CU
pt•esidente Orclno Rodrigues Rezende, e este nomeou .secre·
'lario José Rezendc de Oliveira que é p.essoa estranha li Com'
. mis8iiO de revislio eleitoral, e o tabellião que concevtou a au·
thentica da i • eec~ão.
·
.
Ora, o documento n, 7 '(certidão· do escrivãD dD Juizo Fe·
dera!) prova que ba· ajudante de procurador compromis~ndo
Octnviano . de Moraes- e que se ,achava presente, pois, foi
eleito mesarlo para a 2' secção.
·
· Eram seis os membros da junta com dous votos cadn um,
â excepoão do presidente que não tem voto. e, no entanto,
só appnreeet•am sete vot.o!l em vez de 10. Houve doua turnosum para mcsarlos ·e outro para supplent1ls, ist.<l na 1• secr,i!o,
Na 2'. d'istribuirnm to votos: por dez. nomes, havendo empate
n dectdlram que eram mesar10s os 1•, s•. 5•,. 7• e 9' e supplen'
t.cs o:. outros. Na :1' secção simplificaram o processo, acclamandD os mesar!os e supplentes.
·
· Vê·se, pois. que as mesas de ~ilemão - que devem ser o
prime-iro apparelbo· da verdade eleitoral, são illegaes, visto que
os mesari08 não !'oram eleitos de accõrdo com a lei. ·
O documento n. 2 '(certidão do e:-crivão do Juizo Federal)
proy.n que. em AUemiio, só exi.stem 483 eleitores, inclusive 1411
alisl.a.dos. em janeit•o deste anno e que niio podiam votar; no
entanto, oompB!.leoerom e vobaram 486 I ! I Faltando a acta
da 2' seccão, qlie JIÜO veiu, nns 1' e 3' vota.ram 357.
. .
il\pe:!ar de tet· hllv-idD rEwjsilo eleitoral. ba uroa seccilo, se·
gumlo 118 aelas. que coii'Lilm 2114 ~tore~. infringindo-se desta
arte o iM't. 7• do decL'!lto n. 2.-H<9, de 11 de julho de 19H.
· O que l'iea ditD basta para inv•alidar a eleiciio deste m~ni:
cipio, onde desde mu;t:o teoo1 imperado a ft•nude e a falsidade.
•Peco atlenciio pat•a 08 documentos, j.uuLos, por onde se .P!'IJVII
!loi'C ~u'llo a-Ui é i.,.o, ,(ái~Lenciio•PIIt'a o documento n. ii,),
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Munici{Jio de Campinas

'A: organização clns mesas das duns sccçücs de Cnmptnns ,:
umn tlOUPa swi acncr•is, nrlmiravell Bnstll. d1T.er: compul'ei!CI'Illn
H mombt·os e, apo?.nr de dispot• oada um do do.us vows apenas. rlcrwm 1.11 vows ás pessoas que fo.ram eleitas para mesnrios c supplenbes.
.
E' Msim que ob&ivera.m votQs; Antonio Pere!t•a Duar.le•
14 vol<ls; Jooo BnpListn de Abreu, iii votos; PédrO Tavares
de Morncs, 13 vows; Antonio J~om-enco Ribeiro •.t2 votos;
Baiduino .José de Aquino. 12 votos; Benedlclo Leite Silvn•. H
votos; Jacinbho Peixoto de Abreu. 10 votos: Fril.nclsco Lemos
rln Peixüo, nove vows; Honestino Guimarães, oiro votos;
Antonio Lourenço Carv,a1bo. sete votos; Fr.~nc.isco Flavio
nar·bosa, &eis votos; Antonio da Costa Abreu, seis vo.tos; Jo~é
Rodri~'l!es de Moraes, seis vows; .Tosé Gesnrio de Souza, se1s
votos; .José Faustino Dias, quatro votos; Anucle.to Gonçalves
de ,\lmeida, trcs votos. ,.
Não ha. pois, nos termos da lei mesas eleitoraes em Campinas.
M·a,s. si não· bastasse esse fa~t·o para nnnuliar a fraúde
de Campinas; o docum~·n·Lo n. 2; que é umn eertidão do Juizo
Jõ'cderal do .l!;stndo de Goyaz. proM que existem ·em Campiruas
16:! eleitores, inclusive 20 alistados cm. j•anetfo deste anno fl
qne ,não pod:[nm votr. No entanto. compareceram, tt 'uota.ra m 269 · clclf(JI'Cs/ 1.
Mu.nicipio de AniC!!ns

•

,.".,
i

í\nicuns. mun!eipio recentemente ()t'eado, pbis erlll dis:- ,
tricto do de Allemão, tem um alistam~nw de 256 eleitores.
co.nformrJ a ultima revisiio de 1913. Destes 1256 eleitores
apenas 82 tiraram seus Mu'!os. conforme o documento junto
- n. 12_. ,(Lista fornecida. pelo res].)ectivo ·tabellião.),
·'
Votaram, entrella.nlo, 216 elGitores. o que quer· dizer que
Yotarrum. ·sem titulos. Além diHso, 6 fiscal do candidai!Jo FleUJ'Y
Ullrado. foi obrigarlo a' se ~etirar da m~sa. em con8equ'encia
rins M!lêaças que ·lhe faZtia Henrique de Almoidn, telegraphisl;a e: Jiscal do cnndidàto Ramos Caiado•
. O .tabel)iiãO' interino. :Franc;isM Pereira Mat1inho, funccion~rJo mteiJ.iB'ente: e que bem a~ercia o c;argo, foi no mesmo
dta 30 d~ ':fanetro. logo após a eleiçüo, demi~l/idb (portaria
,JUnta . n.. 5),,. P.elo ~acto de haver fornecido os documentos (]ue
aqu1 JUnto e 'tomado por termo o protesto do fiscal Dr. Pedro
P!nhe:i:ro d'o I,emos.
.
': Despresan~ ou:tros vícios, só os apontados bnst~m parli
annuUnr a eletç!lo ~ m]lnicipio.
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ANNAES DO SENADO
OROÃNIZACÃO DAI3 MESAS

Municipio de Pilm·
A junla em Pilar se organizou com trcs membros effecti\'Os c dous supplcntes. ao todo einco. Foi de~ignado pa'J'a
secJJ·etnrio Adalberto Pur•ciJ·a dn Silva, que niio fnz pnrrto da
junLn. Havendo cinco membros, inclusive o pr·osidrmte. sem
voNo. appl,lreeornm 10 votos para 10 nomes e, apeznr d~ llcr
havido empa.te. um voto cn,dll um, nüo houve so!'Leio; sendo
escolhidos mesarios os cinco primeiii'OS.
Ha mui tos annos não se rn~ elc,ic;ão rm Pi!n.r, por ter sido
onnullado o rrsp·ecLivo alislmnento pela .iuntn ele recursos.
Ultimamenl·e· fizeram um novo. mns niio rcquisitur·am ás
cornmissõr.s livros e IIi tu los, de modo.. que, em Pilar·, nenhum
eleitor· tem titulo. Os que campureccram, votaram. pois, sem
titulo.
. O documento n. n, prova que o Juizo .Fcdcr•al niio remetteu
tJtul9s, ~mr·a Pilar. E', pois, l'a.l8a. c sem valo!' a eleição des,le
IJllUUICJPJO.

ORGANIZAÇÃO DAI3 .MESAS

Municipio de. Santa Rita doi Paranahyba
Ne.ste municipio tudo é falso; n organização das mesns.
o alistamento e o processo eleitor•al.
Presidliu a junta no· llnruoter d'e 1• suppleniltJ do juiz
substituto S('{)Cional, Joaquim Fr.a:oklin MendeH, que níio 6
supplf•nle, conforme o documento n. 11. certidão do ·c·•, 1 ivão
do .Juizo Seccional. Diz n acta qU'e nüo ha a:iudnnf.e de· pr·ocurador da Republica e que por isse> foi de,,i~nndo pum secrel.ario Luiz Ignacio de Sou~a Lima; no entanto, a mesma
. certidão pro..,a. que ha n,judnnte, que •l .Joaquim 'fhemoteo de
Paula. compromis~ado a 12 ele julho de 1911.
Existem no municipio ·alistados apena,s· 83 Qleitorrs, conforme o documento n. 2. (certidão. do escrivão 'do .Juizo Seccional), e compareceram e votaram 400 e .Unntosll .
Não houve revisão eleitoral em. Sa.nl:n Rita. tanto que a.s .
seccões. segundo resam as act11s, conteem mais de 200 el~itores.
·
·
Depois dns falsidades apontadas,··,. excUJSado é .requerer
·que se não compute n votação de·st:e .l:l~lebre municip!o. que
os jorDiaes de -Goyaz, a proposito de anteriores eleições,' de. · .'
nominaram: •Santa Rita dos Impossíveis~.

. ·.

Muricipio. de .Santa 'Lu:ia
Para demonstrar que
e que o chefe governista
votação unanime pnrn os
deraçiio de que la existe

-~"'o.

'•
''

niio houve -el.eioão ·llm .Santa Luzia,
se limitou n fabr.fcnr as· netas •. com
candidatos officines, basta a conaiopposiçuo, chefiada pelo l'S"Pectlv;Q

''
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v,igario e outros homens do va.lor e que o conl.cs'i<mtc não
obtevn um só voto.
Um só individu", Nilll)láo da Silva. concertou t.ndns as
actns. quando nesse município existem tabellião e escrivão
de orpMo&.
As mesas so organizaram t.amhr.m com preterição do
· todas as for·mnilidadcs .exigidas pcln lni.
Do modo que, cm Santa Luzin.. nem ha mesas lcgacs parru
reccbm· os "i•otos dos cloil.orcs o nem ha el•0ir,ües. As secções
cont.oom mais do 200 clcilores1 inl'ring-jndo assim o decreto
n. 2. 41!J, do H de ,iulho de 1\lll.
-

Hunicipio do Porto Nncimral
As mesas foram organizadas arbit.rnriamenf.c. E' assim
que comparócornm f!UHli'O membros ofl'ccl.ivo.~ da commissiio
de revisao c l.ros suppleni.Ps; c proceclcnrlc-so (t oloicão, verificou-se, diz a acta, que foram eleitos mesarios F. F. F. o
supplcntcs F. F. I~. ' _
Ora, as mesas sfio o primeiro orgão do n.pparclho eleitoral,
de modo que os vícios ITUO as in11uinam se estenrlom a todo o
processo oleil.ornl. A lei Rosa c Silva. no seu engenho para premunir da fraudo as eleições, contém duas cóndicõcs prmcipaes:
a) as mesas;
b J a assignntura dos eleitores.
As mesas se organizam do modo que nollas possam ~r
representadas as maiorias o as minorias, sondo rslas as fiscal izadoms daf!ucllas.
No Porto Nacional as mesas são o resultado do arbiLrio
da ,iunf.a, que ns foz ii sua vonl.ndc, consnantn seu nrbit.rio.
Não são, pois, mesas, 11 sim n.iuntamontos inor.uos.
A lista de nssignal.ura dos cleif,ores que votaram serve
para demonstrar,. pela veracidade das suas firmas, que eJJ.es
do facto eomparocoram o vol.ai·am. Dispensa!' a lista. importa
em dispensar a verdade da cl11ição. Facil serin. a 'lUnlquer um
at'l'nn.iar actas, · com mesrtrios imaginarias, oscrivães atl-/l.oc
imaginarias e se ologm• Dnputndo ·ou Senador por· qualf!uor
dos Estados da Republica. Pois a lista de pr•esença do Porto
Nacional é um amontoado d~ nomes, nssignadoR por lcl.tras
visiv~lmenl.o disfar·çarlas. Alli, não ha firma; tw. n<>mes escript.os a vonl.nde por· moin rluzia de dnnlnr1:s dailoraes.
Em. 1913. havm alisf.arlos no Porto Nacional 207 eleitores,
conformo o tr·nbnlho feito pela 1'. seeciio de !lotr.:.istir.a do Ministerio da A;ric.ull.ura: não houve rovisão cm 1014 c votaram
a 30 de ,janerro úesl.e anno 607 clcif.orns ! I
São, portanto, nullas c imprestaveis ns olelcões de todas
as seccõe!Odesse município.
·
Municipio ele Balla Vista

•

~'unocionou na junta como· 1• supplente do substituto,
'Pedr1:1 Umbclino de Souza, que não é mais suppiente, conforme
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o clooumento n. 13, que é uma certidão do •escrivão do juizo
seccional.
·
Existe n,iudnnf.e de procurador da Unpublica, qu~ é Joiio
:Agostinho do Siqueira (mesmo. documento) ·e a neta diz que
«não o havendo», foi designado um eleitor, estranho á junta,
,para secretario.
· Essa ,junta, com dou~ intrusos cm seu seio. nomeou as
mesas á vontade, pois, vê-so da neta que não consta o numero
de votos dos mcs·nrios. A .iuntn escolheu gonta que soubesse
mano,jar a d!allat:. e arranJasse a unnnimidacle ~overnista que
lá houve. Pelo alistamento exist.cm em J3clla Vist(L 30!l eiP.itorP.s somente, e votaram 305. (Certidão do cS<'I'ivfio do juizo
1'edcral, documento n. 2.)
!Ilesas e elcioão tudo falso.
Municipio de Jataltu

O documento n. 2 (certidão do.osilrivão do juizo federal)'
prova que nllo existe em Jntnhy alistnmont.o eleitm·al normal
e que não houve revisiio, pois, no archivo desse ,juizo nnda
existe a respeito. E que nüo houve revisão provam as 'acta.ç
da eleicão, pois dellas consta que as secções contemr. mais de
200 eleitoras.
·
O corpo o1eitoral de Jatahy é todo especial: ninguem sabe
onde elle existe, pois orficialmente sua existencia é igriornda
e as eleições que lá se fazem crescem ou diminuem n~ votacão
á vontade, conforme os ipter.esses em ,jogo no momento. Como
era preciso agora grande- numero do votos para que o caqdidato contestado tivesse votncilo superior ao duplo da do contestante, votaram lá 500 e tantos eleitores, que nrotaram como
cogumelos das suas varzeas e campos.
Ninguem sabe quem são cs mesarios,' porquo niio ha organizacoo de mesas: no dia d:~ eleição surgem como por encanto mes;~rios c eleitores. Bastam o numero de comparecimento, proporção exagcPac!issima o a lista do prcsenc~> para
tornarem. provadas as fr:tudes escandalosas dessa eleicãà, · · ·
AnnuJial-a, é um dever da honrada i::ommissüo de. Poderes e do Senndo. ·
Municipio 'de 'Coi'lifitbaltyba

A acta da 2• secoiio dos!.c niunicip'io foi ·feita por algum

calouro na scienoia eleiim·al do momento. fJompareceram diz

a ·acta. 120 cleitor.es c foram retiradas da ·urna. ·120 cedulas ·
para Senador e 120 para Deputados. Pois · apczar do dispor
cada eleitor de um só voto pa1•a Senador, o resultado apurado
foi este:
·
Votos

Elllenio Jardim ..
~~~· ·Al;tr~.~tes
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E não houve lrncn. de coou las, pois a votacão parn. Depu"'
l.adns correspo.:.de perfeitamenl.o ao numero de 120 eleitores
com tr.es votos •cada um. ou sejam 3GO votos
A acta não foi concertada e nem cnnferid~
· M't!niciJJio 'de Natividade

Não houve cm Natividade revisão eleitoral e nem livros
para isso existiam, ·conforme d~clarnciio de membros da respectiva junt,a (documento n. 10) e ainda prova isso o facto da
conterem as secções mais do 200 eleitores. Apem~r de não havaL'
rovisiio, o alistamento cresce anormalmente. de- modo fantastico, como fantasticas siio as eleições que alli se fazem.
·
Basta aos honrados membros da Gommissão um olha~
sobre a lista do presençr. para verem que poucas pessoas assignaram as Jentenas cte assignaturas que nt:lla estilo
oxaradas.
· Que do melhor para provar ~ fraudo que a lista de
prcsenca. o mais forte elemento contra a fraude, engcnhado
pela lei nosa c Silva .?
·
Nnn-ic·i}lio da Catalão

í\s mesas foram organizadas illeG"n.lmente.·
Compareceram cinco membros ,dJa, junta e vo~arani em 1O
nomes para mesadas, tendo cada votado um só voto, isto ti.
houve empate. Não entretanto, não houve sorteio, sendo
proclamados os mesarios e sup[llentos ·pelo arbítrio da junta.
Ass·im eleitas ou melhor ·escolhidll! pela.. junf:a; as mesas,
ollas não são mesas Jogaos·, mas ajuntamento illlcito.
Bastava a illegalidade das mesas para. se tornarem imprestaveis as releic.ões; mas ainda accresco o seguinte:· as
mesas das 4' o 5' secções recusaram fisca:es 'nomea.d'os pelos
cand idàtos, conforme o documento ·n. 14, que é o protesto
tomado pelo liabellião.
,
.
Niie podem. pois, ~er apuradas as actas de Catalão·.
M't!nicipio

ac COJ'!tiWbd

í\ organizacãc das mesas foi feita eom iM!·a.;ürJ dos preceitos lel!'aes. E' assim que o a,judante dlo proourador da !lierpublic;a, secretario· legal da junta, sem voto, eni sou iu;bitrio,
!lPl?t~ .p,elo logú de me~ro, com voto, sendo designado 9utro
md!VIduo pwr<a seoret81l'JO. ·
·
·
·
' _,\léni desse facto, que torna nulln. a orgs..,'lizacão das
· mesas, l!conteceu que· na 1• seco!ío compareceram, diz· a, acta. ,
't02 eleltoree; da. lista ·de pt~esença. consta ·apenas ·que assib'lla·l1am seus nom~s 76, ·pois, do n. 60, ultimo nome da quarta
pagina, passa a lista PBtllll O n, 95, primeira aeSi!\11!1ttUI'a da
.5' r,.~.ghlii;i faltaram.: pois,. 26 eleitl)r-es.: · ···
!,; .!J:it~Jd~ .tJlm d~_,s:t~s ~ontllB;~.)JJIW,S,,

..
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!1/unicipio da Santa Cl'lt!

N'este mun!cipio houve clcicão om duns seccõe.s, confor:
as actas o:dstcntos na Secretaria; verificando-se que nenhuma, d<~Has tJ'a~ a lista dr. p·resenca dos eleitoreR.
...
Que ~ssa lista. é .ind•isponsavel, resultando da sua falta a ·•
nullidade da eleição, é cousa inconcussa. No app·a.relho d·a
lei eleil.om.J de 15 de novembro de 1004, é essa peca a mais
importante, de modo que sem ella não p6de haver funccionamento normal ... J>avar impedir a fraude, que se alastra por
toda a pa·rto, é a lista. dr~ pr•cs0nça. um obst.aculo seguro, pois
o olhar menos attcnlo .d.eseohre as assignntu•ras falsificadas.
Altím dessa falta., capital no systema eleitora.] vigente, occorre
out.ra gravíssima.. As mosns foram nomeadas pelo arbítrio da
junta, pois não consta da acl.a. o numero do vot08 obtidos por
cada um dos mesarios, para que se fizesse· ft interpollacão do
1, 3, 5, 7, e 9, ou occorr.esse a sor!Jc·, si tivesse havido empate.
· Não hla., pois, mesas Iegaes cm Santa Crui e sem mesas
legitimas não ha elcicfio valida.
·

me

Mllnicipio de Cavalcante

As actas das tres secções não estão acompanhadas das
ilesp,ectivras listas d~ assignaturas dos eleitores, sendo esta..
falta insanavel. Sem lista. de assignaturas não ha eleição,
pois, a. presumpcão juris da fraude surrgc immediatamente.
Não houve decerto revisão de alis!Jarnento, pois a i' secção
contém 250 eleitores, dos quaes: cornparcceram •e vóta.ram 238,
1ialtando s6men!Je 12. Si no •1•. dos eleitores tivessem com• ·P.arecid'o, o qUI~ é humanamente impossível, elles montariam
em 225 e foram' ilu:entos e tr'inta e oito ! !
· Para coroar a fraude, não ha lista d1l assignaluras.
Mttnicipio de. Mineiros

Na, i' secção, que se compõe de iS3 eleitores (vide acta\
cornparecerilm. sónwntc 150, faltando tres. E' um compat,ecimento .de mais de 98 •1•. E nota-se que em· Mineiros não ·
houvo •revisão e que o eleitorado é antigo.
.
Na 2' seccií.o com.parecemm. 125,. faltando cinco. · Aqui
houve apenas 06 'I". Para coroa.r assa. obra de perfeição ·um
só.tabellião, Dooclccia.no Anlmiio da Silva, conce·rtou, conferiu e transcreveu ·as duas actas. Está. cscripto nas duu.S actas: ·
«.Concertada a .acta da i' secção, con~e~rirla e tranrsct•ipLa ·no
• livro de novas n. n, folhas 128 a i32.• A da, 2' seccão tambem.
· foi transcripta n0 mesmo livro• 9, (olhas 128· a ·132•. A 2• acta
· superposta á primeira, nas mesmas linhas é nas mesmas fo. lhas, milll(Jl'C realizado· pelo honrado tabellião, que ·deve ter
fé public1a..
·
.. 1\lo oceano tão va~to das fraudi~S •ele.ito·~es, ha.v.~rá pousa
mata c.s•cana~Iosa ?
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DE II!AIO DE 1915

'Munic'ip'io élc lpam'iffi
N~stR município, onrlo a onnosicão rlispiíe ae fortes elementos, eom a energi•n para, imperlir• a l'rnnde, o processo
empregado p·n1'a esmagar· os opposieionista~ foi outro. Recorwm·um p1·imeii'a á violencia •e, d·cpois de a~astados os impottunos, fi~cr·nm t.ranquillamente as .act:as,
lllas a J'l'aude venceu os cuida.dos dos mesarios, como se
verá. Na 1' scccão compnrcccra.m 145 eleilol'es, que vota:ra11~
com duas 0edulas - uma pam Senador e ontl'a para De•putados. Apm•ac!a.s' ús 11,5 cedulas, com um voto cada uma, d·eram o ~<er;u int.e resultado: ;ra1·dim 138 votos .e Abrantes 12~ ao
tb.d:o ·J 50 votos I
•
Em Ipameri, como disse, a opposiç5o é forte e tinha. reunido bom numero de eleitores. O Governo de Goyaz, pa;ra.
g,uranth· a libetrlade rias 1tmas vemeLteu pa.ra 1lSSe município
uma força de 21 prn.cas, sob o comruando de 11m tenente, e
<>ssac f'r,J•r;a, na·ra melhor cor•responder rís ordem' dlo Governo,
aquarll'llou-se.,na casa do Conselho ~!unicipal o na Collectori'a Esladuar, onde .deviam funcciomw a. i' e a 2' secções
eleito!'aes!
Essa 'força. ,it\ se sabe, impediu que votassem os eleitores
opposirdonisl.as, amencand'o-oR de mor·l.e. E esses eleitoreso,.
chol'iados pelo Senador estadual .Tos1\ lleg"inahlo, fot·am obrr~;ar!os a ~e retil'a!'. deixando o campo livre aos f!'audadores .
das urnas. Os docmmentos IJUO ,junto provam o allegado; acIJI'C$COndo IJUO .in foram por mim profli:;adas, dn tribuna. do'
Senado. as violencias e OR all.cntados enl.ão ali occorridos.
A violencia e a fraude, conjugados. tornam nullas as elei•
cõ.es deste município.,
,

Município 'âo Cl!apeo

Na 3' seocilo do Chnpl\o \'oi.nrnm. diz a aeta, 103 eleitores;
Foram rel.il'adn.s da lll'lllt 103 cedulas para Scnad.or; e não havendo nenhuma em branco fol'am apm·ndos 32 voto~ para o .
caudidato diplomado. Vê-se que houve omissiio do nome do·
outro can;Jidato,, que devia t.cr obl.ido 71 vol,os..
· ·Esta. eleição. portanto, não está em condições de ser apuráda.
··
.
.
Mllnicipio
'

de Santa ~Lm·ia 'âa

Taquatinaa
'

Nesle município houve duplicatas de elcicão .e de mesas.
Uma sério d!l ao candidato contestante 30'1 votos• e ao
conl.cstado 201. A outrn d•í somente ao contestado 338. Visive!mr.nle ·é· verdadeira n pr·imeira, pois em Taquatinga ha
deus par lidos: um opposicionist:k chefiado pelo coronel João
Bnpl.ista de Almeida, reconh•'nirlamente o homem de mai-or
presti:;io _local. e out.ro ~overnista,. chefiado por Miguel do
· Carmo L1ma e seu cunhado ,\nt.omo Borg"cs dos Sant.os. funccionnrio da Inspectoria Agrícola, com séde na Capital. mns que
Vol. II
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assisle cm Taqun:l.inga.totlns as clcicões por ordem do seu chefe, o ex-inspuclot· agrícola e ot·u candidato .cJiplomado. que ,)
verdadeiramente o mais i'raco. A unanimidade. pois o~ 338 voto.s para o eandidalo Jardim é a melhor prova da falsidadl)
dessa duplieala. A Commissão, pois. adoptará um dos criturios: ou desprezar runbus ou apurar a vi)l'(lad~ira, como jul. .
gar em sua sabedoria.
Municipio 'ele Conceição

TarnJiem ne&te município· houve duplicata de mesas e de
.
eleição.
Em uma série os dous candidatos são votados; na ouLra
a votação cru·rada afl'lue para o eandidato diplomado.
Em Conceic;fio ha dons partidos. sendo o maior, o mais
ferte, chefiado pelo coronel Casemiro Costa, que tem o respectivo conselho municipal; este partido é de oppo.sicão ao governo do Estado. Seria. portanl·o, incrivel que houvesse unanimidade em Conceição para. o candidato diplomado, em uma
elei·cão. real. quando ·G eoroncl Cascmiru Cos·ta sut'fragava o
nome do contestante e por elle se empenhava com esforço.
O melhor criterio seria desprezar as duplicatas, corno .i>i.
tem feito a honrada Comrnis·são em outros casos. pela impossibilidade de descobrir a :v.erdad.e.
·
Mtmicipio rle tllta·mir ..
l\ acta. da primeira secç~o não tem instnllacão do mesà o
!l'oi apenas autlwntir.arlo, não tendo sido ·conferida. concertadfl
nem transcripl.n no livro de notas. o que equivale a dize!' que
não é uma aul.henl.iea, pois rião tem fé publica. Altím disso
a mesa remetteu :i Secretaria do Senado duas cópias de actas.
uma das quaes só meneionn a. vol.aciío dos candidatos a Senador e outra a de Dcput.ados. E' de ~rer. portanto, que houve
duas neta~ da mesma sccc~o eleitoral e J'i~ernm duas eleicões
- uma para Senador e oul.ra para Deputado.s •.
E~. pois, um .papel imprestavel.
Conclusão:
Pelos dous quadros ,iunt.os - o primeiro d!liS· eleicões nullas e o segundo dns elciciles validas, se verifica que. exclui. daJs as primt;iras, a votacão dos dous candidatos -.diplomade c contestante - ó a sesu1nte: ·
·
Vo1.o•

Coronel Eugenio .Jardim ••..•.•........... ·..•.....•• 3.915
Marechal Bra·z Abrantes; .. ........... ·, .... ~ ..... . 3.257
Faltam aul.honticas dos municipios do Curralinho,. FlOres
e Forte, que não podem alt~ra~ a oollocacão dos dous candi- .

datos.

.,

'.
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Nos termos do nrt. 2' e sr.u nnragi'Upho unico, do der.t•eto
n. 2. 1t 19, do 11 de julho de Hlll, se u ea ndidat.o cont.cslan tn
tive!' nwi:; de mdadr. do~ votos ·validos do diplomado inelegivcl, ellc deve ser reconhecido; c. no caso contraJ•io se proccdeJ•i a nova eleição.
·
·
Ora, o contestante tem pelo mappa junto, muito mais de
meludr, dos votos do inc!lcgivcl diplomado; portanto deve ser
ellc reconhecido Senador pelo Estado de Goyaz, nos termos
da lei.
Requeiro á honrada Commissão de Poderes o seguinte:
1', ijUe sejam reclamados da G• Commissüo de •Incrucrito
dn Gamara dos Deputados os .documentos de ns. 2, 3, ti A. 7,
S, 9. 10, 12, 13 c !lt, os quaes foram apresentado; por mim
á essa Commissão, como procurador do candidato a Deputado
o Sr. Flcury Curado;
2", quu soja esta contestação publicada no Dim•io do Con(JI'cssu.

·(Acompanham esta 16 tlocnnwntos.)
Rio de Janeiro, 2ti de abril de 1915.- L. Gunzaaa Jayme,
procurador do candidato marechal Braz Almwtcs.
QUADRO N, l DAS ELEIÇÕES QU!l,DEVEM SEI\ ANl'UL,\DAS CO:>!FORJIU
'
A CONTESTAÇÃO
.

E. Jll.t•dim B. Abrnn·

Municipl.oa

tos

Obsarvacões

Allr.mão 1' e 3' se01;ões.
Alta-.lfir uma scccão...

537
13ft

o Não veio actii: da 2•
19 kcta para Senador e pa-

Anicuns duas secç'õrs.,
Bella Vista duas ceções.
Cavalcante tJ·es seccões.
Campinas duas secções.
Catalão cinco secções..

18G
305

3il ·

31 82 eleitores com títulos.,
O Alistamento 307,
Hü Sem lista. · ·
10 Alistamento 163.
47 Recusa !'iscai e mesas il-

Coru mba uma secção. .

·to-~

sec~ões...

32

Chapéo tres

Ipameri lrns secções. . .
•TntallY tres secçõ~s....
Nac~ividade quatro seccoes, . . . . . . . . . . . . . . .
Palma lres secções.. . .
Peixn uma Jeccão .(uni-

cal................

350
7250

29 t
503
3S3 ·

ra Deputados.

legaes.

C A lista solta de .. n. 69

para o n. 95.
O Votaram 103 e nilo houve ccdula em branco •.
2!. Violencia exc. voto.
o Não tem alistamente~ .

o

'135

o As outras I cem defeitos
i n c I u s i, vc rasuras e
emendas.
·

·os

O• Não tem installac.ão nem
lista.
o Não tinham Lilulos.

I'ilar duas secções ... ·•. · .123
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t32
Moniclplos

!Porto Nac., quaL.L·o sec-

DO SENADO

E.J:u•·:Hm n. .Abran..
te e

ções ..................

6411

Rio Bonito duas secções
·Santa Cruz duas secções

277
300

S.· Domingos tres secooes ........ ·· ......
santa Luzia tres secções
Santa Rita tres secções

'435
385
471

1\lineiros duas secções ..

275

..... .,

..

Total

. •,. . •., •'"': • . • . :,. 1

............ 6.451

Obmva(Õel•

8 Mesas illegaes, alistamento clandestino.

o

O Or.ganização illegal, sem
lista.

,.
.·.

o Mesas illegaes.

o

o •Convem notar que a 3'
ar..cção não menciona os
volns .
O Comparecimento ma is

. ..
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QUADRO N • II DAS li!tEIÇÕES QUE PODEM SER 'APURADAS, CONE'ORMil
.
.
A CONTESTAÇÃO
..
E. Ja.rdim B, Ahr&D•
!dooiclpios
Observat;õ••
toa

Klinaíi'olis triis sãêci5es.
!Arrayas tres secções ....
Bomfim tres secções ...
Campo Formoso duas
seccõês ............
Corumbá duas secciies·.
Caldas Novas duas sec-

Ch~~Jo 'i.•' 6' 2; 's'ei:êões::

..

'

···,,

·t,O
80

358
185

f
f

110
162

93

9

65

190
Formosa· duas secções. 210
Goyaz cinco seccões ... 385- 213
.Jaraguá tres secções ... · 47
235
•Mnrrinhos tros secções. 270 . 4'1.
·Palma 1' e 2' secções. 273
O lí: lista está .vir.iacia; ra· suras e emendas.
'Paulo :irronso cinco sec71R
O.
cões . ............. ···'
5i~
:13'oa Vista quatro seacões
·O
18fo
Posse quatro secções .. 380
84
Pouso i\Jto tres secções. 160
11:0
Py.ronopolis duas secções 165
105
Rio Vcrde duns secções. 210
S. José do Tocantins duu:'i
as soccões .·.·· ....... !.23
S. José do Duro duas
25
3ô9
seccões
.............
s.
91.5
3.257
Total
.'(Faltam as ·actas dos municipios de Currnlinho, Flot'es e.
••••• o ••••••

..
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336
285
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Contra•contestação ap1•esentada pelo procurailor. i:io Sr.
Jardim.
Em nome do meu constituinte, venho perante est.a hon!L'ada Commissão defender seus direitos, que são os do povo
da minha terra, manifestados em um pleito livre.
~ enorme maioria de votos que o Sr. Eugenio Rodrigues Járdim conquistou nD pleito de 30 de janeiro ultimo,
no Estado de Goyaz, para Senador, sobre o seu :venerando
competidor attesta a popularidade e a sympathia que tem
sabido grangear, pelo seu espirita de justi~a, lealdade, tolerancia e t.ransigencia na direccão do unico partido organizado existente no Estado de Goyaz, na phrase imparcial
e insuspeita do eminente SenadDr Bulhões :proferida ultimamente da tribuna do Senado.
·
. Que .não era este conceito uma asserção graciosa .prova-o
o resultado da eleição, que veiu confundir todos aquelles que
não dis)londo de elemen~s eleitoraes julgavam-se com direito a permanecer na direcção politico-partidaria, por um
reflexo de succesSIJS e triumphlls de outras eras.
·
E quando' 0 resultado conhecido significava a consa. gração da estima e honrQso · conceito do meu constituinte
entre os !leU! patrícios, eis que surge, com surpresa, um dos
rclpresentantes do uo'ljo 1'etardata1•io, para. pedir a nullidade
da eleiciilo de uma grande parte do Estado de Goyaz, fundado em vícios e irregularidades as mais futeis, t.aes cDmo
exce.so de Cl>lll!urrencia falta de remessa de titulas, ultimamente, para detemlinado município, allegacão de violencia
oommettida, ha 18 annos, em 1897, em Santa Rita do Para·
nab)'ba, para proryar que é nulla a eleição de 1915,,
.
E Lu~ isso ~or que ?
·
. ·Para chegar ao resultado de que .o competidor Cio: · co;ronel Eugenhl Rodrigues· Jardim, annullada a eleiç~o da
• maior parte do .Estado, ficaria com lnais da metade da votação deste diplomado e p.aderia, então, nos termos do artigo Ui. da lei ·n. 1.269, de 15 de novembro de 1904, ee11
;reconllecrdo.,
.
,,
De modo que, além (!e annullar a eleicil.kl de quasi todo
o Est.ado de Goyaz, ainda precisa. o· contendor do meu oonstituinte recoi·rer ~ aeNlbacia mental, creando inelegibili·
dade contra o candidato diplomado.
·
Eis a que se· reduz a sua situação 'I
·· ··
Lamento pro-fundamente ver. um vellio e. lionrà'do servidor da Patria levado pelas injunccões politicas a transigir,
. per·miLtindo q»e o seu nome venha servtr de figura de .centro· em domedia pueril c ridic)lla.
·
. Outra cnusa · não é essa ·inelegibilidade, urdida nas tramas da ch·icana.
·
Pelos documentos que junto, sob ns. 1; 2 e 3, verti a
· illustre ~ . h~nll!lda Commissiío de Inquerill>, qu,e estâ pro. vado:
· ·
t•, Q!le o diplomado· Senador pelo Estad,o de GO)'SZ, EuSeDIO· Rólirigues Jar~W~. d~sde. o di~ 22 d~ ll!!lOSio ile 19l4
COI'Onel Eugenio Rorlrigues

''

-

•·

. :.u!NAEil 00 Sb:NAOO

niio exerceu qualquer funccrio, no caracter ae inspector·
a..,ricola;
.
.
d'
d'
2" que o candidato Eugenio Itodr1gues Jar 1m pe 1U
~xono1:a1;ã.o do cargo de inspcclOi• agrícola em 10 de ·~>utub~o
. de 191-1; em requerimento dirigido ao Sr. Ministro da Agricultura;
3", que, tendo .io candidato Eugenio Rlodrigues Jardim
recebido eommunicac!ío, do SI'. Dr. Dias Martms, chefe dP
depart.llmento a que estão filiadas as inspectorias. agrícolas.
em 27 de oulubrr>, de que 0 seu requerimento tinha sido entreg-ue a0 Miniato~> (documento junto), e não tendi> obtido
dcf,;rimento até 30 ae outubro 'de 19H, neste dia telesraphoú a:o Ministro renunciando o cargo;
4', que, nã;o .;atisfeit0 com 1sso, () candidato Euseni()
Rodrigues Jardim comrnunicou em o!'l'icio ao Sr. Dr. Antonj()
Borges dos SanLos, ajudant~ da inspectoria ngrioola, .ezr.
exorcirio de i!J;spector, que, não tend() obtido exneracüo até
aqueUa data d0 cargo de inspector agricola, renunciava
naquel!n dia es~e cargo (documento junto);
·
·
5', que. em· officio n. 145, de 31 de outubr;o de 1914,
o. Sr. Dr. Borges dos Santos, comt inspccro1• interino, officinva ao Sr. Dr. Dias Martins remettendo junto o o!fici()
com que o candidat() Eugenio Rod·rigues Jardim renunciava o
~argo de inspector agricola do districto de Goyaz (documento
Junto);
. 6', que, na folha de pagamento dos Iunccionarios da
inspcctol'ia agrícola de Goyaz referente ao mez de outubro de.
1914 consta que o candidato Eugenio Rodrigues ;la.rdim .só recnbeu os seus vencimentos até 29 do mesm() mez, e existe
nella a seguinte obset·va!;ão: «Renunciou o cargo a 30 de
outubro de HJ11> (documento junto);
·
7', que, na certidão· passada pela Delegacia Fiscal em · ,
Goyaz, tambem se encont.J•a o seguinte:<() candidnto Eugenio
Rodrigues Jardim, na qualidad·e de inspector agrícola deste
disll'ictCl, pem;b~;u vencimentos por esta. délegada até 29 .de
O!Jtuhro do 191r., havendo no dia seguinte rcnunciad() o ~efe·
· r1do cargo~.
O art. 108 da lei n •. 1.269, de 15 do novembro de 1914,
diz Vaxativamente:
· ·
.
·
«As causas de jnelcgibi!idade previstas nos tres narà.
graphos do artigo anLeccdeilte vigoram até tres mezes· depois de cessada a funccüo publica».
E pelos documentos que ora junto está cabalmente provado que () candidato coronel Eugenio Rodrigues Jnrdim
nenhuma funcr;ão publica exerceu desde o dià 22 de a.gosto' de
1914.

. '

.

.

E, como si isto não fosse sufficienLe, ainda.· occor.re que, ·
depois de tantos actos successivos dc•Lerminand() a resolução
inabalavel de se desincompatlbi!izar, nã() poderia o meu con.'
stituinte ser pompellido ;t J!Xerç!lr. um emprego que i!ÜO 'é obpi~;·
gatorio..
·
·

I

·'

.

·.
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Não i:fóde em uma Republica ficar ao arbitrio i:lo Executivo permittir. que os cidadãos se candidatem ou não aos
cargos electivos.
Felizmente essa cerebrina hermeutica do candidato contestante jámais encontrou guarida no Congresso Nacional.
Até aos espiri·ios medianamente educados em assumptos
jurídicos repugna essa her·esia de considerar-se o direito de
um cidadão na Republica á mercê da vontade omnipotente de
um terceiro.
No volume I dos itnnacs da Camara dos Deputados, de
1894, existe um parecer do Sr. Adolpho Gor.do ·reconhceendo
Deputados pelo Espírito SanLo, com um voto em separado do
Sr •. Medeiros e Albuquerque, que traia de um caso sem.elhante.•·
~es~e parecer está o seguinte:
·c Que o Senador Domingos Vicente G'oncalves e o cidadão
Ovídio dos Santos contestaram a validade da eleicão do Sr.
Galdino Teixeira Lins de Barros Loreto, com o !'undamento
de que, tendo sido este candidato eleito 2• Vice-Presiden:te do
Estado do Espírito Santo, em 2 de maio de 1892, e sendo em
. 12· de . abril de 1893 communicado ao Presidente do Estado
que renunciava esse cargo, todavia a renuncia só foi ricceiLa
pelo Congr·esso do .Estado, ao qual foi transmittida por ser o
unico poder· competente para accef.Lal-a. em 30 de outubro,
e, consequentemente, tendo cessado ás funccões do cargo de
·Vir.e-Presider!Le, que aquelle .candidato exercia, cinco mezes ·
anles da data, em que teve Ioga r a sua eleiciio, não podia
ser· eleito e'rn face da disposição do art. 39, n. 1, combinado
com a de n. 9, paraS'rapllo un~· da lei n. 35, de 26 de janeiro .de 1892 ~.
.. ·
A contestaciio é improcedente..
· .
Considerando que a renuncia foi feita muito ·~emiio antes
do prazo da incompatibilidade del,erminada pela lei;
· Considerando que foi communicadu ú. unica autoriadde
que podia convocar· exiraordinnriamenLe o Congresso afim de
dar-lhe conhecimento immediaLo do facto;
.
Considerando que, a nüo convocação exiraordinaria do
Congresso, de que resultou a demo'r·a de mais de quatro meze3
na acceitacilo. da renuncia, muito embora o 'Presidente enpara .que o facto não Linha a imporLnncia necessaria essa .tendesse convocacão, por existirem dous ouJ;ros Vice-Presidentes,
não deve preJudicar os direitos do candidato. contestado, que
11ratic~u em tempo tudo quanto the competia! afim de cessal'
:\ incompatibilidade, 11ccrescendo que, si :fosse absoluta a
regra de que a renuncia de um cargo polHico só pudesse extinguir a incompa•tibilidade .eleitoral depois de acceita pelo
poder competente, ficaria este poder oom o arbítrio de manter
a incompatibilidade pelo tempo que lhe aprovesse;
-considerando por outro lado que o espirita do art. 30, ca
lei citada tl impedir que aquelles que exercem cargos publicas
nhi especificados;se prevalecam desses cargos para influir nu.
P.lciçfio e impedir a livre manifesiacüo do voto, etc.:., terminu
· ~ Pllt~c~r p~Jp ..reconh~c.imentp ~e G!!!d!uo L_uretp...>.
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!E no voto em separado dizia Medeiros e i\lbuquerque·:'
«'V'oto em separado, ,quanto ao recon'hecimento do Dr. Galdine Loreto, menos para contestar as razões supra do que par.l
permittir que o debate se abra em Camura plena, porquanto
parece haver muito bom fundamento quanto a ·qualquer uma
das faces pela qual a questão pórJe ser encarada.•
Penso que os l'undamentos desse parecer em um caso semelhante são decisivos e convincentes.
Entretanto, ainda nccrescc em favor do meu constituinte
que os actos praticados por elle foram definitivos e inappollavei·s, emquanto que no caso do Espírito Santo poderia o Congresso não acceitar a renuncia de Galdino Lo1·eto, como então vimos tantos exemplos.
A renuncia dos cargos facultativos se póde fazer em
qualquer tempo.
. As inelegibilidades estabelecidas na lei .são de duas or.
dens ou se fLLndam na influencia que, em virtude do cargo,
pód·e ·exel'cer o candidato sobre o eleitorado, j:l .o cor~ompendo,
Já lhe tirando a libcl'dade da escolha, ou por motivo da de,pendel)cin que o candidato possa ficar do Governo.
Comprehende-se que nenhumn. das l!ypotheses milita
contra o meu constituinte.
· A inspectoria agricola em Goyaz t.em como emoregadoo; .
apenas um ajudante, um escrevente, um arador e um porteiro,
·
. '
além do inspector.
O candidato Eugenio Jardim. ainda mesmo na hypothese
ile não ter deixado o ~argo, não poderia com esses· elementos.
exercer p'ressiio alguma.
·
A segunda hypothese· está excluída pela propria affirma. tiva do contestante de que elle foi exonerado.
.
Em principio, a renuncia é um acto nersonalissimo, que
independe de approvacão. conforme se vê· da evolução operada
na accepção desse Lermo dnqu.ella época até os nossos dias. '
· E como si não fosse bastante Ludo quanto acima ficou ailegado e. provado, ainda occorrc que a .pena de abandono de
emprego é punida com a perda do proprio emprego, · .
·
Nn legislatura de 1912 a 1915, o candidato pelo Rio Grande
uo Sul Dr. Gtimercindo Ribas. que era .iuiz de direito· em
uma das comarcas daquelle Estado, pediu ·exoneração do cargo .
em dias àe outubro de 1911 e s6 obteve essa exoneracão em
novembro, sendo contestndn a sua eleição pelo· Deputadt>
Pedro M<>acyr, como procurador do corno! Cabeda, fundado na.
,inelegibilidade daquelle candidato .. ·
l
Est.e fundamento foi' dispensado pela Commissüo, ·coriHl
se ve dfr Annaes de 1912, sendo <l parecer assigr.ndo .unnni.
· memenle pela Commissão presidida pelo Dr. Ca,rlos Peixoto,
ádversorio do candidato contestado.
·
· ·
··
Por todas essas razões é simplesmente pueril a contesf.nci!o offerecida contra o meu consLif.uinte, que se ar.ha ·el<!ito
.por exlrnordinaria maioria de votos, em um ·pleito livre, conforme provniT' os docum,;n,tos que dnqui requisitei da Camnrn
tios Deputac.los.
·
,
'
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· Peço, porlnnl.o, que. obedccidns ns formalidades regimcni.nes, sejn despi·ezuda n •:ooksl.<lC:Í(I 6 :·cconhecido Silnador pei•J
Estado de Goyaz. o coronel Eu~•lnio nodl·i;;ues Jardim.
Rio, 3 de maio de 1015. - A. Ramos Caiado, com procuração do coronel Eugenio Rodrigues Jardim. - !'> imprimit·.
N. 21-1915

Eleições do Piau hy
RELATORIO

· í\ ,iunta apuradora das eleições federnes â quê sê pro·
i!edeu no Estado do Piauhy, a 30 de janeiro do corrente nnno,
para 'il renovação do terço do Senado Federal e para qual.ro
Deputados por esse Estado, reunida no paco do Oonselho
Municipal, na cidade de Therezina, sua capital, expediu diploma ao candidato Dr. Abdias da Costa Neves, contando-lhe
1". 427 votos e no candido:to contcst.ante, capitão de frgata
:Armando Cesar Burlamaqui, 2. 491 votos. Perante essa junta,
varias fiscaes e candidatos formularam protestos, que constam
da acta, contra a ap1~ração de eleições a que se procedeu em
divet·sos mlinicipios e secções, allegando vícios, fraudes e illeJ;alidades. Houve contra-protesto firmado por um fiscal e
pelo candidato coll!l.estado. Propriamente contra a organizaciio·
da· junta, protestaram o Dr. Francisco r! e Moraes Corrêa e
o fiscal Mario José Baptista, por ter funccionado como seu
membro o coronel Luiz Fortes Cast.ello Branco, na qualidade
de presidente do Conselho Municipal d<l Barras. allegando que
elle havia perdido o mandato por deliberação, legal do mesmo
conselho, o qual fundamentou essa deliberação no facto de
ter o ci•t:ado coronel acceitado o cargo de promotor publico
daqi.lella localidade. A Commissão vcrifir.ou que o Sr •.Luiz
Fortes Castello Branco não perdeu o seu· mandato de membro
do Conselho Municipal e que legalmente exercia a sua presi~
dencia, não se podendo, por isso, declarar nullos os trabalhos
da junta apuradora.
."
.
· Perante a Commissüo compareceu o· candidato Armando
.· Cesar :.Burlamnrqui. que contestou a legitimidade do diploma
expedido ao Dr. ALdins da Costa Veves, ana!ysnndo. minuciosamente· o pleito e em seguida. este car..dirlat.o diplomado
leu detalhada ret'utacão ás nllesacõcs do seu ndversario.
A Commissüo examinou minuciosamente todos os documentos eleitoTaes que llw foram pi"esentes c verificou que,
ora um, ora outro. dos pleiteantes apontam vícios e irregu. lnridades:em quasi tddos os municípios do Estado. No exame
·,,'dns actag eleitoraes, deparou-se !I Commissiio duns séries de
aclag referentes aos .~egu intes municípios: Alto Longú, Apparecidn, Bom Jesus, ·Barra.q, ·Fioi"iano, Oeiras, Periperi, Pedro
.Segundo, Porto Alegro, Poracurnoa, Paulista, Patrocinio, Parnnaguú e União. Es~ns netas revestiam as mesmas apparenc.ins de legalidade: mui•l.as de !las, do' megmos municípios
·~ das mesmas secções, satisfaziam apparentement~ os mesmos
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requisitos legaes: acta âe insLallncüo da mesa, processo regular de tomada e apurac~o dos votos. conferidas e concertadas ·
por funccionario competente. Listas dos mesmos eleitores com
os mesmos nomes e assigna.turas dos mesmos mesarios, porém,
com lettra differente. Não tinlla a Comrnissão nenhum criter io legal para discernir qual dellas era a verdadeira. O
cnndidn to contest!l!do al!egou que verdadeira, devera ser a
s1\rie das que foram regisf;radas no Cor1·eio dentro do triduo
legal. A Cornrnissão verificou que, de far-to, a outra série
fura postada a 8 e 9 de março da agencia da cidade de Paranahyba e il!ll varies navios fluviaes, e esse l'acto, só por si,
a levaria a decidir-se pela rejeição dellas, si o candidato contestante, por sua vez não tivesse al!egado e largamente provado
crue a desabrida intervenção no pleito do administrador. dos
Correios do Piauhy, ligado ao goverlllldor por Iacos consanguíneos, não fosse de tal natureza que os candidatos opposicionistas com justa razão se adreceiassem de que os docmmentos que lhes interessa3sem .iámais Clhegassem ao seu
destino. Nessas condições, não tendo meios do verificar quaes
são as firmas verdadeiras appostas a esta dupla série de actas,·
a Com missão resolveu desprezai-as a ambas.
No município do Amarante ha verdadeira puplicata: a
eleicão procedeu-se perante duas s6ries de mesas. Trava-se
· nesse muni.cipio uma luta politica cujo intuito é impedir
que funccione regularmente o Conselho Municipal, óue esl.:í,
garantido por uma ordem de habeas-corpus dada pelo Supremo Tribunal Federal. No ·dia 30 de dezembro de 9114,
reuniu-se no edifício do governo municipal a commissão reviRora do alistamento, sob a presidencia do supplente do suhsl.it.uto do .iuiz secciomd, para o fim de organizat• as mesas
cleitoraes. Poucos momentos depois, por motivo de divergencias
raferentes a um officio ·nomeando mesarios, retiraram-se tres
membros, dos quaes um só vereador. Essa insignificante minoria reuniu-se em casa particular e pr•ocedeu como si fosse
commissão legal, .. organizando mesas oleitoraes, que de nenhum modo podem ser consideradas legitimas. Occorre, poréril,
que a jun\a legal ·rejeitou officios .i!!dicapdo 25 mesarios; o...
que bastaria .para annullar essa elelcao, SI não· concorresse a
circumstancia 'de que as firmas .dos eleitores não estavam reconhecidas por tabelliiio publico, corno o exige a lei.
Assim, a Commissiio decidiu considerar validos os actos
eleitoraes praticados em Amarante perante ·as mesas organir.adas pela maioria da junta.
··
..
· O candida·Lo contestante pede a annul!aciio da.s eleicüos,
de varies municípios. nllegando •fraude, i·rregularidades e. nu!-' ·
!idades. A Commissão ana!ysou detidamente o pleito nesses..
e em outros muniei'Pios, verificn.ndo a existencia de algumas·
Jrregul~rid&des e .:vi~es da 1~i, ·como passa a indicar;. · ·
.
'
'Munici.p·io ã.e :Turnmenha
. A clipia dn aotn dos l.t·aba!hos da ,iuntn ·organizadora· nas
mesas eleitoraes remeLtida a!) Senado nl\o contém a nssiS'IHI~'

·.'

,.
•"

'

. ''

,t:-;~ •':·
•

SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1915

i39

tura dos mesarios. Essa junt.a, aliás, organizou-se irregu!a~
menle. Não comilarecendo nenhum dos supplentes do juiz,
em VtJ7. de proceder-se á eleição do presidente entre os ffi<)mbros presentes, como manda .o arL. 62, § 2', da lei eleitoral,
assumiu a presidencia Jesuino Duarte de Aquino, 1', diz a
acta. dos .mesarios effectivos da ultima revisão eleitoral desse
município.
Mnnicipio de S. João do Piauhy

A f.mude nesse município é patente. Dos documentos
presentes á Commissão, verifica-se que o numero de· predios
d11 cidade· é de 7.8, a renda de> Imposto predial é de 931$,
não ha uma unica loJa que esteJa em r-ondicões de pagar imposto, e todavia consta das actas que ahi compareceram e
votaram 1. 0G2 eleitores, o maior eleitorade> que appareCP. nesta
eleicão. ·A acta da 9' secção não está conferida e concertada •.
A acta da 5~ não traz a lista dos eleitores.
Municipio de Carac6l

Na arita da 2• secção a lista dos nomes dos eleitores foi
toda escripta do mesmo J?unho.
·
.Municipio de S. Ra'unwndo Nonato

Na 1" seccão, compareceram 163 eleitores: ha 1G3 votos
para Senador e 402 pnr·a Deputados, quando devia haver apenas
489. Na 5' secção, compareceram 154 eleitores. Ha 1lH votos
para Senador e 45(} para Dr.putados, quando devia haver 4.62 ..
:As actas das seis secções não süo acompanhadas das listas de
eleitores. As mesas da 2' Q 6' secções foram installadas ás
9 horas da mallhã.
. ·
."
.Mrtnicipio de Thel'e:ina

:A: acta da 6' scccüo foi conferida c concertada por Emir
,Vaz da Silveira, menor de 17 annos, o que está documenta-.
damente provado. A cópia da acta da 1' secçãe> não está assignada pelos mesarios. A da 7' seccãe> esl.ú .integralmente e
ha vicias na lista de eleitores. .
·
' Contra a eleiÇão da Parannhyba al!ega o candidato diplomado vicio insan11vel na ·organizacão das mesas, sob o fundamento de que na junta do revisão de alistamento não tomou
parte o juiz de direito da comarca, mas o seu substituto.
A:ffil'ma elle que cor·r·iam as f6rias forenses, que o juiz de di. :rei to residia dentro da comarca e, como o serviço eleitoral ·
pretere a 'lodos os outros, deveria ter vindo presidir a Commissão. A parte adversa replicou quo o juiz subsmuto já
estava em ~xcrcicio ante$ das férias forenses c nelle conti,. nuou depois ·que o juiz. de direitG começou a gozai-as. Demais, das i·rregularidades do processo do alistamento eleitoral
pabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, e esse reours"
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não foi intêl'ii:ilsto •. _Não li:i, pot't:mto, funl:l:iiifénf.o legal .para
a arguioão a;s-ora feita coni.ra a leo"itimidade das eléiéões dll
l'aranahyba. Outra allegação contra essas eleições foi a de
que "foram designados para séde das mesas eleitoraes predios
particulares, quando havia edifícios IPUblicod. A aUegação
6 fundada; mas o facto não está incluído entre os casos de
nullidade de eleição.
.
Pelos motivos expostos no relatorio supra, é a Commissüo
i:le J:!oderes do Sena.do d~
, : ,, _ · .;_· · ·
PARECER
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1', que se.iam annullai:lns as _eleições a que se procedeu no
Estado do Piauhy a 30 de janeiro do corrente arino, no~
8esuintes municípios e secções: municipio de Jurumenha, São
.Toiio do Piauhy, S. Raymundo Nonato, Alto-Longó, Apparecida, Bom Jesus, Barrns, Floriano, Oeiras, Periperi, Pedro IJ,
Porto Alegre, Piracuruca, Paulista, Petrocinio, Paranaguá e
União;.2' secção do município de Caracól; 1', a• e 7' do de
Therezma;
· · 2•, que sejam app~ovadas as eleições realizadas nos demais
municipios e secções, cujo resultado é o seguinte: Dr. Abdias
da Costa Neves, 7 .'544 votoS'; capi•tão de fragata Augusto Cebar,
Burlamaqui, 2. 427 votos; general Gregorio Thaumaturgo de
.Azevedo, 1.•176 votos;
•
.
.
3', que se.ia reconhecido e proclamado Senader pelo Es·
tado do Piauhy, o Dr. ~bdias da Costa ·Neves.
· _

Sala das Commissões, 7 de maio de 1916,,- Bemardo
Monteiro, Presidente.-Alcindo Guanabara, 'Relator.- Abdan
Baptista.- Lu.iz Vianna.- Walfredo Leal.- Raumundo de
lifi.r_anda.- Alencar Gnimarães •:- Joíi.o Lui; Alves, com restrwções,;_ Arthur J.cmos.
• ..
ELEICÃO DO PIAUHY
CONTEST.~ÇÃO. APRESENTADA Á HO::-IRADA COMMISSÃO DE PODERilS
DO SENADO FEDEML PEI.iO CANDIDA'I'O ARMANDú CESAR• BURLA
MAQUI

·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, membros da Commissiio .
· de Poderes do Senado Federal- Candidato ao Jogar de re·presentnnte do Piauhy, meu Estado natal, ao Senado Federal,
das eleições de 30 de jaueüo proximo passado; foi com justo·
orgulho, que vi esta minha pretencão brilhantemente .ampa.
. .
rada pelos suffragios dos eleitores.
. Prestigiado por influencias valiosas, niio me causou nenhuma surpreza o resul1.ado do pleito, que corres·ponde aos
sentimentos politicos da maioria do meu Estado..
·
Nilo é uma affirmati~a vã esta. que vos faço de ter obtido
brilhante victoria nas eleioües federaes de 30 de Jane~ro do.
correnfe anno..
·
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Os elementos. corri os quaes poileis Julgar i:IÓ pleHo ·a chegar
a uma conclusão aHirmam em sua muda cloquencia o meu
indiscutível t.riumpho.
Ao vosso exame faco presentes tl)(!os o.- documentos que
tornam insophismavel a manifestação rlas 1.U'nns. e pela qual
cabe-me o honroso mandato de representante do Estado do
Piauhy no Senado Federal.
A honrada Commissão verá pela exposição, exame e analyse que tenho a honra de apresenta'!', que é evidente o que
al'firmo •.
No intuito de tornar bastante clara esta minha contes'tacão
ao diploma conferido ao meu illustre contendor Dr. Abdias fia
Gosta Neves, por uma ,iunta .apuradora que se ·const.ituiu cam
evidcnt.e menosprezo dns rcsras e preceitos da lei eleitoral e
agin com extremo part.idarismo, e na qual tomaram parte empregallos publicas demissivcis ad-nutmn, como r:ollectOl'P.S ~s
taduaes, cscrivães, professores publicas (documento n. i),
diviclirei as eleicões em tres grupos:
Eleições não cont.estadas;
Eleições cont~stadas;
Eleições nullas:
· O primeiro grupo ·é infcli7.menf.•o o menor. DP-!le h7.~m
parte as eleicões realizadas nos munir.iuios de Am~rração, Amarante, Burity dos Lop_es, Batalha, Jaic6s, Parnahyba, Picos ~ ·
Valença.
Nestes oito municípios o resultado é o seguinte:
.. I
Vol.os
~rmando Cesar Burlam aqui ••• , • , ; .•.. , .•. , .......•
1.983
Abdias de Castro Neves .. , , . , .... , , .. , , ... , .. ~ . , .. , 2.209
Thaumaturgo de .Aicvedo ............. ·............... ; . 817
· Devo informar a honrada ' Commissiio de que inclui o município de :Amarante entre os "tto primeiro grupo.embora tendo
havido publicam de eleição, feita cm Ipesas rlisti:~cLus, po,·quH
a duplicata de mesa ol uma manifestucuo de desrespeito a um:•
::;entpnca· do Supremo Tribunal Federal, como vereis dos do. cJumentos ns. 2 a 12. Só póde ·ser consiedrada eomo eleição
nquolla que foi procedida per:1nte as mesas orp:anizadas, obedecendo ao accórdiio do dito Supremo Tribunal Federal e ás
:cxigencias da lei eleitoral (documentos ns. 2 a i!l) •. ·
· . Com relação -:10 municipio de Picos, tnmbem constá tet• ·
havido eleição figurando entre as actas cnvinrlas ,á Secretarifl
do Senado aQuellas desta supposta elcir,ão mll.s em verdade não
.houve cleicão, e só podem ser considerados validos os voto~
que foram declarados em ,tabclliiio publico, em um protesto em
que figuram 2H eleitores, impossibilitados de exercer o seu
direito de voto, por núo terem cncon traclo 1'unccionnndo as .
11eccões onde deviam votnr, como consta do documento n. !3 ..
E' f.la!lrante' a forgicacíío de eleição neste municipio,. como
se deprehlinde dos document.os pr~r~ferinos r mni~ nmrln ~e.
comprova com a oxistoncia de urna sec,.ilo (a 8') dada como

•

..
''

. :·

..'

-

·.

.

i42

ANN.\~S

DO SENADO

tendo funccionado na {lropl'ia casa do tnbcllião onde se fazia o
protesto, que consta do~ documentos ji\ citados. Que isl.o é falso
não pódc haver a menor duvida, pm•quc o l.abnllião publico nii.o
raJ,iJ'icarin um protesto cm que consta não terem J'unccionado
as secções cleitoracs, estando funccionundo uma cm sua p!'O!Jl'Ítl
residenein.
O r·csullado que consta do.s actas enviadas ao Senado ó o
scsuintc:
Votos
J\bdias i:la Costa Neves ........................... . 600
Armando Cesa~ Bu~lamaqui .• ...................... . 458
Scmcl·hnnte votacfio foi feita pelos parlidarios do meu
conlcndar para reduzir-me ao silencio, pensando que asdim cu
· não protestaria contt·a a monstruosa 1'raud·c que represen·.a
essa vota cão.
·
· Este resultado é, porém, completamente falso. Tivesse lmvido ·realmente clcicão c o resultado seria intciram~.nte outro.
Quando ainda quizcssernos acccif.ar como verdadeira esta
supposta eleição, nito o poderíamos fazer por estar viciada a
orsanizacão das mesas, como se verifica da"acl.a da organiz:u;ão,
onde não consta o numero de votos e portanto não perndttc
verificar si o arl.. 66, § 2•, da lei eleitoral teve a devida applicacão (documento n. :14). Este é um insanavel vicio e aclütse comprdhcndido entre aquelles que· annullam eleições, porque burla o espirita da lei, que, .querenrto dar representação
ás minorias, estabeleceu um processo de selccciio dos mesarios.
processo •que não foi seguido na organização das mesas deste
municipio de Picos. A este vicio insanavel podemos juntar
outra da mesma espccie, com rclacíio á divisão do município
cm secções, contra expressa determinacüo de lei, como se vet•iJ'ica dos doctuil~ntos ns. 15 a 28.
·
·
O sesundo J;l'UPQ é o mais numeroso. Dellc fazem parte·
as eleições dos munwipios de· Alto Longá, Apparecida, Dom
. Jesus, Barras, Flol'iano, OoiPas, l'oripery, Porto Alegre, Pedro
Segundo,' PiracuPucn. ·Paulista, Patrocínio, .Pnran~guú, Heseneração, S. •Pedro e União.
Em todos os 1G municípios ha.. dupljcata de netas; o que
nos obriga .a considerar cadr1 um ·de por st, para por um exan1e
minucloso.poder-sc cotwlulr quacs· são as nuthenticas legitimas
e· onde está a verdade oleitoral.
·
..
..
.
. Neste exame obcdeco· ao ot•iterio unico traçado pela lei.
. Cingindo-me a elle, condernnarei todas as actas que não ~e
acharem revesHdas das 1'ol'malidades essenciaos, quer ellas me
· aproveitem ou não. ·
.
· ·
Na lmpossiobllldadc de formar outro cJriterio, este quo
adopto tem a superior vnnt.agem do cnL·acler legal. das eleicõe~ ..
permittindo npurar· os'I·esull.ndos das u_nicas actas que podem'
e: devem ser consideP!!das authenticas legitimas..
.
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Uma elas séries do actas do municipio de Alto Lonr;á, nflo
· preenchendo as deLet•minacõcs do arl.. 81 da lei eleitoral, que
manda que immediatamont.c após a eleição se faca a Lransol'ipcüo da acta da elcicfio, para depois serem extrahidas as cópias
a que se refePe o art. 8~, as quarls deverão ser concertadas e
conferidas pelo escrivão que. tiver feito a transcripciio, conforme exige o nrt. 97 da lei eleitoral, não póde ser tomada
na devida consideração por nãô serem as authenticas legitimas,
isto é, ·cópias das actas das .eleições feitas perante as mesas
que possuiam os livros eleitoraes. Além da falta de transcripção, nii.o mencionam estas actas a extracçãD das cópias a
que se refere abrigat.oriamente D referido art. 84, o que con·Stitue nullidado insana"el.
A segunda série de actas cumprindo as fDrmalidades cssenciaes da lei eleitoral, nãD estando illquinada de vicio. algum, adquire a força de aulhenlicn. dando ao seu resultado u
caracter legal indispensavel para ser apurada. Elia, esta segunda sét•ie, é, em face da lei, a unicn. que póde ser apurada,
e apumrido-a a honrada Com missão estará certamente com· [t.
verdade eleitoral. O resultado da apuracão das eleições das
tres secções dD municipiD de AltD Longá é, portanto, o seguinte: ·
... __ ....
•. .
·

,,

.. I,
·i
"',

Votos

Armando Cesar Burlamaqui. ...................... , •
'Dhaumaturgo d.e Azevedo ................ · · .. · · ..... .
o:\bdias da Costa Neves ...... ·, .. , .............. , .. , ..

348
f6
5

· · Ha igualmente para as eleicõcs do municipio de :A:pj:iarecida duas séries de actas. Em uma das séries de acl.as das duas
seecões de que se compõe· o referido municipiD, além do vicio
insanavel de falta de transcripcão, que é uma violaçãD do
art. SI, combinado com os arts. sr, .e 97, existem irregularidades 1que demonstram frauae.
Na primeira sceçãD, a acta accusa D comparecimento .de
120 eleitores
cDrn um tol.al de 378 votos para Deputados,
isto é, mais 18 do que o numero ma::i:imo passivei, Na neta
da segunda secção, porém, quo accusa a presenca de 11 I eleJI.ores, D numero de votos para Deputados é inferior ,justamente
d'o .18, havendo 315 vot.os distribuidos pelos Dcpputados em
vez de 333. Esta cai,noidcncia de numero, 18 pura o aoerescimD e· 18 na diminu)cão, prova que não houvo a eleicãD a
que so referem estas antas, porque, si tivesse havido, as· ce- ·
dulas onde •havia mais nomes .que os permlttidos pela. lei só
.seriam apuradas até D numero maximo fixado pela lei, § ~·
do art. 59, decreto n. 5.453, at·t. 2G § 5'. No caso do Piau'hv
· este maximo é de tres para Deputados, § 3' dD art. 58. Este
et;ro de calculo que se observa, coincidindo nas duas ·secções,
é tanta. a. consequencia dD pe,queno preparD artthmetlco do
distribuidor de votos, como Rignal de atropelo entre os fabri- .
cantes das actas e de innogavel .fraude. Além disto, nestas
act.as nlio const.n •QUO ror11m extmhidas· as cópias determinadas
pela lei, não Lendo tamb(•m ·a mesa se reunido na hora legal.

,,

•
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í\rredada, por vícios insanaveis, previstos em lei, e por
fall.a, a primeira série de actas, a 'honrada Commissão
fica em prcscnca da outra série que sat.isfaz a todas as exigencias ·da Jei o não póde, portanto, deixar de apurai-a, visto
·serem authenticas legitimas, como define o art. 97, e exprimem a verdade eleitoral das eleições nas duas seqções do
nmnicipio de Apparecida, no pleito de 30 de janeiro tirtimo •.
O resultado <lus authentic~ legitimas é o seguinte:
~ra.ve

Votlir

Cesar Bul'larnaqui ...... ,.,.,,,.......... ....
Alldias da Costa ~:r.ns ...... , . . . . . . . . . . . . .... . . .. .......

~o\rmando

Thaumaturg~

207

6

de .A.zevedo ..... ..•.......... ·~· •..•. ·'"·-··-····

5

O terceiro município a considerar 'é o de Barras de l\laralosn.
.
Ha duas séries de actas; uma das séries não obedeceu á
lei nos seus arts. 81, &1 D 97. Só isto ó um vicio insanavel,
que a annulla .
.'0 município está dividido cm cinco seccões. Na série
acima .referida, nas actas da eleição c inst.allnção das mesas,
bem como na lista original de nssignat.uras de eleitores, as firmas dos mesat•ios aeham-se reconhecidas pelo mesmo tabellião
que conferiu o concertou a cópia da acta da primeira secoão, .
!.!'abalho este que diz ter sido feito no mesmo dia da oleicão.
Bste formidavel t.rabalho, longe de dar valimento a esta série
do actas, como foi certamente o inte'nto de .quem .a mandou
fazer, torna-a inacccitavel porque é impossível materialmente
ter sido feito no mesmo dia em .que se procedeu á eleição:. E,
nüo 'podend'o tilr sido feito neste .dia e dizendo ,que o foi, prova
que todo elle, actas e· reilon'hecimento de firmas; é a resultante de combinacõcs e, portanto, flagrante vio!acão da lei.
.
O tabe!lião teve que reconhecer 225 firmas, depois de ter
sido feito o longo e .moroso processo eleitoral, em que foi parte
para concertar: e confcJ•ir act~s.
·
A honrada Cohm1issão tem a considerar a segunda ·série.
d~ actas, que deve ser apurada, :Embora ella não me favoreca
por isso que uriJ dos meus dignos contendores tem grande
rn~ioria, penso· •que, preenchendo as formalidades essenciaes ·da
lei eleitoral, est.á em condicões de ser apurada; .O seu· resultuào é o seguinte:
·
vOtos

. . ...

.

· Thaumaturgo do ;\.zovcdo.. . . . . ........ , . , , .... , • .. . 358
:Arn1ando Cesar BurJam.nqui. : . ................ , .... ·, .
20
Abdias da· Costa Neves . . ·.....• ................... ; . . . .
1 .·
O munioipio de Bom .Tesus com as suas tres secções incide
com .uma das séries de actas na illfl'::tf!0iiO do lei eleitornl, nos
artigos referentes ás autbenLicas e meio de as ·considei'Ul' como
as legitimas •

•,

•

.' ..
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Nesta série o eleitorado, em numero de 386 ou 90 o/o dos
alistados, i'oi unanime em sui'fragar a candidatura do meu
digno contendor tDr. Abdias da Costa Neves. Esta porcentagem
c a unanimidade de votação são symptomas de fraude, porque
om uma eleição como esta cm .que se achavam interessadas as
forcas politicas do Estado, a unanimidade é impossivel .e só
é conseguida com a fabricacão do actas.
Não podendo ser apurada uma série por infringir a lei,
resta a outra sem possuir vicio ou falta alguma. A sua apurac;iio devo ser feita e é o ,que peço a honrada Commissão de
Poderes, que assim sancciona a verdade eleitoral no municipio de que estamos tratando, acceitando, como legitimas,
authenticas, aquellas actas que se ·revestem dos caracteristicos
legues. Pela apuraoão desta série de actas, os votos foram
distribuidos da seguinte maneira:
·
·
·'

Arma,ndo Cesar Burlam3Jqui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'l'haumattfrgo de Azevedo.. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .
:Abdias da· Costa. Neves...............................

.

'

v•t••
324
11
9

Ha duas séries de actas para as cinco secções do municipio
de. Floriano, c para as )luas de Peripery e para as tres de
·Paulista:
. A divcrgencia fundamental entre as duas séries destes
tres municipios é ·Que uma dellas está cm desaocOrdo com a
lei eleitoral nos arts. 81 e 07, que del'íncm as cópias •Que são
·consideradas ·authonticas, emquanto a outra obedece ás exigencias da· mesma lei.
E não sómente deil(aram de ser transcriptas como não .
foram extr!ihidas, · as cópias a ,que se refere taxativamente· a
le1, art. 8/1.
. .
,
.
. ,
. '.Prohibindo a lei que se. apurem as cópias que não são·
authenticas, como ella define, no art. 97, a honrada Commissão
apurará, como de justiça, aquellas que siio realmente authen~
ticils, por terem os seus verdadeiros caracteres, ·os caracteres
da lei·: O . resultad() das verdadeiras authenticas destes tres
· municipios ou sejam de suas 10 seccões, é o seguinte:
:Votos

L<\.rmando Cesar Burlamruqui.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
.'rhaumaturgo de Azevedo .......................... ; ,'
Ãbdias :da Costa. Neves .. ........ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1.168

45
28

· · · · ·No municijlio de Oeiras, .que é dividido em seis seccões,
ha duas séries de actas para as 1', 2', 3', 4' e 6'. secções. ·
Uma das séries, não tendo vindo acompanhada das notas
de lnstallaciio das mesas, não pó de ser apurada. A outra série,
comquanto não me fliVOI'.eoa, P.reen'chepdo os requisoit.os irn-~
~

.

'

.

....

postos pela lei bleitoral, eleve ser apnrnda. 'li npuracão das seis
secções da série legitima dá o seguinte resultado:
Votos

:A.bdias da Costa New~s ........ ..... .-. ......................~
Armando Cesat· But·lnuJ:Lqui. ......................... _

~haumaturgo

.•

,de Azovodo .. ....• ·•• ... . • . . ... . . . • . . . . . . ...

540

231
34

"!i.• actas das· eleições dos munipios do· .Porto '"'logre, em
suas· quatro seeções, e ·de União, tamhem cm suas quatro
secções ot'ferecem em uma sét•ie de ini"J•accão da lei eleilot·al
por não terem sidos obedecidos os seus arts. 81 e !J7, cmquanto que na out.J•a. série este e os demais artigos J'OJ·nm
1:umpridos. Como vicio apontado é insnnavel, l.al como considera a lei, a siírie. vici!,ldu tern ~~ ~m· despt•esada, e deve ser
apurada aquella •CJUe nao tem VICIO algum. Pl'Ocedendo desta
fórma, a honrada Commissão de •Poderes do Senado ,fedet•al
age de accõrdo com a lei.
Nos municípios de Porto i\lcgre e União a apuração orrerece o. seguinte resultado:

it\:rman"do Ccsnr Burlnmaqui ........................ ,.; ,,,,
ThaumaLut·go de Azevr}ciO...........................
Abdias da CosLas Neve:) ..... ·-·~····· . .......................,

Votos

863
. 57
2ft

Igual procedimcnf.o deve ter ·a digna Cr.mnnl~são com a
apurariãO das cinco secçiies do municipit• de l'cdt•o H, sendo
,que nas actas de insla!lacão das mesas consta que nas "l" e 3' a
installação foi feita no dia 20 de ,ianeim ás n horas da man)Jfl,
com- manifesta transgressão ao art. 72 da lei eleitoral, o qua
institue grave falla.
.
·
.
Incidindo uma série de .actas no vicio insanavcl de falla
de transcripção, perdendo assim o caraclc!' de verdadeira auUhentica, como del'ine o nt·L 07, a l1om•ada Commissão deve
apurar aqucllas ·.que, ô"ndn, legues .cm J'.acc da lei, s>io a éxPI'essão da-. veJ·dad" ~>luilm·,d.
.
·
. A elcicão de, Pcdt•o II fol'uece o se~:~uinLe rcsullaclo: ·
· , V6too

.1\:rmnndo Ccsar Btnlnmaqui ...... . _.................;. •.... "••!
(rhaumaturgo· de Azevedo ..................... ··~.:......

!.-\bdias ·da Cosia .tfev_es' •.. ·~· _... ~- .... ; ... ·•..•• "'._ •.. ·.....·.•··-

.

'

8

Uma das sóries de actas presente ao Senado Fede1•al
oomo sendo das eleições das quatt·o secções ·do.· município de :
Piracuruca, estando em r.lcsobcdieni:ia a lei eleitoral nos· seus
· arts. 81 ·e 97, contém vicio insanavel, como estnbr.lece a mesma .
·lei e não póde ser tomada na devida consideru~ilo.
Além deste vieio insanavel, examinando cada seccão de
per ai, são encontradas irregularidades que aggre,vam .as nul.
·
.
.
!idades referi das.
·Na segunda se~ção, a acta da r· .. :ção está as~isnnda unio~llof,e po1· _quatro rne~nrios, o quQ constituo transgressão
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da lei, art. 76 § 2•, que exige a assignaturn. de todos os mesarios c não m~nriona a razão por •Que deixou de assignar o 5"
incidindo, por-tanto, na nullidade pl'evista no art. 88, Na 3'
secção, a lista original de presença dos eleitoms não está devidamente assignada, o •que constitue nullidadc prevista em lei.
Nas 1' c ;,• secções as mesas foram instal!adas, como consta
das actas, antes da hora legal, o que constitue grave irregularidade.
·
Desprezada, portanto, esta série nulla e viciada, examinando-se a outra série de actas das quatro secções, encontrase que as actas das 1" e 2' secções incidem na mesma transgressão do art. 81 e não pódem pelo art. !li ser .consideradas
auChenticas Ii)giLimas e devem tombem ser despr·~zndas.
As secções 3" e ;,• satisfazem aos requisitos da lei e devem
ser apuradas, offcrecendo o seguinte resultado:.
Votos

c<\rmando Cesar Burlamruqui ....... ,., • . . ... . . . . ... . . • • ...
'Jhnumat.urgo de Azevedo.................. . . . . . . . . . .
Abdias da Costas Neves.................. . ... . . ... . . ....... ....

228
27
5

.

Ha tambcm duplicatas de actas para os municípios de
Regen.craçáo e S. Pedro, mns como á secretaria do Senado só
chegasse uma série de actas, que preenchem as i'ormalidades
esseaoiaes da lei eleilot•nl, muito embora Laos actas não me favor·e~am, por amor á orientação que tenho seguido, de considera't· o pleito em face unicamente da lei, peço a apuracão
dellas, desprezando os boletins que me foram enviados e que _
differindo cm resultado do das actas i'orncccwiam sét·io motivo
de suspeita á sua autl1cnticidade. O rcsullnclo ·das sete seccões
destes dous municípios é o seguinte.:.
•'·

Votos
~.IJJdins da· Cosf.n Neves.................................
765

·Thaumaturgo do A~evedo. ... . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Armando Ccsar Bulamo.qui. ................ • •• • ........... ·

124
2<1

.
No município de •Patrocínio, •que está dividido para fins
eleiloraes lim tres sMções, a cleicão appnrcce eom actas cm tri. plica ta na Carnilrn dos Deputados, mas só chegaram á secretaria do Senado duas séries de actas .• A primeira série do nelas
incorre na transgressão do urt. SI, não tendo sido transcriptas
.c não foram transcriptos porque ellas niio repesentnm cópias
authenticas, como se póde concluir do ·comparecimento de
95 o/o do eleitora~o .. Tal porccntag~m é o melhor signnl de que
não houve a ele1cão a que se reterem estas suppostas actas;
.po!'que o compareçimento de tantos ele! tores só é possível no
· papel.· .Accrescc amda {lu e a acta de mstallacão da segunda
se.ccão desta série não menciona a hora da· installacfio, o que
é uma falta~ ·
·
.
Não. podendo ser apuradas as cópias com vícios, devem
sel'. apuradns as auLhcn Li cas que são cópias dns nctns transcri~

..
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ptas dévida c imincdialamcnte apÓs as elcicõcs, como ordena
o arL. 8·1.
A apuraçüo dá o seguinte resultado:
Votos

Ceso.r Burla.maqui.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T·haumaturgo de Azevedo ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:A.bdias da Costa Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~I,.mnndo

232
!l

8

!Ai triplicata tnmbcm apparece na Gamara para o município de 1Paranaguá. No Senado, porém, ha unicamente duplicata. O municipio_é composto de duas scccões. As actas dH
uma série úiio podendo ser apuradas por não estarem de
accôrdo como que manda a lei eleitoral, ainda apresenta na
1• secção uma maioria de 100 votos para Deputados. Compareceram, segundo a acta da 1•. secção, ·125 eleitores que votaram todos no meu contendor Dr. Abilias .da Costa Neves e
que produziram para Deputados 475. votos, ou justamente iOO
a maior do. ma)( imo .legal, em desaccõrdo com o numero declarado ·de cedulns.
Este facto desabona esta série de actas, já condemnada
por vicio insanavel. A segunda série que está de pleno
accôrdo com a lei deve ser apurada, e o resultado é o scp~:
.
.
·Votos

!Armando Cesar Burlamaqui.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . •
Abdias da Costa Neves . ........ ·..............• .....· . ··•i

.

'•

"

.

..
..

·.:.

..
.

··.. ·

..

'

245
55

,
'A:. eleição de Therezina, 'capital do Estado e de um município, pela presença de um grande numero de dependentes
directos do 'Governo, a cujo partido'acha-se '1'iliado um dos
meus contendõres, o Dr. Abdius da Costa Neves, devia corrot•
com toda a regularidade. 'Vereis. que ·assim não foi. •Nem
mesmo certos .da victoria, os meus adversarias politicas deixaram de commetter faltas graves. NãO contentes destas
;faltas, ainda praticaram arbitrariedades .que bem podiam ·ser
·dispensadas, como a da retenção de livros eleitoraes pelo 2•
.supplente do .iuiz substituto qué de posse dos livros não for:neceu as certidões pedidas por alguns candidatos e 'por fis.caes de outros candidatos como consta do documento n .. 29.
IPara Therr.zinu appareceu . duplicata na Gamara. que entretanto não i'igma no .Senado; E como não figura, só a ella
refiro-me para· confirmar o que disse CIUanto á irregulat·idade
. do pleito.
.
.
·
Uma das duplicatas da Gamara veiu acompanhada de
·
títulos de eleitores .iustiJ'icando as votações que constam das
actas das 1' c 2• secções, votações que estão em desaccõrdo
· eom as das netas enviadas e presentes· no Senado .para as
mesmas. scccõe~.
·
·Temos já assim· uma prova documentada da maneira .por.
·quê correu o pleito na capital.
.
Nas eleições das 1', ~· o s• scccões appareceram mais
cedulas Pll.!'a D!lP.Ulill!Qs ~CIU~ oara Senadores, sem ·qu~ a~ act~s
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mencionem este facto, como inipõe a lei, ar!.. 80, letlrn a..
Esta irregularidade constitue motivo de annullaQiio. Elia r•~
vela a balburdia que reinou no processo eleitoral, balburdia
que occasionou faltas mais sensíveis.
Na cópia da acta da 1' secção falta a assignatura dos
mesarios, sem constar o motivo; o ·que torna nulla esta nela
,(art. 88), e portanto nu lia a votação que ella contém.
A acta da 12' secção foi conferida por um ta!Jellião publico de 'l'her·ezina, que entretanto, não a transcPeveu, commettendo assim uma infracção ús disposj(;ões do. lei, art. 97 .
.Os escr•ivães ad-/toe, que conJerir•nm e concer·Laram as
cópias das actas das eleições ela 2", 1," e ü• seecões J'oram
t.res menores, e da 8" foi conferida e concer·tada pelo Sr. José
.Oeocleciano de LimíÍ, sargento da polida do Estado, a quem
foi dada baixa nas vesperas do pleito, ir·r·r.gularidade que
constam dos protestos apresentados ·Ú junta apuraaor·a •
. O documento n. 30 prova que o escrivão ad-lwc da o•
Sr .. Em ii Silveira é ainda menor e por·tanto não possue diJ•eitos politicas, o que torna annullavel a respectiva acta e
por consequencia a eleição.
Não ~conferindo a lei direitos polihicos aos menores, é de
extranhnr· que fossem justamente estes os escolhidos para
cscrlvães ad-hoc em pleitos ele'itoraes, quando é. de espemt•
que taes menores não devam estar !H'c~entes ús salas das reuniões das secções. eleitoraes.
·
Mandando o art. 81 que a nomeação de escrivão ad-hoc se
faca, na ausens:ia de quul~uer ta!Jellião, ao findar a eleição,
al'im de immediatamente J'awr a transcl'ipçãão da acta, sendo.
nomeado e juramentado pela propria mesa, não se compr·ehend·em bem os motivos que determinar·am estas escolhas,
quando se achavam presentes, certamente, eleitores, a •quem
de direito devia esta funccão. A lei não diz claramente que o ·
· escrivão ad-hoc deva· ser eleitor, mas isto se deprehende e
se comprehende. perfeitamente, porque o pr•ocesso eleitoral
deve· corr'er',·e como effectivamente corre, em todos os seus tramites entre os eleitores e os representantes da justiça.
· Desprezadas, portanto, as eleicões das 1', 2', 4', 6', s• e
. 12' o resultado dEI .Tilerezina é 6 seguinte:
,

'.

Votos

!Abdins ·aa Costa.· Neves . .......... ·· .................. .
Armand·o Cosa!' Bul'lamnqui ......................... .
Thaumaturgo de Azevedo ............ · .............. .

'

280
87•

81

.. "~

· · Sommando a volacüo deste município á dos 16 anteriores,
temos o seguinte·. resultado para estes '1 7 municípios:
Votos

Armando César Burlamaqui ............ ·.....•.....• ~. ,,,56&
c'l.bdias da Costa Neves .............................. 1. 762
rrh~umaturgo d.e. 'Az~y~dÇ) ........................... ·~: . :7.74

·.
.....

.

i~O
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Si compararmos este result.n'do, com o .que foi apurado
.pela junta apuradora nestes '17 município~ resalta immediatamente que a verdade eleitoral está com elle.
Si a puração dos 17 municípios que compõem este segundo grupo em iCJUe dividimos as eleicões no Estado do
Piauhy e que acabamos de considerar, foi feita segundo as
actas ,que não preenchendo os requisitos legues, não pódem ser
consideraradas nuVhenticas, o!'fcrecem um resultado que, em
sua mudez, esclarece sufficientemcnte a 'honrada Commissüo.,
O resultado seria:
Votos

Abdias i:la Costa Neves ............. : ................ ,7 .156
Thnumaturgo de Azevedo ........... : . ........ ·. . . . . •.• 465 ·
:At·mando Cesar Burlamaqui ...........••• "' .............. ~ 464

.

·. 1Por este resultado o meu digno contendor general Thaumaturgo de Azevedo está com votação superior á minha,
quando é sabido .que elle e o seu partido só se empenharam
com resolução na eleicão de Deputado, onde obtiveram excellente votação, certos de • nada poderem fazer na de Senador· ..
Ainda mais, confirmando a conclusão unica destes algarismos, a honrada Commissão acha-se em face de um resultado
pam o qual concorre para a votacão do meu contendor Dr.
Abdias da Costa Neves, a unanimidade da eleitorado que se
. apresentou a votar em nove municípios.
Salvo nos da capital actual o da antiga, Therezlna e
Oeiras, centros de vida e animação, onde nossa volacão, minha
e do general Thaumaturgo de Azevedo, foi regular, nos· demais
municípios tivemos ·quer um, quer outro, insignificante numero de votos. ·
Verdadeiramente. só me foi dada votacão em cinco muni'
cípios dos i 7 considerados, incluindo naquelle numero os mu~
nicipios referidos logo acima.
.
·
Sublrnhidos as votacões de :'l1herezina e Oeiras ·ainda é
mais eloquente o resultado, que é o seguinte:
_ .
.

"

.....

~.

'

Voto;

da Costa Ne·ves . ................................ . 5.978
'f.haumatui·g·o de Azevedo ... ·. ....... : ........... ; : . .... . ,2fl5
'A.:L•mando Cesar Burlamaqui .. ................. ; ....... _
30
~-\bdias

· isto é, foram-me dedos 30 votos· em 15 municípios, 'nos quaes
o meu digno contendo1· obtev~ perto de G..ooo votos.
·
:AJ :hom·ada Commissüo, sabendo destes factos, pod~rá julgar• da authentidade d~.s netas que favorecem· extraordinariamente o meu contendor, Dr .. Abdias da Q()Sta Neves.
Finalmente, peco a attencão da honrada Comlnissüo para
o facto de u.m tão grande numero de" áctas conter o mesmo
vicio, a. mesma ·int'rllillj).iio do mesmo. artigo da .lei eleitoral;
que mu1tas pessoas rc-sident.es em um mesmo ou em dive1·sos
logn!•es procedam de modo idcntico, obedecendo á lei,. nada de
mais natul'al, mas que ,procednm de modo identico, guaràando
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uniformidade no •erro, commel.t.endo toilos a mesma

illfracç~o

r\ um facto que t.rnhe evidente111"nte urna detel'minada or•ien~

tacão. No caso pr·esentP, este J'ael.o uuifol'me denuncia que
todas as actas foram confeccionadas S<$undo um determinado
modelo por pessoas indusll'iaclas a pl'oposito, com o fim uruco
'de fn?.er eleição favoravel a um deleJ•minado candidato_.,

São nullas, por incidirem no § t• do art. N6, capitulo
da lei n. •1.269, dr. 15 de novembro de t901, as eleições
feitas nos municípios de:
Castello, Campo .\lnior, Corrente, Caracol, Gilbués, J·er~
menhas, Livramento, 'ligurl Alvrs, S. Philomena, S. João
de .
, S. Ru;vmundn Nona to, Simplicio Mendes e Urussuhy. Em todo' rstes ruuiiicipios ou não houve organi?.acão
, o que nada eonsta na Secretaria do Senado
ou da Camara. nem dos Juiznrln Frdeml r. substituto seccional,
· ou rfe?.-se a organizac;ão em dc5aceurdo eom o que determina
o referido arl. 11G no seu i • paragrapho. Para. que, entretanto, nenhuma duvida paire no .r.~pirito rla honrada Commissão, vou traf.al' de cada municipio isoladamrn1 r . .innt.ando
as provas respci!tivn~ e citando o' viduti iu•uuaveid, 'fallas
graves, irregularidades diver·sas, que accrr.>cem o vigor das
nullidades allegadas, si para tanto ·ror mister.
!A: eleição realizada, si é o que foi, nas quatro seCl')ies do
municiJlio de Casf.ello. r.strí null:l pm•quc ne;;to muni>cipio não
.houve organização de mesas, não tendo sido enviadas as cópias.
n que se t•eJ'crem a lei em seu ar L. 67, § 2". Eu f.enho minhas
duvidas solll'e si houve realmente eleição neste município,
·Pelo resultado que apresenta.
· ·
'
E' um resultado singular •. Foi o seguinte:' .
XII,

1

,,

Votoa

lA·hdins i:la Costa Ncyes ...... ....................,.,r,....r,······ .·.-.·..... 300
Lo\rmando Ccsar Burlamnqui........ •.• • • • ............... toO
Thaumaturgo de Azevedo ••..•••.•.•.,....."'''''............ fOO
'
.
.
· · Esta unirormidade i:le vdlncão é indicio de que não houve
elcicüo; fazr.ndo-sn umn mrlrn distriliuicilo de votos. Iondo
sido mal escoJ,hido os numeras. On ne sent pas precisément
.la ·1•ose, como dizem o~ franc~zes.
.
.·
· •No municipio de Campo ~!nior a eleioão tem de ser annu!lada poNtue a junta organizadora das mesas teve para prcsi·dente o coronel Juvencio Pereira de Castro, segundo supplente
do juiz .substituto federal, existindo o primeiro supplente coronel ·Clemente :('i-res Ferreira, dizendo a acta da mesma Junta
que o Jogar de primeiro 'upplente rederal está vago.
Além desse vicio, que t.ornn illr.gnl a ,junta orgnnlzadorn
das me! as e· por consequcncia as mesa.:; que eUa Ol'lj'llnia~;~g,
'
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nota-se <lUC os supplentes são em numero dP. quatro, em oppôsicão ao art. 41 da lei eleitoral n. 1. 2691 de I 5 de novembro
de 1904, combinado com o art. 10 da lei n. 2.594, de 11 de
,iulho de 1914. Ainda mais, a cópia enviada á Secretaria do
· Senado está assignada unicamente pelo atiudante do procurador
da Republica, não ficando, portanto, devidamente authenti.cada.
Embora bastem taes vícios para annullar as eleições que por
ventura se tivessem realizado nas quatro gcccões de Campo
Maiot•, apresento á honrada Commissão provas palpaveis de
qu<J n~o houve alli eleição a.Jguma, te.ndo estas suppos~s ac~o.s •
. que fi$Uram entre OS papeiS do pleitO de 30 de .1ane1r0, SidO
feitas e arranJadas com evidente desprezo das mais elementares medidas de precauçãO c pruden••ia. Encontrareis nos
documentos ns. 31 e 32 todas as provas ,justificativas das allegações referidas. São provas indiscutíveis, são provas irrefutav<Jis, são documentos lndistructiveis.
O selcitorcs .Qúe sul'frngal'am minha candidatura não
puderam votar porque não houve eloiçijo e correndo ao notaria publico para 1'azerem declaração de voto não o encontraram e tiveram de fazm· um protesto (documento n. 30,
Que teve de ser authenticad'o na capital ponquc o tabellião
local se recusou a reconhecer as firmas que o assignavam. .
Na '•' secção ha differença entre a votar;ão de Senador
e a de Deputado, sem que nada conste da acta, in1'raccão :io
·art. 80, lcttra o. :Ainda nesta ~· secr.ão a installação da mesa
deu-se antes da hora legal.
:A: eleição de Corr<Jntc é nulla, porque lambem ahi não
houve organização de mesas, não tendo .;:ido enviadas as eopias e nada constando' a respeito. Onde não ha mc,tts organizadas de accôrdo com a lei, não póde haver eleição ou havendo está nu lia de pleno direito, art. H G.
Segundo os papeis vindos para a, Camara dos :Depu ta dos,
ha para este município' de Cor•renLA triplicata de actas,. nada
entretanto, constando no Senado. 'l'cmos mais que o pre;:identc da terceit•a secção concertou e conferiu .a acta da. primeim seecão.
·
·
. Igualmente no município de Caracol ~iio •houve' organização de mesas, não tendo sido enviadas as cópias ao juiz. fe- .
dera!, ,iuiz substituto, Senado· c •Camal'a Felerncs, como manda ·
a ·lei. N'cssc município, que está dividido cm duns secções, o
eleitorado, que compareceu, na supposln eleição,· segundo as
suppostns netas, foi unnnime.
·
•
Na primeil'a secção eompareceram ·todos os eleitores alistados, não faltou um !)nico. ·Além disso, o numero de votos ·
Jlara Deputados ó maior de 100 votos ·Que o numero cm·respondente· aos votantes de Scnndor, que foi o de todo o alistamento.
Na segunda secção· Lodos com a excepciio de dous. E todo
esse disciplinado oleitol'ado su1TI·lis-ou a candidatura do .meu·
pontendor Dr. Abdias da Costa N~y~s,.
. . ..
-·

·,

·:.. '

'·.~

; ;·•·.,,;

'.

•'

;11:·~? :.::... 1 -,: 1~...;.::~'_:_ .......:,.!,'-.& ·- ··~·.f.J.:..:.!., ~l~t·.L --'-·~J.,,.,&....:J.J..• .,.__~_,~;o.,.._,~.._~...,.-·

.'a.....

,,
'

SESS,\0 llM

8

Dll MAIO Dll '19'15

Nos municípios de Campo ll\laior e Corrente anteriormente
citados a votacão do me.smo candidato Dr. Abdias da Costa
'Neves foi unanime.
.
,Unanime ella é quasi sempre em mais de 23 municípios.,
Em Gilbués a acta da organização das mesas .está em desaccOrdo com a lei, não men"ionando a votação, o que .quer
dizer não permittindo a veriJ'i"acão da clas~i'ri"açüo dos me:<arios et'fectivos c supplentes, como tet·minantemente dispõe a
lei no § 2' do art. GG da 'lei eleitoral em vigor.
.
Ainda mais, a Júnta ·~rg~nizadora das mesas foi presidida
por Fausto Lustosa, que nuo e ~upplenle seccwnal (documento~
ns. 33 e 3-1), e esta Junta não tifrha supplentes, como se veril'icn da pt·opria acta de o•·s-anização das me.>as. .
E par·a remate, a cópia enviada não tem assignatura dos
m~mtn·us da Junta, sendo, portanto, wn documento apocr)'Ilho,
sem nenhum ralor •.
.
E' nulla a eleição que por acaso tenha sido feiln no município de Jeromenha, porque a organiza~úo das mesas foi feita
de modo diverso do ,pt•e.scl'ipto em lei, nullidade prevista no
n. 1 do art. HG da lei.
·
Neste município, a junta org-anizadora das mesas não considerou· como membros effectivos os '1', 3G, 5", 7" e 9' mais
v.otaclos, desrespeitando a disposi~iio taxativa da lei, disposição
basica de todo o processo eleiLot·al, porquanto sobre ella a~
.senta o direito das minorias, que a respectiva lei .tanto empenho mostra em qum•er resguardar.
'
Na organização das mesas deste município não houve a
eleição determinada pela lei, e sim uma simples escolha, tanto
que na acta de organi<t.acüo não consta a votação dos eleitores
para mesat•ios . effectivos e ·supplentes .
.Só havendo a votação se póde ter a certeza de que as disposições do § 2' do art. · 66 ·da lei eleitoral foram realmente
4lUffiPl'idas.
·
·
Nüo se póde comprehender eleição sem que seja mencionado o numero de .votos obtido pelas pessoas que tenham
sido votadas.
·
· Em Jeromenha foi a junta secretariada por .Tuvenal Car"
valho, que se diz, sem o -set•, ajudante do procurador da Repu. blica e consta da aota ter sido presidida por Jesuino Duarte,
.por ter sido o primeiro a comparecer, o que consta da acta e
está provado com o documento n. 2; da contestação apresentada pelo candidato.Francisco de Moraes Correia.
·
A junta reuniu-se sem supplent;es e. a c9pie enviada não
·
· está assignaàa pelos membros da res~ect1va .Junta, como tudo
consta dos documento~ existentes. na :sec_:etari~ qo .Senado:
· Quando estes mottvos de nulhdade nno satisfizessem, mnda
11 honrada Commissiio tem para considerar nullas as actas das
.9uas SjlÇ_Ç.ÕCS cj~st~ mUI)!cipio a fqlta dl;l tt•ºnªCl'ipçª~' j§tQ é,
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inobservancia ao art. 81', erri combiriaiJãó com os arLs. 8~ e
97, o que Lambem se observa uns neLas da.s duas secções do

município de Livramento.
· No município de Livl'amenlo não podia ter havido eleição,
porque nuo houve organiza~ão de mesas ·nada constando no
Senado. . ,
•
•No munieinio de Jeromenlm o ·Dr. Abdias da Costa Neves
tem votn,nüo unanime.
·
No ae Livramento o general 'I\hnumaturgo de 1\zevedo il'oi
contemplado com 20 votos 1 tendo comparecido quasi a unanimidade dos eleitoJ•es alistados.
Na pl'imeira seccão, que foi
installada antes da hora legal, mof.ivo de nullidade, previsto
em lei n. 2 do ar!.. ·IJ7, compareceram H4 eleitores, para um
alistamento de 122; na segunda o coparecimento foi ainda
maim·. tendo comparecido H 7 para o alistamento de 120, isto
é, só faltaram Ires eleitores. Na lista de eleitores da primeira
secção de J•eromenha, estiio em branco os nomes dos eleitores
ns. 52 e H6.
Em Miguel :Alves a acta de organização das mesas declara
a votação dos memhl'os cffactivos e J•espectivo.S supplentes,
porém, a classincacão foi feita em desaccôrdo com o estabelecido no § 2". art.. 66 da lei fllcitoral, como. se póde verifiCllr
da cópia existente no Senado.
·Na eleição ruJ•a membJ•os da primeira ·Secção fornm mais
votados os cidadãos José Francisco de Lacerda e Francisco
Rufino de Souza, obtendo cada um dou.l votos e portanto Lendo
empafado. . ,
·
De accôrao com o § 2', do citado art. 66, .Jogo que ha
empate, cahe a sorte decidir de modo que um seria mesario
· effectivo e o outro supplente. Não entendeu assim a junta que
ós considerou como el'fect.ivos.
,
. Na olejçüo da 2• secção, verifica-se um caso extranho, qual
o de ·considerm· r.mpatados eleitores que f.iveram deus votos,
I]Om os que tiveram um unico voto. Estes. factos veem tamhem
provar· que a lei exigindo a declaração de vota~ão, para,. ,pela'
·classilficac.ão, designar mesarios e supplentes, foi. de uma previsüo' bastante sabia. Para final, a cópia vindn para o Senado
il um documento nullo de direito, por ser npocrypho niío tendo
assign~tul'Bs.
·
No. mnnic'ipio de Santa Phi!omena a eleir;ão 6 nulln porqne não liouve organwr:nn de me.sas, nada constando ·na Se-·
n~o. ·
·
·
EAte município é. dos qur. l'ol'nccem n unanimidade de ·votação ao candidato Dr. Abdia·s da Costa Neves •.

rln s.

'Jli. suppos!.n elr.i~iln. do município
Joi'io l'lo 'Jlinuhy
é nulln ]lOJ'(JUe a orgnni'-n•.•ilo das mesas foi feita sem observancla do § ·2', do art. Oli ·cta lei eleitoral. Apezar disso a o<Spla ·
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da acta de organizncão é um documento nullo de pleno direiLo
pot• nrro vil· a;signuda pelos membt·os da junta. Neste município as cousas chegara mú. fanta~ia.
O resultado da eleicão é de 1.062 votos para o candidato
'Abdia~ da Costa Neves, unico votado nas novo seccões em que
está dividido o município. Unanime lambem l'oi a votacão para
os D•,putados do paJ·Lido deste meu illustt·e eontendor. b'an:tnRt.h:o como é este resultadp, prodigiosa ~ a disciplina politica
em um centro de tantos elmtoros.
· ·
BmbOJ'R a eleição esteja nulla pelo vicio de origem que é
nullidadc pt•ovista, peço permissão ú honrada Commissiio de
Poderes, paPa demonstrar de modo clarissimo .que esta eleiciio
·não Passa de pura J'antasia.
·
l>ara a presenca de 1. 062 eleitores, deve-se esperar normalmente um alio lamento de 1. 600 eleitores, e este numero
de eleitores deve indiear no minimo uns 20 a 25 mil habitantes, ern um município que se alimentou no anno de 1913,
unicamente com 238 rezes (ve.ia relatorio da :Fuenda, Estado.
do PiauhY), (documento n. '1). Pot· este mesmo documento
verifica-se que o numero de predios da cidade é de 78; ·a renda
do intposto pt·edial é de 931$ não havendo uma unica loja
(!Ue esteja em condições do pagar imposto. (Relatorio da
Fazenda) (documento n. 1).
·
lilste precitado relataria dá a renda do respectivo município de S. Joiio .do Piauhy, que mal che9a a 15 ~onto.s de réis
annttnes, tendo entretanto um grande clcttorado mclmdo entre
os maiores do Estado, c trazendo pal'a o pleito de 30 de janeiro um dos maiores continge.ntes que t<lve o Dr. A.bdias da
Costa Neves. Em pat·te nenhuma do Estado do IPiauhy foi mais
escandalosa a J'!'aude. Dous dias antes da eleição já era conhecido o resultado deste município, publicando-o um dos
jot·naes desta Capital, A Rua, em sua edição de 30 de janeiro
(documento n. :Jü).
.
·
O terceil'o elemento .que annulla as actas• desta supposta
eleicüo ú que e!lns não obedeceram as disposições do art. 81,
da lei eleitot·al.
·
·
· . A nona sacçLío deste município não foi siquer 1!0ncertada
~ çoilferida.
·
· ·
~\s cerlidilP.s Ql,le acomjmnham como documentGs ns.

.. ,'

si e

· 38 esta conLestuçrto pt·ovnm sobejamente que a eleição nas
seis Sücr.~e.<· elo município de S. Raymundo Nonato, estão .nullns,
porQUe 'nulln é n organização das mesas, organizaoüo que l'oi
feita cm. discorctnncia com. o nrt. fiG. da lei. eleitoral, como
consl.n da pt•opria acta da ,Junta orgamzadora •
. ~\lórn desse vicio fundamental, lm outros que impedem
.seja considerada a dita clüil;úo. A . Junta organizadora das
. me•as foi presidida pelo SI', Amadeu Ruhem, 3" supplente sec- ·
ciÓnal qu·e se diz 2" supplenle e ,roi secretariada pot• um a,iu. dante 'ad-hoc du procumdm· da Republica, novidaàe e1~11 em
materla jul'iuicu (doc~\mfilltos ns. 37 e 38).
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Pela acta da ,iunf.a verifica-se que a Commissão ·organizadora que deviu ~er composta .de ste membros e sete supplentes (ar\ • .\•1 da lei eleitoral, combinado com o mt. 10 do
decreto n. 2. 594, de H -VII- 91•1), o(Jra composta de cinco
:membros e quatro supplentes, o que é uma grave infracção da
lei. Ainda mais, como terceiro fundamento de nullidade ha a
oausencia das listas de eleitores nas cópias que vieram para o
.Senado, bem como para a Camara dos Vepu ta dos.
Nas actas de mstallacão das 2' o 6" -seccões, const.a que
o()Slas installaram no dia 29 de janeiro ás 9 horas da manhii,
.em desaccurdo com o art. 72 da lei eleitoral.
A acta da 6' secção ntio tem n assignatura dos mesarios,
sem nenhuma declaração a respeito. E' um documento sem
:valor.
Na 1' scccão ha uma diffcrcnoa de tres votos a maior para
Deputados que para Senador, estando o total cm dcsaccOrdo
com o numero de ccdulas apuradas. Estes tres votos que apparecem para ·mais nu ·l' secção siio,OR que faltam na 5', onrle
se nota esta mesma differen~a pa1•a menos ent1·e os votos para
:Senador e os correspondenws para Deputados;
·
Esta coincidencia de nurnm·o denuncm erro do calculista
encarregado de fazer a dislribui~iio de votos e portanto J'raude.
· Na 1' seccão. ainda, o nome de um dos candidatos par-a
Deputado, o illuslre Dr. José Felix Alves PaclJo(JcO, é escripto
sómente Felix Pacheco, devendo, portanto, ter sido votos cm
separado os votos que teve este candidato, desde que foram
dados com este nome, como diz a acta, de accõrdo com o § 4",
do art. 75, o que não se dilu e as ·cedulas ,Juc continham essa
suppressão dll sobrenome, de accórdo com o § 5", do •n"•mn
artigo, deviam lei' sido rubricadas pela mesa e enviuuas ú
junta apuradora, o que não foi feito.
·
.
·Pela nüo observancia do § 2•, do art. GG da lei eleitoral é
nulla a elci~üo de Simplicio :\l'endes, onde o meu .digno contendor Dr •.libdias da Costa Nev.cs teve ma .v·otaciio unanime.
!Além deste motivo fundamental a elcir;ão é nulla, ponque nulla
é a O!'ganização das mesas, por não ter sido observada a lei,
.tendo sido a :iunta o!'ganizadora secretariada. por um escrivão
do judicial,. em opposição ao que determina o art. 61 da lei ·
eleitoral, devendo servil' de esct•ivüo o aJudante do procurador·
da Republica. (Documento n. 39) • Augmentando a nullidade .
. ·eni que incorreram as eleições nas tres seoçõés deste muni- ·
cipio, o(Jncontrn-se que a cópia da· acta 'da ,iurita organ,izadora
das mesas. está s6mente assignada pelo escrivão que serviu
como secreta!'io, sendo portanto um documento sem valor, não
tendo trazido.'as assignaturas ·exigidas em lei, como provo coll).
o documento n •. 39.
··
·
Em Simplicio Mendes, ·Votou mais de oo 'o/o do eleitorado,
tendo· compal'ecido 13& eleitores na 1' secção c. deixas do de
comparece!' :12. ·
.
·
. . Na se,pnda a ausenç,la !'oi y_Iilcall).cnt!l oito, t~ndo !;OI!IPn~
3 ~J
r.e~.!do ~...
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Finalmente é ainda nulla a eleição realizada na;s troa seccões do município de Urussuhy, porque viciada ó a organizal)ao das mesas que presidiram as diLas cleicõe.s nul!idade prevista em lei, como ,iá temos cit.arlo muitas vezes. A junta organizadora das mesas foi prCBidida fJOl' Antonio Francisco Pires, que não é supplente seccional e se diz 1" supplente e como
tal funccionou. (Documento n. .W.) Alem deste motivo de nullidude, encontra-se segunda nu li idade no modo por .que foram
;:lassifioJados os mesnrios c suppl~nl.es. nflo tendo seguido o
·11l'ocesso ordenado pela lei eleitoral. :\inda lemos que as cópias
da acta da ,iunta orsanh:udor:l enviada p:u·a o Senado, Gamara
dos Deputados e aos ,iuizes i'cde.r.aes da see~.ão do Piauhy, não
estão assignadas pelos mesarios, e. po.rtanto silO documentos
sem nenhum valor. 'l'udo isto consta do documento n. 41.
·
Considerando as secções, as actas da 1.' e 2' não são authenticns e núo podem ser apuradas em hypothese alguma, JlOI'
infrinsirem o· dtsposto no art. 81, da lei eleitoral, em combinação com os arts. 84 e 97 •

•Como verifica. a ·honrada Corrunissão nenhuma affirmativa

foi deixada sem prova .. As nullidnd~s apontadas são as consideradas pela lei e quasi todas assravadas por desrespeito á
mesma lei.
·
Cingi-mo aos factos, citando-os e provando.
SubOl'dinei minha opiniii.o ao critet·io da lei. Deste criteria legal não riie arredei em caso a.lsum, fosse-me ou não
favoravcl 0 resultado.
NãCl creei hypotl~escs, não discuti doutrims, acc,~if.ei o
que manda a lei, não procurando interpretal-'a, Onde notei
inobset'Vauoia de lei, condemnei e para augment.a.t· a forca do
julgamento adduzi pequenas considerações corno elemento.
complementar, qu-e permitte suppór, pr~sumir, o que deixo
ao espiri.tu imparcial da honrada Commissão.
Despresadas as cleicõrJs destes municipios, nulla.s, d~
picno dtreito, nito havendo nenhuma mais ru considerar, es- .
tamos ·em condic.ões de obtBI' o tota.l rnnLhemt\t.ico que por
si. o por si unicinnente diz CjU!lm foi o elflit(} no ]Jleito do 30
•le janeiro do corrente onno ·e portnnt.c q\llml de.ve. ser reconhecido como legitimo representun~e do ·Estado · do.· Piauhy,
para a Alta camara :Fed,e·r:tl.
.
. Para .obtenção clestr, total que i11ddca o Senador. eleito,
temos duns parcelli(IS; u provenif:noo do prirnoko ·grupo de
eleicões incontestadas e a do segundo grupo, ue· eleicões onda,
não houve dup!illata de actas.
Sommadas as duas temos ·a sorn!lllai to~.ri.l. · 'A:s rcferid~s
parDellas düo o seguinte resultado, para a primeira·::
VatoS

:Armando Cesnr Burlnmnqu i ..................... .. 1.983
Abdins da Costa Neves ........ : .................. . 2.209
817,
:I'hnurnaturgo de 4.z~v~do ............•........ , .. .
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Para: a segunda :

Votos

~<\rmnndo Cr.snr Burlnmaqui ...................... . 4. 56'•
Abdins da Costa Neves .........................•.. 1. 762
,774
Thaumo,turgo die Azevedo ..............••...•....•

í'!:

somn1~

•

destes í:lois resultados í:lá:

Votos

1\i'mando Ccsar Burlamaqui •. , ................... . 6.547
Abdi;n,s da Costa Neves ................. : ...... :-'· .. . 3. ü'7l
ThaumaLut•go de Aoevedo ..•.••.•••.•...•........ · 1.501
ltesulf,ado que confirma a, nffit•mativa QUe VOS fiz de ter sidO
eleito Senado!' pelo Piauhy na eleicão de 30 de janeiro
passad·o. ·
A honrada Commis.são de Poderes do Senado Federal,
chamada a pronunciar sua decisão sobre o ploil.o el·c•itoml dfl
30 de .i•aneiro no Estado do Piauhy, não errará snnccionando
o resultado que apt•esenlo e que fundamentadamcnlc demonstro corJ.X'sponder :\s eleicões legitimas alli havidas.
:Assim é rigorosnme·nl.e em face da lei. Distinguido como
so acha o qua •l legal do qne m1a se reveste dos preceitos
determinados em lei, a. honrada Commissão póde ainda, para
vigor:~r sua conviccãQ, descer ás ptesuin!l~ões ou fn'ler suppasicõcs com os elementos que incidcntr.mente forneco quando
me ·refiro a. ·eertos detalhes do piei lo. Quêr em um caso, quer
cm outro, ella encor:tm a, provas rcaes de quEl , o resulta,do
apresentado por mim é o vcr.rl:ndeiro.
•N'ão fosse o receio que alimento de cansar espírito do
nobPe Relator das eleicõr.s. do Piau hy e fatigar' a honrada
Commissão com apreciações c a.rgumcntos, J'aJ•ia ·um cxamP.
minucioso do pleito, desde os seus nnl.ecedcntes paliticos atti
n pressão exercida. pela GovcPno da !Mnd<> (documento n. :l2),
e Pl'ovari:a á sacicdad•c· que n minha vielot·ia é. legitima., col'·~espandendo ao anccio cm que se encontram os meus coesta.du~nos de verem-se livres do Governo, que, de iü10 pura eá,
vem, t11ahindo o honroso passado do pequeno e nobre Piauhy,
com o máo exercício do poder, que. a morto lhes d<Ju, nnar~
chizando o Estado para melhor firmar seu despotismo.
· l~mbora armdio de aeuusa~í'ies, ''e,jo-me na necossidaclo
do fornccar, nprov·eHando es~e feliz ens0,io de minha entrudtl ·
no scenario polilico da Republica, quo ~Judei a croar, aos·
aJ•chivos do l'3rlamento Nacional d'ocumentos que são at.tes"
ta dos energicos e vivos de que ru alma piauhyense ·ainda não
pet•deu as energias cívicas com quo s.e debate com· o direito
pela liberdade. Taes documentos, oriundos do. vigor de um
;~rupo d<e mocas que não receia nem· teme em uma ter~a onde;
se~undo o Govemo, ma ln r não é crime, (documento n. 43),
· provam as condioí'ies infelizes ·em que viv·e uma população
OPP.I'OSR colhida llll~ mni!JRS de um poKlkll' nrbif.rn·~io,· E' que
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~ brilh~~Le concur~o que clia. prestou á minha legitima.
aspJmcuq, :;uiJI•n;;nnclo mmha enud1rlrd.ura senatorial, confiando que núo vin~uem nn. eapilal rl~t Republica, no seu mais

prova

el·evndo poder po!iLico, as usurpações do seu direito.
Certo de que O· Senado Republicano não mata.rá esta derradeirv. esper11nca. que nindn. rcsla no Piauhy livre confio na
jusl.içit da minha causa, que é a causa. da. realida,dll eleitoral
·e da boa pra.tica, dos costumes politicas de uma verdadeira,
dcmoeracin.
Rio rJ.ry .Tuneiro, 26 de abril de 1015. - Armando Cesa•:
Burlarnaqui.
Defesa de diploma apresentada :i Commissão de Podere& do
Senado Federal, pelo canclidnto eleito e dipomado Al!dias
da Costa Neves
'

r
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'

Assumindo o governo do Piaulli a 15 de .iulho de 1900,
encontrava o Dr. Arlindo Nogueira apenas o l<lng-inquo rumor
da lul.a que embnt•ar;ara a admin-istracão llayrnundo AriJJJ:l'.
A colli:;ação. orgamzada para a combater, desorganizara-se soll
n inl'luenciaide forcas dcsprrsivas internas, reduzindo-se ti pe~
queua faccüo que ;;0 dtamou Partido Legalista. Mas, roto
mesmo não l.inha ·a cohrsfio necc~·saria, a disciplina, a su~~eo·
tfio de uma poderosa vontade directora para residir, rle sorLc
que desertou das urnas cm o período q.ue se estende de 1\1,00
a Hl06. Differenciado, cntret.anlo, do partido sil,uacionistn, agia
á sombra de um regímen de larga tolcrancia, emquanto seus
chefe;-, tudo predispunham pum a possibilidade de um con·
graoamento.
Nessa situação encontrou-o o advento. da lei Rosa e Silva.
QUe, si não o alterou, desper'lo.u· adormecidas esperanças. J~' as·
sim que. ao passo que o parl1do no poder abandonava o lerr.o
á representacão da mcnoria, o desputava, o chefe dos legalistas, Dr. Joaquim An.tonio da. Cruz.
..
Ora. corrido o plRilo, com todas os garantias para a livre
manifcsta~iio das umas, sem protestos nem rcclnmar;ões foi.
csl.e O resultado verificado [lC!a junta U]l\\l'UdOI'Il (!11Ul'ÇO di)
100tl) :

Partido si luacioni:•ta:
' p·1res . ··. ............... · ............... .
Joaqulm·
Arlind'o Nogueira .. : ..... : . .................... .

João Gay·oso • .•.•.............••...............

Ribeiro Gane alves ....... · .... · ..................

. 'l'otal d-os

\'O lo~ .......................••

.....

Votos

10.270.
9.1150
9.'173.
~ 10

30.112

·''
. ·.. '.
.,.,·.',

''
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Par·lido opposicionista'
Joaquim Cruz ........... , ..... , , , . , ......... , ..

7.260 '

De onde se mostra que. por esse tempo, os elementos do

opposi~ão no Estado 11ão reprc~·cntnvam, qL\anW.ativamentc, o
ter~o. A situacão levara ás urnas 10.037 c citorcs; a opposi·

cão 2.460.
Em dezembro de 1007 morre o Govemador do Piauhy, Dr.
:Alvaro Mendes. ~l.'odo o Estado indicou. AnilHO de Abreu para
~ubstituil·o. E o congraçamento. pacientemente preparado.
realizou~se, fraternizando todos os elementos políticos cm B
eleicão do saudo;.o parlamentar. As mesmas causas, entretanto,
que .hayiam. motivado a dr.spersüo. do r.ongracament.o de 1808
perststiam. Impedindo a cohesão dos elementos formados em
redor do chefo do ex~cutivo.
A organização da chapa de representantes feder.acs apres·
sou o rompimento. Nenhum accàrdo foi pn~sivel quanto á :-e·
natoria. Deu-se permissão. ao partido pará se manifestar. E;
1afinal, foi este o resultado da ar~u1·acão (marco de 1009):
Parbido situacioni;•ta:

'

Votol

'

Ribeiro Goncalves ......................... ·.......
Coelho Rodrigues ...... ,. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.230
5. 075

Partido opposicionistn:

'

.

Joaquim Cruz ...................................• .
2.457
r~. novamente, se vô ouc, ainda em i909, os elementos que
tenho oh amado opposicionh.tas, para os distinguir da outra cor·
rente, não alcanr.avam o tere o dos suffragios que esta levou. ás
urnas.
Graves successos vã0 abalar, p:orém, •O Estado. Tenta-se
a creacão de um Partido Catholico. Trava-se forte polemica
entre •O clero e a mac·OI!aria,. •o que fávorece a fundação da
Uni1io Popular Nesta se 3Ciulhero quasi !iOdos. os vultoll re- .
presentatiVtOs da oppJosiçiio, E, .agitando ·a bandeira sagrada,
em nome do .Dous e da rcdempção politica dos piauhienses,·
.surge violenta opposicüo a Anizi0 · de Abreu.
·
. ·
Approximu-sc o pleito prosidéncial. As forcas vão meilir-se. De um lac\o, " marechal Hermes da Fonseca, presti~iado pela situacão. Do outro, !luy ;Barbosa, com ·o prestigí10 1
do seu grande renome. A União apresenta.. os por um aspecto
ma'is impressiommte: um, era o candidato maconico, representante da seita condemnr.da, ameaca da implantaciio di) ·militarism'o; o outro, o candidato cathoolico,. expoente maximo
da · intellectualidado I.JI•nzilei ro., symbolio. gloriotio .dos ideaes
civilistas. A propaganda so fazia ao calor de um enthusiaSJiliO
ardente. sob as mesmas snrantias, sem di.stinccões no asseb"llrar. ás ,duas t;o;rr.ente.s plena liberdade de' acção.• E o pl~I~CI. ·

/

'
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foi dos mais disputados. Eis, porém, o que a junta apura<Jora verificou (abril de 1010) :
Votos

Marechal Hermes .... ~·· '•' ~·~ '•1 !•~ ·•.• ··'•To'.•!•:o. o •• o··. o, •• 12.613
Ruy Barbosa. o o.• • .• o •• o o •• o ••• .o o,• o· •·o.• o o·•. ·~·~h.,. o.•• o,o••.. o1•1 2.579
E• evidente. portanto, que, ainda em 1\HO. a opposicão,
·n•as vesperas, appoHando para a paixão politica
e para a religiosidade do povo. não augment.a ra o coei'J'ieienle
do &eu Pleitorado. Accrescendo que. no resultado da votação
de. Huy Barbsa, se devem pt·ocurar fuclores diversos-os sufr,·agoios da União. os dos que votaram por um impul;;o de
ac!mirar,ã 0 pessoal, os dos que o fizeram Clamo p!'IOlcsto á
candidatura lJUe entendiam ser uma amea1;a de predomínio
da clatiSC militar nos desLinos da. Republica.
'
A campanha, f10~·ém. se fizera, cada vez mais, acce~a..
Alimentada pelo O A)JMtolo, que prégava, nbortamente, a revolucão, oontinuada n 0 pulpito e no confissionat•io, visando
erguer as massas em um impulso reivindicador de suas
crencas, procurava oht.et• urn refluxo favomv•.'t da opinião
e organizar, detinitivaml)nte, o partido que teria de dar combate á situaçã,o (\ominaute. ·
.
.Estava-se na phase mais aguda desse movimento quando
se organizou nCl Estado o Partic\o Republcano Conservador
Piauhienso (junho de i!lHl. Era oecnsiiio prorlicia a uma
maniJ'estJaciío de !'orca. Teve-a a sit.uucão, vendo-sP abrigarem, sob a nova bandeira, todos ;os elementos de tradição,
'a quasi unanimidade do eleitorado do Piauhy. 'l'eve-a no
apoio dos rept•es!lnlantes do Estad,o nas qua~ Casas do Qonst·esso ~- .exclusao, apenas <lo Senador Rtbe1ro. Gonçalves cujos amigo,s, no emtanto. o deram, tomaram parte na qelnvonnão. de junho ('1911), lhe discutiram os estatutos e acceitar·a'm tOS n1oldes que lhe foram impressos.
..
Approximava-se a ele icão pura <:.overnador. Era impossivel consultai' e satisfazer as aspirações em conflicto, Estava imminente uma scisã.o.:
·
Realizou-se.
Pelas bases d0 P. R. C. a esQolha. de candidatos ao Go.,
verno do Estn(lo compete á convenção. F;oi convocada para .
1!!· de outubro (i!lH).
·· . Compa!'ecem Mi dr>lfl~ados. E. por votacão nnanime, são
· escolhidos o .Dr. Miguel Rosa e o coronel Raymundo Borges'
para ?oyernauor .. o Vice-~av.ernadot· •. J?os H membr~s da.
eomm1ssuo exrll'll Lrv01., :1 nuuoi'rn se man1Jcsta. logo, aceettando.
essa indicaçiíro. Divergem. tres dos membros. Abandonam o
· pa1•tido. 'l'ambem 0 · aband•onam a familia Cruz e os amisos
. · do Senaoor ·Ribeil'o Goncul ws; que. juntos á União, indicam
outra chapa ..
cF!mquanto se p~oduzia toda' essa agitaç~ 0 na iiapital, diz
·um contempot•aneo, os municípios do interior se mnnlinho.m,
na sua qnasi t(l{.alddnde, !'i Ais :í mniol'in rla commi,q~ão.
executiva ~o partido, o rCJJt•ovuvam n dissidencta politica que·
reorgani~nda
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alguns dos seus membros lin.viam promovido, recusando obodiencia ás deliberações daquella maioria c da oonvcncão. Si
exceptum•mos o elemento ~o Dr ..ToaQuim Cruz, antes mencionado (meoos 0 coJ•oncl Emygdio Frcil.us, que preferiu
a~"inr as cand·idnturas Miguel Raso. c Raymundo Borr;es),
vcrifirmr·,mos que. do nnl.ign par·tido govel'nisJ.u, apenas se
destacou, n 0 J~stndo, um elemento de valor que foi o coronel
Joiio Ribcir.o CSonçalves Filho ... »
«E' certo. accrescenta. que pequenos r;rupos cm Porto
Alegre, Campo Maio;:; Picos e Oeiras tambem dissentiram: mas
os elementos eleitoraes de que disr,unham os r.hefes desses
r;r·upo~. são tão insignificantes que, de fórma alguma, pesariam na decisão do qualquer causa poliLica. nos proprios municípios, menos ainda no Estado.•
E continúa:
~Da rcpresentanão federal apoiaram francamente as
candidaturas indicadas pela convcnr;ão de 12 do outubro os
Senadores Pir•os Ferreira ·e Gervasio de Briito Pa8sos e os
Deputados Felix Pacheco e .Toão Gayoso.
Apoiavam ns cnndidaturns ·oppostas o Sr.nador Ribeiro
Gonçalves e o Deputado .Joa9.uim Cruz. O Dt>puLado Alvaro
.Mendes se manteve estranho a lula,)
.. ,.
E adeante:
«Nos ~oncelhos mnnJCJpaes e,ra. extrnórdinaria a maJOrJlJ.
do Partido Con~crvador. Em todo o Estadoh apenas cm Amarante e cm Bom .Tcsus a opposiçiio dispun a de maioria nas
·
respectivas municipalidades.»
Antes, p·orém, da eleição governamental, iam defron- ·
tar-so, nllvamente, os dous gr•upos. A pmpar;anda era intensissima, de uma parte. c de outra. Para candidato ;\ senatoria
a. opposir;ão indica o Dr. Coelho Rodrigues, r.cprcsentante de
uma J'amilin numerosa e iilust.ro; 'alheio á politica .miliLante,
mas intimamente Jig-ndo, pela tradição de serviços e lutas
. anteriores, a mais do um cl:cfe do P. lt. C.
Effectuam-se a& eleições. E a junta aJrura este resultado'
. l(marco de 1012) :
·
.
· ·

P. R.-

. Senador:

C~,

Marechal . Pires Ferreira ...~.... ·.··.~. •'i'í"• • ....... ,·. •i
Deputados:
Dr. Joa~:~uim Pires . ........ ·....,., ,· ....... ,· .. ~ ... : ..... .
Felix Pach·eco .. .......... , . , .......... , ....... .
. Dr .. João Gayoso ................ , ...... , ...... .
Pr Raymundo ArLhur· ........ , ................ ..

Votns

11.248

9.491'
9.030

·g:ots
7.803

35.430

'

.
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Dr. Coelho Rodrigues ............... : ..... .
Deputados:
Dr ••Toaqujm Cruz,. ............................ .
Dr. Anlonto Martms........................... .
;

'

5.659
5.l15

10:774

.

. · Orn, deixando de Indo os suffrai:ios obtidos pelo candi. dn to da opposil;ão á senatoria, que avultam pelos motiv<Js apontados, tomando-se cm <:onsiclerar,ão o total dos votos para
Dl'putados. em uma chapa. e em outra, vê-se que ainda a
opposicionistn não alcancavn o terço. E isso ficou demonstrado, plenamente, afinal, com o reconheciment!> de todos os
candidatos do P. R. C.
·
Entretanto. os acontcr.imentos precipitam-se. Eleito Governador do EsLacl·o o Dt•. Miguel Rosa empossa-se (I de
,iulho de ·19·12), entra em 1';la~ões com as autoridades centracs·
dr: Republica e rl·stnbr•leee u Ol'Ul!lll eon,;litucional 110 Piauhi,
abalada por algum tempo. As ultimas cspcrancas desapparecem. O desanimo invade n opposif;ão. Seus chefes retiramse do Estado, um a um. E um epilogo tragi•co fecbr. o cyclo
da campanha: a onze- do dezembro (i 912) é assassinado, ás
rlez horas do dia. em plena rua, o ma,ior do corpo de policia
Gerson Figueiredo. A' noitr., são empastelados o O Apostolo
c n Cidade de. Therezina, jornaes opposicionistas. Dous dias
r!epois snhe, para ficar au~ente dous nnnos, o padre .Toaquim
Lopes, que .fõra a alma sinistra do movimento. Ausenta-se
o Dr. Elias i\lat'Lins. chefe da <União Popular•· Despersa·se,
desta fórmn, o directoria da Colligncão, desapparecem os orgãos de seu pensamento e, licenciados seus eleitores, entra o
Piauhi cm um esl.ado de repouso que perdurava quandQ, !'aiJooondo .o· Deputado João· Gnyoso, é eleito o Dr. Antonino
Freire para o substituir. E tão grande em o desalento da opvosil!ão que,. npresr.ntando o Dr. Odylo Costa para concorrer á
vaga, apenas l~e deu S~G votos, ao passo que o candidato si.
tuacionJsta obtmhn 12.832 (20 d.e dezembro de 191'3~ •
Pois bem. Foi nesse esqtdo de disperstio do partido
adverso, que se tentou reorganm>l-CI, coordenando-lhe os elemento& e filiando-os ao P. R. L., que acabava de ·se con§titu.ir,
Mas sem cohcsão, som condições de homogeneidade e· disciplina, biparUa-se logo depois,nas vosperas do pleito de t de
r01arco de ·1914, suffrngando n <~União Popu•lar:o a. chapa do· P.
R. C. - Wei!CilRinu Bra.z - Urbano Santos; P.mq.unnto o p·,
R. L .• levava ás urnas n chapa Ru.y Ba·rbosa-'Al<Jlredo E!M.
. . SuJlfrasnndo os. :mesmos nome-s que o
R. G.. não é pos·
sivel conhecer o contingente da votncfio da «G'nioo Popular•.
C.onhecc-se o do 1'. R.. L. Subc-so que, !l\l!l ,f;r~L.i! ~ GJ.to muni-
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c_i;pios do EsU\llõ,. sílmlinl.~ ('111 rln!c compareceu ás
E que, em eõ.ses. a fll'OJJUI'!:ÜO foi a se~uinle:

.

J\lunicipios
rA:marrac.ãl() . ............................ ~ •..
:t'... ppa.rccida .............................. .
lA Jto ... f.. on-gá. . . . • . ..•.....••••...•••••.... . ._
Burit.y dos Ijopes . ....................... .
Jlatalha ........................•........
íi'Joz~iano .....•..•.••....:.•...•..........
Jaicós .... ~ ............ , ............., ... .
~Parnahyba ............................. .

!Regeneração. . . . .......................... '
S. Pedro ................. ~ ............... ·
'l'herezina .................... . :. ........ .
:Urussuhy ·· .............•.•.....•.........•,

mnn~.

P. R. C. P. R. 1••
252
321
231
241

2i2

410

6.'18
li63
3fH
:!86
4.'12
1!ol

28
I
9

2~
4~

60

1t

149
1J
71

71}
12

Somma dos suffragios .................... .

4.:nt
503
E a desproporção é maior, porque a votacão lotai que se
.
:verificou foi esta:

M7en cesta tl Braz ..............,. .....:.· .. •.•,,. .•...•••....•

i(J.J•bnno Sanbo..s . ... ·I• ••••••••••• •I• •• ,•••.•••••••••

,contra
.
.
1Jiuy .Barbosa .. ............ · ................ "' ..... .
:A.lJ'redo Ellis ................·~ ••... ; ..•.......... ...

14.092
14.122

503
495

Duas eleições se rrmliznram. depois, para preenchimenlo de
tres vagas .ma Camnra LP.gislnliva (25 de abril e H de junho
de 1014). E .~óment.e o P. R. C. despulou-ns, elegendo. sem
· compe~idor; seus ·candidatos...
·
Essa s.i•luacão se mnnt.ém até junho, quando a familia
Correia abre sei são no P. R. C. Mas, é insignificante o contigrmle que arrasl.a. Leva parlA dos municípios da Pamahyba e
Amarração, onde conla no p1·imeiro com a quasi .unanimidade·
oo· con·celho, no segundo com a sua maioria.· Conl.a ·mais. cOul
10 .presidente do concelho ~de Bala lha. Dns 35 communns restantes, porém. toda~ seJ•vidas pelo telei;:rapho, ao eonh~C~l'em.
a dissidencia. lelegrupharam. pelo Ol'gão dos ·concelho~ e do•
direetorios locaes ao Vice-Governador em exercicio, coronel·
crtaymundo Borges, ao D1·. í\tiguol Rosa. á commis·são executiva
E'm Therezina e. si me rcc01·do, ao· preclaro' chefe supr,emD
· ·do .P. ~H. C.. general pj.nhei,ro Machado, .PI'Oleslando-lhe~
apoio e condemnnndo o dissidio (dol'umenlo n. 1) emquanto a
· representnç~o federal, com exclusão nponas·do Senador Ribeil·11
Goncalves; · llislimando, embora. n perda dnquellcs elementos,
~.onrava seus com.promi·ssos, ficando no posto que a sua lealdade lhe marcara.
Sommados · esses elementos a oulros de natureza ante~
jpessoal· que poliLica, n dissidencia não retirava do P. R. C. ·.
dous mil sufft·a~ios, como se apurou nas eleicões 1111 imas. ·
Continuava cohc~o o disciplinudo om redor de seus chel'~s•. '
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Pouco a pouco. aliás, tinham vindo inf.r.grnndo-se forcns
despersas que ..antns. engJ·o~;o;nvn.m n c•nJ'h:'lll.fl dn ;;lJnifto Ponu ..
lur:>, o que diminuin, em muito; a impor-toncin do dissidio. l~m
abr·ll de 1914, o padre Benedicto Por·l.clln, chefe p~estigiosn d~
'«Uniii.O>· em Campo-Maior adhcria no P. R. C.; em Porto Alegre,
:. prestigiosa fumilin Honor·aLo Felix, representante genuintl
do pm•l.ido adverso da communa, lambem ndherin. Em pf.,os,·
o elemento Joaquim Leitrw-Ben,jamin Siqueira continuava.
como sempre, arredio, ap:indo sem compromissos. Em Ocir·ns
., chefe opposicionista cor·onel Alnno Bcllezn, unico ersp.ir·Ho
director do seu ~;rupo, adoecia gr·nvemente um mez antes da;.
cleicões e fallecia, logo depo·is, sem ter podido orientar seus
.amigos...
·
. Assim. emqunnf.o a família. Correia se afastava, outros elementos se integravam no P. R. C.
Aliás. no ponto de vista da politica piauhycnse, pouco
influía ·a scisão, por'Que, mesmo sommada ú cUnião~ e ao
P. R. L., essa colligaçiio não al.tingiriu ú metade dos suffra·
gios que o P. R. C. póde, sr.m gpande esforço, reunir:
Torne-se para termo· de comparação a eleiciío ult.imn: afastado
o resultado de dous municipios e o de cinco secções de outro.
alcancei, no computo da junta apuradora, 14.1•27 suffragios,
no passo quP. o candidato apresentado pela scisão Correia, e,
na vespera dns eleições. pela <União Popular», obtinha 2.491
não alcançando o candidato do P. R. L. mais de 1.352 ...
E' um resultado lo:;ico, que,, sem contestação possível. se
impõe, depois do balanco que venho de fa~er das forcas polit.i·
.,as do Estado nos ullimos quinze annos. MosLr·ou·se nelle que ..
em o periodo de 1900 a dezembro de. 1914, sómenLc uma vez
a opposição conseguiu ver triumphar um candidato seu; um··
Deputado, eleito pelo voto cumulativo e sem competidor, porque a situacão.abandonara o terço ú representação da minoria.
Mostrou-se que. em esse período, ,iámais a opposiciio conseguiu levar ás urnas o terco do eleitorado siluacionista ...
Orn, é essa mesma opposicão, desfalcada de elementos;
· tripartida em ,grupos viscr.ralmente antagonicos e hostis, que ·
.apresenta- •não um, mas dous canl)idnt.os ú senatoria e pretende que um .~ outro triumP.harqm COQt~a o do P_..' R. C•. I ·

.
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A LOGIC'~ DAS Al'RESENTAÇÕF.S

:. :A fraque?.n. dos grupos que ap!lesenLnram candidatos fi
senatoria. em opposiciio no do P. R. C., contém-se, aliás, claramente. na ·sua indicacão para Deputados. E' assim que o
P. R.. L. apresentou um candidato para Senador, o general
Thnumaturgo de Azevedo, e apenas um para Deputado, o co.ron.el Coriolano de Carvn1!1o e Silva. A scisão Correia fez o
.me.smo: apresentou o commnndnnte Armando Burlamaqui parn
Senador e o Dr. Francisco Correia para Deputado. Ora, so, ·
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brelevn immedintnmcnte umn observacão: quem póde eleger
um Sennclor· póde eleger, pelo menos, dous Deputados, com os
recursos do voto cumulativo. Si apenas um candidato á depu ..
tacão é indicado, é porque al~m não vão as forças de quem o
indica ..
A média dos suffrngios levados ás urnas pelo pa,rtido situncionista JJO período que balanceei t\ de dez mil. Cada .uma
das facções que apresentaram candidato á senator•ia devia con·
tar•, certo, attingil-a. Attingindo-a, ou approximando·se-lhc,
disporia de 30.000 votos. Fõra·lhlls possível, nestas condições,
eleger dous eandidatos :i d!)putação .. E o que se não compi'<!hendt), porque é absurdo, é que, podendo fazei-o, .não o fizessem.
·
·
·
O facto é de tal. modo evidente que, por si mesmo. se de.monsti•a. A ap.r·r.~enl.a~rto, pois, de. um sô candidato á dep~taciio,
pelo TJartido que se julga com ·elemenLos par(V eleger um Se·
nadar. não é circnmstancin que se despreze. Registo-a ...
Outro facto que me.reee reflectido é o tempo que decorre
entre a ap,resentação o a eleição do ma·is votado dos meus t~om
petirlor·cs, o commnnclante Burlnmaqui. Sua candidatura foi
lanr;adn. pela imprensa, cinco dias antes do pleito. (Correio de
1'/u?>""'"i""· n. 102, de 25 de ,janeiro.)
l'íúlura) do Pia'uhi· dahi se ausentou o brioso' official do
nossa Marinha de Guerra hn mais do 30 annos. Pe>r isso, notavel peJa competcncia . prol'issionnl entre seus mais rligno.i
companheiros, é, infelizmente, r:omplctamcnte desconhecido
no seu torrão .natal, excepção feita de tres ou quatro dos ·men•·
bros de sua illust.re família.
· · E como não foi, não é. politico milirtante, e, desinteressado das cousas piauhycnscs. nem mesmo relações epistolares
mantinha ali; como nas causas que o Estado pleiteou nunca
sua influencia se fez sentir, como se estava nas vesperas {la
eleição e nenhuma propaganda se fizera em redor do seu nome, não podia o eleitorado conhecei-o. sufl'ragal-o, preferil-o
a quem, domiciliado ali, relacionado estreitamente. com· todos <JS chefes loeaes 'da situar;ão, vinha ha inui:to. dispondo elementos para fazer de sua <1andidatura a resultante de uma
aspiracü<~ popular..
.
Nestas condicões, t.elegraphando o commandante Burlamaqui, em meados de janeiro proximo findo, a ~eus .parentés
·desembargador Joiio Gabriel Baptista, barão de Cnstello Branco e coronel Antonio Ferraz, solicitando fossem, 'no Piauhi, <Js
padrinhos de sua candi<lntura, excusava-se o primeiro dizen- /
.. do-se compromettido com o mnrecllal Pires Ferreira e com· o .
Dr. Miguel nosa. recusavam-se os dous ultimas com o justQ
fundamento de que tardiamente a.pparecera, E,, como. insistisse, estes dous novamente lho telegrapharam dizendo que,
· para evitar aborrecimentos e despesas inuteis, aguardasse ou· ·
tro ensejo, .DCiis que, além de tard·io o apparccimento do sua
•candidatu.rn, o candidato situacionista ei•a muito popular o·
P!!SI~nt~ Qrcstigiado. ConLimmncto. porém,· a insistir, conS!l•
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guia que a fam ila Correia o n,presenlas·se. ll:presentou.-o cinco
dias antes dn eleiefio (v. CoTreio de Thcrezina. n. cit. doe •.

n. 2) publicando, não um manifesto, não um artigo, qualquer
eousa que dissesse dos talentos e serviços do candidato. mas o
seguinte expressivo documento:
<Chapa dn acisão do P. n. C. Piauhyense:
Para Senador da Republica. capitíio de fragata Armando
C. Burlamaqui, militar. res•idente na Capital Federal;
Para Deputado Federal, Dr. E'l'anci~co de Mora~s Correia,
advogado, residente ·na Parnahyba.~
'X chapa vem na sec~ão ineditorial. •Nãa a precede, corri
relação ao cpmmanuante Burlamaq\li, uma palavm si-quel' ..
:E' a simples indicação do seu nome, da sua patente, do seu
domicilio. Nada mais. De modo que a ignorancia do eleitorado,
no tocante a essa indicação de ultima hora, se não desfez.,
Tão pet'lo do pleito foi seu nome apresentado, ·tão pequeno interesse de.,pertou a arresentação, que, sendo S. Ex ..
urn estranho para sua terra, não houve amigo, parente, admiradO!', correligionario, adversaria, inimigo, que escrevesse
quatro l.inhas !\_seu respeito nessa vespera apaixonada de uma
eleição em •que se decidiam altos interesses do E:;tado e do
partido dominante. Recebendo-o ind1fferenca glacial. Ninguem
o applaudiu fóra dos limites de acciio da scisiio Correia e de
uma parte da c União Popular~. INinguem o combateu •. Fez-se
em redm· a conspiração do· silen~io. E, desconhecido antes,
continuou· S. Ex. desconhecido durante as eleições e depois
dellas- o que não impede que se julgue o preferido do eleitorado e, suf'l'ragado pel{\~parte de um todo, se considere triumphante sobre este. Para obter isso, não teria necessidade
de. manifesto, de reclamo, de apresentação. E o seu triu.mplw
é mais estrondoso, porque o insuspeito 'Dr. Francisco Cone ia
e o Dr. Lucr•ecio Avelino, em protestos que subiram á Camal"n,
sustentam que o clwfe da «União Populai' >, D1·. Elias Ma1·tins,
agiu de: mãos dadas com a situação que o teria favorecido.
Si.l'oi assim, a. •União» negou o apoio ao commandante Bur.Jamaqui para o dar ao candidato situacionista tendo aquelle
·sómente os votos da família dissidente. ·
· Ora, de ·confissão que ella prorl'ia faz (Municipi·o, n. 42,.
de 20 de março de 1915, doe. n. 3) seus amigos e correligionarios só vol.aram em quinze municípios. Diz:
·
'é, .• Na época de submissão e nvacalhamento que atravessamos, ó animador registrar que em quin:e localidades dD ·
Es~ado o pleito correu livremente, havendo protestos em algumas dellas, poN)m, por infrac1;ões ás disposições legaes relativamente ao processo eleitoral.» E enumera-o>, com os
seguintes conceitos:
. c •Manda a justioa -consignar que em Tllere:ina, itma'l'l'ação,
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correu com alguma gni'nntin para os nossos correligionarioB,
que conseguiJ•am sul'!'mgar os nomes dos nossos candidatos
.:Armando Burlama.qui e Francisco Correia.»
E, adeante:
«Assim, apenas em 15 localidades do Estado puderam, ad.versarias e correligionarios, concorrer ús urnas •.. ~
Isso era escripto 15 dias depois da apuração; quando. o
. Dr. Francisco Correia, que, a fiscalizara rigorosa. e minucio-~amente, estava na Parnahyba. E' bem de vêr, pois, que o
. 3tunicipio se refere ao resultado veri1ficado na junta apuradora.
Refere-&e e acceita-o. O seu interesse é, portanto, immenso,
poJ•quanto é um adversaria quem, espontaneamente, em um
impulso de sinceridade talvez pouca reflectido, o proclama e
o invoca.
· Vetiamos, então, qual a votacüo apurada para mim e para
os meus competidores nesses collegios.
.
·E ii-o:
Abdias Armando Thaum.
Municípios
1 Therezina . ........ ·.... .

2 Amarração .... , , . . ... .

3 Parnahyba ............ .
4 Livramento............ .
5 Regeneração ......... , .

6 Oeiras .. ............... .

7 Simpli"Cio Mendes ...... .
8 Batalha ............... .
9 Burity dos Lopes ...... .
10 Urussu,hy .............. .
H Vallenca .............. ..
1.2 ~castello .. ............. .
1·3 Santa Pohilomena ...... ..
1'4 S. Raymundo Nonato ... .
. 15 Gilbués ............... ..

705
14'•
550
211
i,G5

51,0

. 365

203

335

287
585

300

209
191
669
14

160
20

184
24

231

34

61

2
40

82
29ç2

100

'100

386
632

1,79

1. 81,9
6.193
880'
Sommemos . ........ .
· Nestas condicões, e o proprio Dr. Francisco Correia, responsavel directo pelos destinos da candidatura do commandante
Burlamaqui, quem Mfirmn, em o ·jornal de que é redactorchefe, que: ·
·
·
··
.·
: a) so houve eleicüo regular· em quinze muilicipio$;
b) ~u tive 6.193 suffrngios contra :1.81,9 do ·commandante Burlamaqui c.880 do general Thaumnturgo de Azevedo.
Confrontemos, porém, ·outros. algarismos.
:·
Emqullint.o o candidato da «União. Dr. Elias Mar~ins. nl·
canr,avn 7. 702 votos, o candidato do P.. R. I•. , coronel Coriolano ue Carvalho, 2.512, o candidato da dissidencia, Dr.
Francisco Corr~ia, 5,1,~3 - l!lvnvn o P. R, c, ·Piauhyens~
,,
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~9.622 votos ás ~1rnns. Levava-9s. e ruio ele(Jia seu candidato
:•. s~natOI:m; eleg1.a-o (pura uma vaga) o P. R. L., elegi n-o a
~ISS1denc1a Corr.emlll Cada um desses grupos, por si, tinlm
1orç~s para eleg~r um Senador - o partido situacionista ni•o
as tmha :- mu1Lo cmhOI'n pujante e disciplinado. 1\lais. Do
;prot·esto mserto na neta geral verifica-se que os opposicionlstns presidentes de concelho que i'unccionaram na junta
apuradom (eram quatro) representando o pensamento do
P. R. L. e da scisão - colligados, á ult.imn hora abandonaram o candidato civilista general Thaumaturgo de Aze.
vedo, para affirmar que os eleitos, realmente, foram o commandante Bur!amaqui, o coronel Coriolano. de Carvalho e o
Dr. Francisco Correia. O que quer dizer que. emquanto o P. R. L.
elegia um Deputado, mas não tinha elementos para fu?.er
triumphar seu r-andidato á senatoria; emquanto o P. R. C.
elegia dou.s Deputados (pela propria conclusãQ dos collig-a.
dos) e ainda não dispunha de suffragios bastantes para eleger seu candidato á ·sennl.oria, a dissidencia Correia - que
apenali fazia um Deputado, elegia o Senador que apres~n
tara cinco dias antes do pleito! E a surpresa 'desse resultadC>
cresce quando, pelas. afl'irmações da scisão, se confronta a
votncão do seu. candidatC> á senatoria ~om a do seu cnndidn to
á deputação e 'verifica-se que a differenca entre os dous nf..:>
• chega a 500 sufrragiDs - dé onde a conclusão de que um e
,. outró se elegeram por voto uninominal, com um desprezo
soberano pelos favores do voto cumulativo! ...
Tenho acc.entuado, mais de uma vez, nesta exposição, como
circumstancia merecedora de registo, o !'acto de, tratnndo-~e
de UI'Q piauhiense desconhecido em Stln terra., ter sido sna
candi11atura apresentada pouco antes das eleições - quando
nem tempo havia, quando não houve tempo para o recommendar. E est.a :ohservacilo impõe-se, ao se saber que o seu
competidor, o candidato do P. R. c., tem um tirocínio polit.ico de dezcs~te nnno~ rm o Estado, nelle reside, foi um dos
advogados mais fervorosos de todas as causas em que, até
ngora, o Piauhy sP ~mpcnhou, tem relações mantidas affecluosnmente com' os chefes de mais prestigio nC> sei;I.üC>, conta,
entre elles, com dedica~ões sinceras, compr,ovadas, ·e!ficientemente, em mni~ de um ensejo. A importancia da observação resnlt.n, sobretudo, no se !!Ccentuar que. desde ,iunho pr-o- .
ximo findo, o nome do cand1dato do P. R. C. é lembrado
insist~.ntemente. ·para n composição da chapa do )?iauhi, ~.
em redor dello. se faz generosa, constante e activa. propn~
ganda.
.
com effeito. Em ,iunho e. ,iulho de 1914,. mais 4e don~
. terços dos directorias Ioc(l;es rio P. H. C. piauhyense tcl••gl·nphnvnm, ou escreviam á Commiasüo Ex•)•:utiva, em Thcrozma indicando-me para um dos r•epresoutuntes do Estndn.
TÍnha' o mesm'o gesto, em um impulso expont.:meo, quasi ·unanimemente, a Camnl'n Legoislntivn. A Noticia, na capital, f\
01'tlem ·na Pnrnahyba; o L'ibe·rtador, ·em Amarante;' o Popu. lar
Floriano; o Aviso, em Picos; tornavam-se os orgãos
•·
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dessa propaganda que, durante seis mez'es, seguidamente, insistentemente, continuou.
Ora, 1\ crível que, assim prestigiada a minha candidatura
e postos os termos em que surgia a do meu competidor e o
apoio que mereeeu, triumphasse elle - maximé, quando e
o proprio Dr. Francisco Correia quem conl'essa no seu jornal (Mu:nicipio, n. · 1,2, ciL.), que seuti amigos e correli·
gionarios só compareceram ás urnas em quinze municípios,
niio o tendo I'!! ito em 23 restantes?.

rrr
1\S · EI.EICÜES DA CAPITAL -

PR!M!C!AS ll CoNCLUSÕES

As eleições das capitaes teem; sempre, alto valor significntivo rmno expl'essiio das fot•ç.as que se medem. Ali se levanta o quat'lel genet•al das opposiçúes. O meio é mais largo.
A instrucção, mais disseminada no seio do povo. O exame·
dos netos administrativos, mais severo. A critica dos moveis
no querer e no agit•, apaixonada e impetuosa. A observaf;iio pessoal, feita através de senl.imentos muita vez desorientados e aggressivos.
'
· .
Tudo isso engrossa as correntes .adversas nos partidos que
apoiam os .representantes do poder.
;, .
. O povo, em regra. submette-se á autoridade de seus di~
rigent.es. 'J?olera-a. Não a acceita. Recalca, npenu.s, em o· in~
timo, impulsos mal contidos de rebelliiio, cedendo ás in,iun •
cções da acção coRrcitiva que lhe ,\ impo~to. ·
Dahi, nas multidües, esper.inlmente nas que teem · a
cultura necessaria para ler, compara!• e rel'lectir, assignalado pendor pat'a a opposiciio.
As multidões das L'11pitllcs teem, essa .cultur11 em grúo
muito mais desenvolvidó que as. sertanejas. Estít cm contacto eom os poderes constituídos. Conhece-os. Estuda-os.
l~' maia sujeita que out~11 qualquer, nessa ap.reciação, ás illu.sões e desillu~õrs. Cede mais facilmente que qualquer outra
ús suas l~ndeneias de revolta.
'·
· Depois, mesmo nos Estados onde a fraude domina, as
eleições ·da capital correm, em get•al, com r.elatiV!a regularidade. ·São mais rara.• as violencias e compressões. A fiscalizacilo é ampla. Hn. meios efficnzes de .reclamaciio e protesto.
1E, nisto, encóntr~-se outra razão para que, .a h i, a. corrente ·
opposic!cinista seja maior que no interjor.
·
·
·
Nestas condioões, é justo que. me detenha apr.eciando o.
·' :'Pleito ,em Thcrezina, para tirnr as conclusões que compo1·Lu •.
· . ~eve (30 de janeiro de 1915) e!'lc rcsuiLndo: .
. .

..
Numero das seeções

~
·"C

..0
<

-

t• secção ••••••••••.
2• secção •• ..••••..•
a• secção . ..........
4• secção •.•••••••••
secção ..••••••••.
6" secção ••• ; •••••••
7• secção .•• : •••.• :.
s• secção .••••••••••
9• secção . .. ~ •••••••
toa secçãc •.•••••••.•
·ii" secção ••••••• : •••
t2• secção •••••••••.•

s•

éo
:3 :...

lol'
"'g

r.5 -

~

:-a~
:...8 .:....,:.

~E-4

58
. 7-l,

66
58
68
51
52
58
58
48
61
53

Q

u

16
16

29

fi
fi
17

5

6

t5

!9

t7
17

16

-

Deputados-

Senadores

13 f5
16 I 20
17 23
19
4
28
5

.S
,...
.9

~
......
-

6\le
:!
<
c

72

72
81
62
71
53
63
93
64
4!!
65
68

·-rll

='co
C" ;..,

::!;...-

o-

~

28
46
37
37
48
26
36
26
40

3i

36
35
.

351
49

~

·[::1

I\"

~~I

42

(l.l

u

88
63
73

41
49
39
29
41.

77

5l
72

·-8 ..,,
.,:I

"' !:a"o

'9l

;-o

o....

o

20
it:!

211 H
30
6
2i

30
3i
16
26
19
18

2~

69
61

38

72 '33

19

Observaçoes

:..

27
30

33
45

'

.::'"'"'....

6

i7
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lD

o

Uma ccdula em bi'anco para Senador.

:.:"'

12
6 Sele idem idem.

27

I

30
2i

3

O>

o

"':.:

9

>

w 6 Uma idem idem.
51 13 Uma idem idem.
tO 16 Uma idem idem.
12 . 3 Uma idem idem.
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Eis a votacüo:
Senador:

Votos :
705 I

IAbdins Neves .. , ...... , ....... , ..... , .............. .
tAr1nando .................................. , ...... .

2091
1GO
12

Thaumatmgo de Azevcdu ........................... .
Em branco . .......... , ............................ .
Um eleitor deixou de vofar para Senador.
Deputados:

i

Votos

Elias ............... , .............................. ·
Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832
815

Co1·iolnno ................. : ...... ; ... : . ...... -......

304
299

.Toaquim Pil't>ti,.....................................
Felix Pacheco ...... ,·, .................... ,_,........
Cot·t•êa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R. Arthur . ........ ·~· . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485

42~1

103

Desde logo deve adenntar que n fisenli1.nçiio foi rigorosissima, acompanhando a eleição os can!lirlatos FranciS.,LI
Corrêa, Elias Martins c Abdias Neves, ·hav9ndo em todas as
seccües l'iscaes dos candidatos. Coriolano de Carvalho, Thaumat.ur.go de Azevedo, Raymundo ArLhur e ·Armando Burlamaqui.
·.
·
.
Accrescentei que sómente em uma se~;cão, a primeir·n,
houve protesto-cont.raprotestado pela. mesa, .~nanimemente .
.Em todas as demais secções, o pleito correu sem o menor
incidente..
•
.
. . .
Disso invoco dóus testemunhos insuspeitos. 'Depõe, em.
primeiro Jogar· o Cm•reio de· Tl!erezina, orgão do opposicio- ·
nismo rubro di? .Piauhy.
·
Diz elle (edHorial ele 10 de fevereiro de 1915)'• ·
.<0 pleito de 30.- Correram admiravelmente livres n.~·
eleições federaes de 30 . de Janeiro .ultimo, manifestando I)
eleitorado, pelo menos neste municipio, a mais perfeita liberdade, rompendo a submissa pcia desse partido ..• que, si ainrla
tem uma maioria insignificante •.. ~. ·(Documento n, .3 A),
•
o outro depoimento é da. Gazeta, -cuJa neutralidade é ·.~o~ ·
· · nhecida .. Diz, edição. de 3 de" fevereiro ultimo: (Documento.
n.3B.)
.
. · ·. .
.· « ••• Em ']Jierev.ina decorreu o J,lleJto com toda a ordem,
·sendo crescida a concorrencia de eleitores ús urnas .•. ~
Ora, tendo havido protesto :apenas em uma secção e por·
motivo futil" (deixar de votar um eleitor na chapa opposi. cionista), nenhuma reclamacüo, ou protesto, tendo feito· os.
candidatos· que pessoalmente, fiscalizaram a eleiclio; dcponclo
sobre a lib.erdade que .reinou, sobre a regJJlaridade do pro~<esso
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ielcitor~tl o orgão radical do opj'losicionismo piauhyense e uma
folha de neutralidade ,i.tímais posta em duvida, é lkito tomar

{) pleito ahi realir.ado para o t.et•mo de t:ompat•ação mais favoravel aos partido;; adversos ao P, R. C. piaubyense.
Tome-se, Confrontem-se os sul'frngios que obtiveram os
candidatos á senatoria (Abdias 705, Armando 200, 'l'haumaturgo 160). Verifi~a-se que
705 = 200

+ 160 + 336

isto é, que a votacão dos meus deus comnet.idores, sommada,
é ainda inferior a que obtive em 336 sul'l'ragios I
E não escapou essa diJTerença ao jornal da opposi~ão.
I:rocurando explicai-a, es~revia (ed. ~it. de 10 de feveriro):
« •.• Nota-se uma differença entre o candidato officinl e
os dous da opposicão de 337 votos a favor daquelle (devia escrevet• 336 sul't't•agios.) ~las, é preciso que se diga que isto
·não quer dizer .g·rando maioria do partido govemista, não.
Duas ~ansas primol'diaes para tal contri!Juirarn: Primeiro, o
·smndc numero de amigos e admil'adores pessoncs que, enlr>'
nós, ~anta o Dr . .Abdias Neves. E, por este lado, elie leve eerca
de '150 votos, nunca menos. Votos de seus amig0s, e não do
partido. Em. segundo legar, o Sr. .,ommandanle Armand(>
Burlamaqui UJl1'esentou.-se, já dcmasiarlarnente ta'l'rle, quando
não e'l'a mais possivel se fazer um.a campanha. actlva.~ ·
A explicacão, no emtanto, ~ pouco procedente em a primeira de suas causas primordiaes. A '150 não sobe em There-.
zina o numer·o dos amigos que me deram o concurso homo~o
de sua amizade parlicular nas ur.nas. Subisse, porém, e ainda
a somma dos sut'l'ragios de meus deus contendores seria inferior a dos que oblive do. parlido, havendo para mais uma
dii'J'erencia de 186. E, assim, ainda· rião se resenle a pu.ianca
do P; R. C. piauhyense deanle das duas facções advm·sas.
pois que teria eJle apresenlado um numero de sufl'ragios
egual â som ma dos desses grupos e mais 186. Si, em parle,
procede a explicacüo, é no registar o apparecimento da candidatura .Armando, «ilmnas·iaclamcrrte tartle, quando não era ma is
passivo! se fazer uma campnnha activa,» De modo· que, não
S0\1 eu, .iá agora, quem ·alle.ga essa cir.cumstancia. E' uma
testemunha· maior de toda. excepção.
· ·
Estas observações feitas, sc.ia-me permittido affirmar que,
·si essa era a siluacüo das for~as politicas cm Thereziria, diversa não podia. ser no interior do Estado. Fõra um contrasP.nso pretender que o oleit.orado da opposição representas~o
pouco mais do 50 .o/o do elcitomdo situacionista em .a capital
P 1I1e J'o:lse suj'let•ior no sertão. No. mais t'avoravel das hypo·
theses, a proporção seria guardada. .
O P. R. ·C., l'ez, alil\z, na junta apuradora uma vigorosa
mani!'estncão de prestigio, que plenamrnte demonstra a proQedenoia rlesl.a .conclusão. Vinte e seis presidentes de conselho municipal funccionaram na junta: vi'llte ~ dous filiado>
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ao P. R. •C., tres á scisiio Cori'êa e um no P. Ri,. I. Esses pre- 1
sidentes. são eleitos por maioria de co!i~olheiros'. Contando comi
,aql!elles, .contava meu pal'l.ido com. essa maioria. E de prova
ma1s eloquente. de confronto ma1s esmagador não precisa.
Nova rmanifestacão de for.ca, deu-a, entretanto, o P. R. C.,
na organizar,ão dae mesas eleitoJ•aes fcderaes .. Em Therezina,
a opposição comegu ia fazer apenas um mesa.rio offectivo e
1dois supplentcs em cada secção. No inlcriol', nfio obte·ve ·mais.
!Sómente em duas seccões de .Taicós e PicaR e em as da Parnahyba e kmarracão conseguia, a opposi<;ão maioria nas
mesas.
Pois é essa opposicão f.l'ipartida, suffrn.gando dous candidatos á mesma ·vaga, que enfrenta o P. R. C.
IV
. • DO PLEITO Á FRAUDE OPPOSICIO:'>IS1'A

'

Poucas vezes cercou-se um pleito de tanta publicidad~ .. ·
Dois dias depois dellc, o Co1~·eio de 1'h.crasina inseria os rcsulf,ados parciar.s de Thcrezina, Parnnhyba, Floriano, Amarante, Oeiras, Barras, Campo Maior, Plldro II, Jai.cós, União,
Piracuruéa, Pc1·iperi, Jeromenha, Amarracão, Simplicio M~n- ·
dcs, A,pparecida c Batalha (17 municipios) incluindo nesse
computo a duplicata de Amnrant.c, favoravcl ru chapa Armando- Corrêa. Esses resultados eram expressivos cm· relacfio aos candidatos á senatoria:
VlltOII

I

·:\bdiD.s .......................... .- ............... . 6. 218
~\rn1ando

......... , ........................... :. , ..

1.855

.ThaumaLlirgo ...................................... . 1.156

Por esses dados insuspeitos, pois, nesses 17 munieipios,
-onde se acham os que deram votncão. maior ao commlmdantR
'Rurlamaqui .(.\marracão e Pnrimh·Yba), a minha votaciio n
'llperior á sua em perto de 5.000 sul'fi:agios. Não é o jornal.
official, não. é uma folha offi~iosa que o consigna: ó. o orgão
. da demagogia vm·melha de mmha t.errn. O mesmo de que o
Dr. Francisco Cor·r~a se se~ve, para, na 'duvida si manter:í a
posiciio {j.Ue seus resultados lhe dor~m, manifestar receios d~
uma subsl.iti.Iicão do authenticas feita corn. ·o fim do o prc.. judicar. Escreve elle:
c ••• O que,. porlém, ainda esl.â incubado é que, por isso
.. que os resultados conhecidos pelp lelegrapho ainda faz'm
l!erigar a eleição do feliz prefer1d~ (refe-se ao Dr, P)has
Martins), se pretende mandar subst1tu1r, talvez, autheotiCas•.
·por outras feitas depC!is; par:1 ausmentar-sc, em alquns colle··r~ios mwnimes (o gr1pho é mP-u; S. Ex .. confes~a que o
P. R. c. dispõe de collegios unanimcs) a votaçao do Dr.
Eliau, (Con•eio de T/Lerezina, edição citada;).
I
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:At.é ahi niío cogitava .S. Ex. da multiplicação miraculosa
de suffragios •para o seu candidato ú sen11toria. Só mente depois lhe arudiu isso. A ignor·aMia do result.ailo em outros collegios, a csper11ncn de permanecer em o quarto togar na ordem
da votação, o conti.nba;m..
Mas, cmquanto procedia desta fórma, o jornal Municip'io
de que é proprictu.rio e redactor-chefe, dava (n. 37, de 26 de
fevereiro) telegrammas de Amarrac.iio, Oeiras, Tberezina. Pi_l
racuruca, Pcriperi, .l:l/D.tat.ha, Rogeneracüo, Simplicio Meodrs,
etc., com resull~>dos identicos aos divulgados no Carreio de
Theresina. e Diario do Piauh11 . ••

A 2 de feverejJ•o sabe o pJ·imeiro numrro do Diario rln
Piauhu, orgão offir.ial dos poderes do Estado e publica,· dis-

criminadamente, por· secc.ões e candidilLOi, o resultado da~
eleicões em Therczina, Florinnno, .TeJ•omenhn, Apparecida, Pe;riperi, Pira;curnca, União, Simplicio ~lendo>, 1\ege.neracão, I.ivramento, Campo Maior, Bai'J·as, Oniras, Amar·a1JI.o, .:\ll.o Longá
l(tclegramma expedido cm Campo Maior, Pr.rh•o Ir (lelegramma
passado em Peripcri), S. ,João, Amal'l'acão, Pamahyha, Picos,
·PoJ•to Alegre (·telegmmma cxpcclido no Brojo), e Jaicós, 2~
municípios, o qual li o seguinte:
Senador:
Votoa

!Abdias .......................................... . 10.002
IA:rmando ........ : ............................... . 1.945
770
Thaumaturgo ......... ;, .. , ...................... .
50
Joaquim· Pil'P-S, ..........••........ , ............ ... .
6
JOl'!'C Fonseca ........................ ·............ .
5
·lllanoel Cardoso ................................... .
2
Arlindo Nogueira ................................. .
Thomaz de ..t\.reia. , .............. , ........·........ ,

1

Deputados:
it\ntonino ..... , ... , , .............................. t0.237,

· ~elix . .' ... : ... , .- . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Jo!lqulm P1res.. ....................................
Elias ....................................... , . . . . . .
. ·Francisco Con·· ., .. . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .
·Coriolano . . . . ... . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R.. Arthur . . : . . :· . . , , ............... , .. , , . , . . . . . . . . . .

8. 009~

8.3181

5. 353:
3. 833
1.571:
264'·

No. dia 3 publicava novos telcll'!'ammas com o resu !Lado
de Miguel .~:lves,.,Batalha, Burity dos Lopes, Urussuhy e Valença (cinco muniui.plos) ·. A .; publicava o de Jaicós. A 6, ·
.o de S. Pedro. A 7, o de Castello e Patt·ocinio. A 10, o de
IBoni Jesus.
· ·
· . Nesse. interim, a Gazeta, folha, que, já vimos, n.ão soffre
'suspeição de officiosa, ou parcial, dava, cm suas edi~ões, rP.sultados que coincidiam, sem discrepan.cia, com os publicados nu
Diario do Piauhu. Dava-os l.ambem a Noticia. E nem o Corfl'e'io de TheresitJ.q, nem outro qualquer jornal inseria resul:tados di:versos oú con~estava os cm divulgacão. Era o accdrdo
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unanime no regist.ro do pleilo, afastando a hypotheses de uma
tentativa de falseamento da manifestação das ut·.nas.
L\ fraude, pot,ém, choealha, cedo, os CI'Otaios ridiculos.
Vencido um dos candidatos, niio se submeLI.e r\ derrota. Diz
para aqui, • que a sua votacão lhe assegura plena victoria•,
pelo que hu o plano de adulterar a votacão- aleivc que
determina esta .r.xplicacão do mario do Piauhu:
«A accusacão, diz ellc, é absolutamente infundada, si não é
uma mysLificacão grosseim destinada a exploracõcs fuLUl'as. A
demonstração é simples. Desde que principiaram a chegar•
telegramrmas do interior com resultados parciaes, o. Diario tio
Pianh-11 entrou a publicai-os, dando, discriminadamente, a
votacão de cada candidato, por municipio. A·ssim, o primeil'o
uumcro que sahiu, depois das eleições, publicava· o result.ado
d•J .?.2 municipios, um por um, candidato por candidato. Como
pretender adulterar resultados contra o Dr. Corrê a, ou r:ontra
quem nucr que fosse, quando se cercava o .pleito dessa pu. blicidade? ... E neste caso, como ninguem contestou esses
J•esultados. porque o Dr. Corrêa não publicou. ainda seus
tetegrammas. não deu, ainda. detalhada ou englohadamenlP-, a
sua votação'! Jornaes sympathicos, tem o Cm•reio de 1'hel·esina c a Ga:ata; por que se não serviu delles para nos dar a
- ?.... ~
•
sua vo t acao
_
Era Jogico e irrespondivel. Si os resull.ados om circulacüo não exprimiam verdade- por que os verdad<üros não
vinham à· tona, antes eram trancados a sete chave&?· Que
interesse. havia em os esconder, quando sua publicacão, se
impunha como ~onlesl!l;r.ão e como protesto? Para que os
,,ccultavam, quando, sobre nüo l1aver inconveniente· cm sua
divulgação, se pcrmittia, publicando-os, o conft•onto e o exame
de uns e out.ros?
Mas, nem depois disso appareceram. Entretanto, as provocacões para a sua publicacão se tornaram· insistentes. Na
edicão de 7, o Dim•io do Piauhu estampava· este suelto:
« Hontem encermímos o caso da po.çsivcl adulie1•ação de
votos do Dr. Francisco -Gorrêa. Entretanto, o nosso activo reporter pôde ainda saber o seguinte, que é de grande importancia: declat·ou~Ihe o. redactor da Noticia, tenente· Candido
Gil, ter dirigido um pedido verbal ao padre Lopes, representante do Dr. Elias Martins e ter onde recado uma. .carta ao
I> r. Francisco Corrêu, sob te as recentes .êlcicões fedoraes,
pedindo-lhes· e .com.promette-nrlo-se a p!tlllicar o resultado da
votacão, segundo as int'ormaciles de cada um. Sahindo a· No·
. ficia ·na quint.a-t'oira, pela manhã, o seu redactor pedia~lhes
que a. remessa das informitcõr.s chegasse até· quarta-feira, ás
10,50. Ora, até lioutem, sabbado, ;\s 5 horas da tarde, não
recebera aquelle redactor inl'ormaciio alguma de nenhum· dos
dous .•. •
Ató aqui, nenhuma conl.estar;üo apparecera ·'quanto ;\ votação conhecida do commandante Burlam aqui, Ninguem a
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puzera em duvida. Causou, por isso, não péquena surpresa
este telegramma dirigido a'O Pai: pelo Dr. :\!a rio Baptista,
primo elo commandante BU'rlamMiui e nomeado correspondente do brilhante matutino nas vesperas das eleições. Eil-o :· ·
« THEREZJNIA', 7 -E' o seguinte o c.,ultado con-hecido
de 30 municípios: para Senador, Armando nurlamaqui, 8.607,
votos; Abdias Neves. 6. 30·1; Thaumaturgo d" Azevedo. 2. 915.
:Para Deputados: Francisco Corr~a. 9. 53~ votos; J<Jaquim
Pires, S. 815; Elias, 7. 712; 'Fclix Pacheco, 8. 2:35; Antonino
Freire, 6. 304; Coriolano de Carvalho; 4. 6'13; Raymundo Arthur, 2.'1-l•~L»
Era a primei.ra vez que, em <J Estado, appareciam resultados outros da votação conhecida. Nenhuma duvida podia
haver de uma tentativa de fraude, concertada criminosamente
para mystificar a opinião publica. Devia molivar e motivou
uma reacção energica.
Em a edição de H.l (o telc;;ramma se divulgara a 11);
occupa.va-se delle o Dim'io do Piauhy, escrevendo:
iQ Dr. !llarío Biaptista, primo do commandante Burlarnaqui, nomeado corresponden d'·O Pai:, expres~amente para
fazer a propaganda desse candidato, ltlm telegra.phado. mandando resultados fantasistas da eleif:ão, favoravel ao atludido commandante. Insistimos até aaora .iunto aos carulidatos
do tcrço-PRL., «União Populan, scisão, pedindo que, ·si
teem. 1·esultados diversos do nosso, os publiquem, fazendo-os
conhecidos. Nenhum satis{e:. Os unicos resultados conhecidos
c publicados aqui são os que demos. No Diario do Piauhy
se abeberararn todos os nossos collegas que trataram da eleição •. O que se vm'i('icou, aqui, se publicou c ninuuem contestou, foi que, em quanto o Dr. Abdias Neves alcançava nesses
municípios ·13.378 votos, o commandante 'Burlamaqui não·
obtinha mais de 2,•480 ,. E' isto, o que se sabe. A votação
passad•a; a0 Pai.:. é falsa. Tiio falsa, que só j'Oi conhecid(c cuo
There:ina pelo telegramm!l vindo do Rio e que estampámos
hontem.» ·
·
Deanto desta local, o Dr. ·Mario B•aptista, publicou, a: 15.
no Correio de Theresina, uma· carta onde se leem estes lopicos
expressivos:
«Eu· poderia negar a. pa,ternid'ade da noticia que o Diaria
de hoje diz ter eu .transmil.tido, !eiCS'I'aphicamente. para o .
Paiz. sobre o resultado das eleicões ulti·ma.mente re~Jizndas;.
todavia, não o fac;o. Cost.umo assumil•, sempre, a rcsponsabilidadre dos a.ct.os que pratico o não sará desltn. vez que a ella
fuja; aJ)cnas não posso permittir que acoimem de falsa a
. minha notici•a.. «Ha valiosos documentos que. em tempo, serão exibidos, pwra provar o que adeantei.~
· · Nesbns condições, os famosos resultados não foram public.a,dúS, antes, espontaneamente; nfio o fo~run. quand<J, insis~entemente, exigiu o Dia1•io a sua publicnc;ão; não o foram,
Vol, D
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quani:lo os solicitou o rlli:lactor ân Notic"icr., ncssonlmenle e em
carta; niW o J'ol'.um, depois que os e.ommenl.tu•ios qu·e o teleSJ'Íimma do Pai: provocou. E, premido nela nc~es;idnde de
explicar-se, falliiL o correspondcnl.e da· l'aiz pum l'ev·elur· a
existencia ignorada de documenlos t"!lliosos, cuja ex h ib if•fio
.em tempo seria feita I

•

Não se lhe pedira tal exibição. Pedira-se coisa mais
te•rra a terra e ma.is simples: a ind icacão d,os municlpios
.Que ha.viam dado aqueHili votação e como l'ôra conhecida. E
~so elle não satisf.ez.,
aproposito, escrevo o Dim•io cm 1!) de rcve!'ciro•:
.•O oorrcspondleul.o do Pai:, Dr. Mario Baptista, primo do
commandante Armando Burlamo.qui c principal camp•cfio do
sua candida.tura, no Piauhy, telegt•aphou .:lquclla J'olhn di:wndo· l'er esee com mandante obtido 8. 607 ·~ui'J'ragios pa·t·a.
S~nador, •emqun.nl.o o Dr, Abu ia~ Nnvcs sú conscguir•n. 6. 304.
O D'iario contesl.ou esses msu!Lados dizcndn que ain.rl~ nfio
houvei\1. ql\lem imzesse em duvi(ht os rosu!Ln.dos que pub!i~u.
pelos qua1es ,a, maioria do Dr. Abdins N'evcs sobre o commandante Burlamaqui é superio·r· a on~e mi 1 snfl'ragios e altcstando que nenhum jornal publicou resultados outros .•. Eru
re.~posta, o Dr. Mario Baptista,, em carl.a que vem no C01'1'r.io
ultimo. assumiu a autoria do telegramma do fJaiz e <liisse que
não fallara á verdade. O que não disse, foi onde o commandante Burlamaqui teve aquella vot.ncão•,,. quacs os municioios,
e como a conhecera - desde que nilo constava houvesse leleg:rammas, ou cartas. nesse sentido e a imprensa silenciara ou
só se referira aos nossos informes.»
.
Entretanto1 ainda depois desta local, o propagandista o
parente do meu illustre competidor. ·continuou fugindo a pre. star os esclarecimentos que ·ahi se pedem, pelo que me dirigi
em carta ao coronel Antonio Ferraz, ao . harão de. Castollo
Branco e ao desembargador .Toão Gabr•ieJ,· a quem o meu com. petidor procurara para o lançamento de sua candidatur·a. Seus
parentes e amigos, um dellcs meu adversm•io. o testemunho
·não podia. nem deve ser acoimado !le suspeição. Pedi que mo
:respondessem o seguinte:
·
·
1•, si h~vendo o commn.ndanlo Burlamaqui lhes tclegra.pbado, em dias de janoiro proximo findo: solicitando apoio no
seu nome e á sua: indica.cfio para Scn.ador pelo Piàuhy tinham
o cor·onel Ferraz· e o barão do Cnst.ello Br·nneO', por sua vez, lhe
. passado telel!'ramma em que, - dizendo cst:wn n opnosicão· do .
Piauby fraccionada e que, mesmo u.nidn, não dispunha de élc·
mentos· pal'a cleoer um. Smwd01·, aconselhavam ...desistisse da.
sua pretensão para evitar despesas inuteis e abot•t•ecimeníos,
porqullllfo não podia competir com o ·candidato do P, R. C.
piauhyense que, sobre ser muito populaQ' no Estado, era. bastante presti(Jüuio;
·
· ,. 2•, si sabiam que o meu compcf.idor tivesse obtido 8.607
;voLos oo;ntra 6,304 que eu ter•ia a!l'anr;.ndo;
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' 3•, si haviam rcc.rbido, ou snhinm que, rm Th"erezina. aisuem tivesse roeebidn informe tAlogt;np!lieo, ou epistolar, dessa
votação c, no easo afl'il'mntivo, quar.s o' munieipios onde fól'a
'dada.•. mencionando-os com os sul'l't·a;:ios obtidos r.m cada' um.
. As pespostas. por demais coneiu(Jenl.e',' nüo pemlillcm va·
Clllacões. Dou-as, tr·nnserL'vcnclo os lO[Jicos mais expl'essivos.
Diz o coronel Ferraz:
«.•. J•, é verdade. Tclegraphci ao com mandante Burlamaqui, que·, como sabe, npt·espntou·se candidato ·em ,ianeiro.
aconsc/.Jw.ndo.o a a(JU.01'l/ar uwl!ltores tempos pa1•a a objectiva·
ção de sua.< aspirações., po!' isso que. emhom soubesse-o filiado
·ao P. 11. C., via.;, M em tanto, que• esse parNdo :irí havia esco.
l/tido u.rn candldalo m·esliaio,qo e as outras aaaremiações, parti·
darlas ainda não tinham dado. mosl!'as de franco amparo á sua
canrl ida tum;
2•, ignor(), completamente. o numero de votos obtidos pelo ·
commanclant.e Burlamaqni· Alheio aos partidos do Estado, com
os qunes não tenho nenh'Um com.2n'omisso, abstenho-me, por
systerna, de prlicumr andar ao corrente de suas victorias ou
desustt•es .•. ~
E' um parente proximo do brioso official de Marinho, quem
affit:ma tet· aconselhado que adiasse a sua pretenc<io. E' elle
qu~m, depois de haver· l.ra!Jalhado pelo seu Lriumpho, vem dizer que ianora completanwnte o numero dos votos obtidos. E'
· crivei, porém, que lmvcndo se empenhado na eleição. no outro
dia se desinteressasse no ponto rle, nem pop cUl'iosidade, procu!'~!' conhecer• os resultados? Não se vê que esse desinteresse
é arJilal'entr., destinado a esconde!' a derrota e a não fornecer
. elementos de convicção contra a fraude que vinha se concha·
vando?
·
E'. obvia a razão por que se .escondiam, cnut.elosame.nte,
os resultados ·fan\nsislas. Publicados r.om a designnoão dos municipio& que os dessem, serinrn contestados immediatamente
polns·mesas l'Cspectivas. Não o ignoravam os fàlsificadores de
actas. Occultavam-se, pol' .isso. na sombra, para emprestar
cOres de realidado, - npparenle e fugidia, á empreitada cri- ·
minosa...
·
·
·
. · A Pespostn que me mandou o barão de Castello Branco é
mais per·emptorin. Diz sua Ex.:
«... Ao. J• itcn~- Sim - ·Telesrnphou-me e ao coronel
Ferrar. pedindo o nosso apoio, e quanto ao desembargador ·Ga"
· briel Baptista, nada sei. pois, a respeito. nunca trocámos ·pala·
vra. Ncsuei-lho o meu apoio em vista.d11 minha attitude politina no seio do P. R. C.
.
· Ao 2• itllm -Sim - telegraphamos-lhe aconselhando qua
retinssc sua eandidntura e ·aguardasse melhor oppot'Lunidnde,
visto ser o cnndirlnto do P. R. C., á senalol'ia, muito popular.
c vir nwito Jl1'c~li1Jlado ..,
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., ·.. Ao 3• iLiim' ·-.. Niío - Srí ouvi (allar na 1JOiaç,ío de oittl.
'1>'/.ll e tanto 1Jrdns pura o commandanLe Burlamaqui. depois
que foi publicado no Dinr'io do Piauku de 11 deste mez o telegramma dando referida votação.~
Eu não podia invocar mais esmagador testemunho do
que esse. E' um parente, ó um amigo parLir:ular do meu competidor quem subscreve essas afl'irrnações, quem confessa que,
solicitado a lhe prestar concurso, o recusou e o aconselhou,
posteriormente, a aguardar melhor ense.io; quem affirma qur,
pela primeira vez, ouviu fali ar nos oiLo mii su!'fr·agios oiJLidos
pelo commandante Burlamaqui depois do telcgramma daqui
I'ecambiado para o Dim•io do Piaukv. Quero invocrw. porém,
(lUI.ro c valiosíssimo testemunho. Depõe o Exmo. Sr. desembargador .Toíw Gabriel Baptista, por todos os motivas insus..,
,peito. Falia sua Ex. :
«••• Depois de minha recusa a presidir a reunião do
nosso partido, havida no dia 29 de janeiro. ultimo. em ca8a
ao no~so velho e bom amigo coronel João Rosa, cm que este
e o amigo instaram camrnigo para fazei-o e' em que eu lhes
l i7 ver que. sendo seu contendor o meu ·sobrinho e amigo commandante Armando Burlamaqui. eu, apesar de não 1JDde!"
apoial.o, porque estava compramel.tido _com o marechal Pires
Fe~·reira e Dr. Miguel Rosa, não podia praticar um neto em que,
mais ·OU menos, ficasse patente uma hostilidade :í s.ua eandidatura, a qual só não apoiei pelo motivo exposto, quando.
:diás, só tinha e tenho motivos pam e>Limal~o. e. muHo' pelo·
·aue tem feito commiso e com os mt1l1E'. Nestas circumstancias.
iodo o me11 serviço na eleição {O'i ,assianar a circular· clo,partido recommendanda os seus cand1dulos, nada tendo ped1do a
favor: ou contra, na eleição de Senador.)
.
, .·
Não preciso detel'-me no apreciar o valor desses testemu.
11hos. São os !ires des.e,iados padrinhos do candidato advet•so. ·
. as pessoas que mais confiança lh" inspiravam, as que procut·ou
para indicação do seu nome ao eleitorado piauhiense, que,
. solicitadas, confessam. lealmente, lhe haverem recus.aclo apoio
e terem aconselhado que não corresse rí aventura.· Clll'ÍO, dos
f.res. um, o coronel Fsr·raz, cedeu; depois; á sua insistencia.
lllas, este mesmo affii·rna que é alheio ~aos partido> ·do ·Es. tacto com os quaes não tem .nenhum compromisso.~ Ueduziuse, portanto, ao seu. apoio pes.soal, o que lhe restringe, consi·
deravelmente, a orb!l.n de ac~ao.
. . .
. ·
·
Pódem, agora. os Srs. Senadores, percort·er o cnmmho que·
a. fmude seguiu, assistir a. .. cadn uma. das phases de sua gestacão .. verificar as medidas adoptadas para a conter. e reco.nhccel-a no disfarce do verdade com qne se apresenta ·deantn
do poder verificador. De um lado, é a tentativa feita pelo
Larão de Cantello Branco e pelo coronel Antonio Ferraz, pa.ra
demover meu ~ompeLidor de sua pretensão; é a .recusa inaba!avel de apoio que lhe fazem o desembargador Baptista e o
barão de Cnslello Branco. Do oul.ra. é o so ter apres<mtndo
cinco tUas antes do plcilfl. pep·ois ó a ,tacita. acceitacilo .das re.
sulLados, quanto á sen,atort!!• no~: mui,l.o.s :duiS, at~ qu 0 a ®!,..
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rPfeilaila: i:la fnlsificnoão principiou. E': sobretuaó. a disparidade de proceder cntr·e o P. n. C. ninuhiense e a scisão nquclle publicando, cuidadosamente, esforcadnmente, os resultados das eleições, no passo que iam chegando; esta, e!condendo os que diz ter, recusando-se a publicai-os quando solici tadn. Ora, todos esses elementos se approximam, coordenam,
prendem. gerando a convicção profunda, a innbaluvel certeza
da fraude com que se pretende burlar a mnnifestuoüo das
urnas •.

v
CuiRACTERES EXTERIORES DE AU!flENT!C!D,\DE. O REGISTO

Os. requisitos da acta da eleição consignou-os. expressamente, o. lei n. i.2Qg, no art. 80. Fez depender a authenticidade
da cópia, da conferencia e do concerto (arl. 97). Mas. não .se
limitou a isso: cxigi.u·, implicil.amenLe, a verificação da exrs·
tcncia de caracteres e~teriores. Outra cous01 não é o deter·
minar:
r. que as authenlicas sejam registada::. dentro de tres dias
;(art. 84) ;
U, que o Governo providencie pura a creacão de agencias
nas súdes dos municípios que ainda nrro as tiverem, com o proposito de tornar possível a observancia da exigencia do registo
no triduo legal (art. 139);
.
III. que niío .deem entrada na Secretaria de qualquer das
Casas do Conb'Tesso os livros e papeis eleitornes. não remetli·
àos pelo Correio do Estudo em que se tiver procedido á ·eleição.
(urt. 103).
Quiz o legislador - primeiro, retirar as authenf.icas d!!s
r•. ãos do~; interessados, afastando a posoillilidude de substitui·
~ües, ou ndullernçJes. com a entrega de sua guarda a funccio·
IWrios. publicas responsaveis pela sua conserva cão e remessa. ·
Depois, limitar o pl'azo· em que u.s aulhenticas devem ir para
o Correio, tornando dii'ficil a forgicacão de ref·ulLados frlludu·
lentos. E, afinal', não permittir que a audacia aventurosa dos
fabricadores t.le acfas falsas se' exerci te com ex ito J'óra do Estado
ern que as eleicõos se realizem, observando, quicá, junto no
poder verificador, as lacunas de sua obra e supprindo-as.
.
O Correio é, úestus condic;ües, um !'iscai indirecto da re·
I!Ularidade do pfeito. Nilo são elementos que se despr~zem suas
· mdicaçües relativas ·ao ·Lempo e Jogar dàs eleiçõeE•. Nestas se
conteem caracteres exteriores de authenticidnde. assignalnveis
em· o' nàmero e. data do registo, em a data e procedencia do ca·
rimbo. E si por ·si sómente niio induzem presumpcão de lega.. Jidade, representam circumstancias .valioms que mer.ecem pon·
deracão. ·
·
. ·
Assim enli'a l:l•ma série de uuthenlicns de cujos envolucros
se· wrifiqÜt, pelo cariml!v, qu,e !:Oram registadas na sé~c do
mtmicipio respeeUl'o, no triduo legal, e outra série regrstada
em outra parte e fóra ;iesOle tlraw, a presumpcüo de legalidade•
. 11\4! qUt o OOIItrarie se PI'GVC, é em favot· t.las prim~it·as. ~·
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liiiihe·se que. si nquellns tiveram curso officinl, ~ jJoi;que eram
as legitimas; é porque vieram de mesas legoes, o que get•n em
seu 1'avor razões de prei'erenciu (lei n. 1.260, nrt. 09· n. II). E
~stas. razões são mais concludentes, si uma das séries de actas
foi posta no Correio de ,origem, e a oul.ra o foi em logar diffe·
rente. fóra duque li e prav.o e como correspondencia parl.iculm·.
Nl!.o ha mesa eleitoral, constituida. legalmente, que se submetta,
sem p'rotestos, a scllur essa corrcspondcncia. Ninguem i~not·a
que não estú sujeita a •·cllo. SubmctLcP·se. pagai-o, remc~tel-a
como particular e nerihuma reclamação fazer- é, tacitamente,
confessar· que são essas aul.hentieas uma burla, uma falsidade.
· uma tentativo. manca de fraude mal f•E>ita- e, nestas condições···
affirmo-o desde logo, se acham as duplicatas que servem de
muletas t\s pretenções do meu distincto competidor ...
P·ensando assim, procurei .saber, depois das eleicõ~s. coroo
se haviam conduzido as me•.us e pude ver que. em todos os
collegios, as aulhenticas foram registadas dentro do triduo ln·
gal. no Correio de origem, exceptuado o 'Carnc6J, onde nüo lia
ogencia postal. Verifiquei, tnmbem, que, em nenhum município, foi solicitado o registo de mais de uma séri·e de neta~.
de onde se pudesse 'inferir a cxislencia de duplicata~. E' g que
consta dos documentos sob ns. 4 e 5. dos quaes se v8:
r, qual o numero e dntn do registo;
.
Ir, que á adminislracfto reclamucão alguma chegou conlt•a
agentes do Correio que tives~·em racusado receber, r.egistar e
.
expedir authcnticas.
· Esses documentos toem 'a mais alta significação. Si nüo
se solicitou registo para mais de uma sél'le de actas- e se não
solil\itou, porque a recu;.a. qunlq.ner embnraco do ag.ente, daria
oocasiiio a reclnmaciies que nrw >foram feitas; - si ripenns
para uma série de actas foi solicitado rcgist.o, é porque outra
não exisl.ia e. nr;;tas conrlicões, cr·arn a~uollas as cópiri~· verda·
doiras das clcicões J•ealir.adas. Tivesse havido uma só. recusa no recebimcnt.o e expcd icão e os interessados,. immediatamenle, encheriam céus e torra com ·a !!!•i ta dos seus .·clamor~s. Si nenhuma reelumnçfio chegou ao adminis.Lrodor dos
Correios (documento n. o\) é porque a duplicata foi feita em
'I'her.ezinn, como o denunciou a imprensa honesta em. dias ·
~uccessivos (documentos ns. 6 e 6 A). E um reparo é opportuno: a incohercncia dos cnndidá.tos da scisüo Correia, um
dos quaes fist\al izou, ·nas circu.mstnncias · minimu~. · o
trabalho da apura(;üo, pt•oLcstnndo pelos factos m11.is insignificantes. Ni10 .so 'lembrou ali i (v .. cópia du acta gerai,· t•e- ·
mottlda ú · Se0rotn.t•ia do Senado) de proLe·sLnr porque um
agente qualquer· do Cot•reio tivesse 1•ecusndo registo a . au-.
thenticns de !]Uem quer que fosse. Suas authenticas, ns que
affi1•ma, agora. serem ns legitimas, nü.o {oram ter · d ju.nta ·
apumdo.ra, e ello nada reclamou, nada informou á junta,
nada disse sobre essn proterici!o violenta de seus direitosi.As
outltcnticas appnrecem nns Ser.ret.a,rias da Camara e· do Belnado e esse c:andidnto vem dizer ao poder. verificador que
!l.llas niio .for!lm postas nns ngencins postnes d~ origem; p.ot:;
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que os agentes as recusaram l Mlis, por que se cilnformou,
por que niio SP dirigiu ao administrador, ao director geral
dos Correios, á imprensa, denunciando o ubu.so c pedindo uma
providencia '! Por que calou essa circumstnncia deante da
,Junta. apuradora e só a revela quando, mettendo as nct.as
l'nlsas na Purnalliba, sua tlidade natal e séde de residencin,
qua~enta. dias depois das eleicões, se sente na ·obrigaoiio de
justlficat· o não terem sido remettidas ú ,i unta apuradora,· o
''"'em sido r·egistada' na sun term e .iú em dias de marco ? I
l'ot· que esse protesto serodio e ridículo CIUC, si tem algum
cffeil.o, é desnudar, completamente, a fraude trazida ao
exame da illustrnrla Commissão de Poderes?
Aliás, basta qu•• se confrontem as duas séries de actiiS,
para a fot•macüo de um .iuizo seguro sobre as verdadeiras •.
De um lado, está uma série recebida, I'emeUida e entt•egue
eomo cot'l'espondencin eleitoral, registada no prazo pt·Opl'io.
O numer·o de registro corresponde, exnctnmenLe, ao que consta
do documento n. 4. Estão bem visíveis, em o carimbo, 4
pr·ocedencia e a data da entrada em o Correio. Do outro,
está uma sér·ie remettidn como correspondccia particular,,
.l~m muitos dos involucros o ca·rimbo está manhosamente iro.,
pressa, de modo a ~~ó permittir ler-se o nome do Est11do.,
l~m outros, o carimbo é da agencia dia Parnahyba. Em ouu·os, nem no menos o sello foi inutilizado, o qrue, por si,
deve, logo, tirar qualquer authcnticidnde a essas cópiiiS,·
porquanto se nüo póde saber si foram postas no Correio do .
Estado, como, par•u que tenham entt•ado na Secretarur do
Senado e da Camara, terminantemente exige o art. 103 da
lei n. 1.269, tantas ve~es· eivada.
Não é só. Nos carimbos, onde o sello foi inutilizadD, é
bem legível a data: 5, 8 o 9 de marco! Um mez e dias de
iucubacüo laboriosa. ~lenos não foi preciso pura a montanha dat• á luz esse camonrlonso tropego ..•
" Om, como vncillar a illustrada Commissão de Poderes
·no decidir sobre a escolha de taes documentos? Vimos que
sômente uma série de actas l'oi levada a registo no lagar
proprio, no tempo·leS~n•l: que esta reune todos os caracteres
exteriores de· authenticidnde; que da outra série umas foram postas na Parnnhiha - feudo, até hontem. da família
Correia. - as outms o foram em lagar ignorado e em marco, .
depois da apuração l Mais. Foram remettidas com pagamento
do porte a que está sujeita a eorrespondencia particular, sem
que ns mesas tentassem expedil-as officialmente, ou ·sem que
rcclnmussein porque a CS&ll expediciio se oppuzesse o . agente
do Cort•eio, Como prevalecer, portanto, a segunda sér~e contra a primeira, quando a falta de r.ecla.m.noão, qua.ndo o tempo
que decorre para. o registo, mostt•am que as 7llllSIUI não funcr.ionaram in loco, em o tempo ·devido?
.
.
Depois, fique bem esclarecido este ponto':' não se trat.a
de duplicata·. J>ara as fazer, fOra mistér o concurso de cinco
mesar10s efl'ectivos ou supplcnlos. E o P. R. C. do Piauhi
J:Qnta a .ql\asi Ul!animidade das mesas. Exceptuados os mu~·
•.'
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nicipios i:la Parnahibn e Amiirr·aclío, onde a maioria dos mesarios é solidaria r.om a scisão Correia; Amarante, onde ha
dualidade de organização de mesas, duas ~eccõAS de .Taicós e
duas de Picos, o menor numero de mesarios que o P. ·R. C.
•
piauhyense conta, em cada secção, é sete, entre effectivos e
supplentes. Ficam dous ou tres mesarios, .em cada secção,
que por si não podem funccionar á falta do numero.
Deste modo, duplicata não houve, porque, em as cirimmsta.ncia.s apontadas, não podia haver. O que houve foi
falsificação de actas. Ve:ia-se a authentica de Porto Alegre,
que tl'nz a assignatura de Huoo de Castro como presidente
da mesa. Veja-se a nssignatura de Antonio Raymundo Machado, como pl'csidente da mesa, em uma das authenticas
de Piracuruca; vc,ia-se a de Miguel Lopes de Souza, ·presidente
da mesa em uma das autll.enticas de S. l'edr·o; veja-se a de Manoel Emygdio Pereira da Rocha em uma d!l's de Apparecidn e
confrontem-se com as assignaturas dos mesmos na cópia da
acta geral da apuracão: nem ao menos foram imitadas I Mnis.
Esses cidadãos são chefes do PRC., piauhiense em suas localidades. Como presidentes dos concelhos municipaes, dahi, tomaram assent.o na ,i unta apuradora, votando todos os contra-'
protP.stos apresentados pelos candidatos e fiscaes do PRC. E' . ,,
admissivel que tivessnm feit.o duplicata com o fim de· tornar
triumphante o meu competidor ? E' crivei que recebendo alvicareiramente a minha candidatura (vide Dia1'io da Piau/ty), ·
(documentos n. 7), suffragassem o meu oppositor ? E' crivei
·que o coronel Thomaz Rebello, presidente da Camara Legislativa e ~-Deputados estadunes Hugo do Castro, Fernando Mar- ·
ques (vide Diario, documento Junto, n. 7, telegramma de Flol'iano), Antonio Raymundo Machado, Benedicto José do Rego ·
. Filho,etc.,que, em um telegramma collectivo da Camara,com l!J
assignaturas de dezoito Deputados, ao eminente chefe do PRC.
general .Pinheiro Machado, indicava. meu nome para uma· das
· vagas da. representacilo federal do Piauhi, em junho de 191 1,
e que sempre me .honraram com o prestigio do seu apoio e o
concurso de uma propaganda intelligente, ó crivei que suffra. gassem o meu conte;;tante 'I
Ninguem o dirá. O que fica evidente é a falsificação g-rosseira. das assignaturas usadas nas .authent-icas de que .. me
occupo...
.
.
· A:liús, como admittir que, exceptuadas as authenticas dé
Pedro II, e as de cinco seccões de S. João, que a junta apuradora não recebeu, tivesse recebido as de ,todas ás secções dos
. demais municípios e apenas em duplicatas de séries as de Bar"
ras e do Amarante, quando as quinze duplicatas que ap1'Dveita'ITJ.
. á scisüo Corr8a vieram ter ao Senado ? Como se admittir que,
um mez depois das eleições, (L ,iuntn apuradora niio.rer.ebesse a
segunda série das de Porto Alegro, Alto Longa, Floriano, que,
ficam a dous e. a tres dias de viagem de Therezina ~ Como se
· ~ustil'ica, sobl'etudo. que só tivessem sido postas no Correio
l!m marco, depois da apuraclío e muitas na agenci'a .p-ostal d~
IP.arnahiba ?
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VI
A APURAÇÃO - CONFI10NTO DAS FORÇAS pOJ,!TlCAS DO ESTADO PELA REPRE·
SEN'fAÇÃO DOS CO~Cr1LIIiJS - PROTESTOS - CONTRA·PROl'ESTOS - · ALLE·
GAÇÕES E FUNDA~!U.WOS

A- apuração permiLte novo confronto das forc:ts politicas
do Estado. Pesava-se bem a importuncia dessa ussemblén, em
que se defrontariam as diversas col'!'cutes part.idarias do Piauhy. F. não pequeno era o esforço dos adversarias do PRO no
intuito de se i'uzer representar do modo mais eft'iciente. Reunese afinal a junta, e instulla-se com a presenca de 26 presidenl.r!s de concelho - sendo vinte e dous filiados ao P. R. C., tres
filiados á scisão e um militante do H..P. L. Faltaram representantes de 12. communas. todas perrecistas. Residentes em municipios longiquos flngellados pela secca não pudoram vir. Nem
por isso, entretanto, impõe-se menos a maioria esmagadora do
partido situncionista - bast.1nte, por si só. para mostrar o vigor de sua aiTegimentação e fazer sentir o desconchavo dos grupos que, separadamente, combatendo-se, o enfr·enLavam com
ulgum senso disputando o terço, com absoluta falta de senso
commum concorrendo á vaga. de Senador. Os r;rupos adversos
tinham sido logicos pretendendo umn das cadeiras da Camara;
tinham sido incoherentes disputando, na mesma occasião, a.
vaga de Senador, como si o partido, a fnccão, o grupo cujas
pretencões não vão além de um Jogar abandonado á representação das menorias, pudesse pleitear cargos que sóemnte á
maioria é licito pretender. Esse confronto, pois, é out.J·a pech·a.
de toque, por onde é justo auferir o valor das correntes qu<e;
em o Piauhy, concorreram á renovação do terço do Senado.,
Installnda., porém, a junta, logo principiam os protcstQa p!1Dtelatorios, uns; perturbadores da boa marcha da apu1·a.,
çii.o outr'os.
·
-·
' Pnss'ern~l-os
revista. .

··..

em

O caso das .Bamu

. Protestou Q candid'ato Frnncis~o C;orrl!a contra o facto dD
ter assento na Junta o vice-presidente dio Conselho Municipal
das Barras, no exercício da .prcsidencia, coronel Lui1. F-orteil
· Castello Branco. Affirma. que, sendo promotor daquella. comarca o concelho decretou, por isso, a_ perda do seu cargo de ·concelheiro, pelo .que nüo era o representante legitimo da corporacão representada.
.
.
E' pura fantasin.
OConcelho Municipal das Barras eompõe-se de sete conselheil,os ef.fectt~os e de igual numero de supplentes. Og
primeiros quatro, Silvestre Tito Castello Branco, Luiz Fortes
Castelto Branco, Rn:vmund,:-; Gonqalves de Souza e Fernando
Borgt~s Alves silo pe'rt•eeistas; Lu1~ Fernandes Pereira, Jost:
:B'enici.n de Mello e Antonio do RcSlo Castello Branco silo
opposici onistas,
·
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Reunidos os ti'cs ultimas ::t 6 de jnneiriO, coíiv'ocarlim um
supplente ( !) para fazer numero e decretaram a perda de man~
dato do concelheiro Luiz l!'ortes (documento n. 8) .• E' esse
o facto.
.
',
A primeira observação, pl)rém, que r.esaltn, é que a
mniorin da ·Opposiçüo, 'o que tentou foi uma duplicata de
concelhos. Não ha quem admitl.a que, dispond.) o P. R. C.
Plauhyense da Maioria, <ieixnsse de compaJ·.ecer á sessão em
que se discutia a perda do mandato de um de seus membros.
A aanclusÜ)o· logica e verdadeira, é que, si rcüniiio h·ouve, foi
a portas fechadas; clandeslinamento, pois é absurdo que, em
uma corporacão, a maioria, dJsp;onda, como dispunha, do ·
presidente e do seu substituto, desertn•sso das sessües no auge
de uma luta intensa !
Docretlidn a perdn de mnndat0 seria convocado um supplente. A menoria teria, então, numero pura funceionar. E,
como, ccl'tamcnte. aquelle concelho SI! não submol.leria aos
Cffcitos de um acto iiJ.egnl, se estabelecer•üt a duplicata de
concelho - com que sonhava a opposi~úo parn o~ pedidos
de ·Jtobeas-corpus, reclamações sobre o seu cumprimento, telegrnmmns, artigos e todas as mystificacõcs imaginaveis.
:\duplicata estabeleceu-se. Mas, nüo vingou, porque o sup~
pleÍitc ehamadei a funccionnr níío obteve a o.rdem de ltabeas-corpus pedida ao juiz seccional 2lW'a om•antir. o li·v1•e e:cercicio de

suas (unc(:úes.

'

Tudo 6 tumultuaria, porémi:\ na decisão daquella menoria.
A lei n. 522, de 30 de junhp e 1909, que c:.onsolidou a le. gislacão munidpal do Piaulu, é expressu. N<~lla sr conteem,
e~plicitnmenta estabelecidos, os caaos d§ perda de mandato,,
DIZ

o art. 33:

··

.

«Perde~se

o mandato municipal:
1'. pela. trn_nsferencin. de domic!Ho, ou residencin, pnra:
· fórn do munlnipio por mms de um nnno; ·
.
.
2'. pela supcrveniencin de incapacidade physica ou moral, devidamente Pl'·Ovadn;
·
3', por condemnncão criminal passada em julgndo e que
importe a perda dos direitos politicos;
· 4": pot• naturalizaç~o em pniz estrangeiro; .
5', por ncceitnção de emprego ou commissiio - dcclnrndamentc incompativeJs com o mandato municipal:
6'. mediante renuncia endereçada no Concelho Municipal ·
·em qualque1· época;
.
·
,
· .
7··, por falta de exercicio,, durante um nnno. sem motivo
.
justificado, ou sem licencn.•
·, Em nenhum desses cnsos incidia o consel·heiro Lui1: For~
.· t.es Castello Branco - que não é promotor, ó ad,iunto dr1 IH'O·
motor.da comal'ca. Fosso·, entretanto, o promotor,· e em nnda
isso modificaria o aspecto do casD, por quo não <\ elle cdecltlrndamente ln!!Ompntly!ll com o mt~ndnto municipal,,,

•
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Quero, porém, admiLtir, para argumentar qu~ o fosse: do
neto do Conselho deveria haver recurso necessario, com effeito
suspensiv-o- e não houve. (Documento n. 9.)1
Dispõe o art. 34 da citada lei n. 522:
. cO Conselho Municipal é competente pura ,iulgur as perdas
de mandato de seus membros, do intendente e do vice-presidente.
§ 1.' Desta decisão havel'á ,•ecurso obriyatorio, interposto
dentro de dez dias, pelo presidente do Concelho, para a Curnnl·n Legislativa, ·si esta esLiver l'unccionnnrlo (não estava)
ou para o Governador do l'sLado, na h:;poth•ese contraria.
§ 2.' O recur•so terá ef(eUo .mspenswo e serà encaminhado
ao Governador do Estado devidamente informado>.
O Concelho devia, portanto, ter recorrido. Sóm~nte depois
de de.cidido o recurso, e negado provimento, u decretada perda
de mandato se tornaria effectivn. Jo~. assim, a falta do recUI'so
documento n. 9), nrmu!lu o neto- que é como s1 nüo existira.
Vicias aUeaados contra as elei('úes de Thc!•c:'ina

Na cnrencia de moLi\•o serfo, o meu contostante a!lega que
a· Commissúo Revisora do Alistamento, que organizou as -mesas
eleitoraes, era composta apenas de membros .effectivos.
Nem de outra fó1•ma se devera ·constituir. Os supplentes
só existiam na primeira commissilo (nrt. 9", §§ ·1" e 2' da lei
n. 1.269). As eommissües revisoras passaram a ser· organi,
zndas de accOrdo com o arL. '•1 da lei citncln. E,. nestas, elles
niio foram admittidos, ,como decidiu, uniformemente o Supremo 'rribunai l!'ederal em innumerus accórdiios.
, Isso posto, ~ desarrazoado pretender que a lei n. 2.410, de
H do Julho de 1911 crensse situação nova em a composição ·
· d~.ssns commissões. Determinou, certo, que, cdeixando as commissões de revisão do alistamento de reunir-se por falta de nu- ·
mero, os mombros effectivos que tiv.erem faltado Ires vezes,
scguidament~. pu nilo, em dias que as referidas commissües
não lenham podido funccionar, seriio substituídos pe.los respectivos·supplentos, nllo podendo os mesmos effeclivos nessa r·evlsiio1 reassumir os seils 'Jogares». (Art. 10.) Anteg do mais,.
o art1go núo crea os supplentes, elle os dú como existentes e
níio existem em face do art. 41 que· revogou, em pnrtc, o
:irt ..9'; ambos da ,Jei n. 1.269. Depois, essa referencia accidentaimente feita, não revoga disposiciio expressa. consngrndn
pela prática e pela jurisprudencia .. De sorte que a allegncüo,
na nppnrencia do seu brilho cambiànte e enganador, encerra a
vacuidade de uma bolha de sab!io.
.
.
· Entretanto, .o suBto das descobertas de vícios imnginnrios,
nlteia·se neste colleg.io. Novos reparos se enfileiram:
·
. ' ai os eeorivães que cQ!lleriram e concertaram as .authenti~as nllo slio os que transcreveram as actas;
,
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b) serviu de escrivão ad·lloc um inferior d'e policia,
uma das secções;
c) serviu de escr.ivão ad-hoc, um menor em c>ulra.

em

(a)

Os documc·ntos juntos, sob ns. 10 e H; mostram que o
tnbellião e o escrivão designados para fnr.eJ' a iranscripção, a
fizemm antes da con1'erenc1a e do concerto. lancndo nas cópias
authenticas; docurn~nto n. 12, da mesma natureza, junto, sobre
a transcripçãQ de uma das ~eccões do Livramento. Tendo ernbarcadQ para aqui cinco dias depois de encermrJa a apuração ·e
de conhecido o protesto do D1·, Francisco Corr8a eorn ess~
fundamento, não me foi possível trazer dowmerJtUI)fio mais
J,arga sobre este ponto. A que apresento é bastante - ainda
mais quando o meu oppoen,te se limita a dizer. ufto cog-ita de
provas. AHeg-aç[o grave, competia-lhe documental-a exuberantcmçnte. Não o f~z. Sua ar~:;,umentacüo, por• i.S~Q· é vesga e
manca.
(b),

O attcsl.nclo junto, ~:m documento n. 13, offirma que apreIP.ndida Pl'aça de 211'el, que SN'viu de escl'iviio lld·iloc, em uma
das secções, não foi e nãll é pra~•a. A nllegação 11iiO tem sombra
de i'undam·l·IJto.
.,
.
'(c)i

· Ainda aqui resallà a fragilidadt~ quebrnctica das razões do
meu contestnnle. N.ão fe?.. niio l'ar(t a prova dn menoridade do
e.scrivão ad"hoc, Emit• Silveira. Parece que pn1•a c>bf.el' Pi'OV1!.
embora falha, fig-urm•am um registo arranjado dr.pois da:apux·noão, {lOis que, ató ahi (documento n. 11), no cm·tol'io do resisto c1vil, não se sabia da sua existencia. Naturalmente aJ!;
gum interessado r.egistou-o com a data que lho aprouvo
melhor e não sei porque niio lhe deram apenas seis mezes-dn
vida; em l,og-ar de 18 annos I Qne valor póde ter ·ess~ registo,
fci:~a depois do facto. que com elle se pretende provar?
,
· Acceitamos. entretanto, para argumentar,· a idade que ·se ·
empresta áquellc cidadão, maior de 18 annos: nenhum imped illlenl.(, a lei oppunha á. sua serventia, Com essa idade. sal\'o
r.e~t1·icções exp1•essas. tl peJ•mittido o acci!6SQ das.funccões pu-·
blicns- com o c.orollario log-ico da responsabilidlade funccionol, .
.· Novidade não é que os maiores de 18 ll.nnos possam servir.
cnr:::os publicos; prestnr compromisso, responder pelas J'albus e ·
omissões do seu exereicio, Para tanto, niio ll condiciio essencial
a. maioridade civil. Mesmo com aqueiJa· idado. po1•tanto, .nada
o!Jslnvn que fosse iMmit.Hdo em funceõos publicas - lncln~iva
as de cscrJvüo de quaJquer ,iuizo, E. sendo-o, tondo eapJWidade,
para isso. para vespondor pelo exerclcio de sua.s !'ilTir,çiies, podia
Emir Silveira, sellJ o,ffensa. dQ preCI~Ito le~al; SQI'. D'OIIIIl'lldo C!
jut•amçntado .~scrivão ~~~oc,
·
'·
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Acctlesce que a lei eleiLoral -creou apenas uma cxigencia
para o exercimo das funcoões de escrivão ad-doe; não exigiu
que fosse maior de 21 annos, não exigiu que fosse el·oitor quiz, uniea e .exclusiva;mcnle, que fosse nomeado c juramentado
· pela tmsa, respeitadas as conrHcões de capar.>idade que apontei
' ~cima. Desde que o nomeado sr.-ja, pois, capaz de acceitar essa
,Jnramenlo, desde que possa responder por seus et'l'OS e otmssões funccionaes -e o podem .os .maio·t•es de 18 annos - nada
impede que_se,ia nomeado. jummentn,d.o e sit•va. De sorte que,
o meu .opposilor claudica, ainda neste lanr)o.
· Addtlarci, terminando, que isso, mesmo documentada a
affirmação a contrw·io, não acarretava a nullidade da elci~iio,
em face dos ter·mos·dos arts. 116·e 117, da l~i'n. L26!l, E lembr·ar·ei que o fJandidalo Francisco Correia c o fiscal Ma:t•io
Baptista acGmpanha-t•am o pl~il,o om 'fhcl'il7.ina - nem um
pr·oL~sJ.o oi'J'erecendo cm qualquer das sec~õcs, por uma erí
irt•egulm·idadr., o que O Mun·icipio do qunl ;) redactor chefe o
Dr. Francisco de Moraes CorNia, (documento n. H), dizia
·«mo.ndaJ• a jusLic:a consignar que em 'J;Jwl'e:t.inlia>· as eloicõns tinhum cor·t·ido regulrMTncnl·c, lant.o quo seus eort·o!i.gwnarios •conseguirnm sufi'ru~;at· os nomes dGs candidatos
Armando Burlamaqui e Francisco Correia.~.
Não preciso de mais prura a ciemonstr,acão que pretendi
. faze!'.

Omissões das c6pias authenticas
Al!egou-se contra a authenticidade do diversas

cópia~

N.lO CONSTAR dellas terem sido transeripLas as actas pelo.:o
i.~Le!liães. ou escrivães ad-lwc, que as conferiram e- conoer-

frt.~·arn

- o que se toma corno indicio vehemente de que a
transcripcão não foi feita.
A transcripcão é, certamenLe, formaHdadc indisponsavel.
Não é, por•ém, requisito du, acta o constar que vae ser feit:.
- como não consignar que se t.iraram tac.• e taes cópias par.-.
o fim marcmdo no art.- 8<1, da lei n .. :!. 2ô!) •. De:Sdo quo in ~
• cumbc aos tabeliiães e aos escrivãr..s ·ad-ltoc, que as t.ranscruveram, conre,t·u·em 'e concerta:·mn ns côpli\>j, si nestas fazem
a declara~uv dn conferencia e do ccncerto, como fizeram, r.
ore;;umpcão legal é qua ns transctr;veram. Confer•mcle. e coo~
. <:erto rio que; ~i não tivessem feito a transcriociio ? A ore- ·
aurnpcüo legal, repito, é li seu fav~r. até que o contrtu•io
se prove. Ê o onus dessa prova incum!le ~ qumn al!ega.
•rauto ó a.~sim que a lei não incluiu essa dccls;t•a•;ão entro os
x·equisitos das actas. (art. 801 c que, pal'a a authentü:idade
.das cópias, só ·exigiu a declaracão de tet•eru ~ido conferi.. das e. concertadas pelo serv<Jntuario ~noarres·udo da '"''llnscripcão, Para o ,legislador, essa d~c!avaçi\o induzm a presumpcão de ter stdo observado o drspos~o no. nrt. 81, oresmnpr•ão que pr\JVale'Cia até á prova Ôf! q~1e não o !ora.:
~'a! prova, no ~nta.nto, ni'io foi produzida.••••.
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Nlío riP,ÍXOI'Oi do r~corrlnr· qúo RR c6pinR authonf.ica~ nao
er.o •':>l.ruhidns dn trunHror•ipçrio folf.n no IIVI'o de nol.ns dó
t.nholliilo ou no llvr•o eHpoeinl dnsl.inndo nos nsm·lvfios ad-hoc
,(nr(.• 81, ~ l") dn modo que, dollos, l'ir.n8Bo consl.nndo essa
1'•ormnJJ[Jndo: são oxl.r•nhidns dn. actn m•i(IÍ'!rnl, lnwacln em li.
vro proprio, o, nm faco rln rnesmn, rlr,vidnmonloo conferidas
c concel'lndns. Dumnis disLo, n neLa nluii.DI'rr.l, como ouLra
IJIInirJtrUl', devo munelonnr ns occor·r·e11eins hnvidns o. não o
que so dnvJn. fuzor posleriormonLc, om obediuncia 11 prcscriJJçücs Jcgnos.
!~' hern de v~r· quo ~n cumpre fnr.or n i,r•nnscrircron; mns.
ndo pn81.cr·ior· :ó luilur·n da ncl.n, não •í rio RUI'Pr·ehcndor· que,
dcMt:r, não enn,,le, nem poiA dnH J'•~noel.ivns clipins. Accrescc
mnis, que n. lr.i n. 1.2G!I nos rlivrn·Hos linlos dn or·J.. 80 del,r~J'rninn,· (ISfH~eificnrlanrP!llfJ.

tnxat,ivarrumi.B,

l,udo o que rJa

JWI.:• da eleição deve r•orrsl.nr·. I~ .ir\ vimos que, eni.J•c o do que
nl1i ~e ll'nln, rriio nsl.:í eornpr·olwnc!idn a dPr.lnr·nciio do que a.

tJ•nn.;I'J'iflt~iio vni Ar~r feil..n, pois rpw, rln!Jwminnndo a Joj fltJ~
~c.i:t J'oil.a, ·O que se rr••Jsumc •í que o (.onhn sido. Essa·

dnodar•n•;iio,

nud:r pr·ovn,
nor•qu;rurto pórJ.n fiMo niin r·nnli"nr•, rle•rjo qn•: ó um
ndo l'utur·o. E, a~úm, por si sllmnnl.e nnc!n prova, enmo, omittida "· om nano. diminuo :t nuLirenl.ir:irlnrlo ria cópia.
r.rtl'

nll:iB,

~nn.'inndn

r.

Nilo se pr\dc nllcg·a.r· quu a tr·amwr•ipcfio so,in uma oc-

~lll'l'l'PIH:ia por• isso eompJ'I'Iw.nrlida
o~~··nr1·r-udns ~iio •lvcnlunlirladcs,

no Jintc fi do ciLndo arl.. 80.
ar:onLceimcnLoH, !'netos qun
pnder·iio sur·r;ir•. A t.rnnHr:r·ip,cão, no rovcr., ,j l'or•mnlidadc prrvi~la, dclermirwda, obl'ignl.oria. Niio occor·r·o, eorno nconL~11irncnlo cvcnl.ual, no processo da eleição. E' umn fnr•malidndo
a que se procr.rlc dcpoig de « f'inda n elelcüo c Javr•nda a acl.n ~
(cil.ndo art .. 81, pr.),,O seu eumJll'imcnLo 11l1o consln da nctn?.
Nalur·nlrncnl.c, porque esta o prrccdc, r.• pnra a nul.honLir:idndo ·
{ia ctlpia, basta que estc.ia nas condic•ics exigidas pelo artigo 97 ...
Nilo tem m11inr imporlanc:in a nllcgncão do. nfio conRtar
da neLa quo fornm md.r•nhidns cnpins c· a quem rornAI.J,idas.
Tirar ,cónias e remettel-as a quem de dlrnlt.o, siio faot.oR quo
fogem, visivelmente, ti. nssencia dn nct.u. Est.Jí no interesso do'
(Juem dirige um pleito, l.iral-ns o romot.t.ol-as. A lei nlio
·mandou que isso constasse dn actn. E, corr·cndo, Bmbm•n, .o
~·isco da incidi.r em uma sént.ençn, ncnccnna, .não deixarei de
a•ocOJ·dar ao meu opposil.or• ·que n melhor prova da que for·am
tiradas e !'cmettidas é o lcl'em chegado no seu destino.

Vicias na. oroanúação das mesas ·
'Deixei, propositadamente, Pll.ra. aoui, o :fRz&r as obser~
vac.ões que me su;gerem as ra1.ões fundamontaes do meu

oppositor, no tocante aos vicias de organizacão das mesas. Silo
de duas ordens:
o) de facto;
b) legaes •.
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As fl['imoir•ns rnfnl'nm-sr, ;1, a!lr>;nçú.o do que algumas das
rnc<ns l'ot·arn or·ganiw.rlns snh a fll'"~irlr.ueia rlc cidadãos som

nuiÃII'idadc pal'íl i~:-;o, pnr· sP lhes lwvnr ·-~~·:.;-ol.ndo o tc•mpo de
sorv,ml.in, on n~o c:nnsl.nr· •·rn earlnrin ~uc par·a o ':nl'go UIVC!H.;mn !:lido nomnnrJmL l~~sa nllega~ão nlH'HIIi3B fJUflLr•o ou cirwo

rnuuieipios. Qur•stiin do J'iwl.<>, vnr·il'ienvel facilrncnl.n, morlinnl.c pr•ova rnnl..,r·ial, não t.errr rwndudeneia que se procurou
fazer• cm moia duzia do palavras .
•A segunda ordnm, no entanto, p6rlc ser logo discutida o
rlosfcita. Par·a o meu enntn>l.ante, nas netas do or·sanizn~ilo
rlns mesas ha um vicio insnnavol, por· nmissiio. Entende qu~
as actas fomm escr·iplas com i.nohsnr·varu:iu dn § 2". ar·t. 6G
da lei n. t.~G!I, pnrqrw niin di~rl!·imin:u·am a· volaciin que
ohl.evn enr.ln um dos rnH.;ar·ios. Alll'indo-~o. por·~m. quolqucr
da:-~ eôping das allf.n~ 1/r~s:;a or·p-nni~nciio, logn HB ob.;urva quo
ali sn conh!rn, nxr~t·n~:-~unu!ntn,

f]tW

n vol.nr;ão dos ·fli!C:iíi.L'ios foi

'l'IJita enrn ohser•vflnnirL J•iw>r·osrr rlaquf'lle diHflllsitivo.

Dn~ pt'O•

ppins el.'r·l.iclõP~ rxl!ibida:-~ pnl'antn a junta rqnrl'urJor·a pelo t•c ...
PJ'f:srmlante r::1: rull!r:rso ennsl.n nu e • nmrlrum orricio i!Qrn a nolfll!lll;ãn rJc rnP:O:fll'iO Flf~nflo nru·r·~~nlarJO, pl'OePdCU a ,junta d.
oloiciío rios rnrJsor·ioH, votando, cada mmnbro votante, para cada
nm:ia, "'n dous Jrrllnf's "sr:oltr idos rJenl.rn ns nloilor·es da scccão
respectiva o sendo a nlci~fio apuNHin nela f61·rnn rlol.erminorla
nn aJ•I., 6!i ~ 2" da lei n. I. 2G!I, rJr. ·15 do nnvembr·o de 1OO·í,
deu o r·esull.ndo HfJ~uintr<: pn.m a prirneirn srcr;iin l!'. F. F. F.

e F. mesar·ios ofl'oeli.vos; F. F. F. F. c F. supplcntes;

THU'n ·a sce,nundn secçfio, r~l.c., r~Lc.»

Todas as exi~oncias da lei eslfw salisl'oil.ns alri e, explicilamenl.e, dcelaradas:
a) vol.ar eada rnernbr·o volante cm dous nomes .oara cada
rne;;a; ·
b) ·rermhir~m os votos crn eloii.DI'cs da Sf)l!cfi.o para que se
olegin a mesa;
c) s~r. a ~lcir;iío rla mc:~n npmada rle acct'Jrrlo com a prescrip~üo do citado ~ 2" a['].. Gti da lo i n. I. 2ti().

A declaração de que foi olBorvado c cumprido, importa,
necessariamente. cm n arrirmar;iío rio r1ue ns membros P.l'fr!·
cl.ivos são os t•, 3', :;•, 7" c n• mais votados c supplentes
os 2", ""· 6", 8" ~ to'
is votado:; c que, si houvo empato
foi. este decidido pela sorte.
Não fóra assim, a acta não consignara que a apuraoão ee
fizera de accOrdo com as normas estabelecidas no paragl'ilpho
em questão. E. emqua.nto SP. ·não provar que consignou uma.
falsidade, preval!lce a declaraçlio deli a constante ...
Na hypcthese. aliás, não se trata de mera presumpcão:
traLa•se do um facto, terminantemente consiHUado.
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VII
O COIU?O. DE DELICTO D.\ t'RAUDE

.

A' .Secretaria do Senado veiu ter uma. segunda série. de
15 municípios, cuja falsidade logo se .reconhece:
I, ponque !'oram postas no Correio como C01'1'espondencia
pa1•ticular 40 dias depois da apuração e na Parnahyba- Jogar
de residencia do candidato l"raneisco Corrêa, patrono maximo
. da candidatura do meu contestante;
II, porque são de um só punho as authenf.icas de muni.c.ipios que ·f.icam em pontos diametralmente oppos!.os- Pa.trocinio, Pedro IJ, Floriano, União. Periperi, Paranaguá•, Piracuru~a. Porto Alegre, como se evidencia -da comparacãa das
cópias presentes ao Senado;
,
·
III, pot,quc arranJos mal feitos, nellas se truncam nomes
·
do mesa;rios o commettem vicias grosseiros que apontarei
:ldeante;
IV, porque nas listas de assignaturas figuram ás dezenas,
individuas que não são eleitoi·es;
V, porque não sendo sempre, a distribu icii.o dos eleitore!
pelas secções cm ordem alphabetica e i!l110l'ando o forjador
das actas essa circumRtancia, baralhou tudo em alguns eollegios (notadamente FJoriano e Pedro II) de :modo que numa
seccãa apparecem votando eleitores de todas as outras.
·Passemos essa série em rapido exame.,

actas de

Bw~1·as

(2' série)

:\s authenticas legitimas não se confundem. :Postas na
agenda do Correio das Bar1·as no t.riduo da lei (V, envblucro)
como cort•espondencia eleilol'al federal- têm todas as :firmas
dos mcsarios .reconhecidas pot· notario publico. Requisitado
seu registro pelas mesas, o agente respondeu· esses officios ·
(docus ns. 14 a 10),
Tudo isso lhes empresta rigorosas condicões de authen.
.
ticidade e legitimidade.
·. 'Ao revoz, as actas falsas immodiatami:mte se denunciam.
Postas na agencia de bordo, no Parahiba, a .12 dé fevereiro,
seus envoluoros guardam toda a apparencia de corrcspondencia.
pa1•tkular, ·
.
.
.
Na 1' seccãci (desta sét•io) J:ai substituída a assi:;natura
de um dos mesarios pela do Antonio Coelho de Rczende, .es~
tando bt1m vistvel a rasum. O individuo Antonio Correia Furtado, que ·assigna o primch·o lagar na lista de assignaturas,
não é eleitor. Tambem não são eleitores da scccão, Eugenio
Ferreira do Nascimento. Eloy Cardoso de Macedo, Francisco
Dom'ingues de •ATilujo, Fruncisco José Pcmira, Francisco Ro-·
dt•igues Magalhães.
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Na 2• ·(sempre da 2' série) comparecem !l2 eleitores e
apparecem ~3 ccdu!as para Senador. Assigna como mesario
Francisco Lopes de Miranda, que servia na mesa legal, assignou a authentica legitima, onde sua firma estlí reconhecida
pelo tabellião publico I
·
Na 3' ~ecciio, estão, nas mesmas condições dessa, a dos
mesat•ios José LQpes de Miranda, e Joaquim José do Oliveira,
que serviram na mesa legitima.
.
Na 4' legitima, votou a descoberto o mesario José Francisco de Miranda, (firma reconhecida) que fill'uTa entre os mesarios da falsa.
Na 5' funccionaram nas legitimas, Serafim Bordem de
Araujo Filho, Raymundo da Rocha Maciel, Raymundo .Coelho·
do Rezendo (firmas reconhecidas) que entretanto apparecem
como funccionando na illegitima I
.,
Não é bastante?
Oairas
'(2' série)
As legitimas revestem-se dos caracteres exteriores de authenticidade que constituíram objecto de estudo de um dos
capítulos anteriores. Na 3', 4' c 6' secções, eleitores vot,11ram
a descoberto, estando as firmas dos mesarios reconhecidas
nas cedulas.
As falsas foram postas na agencia de bordo, não se sabe
onde, a 8 de março I
·
·
Paulista
'(2' série)'

·'o\ falsidade da 2' gério é evidente- á- comecnr pelo facto
·ile ter sido posta no Corréio da Parnahyba c a 9 de maroo.
Tudo a denuncia. Confronte-se a lista de assignaturas com o
alistamento (doe. n. 20) e se verifj.cará que:
Na 1' secção votam apenas eleitores de ~ a. F, quando
a secoão comprehende de .A a V; votaram 57 eleitores de
lettra A, quando só existem 21 (doe. n. 20); não são eleitores
da secção: Alcino Antonio de Carvalho, Antonio Germano Pereira, Antonio Rodrigues Cnvalcanti, Alfredo Rodrigues da
Cruz, Elpidio Rodrigues Cavalcanti e Emiliano Rodrigues de
Carvalho.
.
Na 2' seccão, assignam a lista falsa eleitores de F a J;
quando a secção os comprohende de A a T; assignam 81 da
lett.ra. J, quando só existem <\O; não são eleitores e votaram
· Livinio Rodrigues C6elho, Licinio Rodi'igues Coelho e Lino
José Vianna .
. ·Na 3'· seGcão votaram 45 eleitores da lettra •M, quando só
existem 16 não senf)o eleitores, posto votassem: Thomaz
Vieira de Sá, Thomaz de .'~quino Vieira, 'Dbomaz Teixeira
Diomedes, · Thomaz Gomes Pereira, Thomaz Villn Nova F' ·
lho, etc., etc.
~1.n
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Que valor t0;r11<, porl.nnto isso rrue se nprum·Jt com aut~cn
ticidncle de crrrpr·cstimo?
Pód~ pruvnlel:l•r· .eont1·a 1t slit·ie cm que esses vieios se não
absorvam, posta no correio c no prazo da lei?
Flo1•iano
1(2' série)J · 'r
W fnlsidarlc da. segunda s~rio de netas ncstn ~~ollcgio, rcMita logo ria votnçfio; no P!lRRO que o eandidnl.o arlvcr•so oblcrn
518 suffmgios de urna seisfio rio pal'J.idn, este niin leva mai'
d~ 11 elcii.D!'cs íts umas I Om, Flor·inno 1i tt• sérle da resideneia
do <!Ol'onel fiaymundo Borges dn Silva, nrn dos mais pr·esli..giosos ·chefes do P. n. e. no Estado, viec-govcrnmlor- crn
.plrmo cxcr•eir.io do ear·po f!Unndo se 'I'PI'iu o plnito. E' admis~ivel rrue, alli r·esidindo, chefe rio par·l.ido, nn novcrno, s6 tlispuzcssn de onw (H) cor·r•eligional'ios n amigos? ...
Todas as ael.as da sogundn sér·ie (1i RUperf'luo dizei-o)
foram lanr;ndns na agencia do Govemn rln Panrahyba a n rln
rnai•ço. E eorno· notei cm .Paulisla, a vol.u1:iio niio cor·rcu dr.
a.r:cô·rdo com a distrilmi~ão dos eleitor·cs pelas socçües, por•
.jguora.l' o moedeiro falso rio voto que essa distribuição fni
feita não por orrlr.m nlphnhef.i.ea, porté.m, se·gundo a Ol'dem da
1nscl'ipção no alistamenlo (doB. n. 21).
Isso deu motivo a que apparecessem:
Na i' secção, OS eleitores· de lcttrn !1', quando só
·existem 2fl;
Na 2' secção, 3ií eleif.orcs do lctf.ra F, quando hn apenas 8;
Na 3' secção, '101, de lef.Lr•n .T, r]uando st'r exisl.ern 32;
Na ,,. secçfio, 21 de loLI.ra. L, quando st\ existem sete;
Na 5', finalmente, 20 de lei.Lra S, t]uando só so cncontmm
quatro I
·
Nesla ultima secciio, o mcsrmo .João de Souza Lapa surge
com o nomo de .Toão de Souza Lopes I
.
·
· Deante do exposto, a que se reduz a auth·enticidade desses
documentos?
. Como não ha duplicata de mesas, ha sómcnte falsificacão
dli assignaturas, .iunto ,(documentos ns. 22 a 30) a boletins
authenticos.
.
·E passo adeante., ' :• ..
· Pfrncttl'ltca

:<2'

sé,rlc),

!N~o são élc menO.i' ,c·onhludencia as in'dicacões da frauile ila.
segunda série .dest~ municiv.io.,

Wejatl10S:I .,., . ' ;., ·

.

··r

!t• secclio- O ifellci élci cor.r~io não está inutilizado, de
modo ·quA Re possa saber a data da remessa da authentiea,
e si foi feita pqlo .c9~rejo do Estudo pul'U que pudesse entrar
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na ScemLm·ia, (lei n. 1.2G!I, n.rl, 103)'. Div~:rsifil:am, cm absoluto, as nssignnl.ums do; mesai·ios nas cópias c na lisLa.
Não toem n mcnOI' somcllmnça. As. cópias foram conferidas c eonccl'ludas por escl'ivão ad-/toe, cmquanLo as da mesa
lcgiLima o forllm pelo tabcllião,
'
Os mcsarios não souberam, mesmo, escrever QS proprills
nomes: um assigna-so Avelino Lu ir. Gomos nas cópias e Avilino
Luiz Gomos na lista.; oul.l'o ussigna-so A!eelino de Britto Mollo
rtozondc, Acollino do Bril.l.o Mollo rtezondo na lisl.a o Acilino
do BI'il.l.o Mello rtczondo no termo do cmcorramenl.o. Este
· mesmo teve duvida quando firmou, a Iis ta o em ver. de llezcnde,
fJSill'cveu rtezonclo, o qne, mnl emendado, deixou rtczrmdc. Mais,
Nu acta vô-sc que compni·ccoi·nm 1~G eleitores c faltaram 35
.(I'G1), quando do doe. n, 31 se obser·va que a secção so compõe
-não de 101-mas de lBG cleitol'cs, .. Votaram eleitores
imaginm·ios- Bcnvi,ndo rlrt Silva Ribeiro, iB!'az Synó l\luniz,
Bnrnjamin .fosri de Almeida, ·Ghiu.dino Lopes da Silva, 0Jcmenti'n·o Pereira dos Santos (doe. n. 3).
2' secção- A mesma observação sobre o scllo e diSllarirlade das nssignatul'as, Ve,ia-se a do mcsario .TOMIU'im Rodrigues rJo illngalhães nas cópias e na lista,,. Não são eleitores
c vota1·am- Florentino de Souza Falcão, Franco Furtado de
Albuquci·quc Costa, João Alves Mendes, et.c.
"
3' sec1;iio- As cópias foram remei.Lidns da agencia postal
da Par,nahi!Ja, .9 de março. Não s:lo elcit.ore;;- Raimundo Torres
Divertido da Costa, SaLyr" Felix Ferreira, Zeferino Gomes da
Silva- que, no crntanLo, votaram,
·
Neste '';oller;io a volaçfio a indo. li signifkativa '-a scisão
levou ús urnas i,G5 eleitores, no passo que o P. R. C., conseguiu apenas 12 I E o ,chefe rlo P. R.. C. alli, é o coronel
Gm·vnsio de Brilto Passos, cx-sonndor da rtcpublica, patriarcha
de numerosa familia I
A:. demonstração do rruo a primeira seric é a legitima,
faz-se:
I, com boletins authcnLiC'Os (does. ns. 32 a 36)';
II, com o facto do ter essa scrie vindo do correio local
ondo entrou· no prazo da lei (V. envoluero junto ás cópias).,
Pc1•ipcri

:<2' série);
Não proliferam menos os vicias e os alei.iões.·
1' secçiio- Remettida da Parnahiba a 9 de março. O me.sario Domingos Porphirio de F-reitas, apparcceu como Domingos Porphirio da Mlltta. Votam sem ser eleitores -.>\!1tonio Domingos do nego, Anto'n,ino de Frertas e Silva Sampaio,
Avelino Pcreii'a Lopes, etc .
. 2' sccc!!o- Remettida da Parnahiba a 9 de março. Votam,
sem ter a qualidade de eleitor-Joã.a Pinto Magalhães, João
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Pereira de í\mu,io, .Tosé í\lbino de ArauJo c Silva, João Raimundo de Oliveira- isso só dentro os nove pt•imciros nomes
da lista l
·
Em Periperi não ha partido de oppos.jção. O ehefc local
'COronel Thoma1. fiebello de Oliveira Castro, presidente da Camara legislativa c um dos mais esforçados propagandistas da
minha candidaturtl, tem alli o apoio de todas as classes. Pois
·bem. Nilo me teria podido dar mai> de -12 suffragios- emquanto meu competidor alcancari11 2D7 l
Afastada essa série, a lef;it.imidade da outra impõe-se fa•
cilmente. Posta no correio local, dentro do termo da lei, as
cópias da -1. • secção conferidas e concertadas pol' tflbellião publico de mais não carece- maximé quando j.unt.o boletins authenlicos (does. ns. 37 a 30).
Porto· Ala(frc

(2' série)
Ct•es~e a evidencia neste município- onde se e>ncontra o ·
nucleo mais forte dos meus amigos em o Estado.
·Vejamos:
Fot•am todas as cópias remcttidas de .Pamahiba, a 11 da
mm•ço, •para o Senado.
1' secção- Figura como mesario .Ciarindo Jos1.i rlibeiro,
fallecido muitos dias antes das eleições (does. m.s. 37, 38 e 30:••
Não são eleitores e votaram l!'ernando de Souza 1\lello e I<er·nando 'Bandeira Ayres.
2• secção- Par•a que se verifique sua falsidade, basta
um confronto da assignatura do mesario Hugo de Castro nas
authenticas e na cópia da acta geral da apuração remettida ao
Senado, Não é eleitor Francisco José Ribeiro •
3• secção- O nome do mesario João Francisco de 11tenezes está errado: escreveram Joaquim Francisco de l\lenezes,
·Não é eleitor o primeiro si!l'natario da lista Joaquim Caetano
<la Silva.
·
4' seccão- •rrocaram o nom·~ do. mesario VallUvioo Fran-.
cisco de Carvalho; esct•ev~ram Valdimú•o Francisco de Car:valho. Não é eleitor Valeria Antonio de Gócs.
·
Provam a au.thenticidade e legitimidade da 1~ série:
a) os boletins authcnticos juntos adeante .(does, ns, 40
a 42\;
h) officios de eleitores nomeando f!::~aes '(does. ns. 43

.

a '45).

.'

l.l~sde que se tratn. r•~o de dtlplicatas, mas de falsificacões
<!e firmas, os boletin.c, ondo estão ellas rooonht'Cidas pot• ·notaria publico, teem a conclud!,'!lQ!a ile uu1a m:oya {JI'avada;
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Ped1•oll

(2' série)
Continuemos a cvisceracüo:
As authenticas foram lançadas em Parnah.iba, a 9 de mm•ço.
1• secção- O mesario .José Vicente da Rocha Bmndüo
figura com o nome de Josú Vicente da Rocha Cabral. Votam os
eleitores em ordem alp!ll).bctica- e, emLreLunLo, a disLribuiçiio
del!es, pelas .secções, J'oi feita de accôrdo com a ordem de sua
insr.ripcão (documento n. 4G). Votam, assim, 100 da lettra A,
quando .na secção só se encontram 31 ·com essa inicial, de sorte
que 75 a el!a nlio pertencem I
2• secção- O mesario Quintino de Deus c So'Uza figura
com o nome de Leontirw rJe Deus e Souza. A voLaçiio l'oi l'eita
como a an Leria r. Appm·ecem 28 voLantes da leLtr·a C, quo.n·dO,
no alistamento gp existem H eidadãos com essa inicial 1
3' secção- eon fr•onLem-se as assignnLuras dos mesnrios
.Jo~6 Martins de Andrade e Marcellino Ftodr·igues de Sou7.a nas
cópias o nas listas:- niio Leem ponto de semelhança. A votação foi feita como a. anterior. De modo que apparecem
14 votantes de letLra G, quwndo no alistamento só se encontram quatro 1
4' secção- E' pertinente a observação feita sobre a ordem
da votação. Dahi apparecerem 18 volantes da !cUra L, quando
ali;~tamenLo, ~.r regista 1 (um). O mesario Qu.inLino Pereira
Brandão a.ssigna em a lista Quintino Pereira Campello (documento n. 47).
5' .secção- O mesa rio Francisco Cordeiro Brandão que
ahi figura estava em 'fherezi.n.a e foi meu ·fiscal na t,• secção,
o que consta da respectiva neLa ... Votam 21, individuas de
lettra M, e na secção ha Gómente nove l
Preciso de mais para demonstração da. fraude de que estl)
segunda série é indiscutivel documento?
·
.•. ,
~·

'.:r

.Demon'stra.da a falsidade dessa série, evidencia-se a legitimidade 'da outra, uma vez que os mesarios q1ue figuram numa
e noutra são os mesmos e que a primeira:foi posta no correio
local, no triduo da lei; revestida de todos os cat•acteres exte·
riores de authent.iciàaàe.. •.
'Bom Jesus

:<z• sét•ie)
: Os ·mesmos vi cios se deparam,.

As authenticas !!eram remettidas da Parnakiba; a 9 de

mar~

o,
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1• seccüo- Nilo são eleHores- o J}rimeiro votante Antonio José dos Sanl.oH, Canuto José Ribeiro, etc.
2• secciio-0 mesa1·io .ros1í Colixl.o Ribeiro (doe. n. •s):
figu1·a ora com o nome de .Jofio de Cali:tLo Ribeiro, ora eorn o
de Joüo Cnlixl.o Ribeiro. Ha pro('umln dil'l'crenca na nsslgnnturn do mcsnJ·io .ToM Cornclio Lcil.ão nnngol, nas cópias c 1m
llstn. Nfio é eleitor Manoel i::ialornãu de Aguilll' (doe. n. "9).
3' seecilo- E' •profundo. a differencn nn letLrn do mesar•io
Pedro Mnrt~n•s de Arau,io Costu, nas cópias c na listo. Núo süo
eleitores,- Hozendo l•et•eira de Souza e Simplll'Dnio Mnnoel do
Nascimento.
·

Qu,o a 1' série é n leglf,imn, provn-sc:
•
a) com os boletins authenticos juntos adoanle (dacs. numeros óO a ü2);
b) com o tnlüo do registro na agencia postal de Bom
.resus •• •.
Desde que siío os mesmos mesnrios, cm uma s6rle ü em
out1·u, :prcvnlnco a primeil'n, q:u.ln~ fi1·rnas são ns rrwsmnR rcconhr.cidns nos !Jolotins. Não se l.r·nlu dn docirlir• so)JI•o duplicatas:
trata-se dü rlize1·, nnl.l'fl duns s•lpJcB de J'innas, quucs us verdadeil•as. E os boletins não tloixum margem ú duvida.
Un·iúo
(2' súrie)

Prosigamos:
'l.'orlns us uuthcnticas desta série foram rcmoLtidns da Par-

nahiba, a

n de

março,

1" seccão- Ern voz do mesa rio Dcnedicto Jos1í do Tlcgo
Filho (doe. n. 53), figUI'U seu pae (l'allecido) Bcnedicto José
do Rego.
·
·
Na· conta da acta do recebimento das rcedulas falta a assignaturn. de •q,m mesnr•io.
3' seccão ...-O nome do mcsario João Medeiros de Mollo
appnrece, sempre, nas e6pins o listas- .Toito Medoiro de Mcllos.
- N!io é uma vez, são Lres ou t]uuLro- constancin bom signifi,cativa.
· • ·
.
.
• '
.
P~ovem que a primeiPa série é a legitima:
a)' officios do ag·enLo do Col'l'ilio ús mesas eleitoraes, respondendo e em que lhe pediram o registo das authenticas
(doe. ns. 5·4 a 58);
,
b) talúes do registrado (does, ns, 59 - 03 )';
· c) boletins nuthenticos (doe. ns. Oll- 08).
E penso que é o i.lasta·nte.

'

.

,. .

',.
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'Alio l!onua
'(2' sério):
RespingtH'mo~ ai.nda.
•rodns a.~ uul.lwnt.icas destu série foJ•am remettidas da Pai'·
ruJhilw, a fi {/, ·ma.·rço.
:1• sce•;fio- Hn gmnrln •lil'l'erenon cni.J·e a nssignaturn do
mf!SUI'io MuiJOPI .Tosú CnJ•doRo, nas eopias e •JHl lisln.
Sondo as a~siguntm·nH n~.; mcRmas, nurnn s1íric o noutro,
prova-se que a pJ•iJrwira ,; a lcgil.ima, •eorn oR boletins uuUJOnLicos ndennl.e j1u.uLos, onflc as 'J'irmnR verdndhi!'ns nstfio 1'CCO•
nhecidns pOJ' nol.aJ•io publico; pr•ovn-se mais poJ•que, noste cn~o.
••omfJ mn Lodo~ OR nnl.e•·inr•cs, nsl.n s•íPin f'oi n uniea apresentada
u J'l•gisl.o nu agencia 'tJUslul uu •IJIJIJegio (documentos us. G9

-i!).

Apparccida
'(2'

autllenl.lcnB rlo~l.a ~érir foram postns nn agencia
de Pm·nald/Ja, 11 .'1 til: março.
E' nbsolul.n n difl'nrnnçn. nu as~ignnLura do mesario Manoel Emygdin Prr·eim ria rtnelm •·m ns eúpins n lista e na cóplll
da nr.l.n geral da npmnçfio r•f:mctLida ao Senado.
Pr·ovn-se a nul.lwrli.ieidrHif: e logiLimirJaue da 1" série:·
oi r.nm holr:l.ins ntll.llenLil·os (rloonmrnf.os ns. 71 e 72)';
li) cDm o rnr:l.o de l.rJI·em as aut.lwnt.icag as da 1' .sério
sido posLns no Gol'l'roin do urigmn no l.riduo legal (vide envoluero junl.o fts e6pins);
c) IJOm o fad.o rle não f,f:r sirlo l.enf.ndo o registo da outra
Rérle, ser· feif..o na l.crrn :n.nl.nl rle um do,; candidato~ a q:uem
aproveita (Parnahybu), e .quarenta dias depois da eleição •.
do

Tndns

sflrie)

n~

Cor1·~lo

Patracinio
:(2' 5'6rie)'

RAmcf.tidn dn Pni"nalâ/Ja, o. .9 de mo.r1o, que valor p6de
f.llr n 2• ~érie? E como não ha rJuplir-rüa de mesas, os mesarios
süo o., mf:smos, é clar.o que n s•\ri" lngiLima é a posJ;n in !oco,
em a agenda postal; no l.rirluo ria lei.
A 1' série o foi- como ,; J'ncil ver do carimbo no euv.olucro ,iunLo ás cúpias e do documento sob n .. ~.,
·

Amo.rante
A .Junta não apurou nenhuma das dua~ ~éries de :wtJien;..
tioll, que lhe fDl'llm npresentndn~. E, data vP.nia, com Lodo desinlíeresse, pe~o !:jue o mes11;1o deve !'azer a ~issfio de po·

•.

•,

..

' . ..
~
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aerei, j)'oi'qtiJ,e ambas as eleições são nullas, feitas como "foram
·perante mesas constituídas de modo diverso' do prescripto na
lei (..lei n. 1.2·69, art. Hü, n. 1). '
E' assim que as mesas de um grupo foram organizadas
sob a presidencia do supplcnte do substituto do ,iuiz seccional,
com. a presen~a do n,iuda•nte do porcumdor da Republica e
apenas um membro as do outro grupo o f.oi•am á revelia dessas
duns autoridades e J'óra do local o depois da hora que a lei
determina (does. ns. 73 a 92). Viciada por essa fórmn a organização allu.dida, slio nullas as eleições.
.
Dispensa-me, por isso, de e.ntJ•ar em outras considerações.
Desde, :porém, que .trata de vicias desta natureza, enseJo se me
apresenta de pedir a annullação das eleições.
·

·

Pm•nahiba

\

Limito-me ú argumentaclío do meu companheiro de chapa,
·Dr. Antonio Freire na qual esses vicias se'pantenteiam exhu:berantemente :
·
.
:As mesas são organizadas por uma ,junta composta do
1' supplente do subst.itulo do Juiz seccional, do aJudante do
.procurador da Republi,ca ·.o dos. membros e1Tcctivos c su.pplcnl.es
da commissão de al·istamento (lei n. 1.2ü9, art. Q.l). Si esta
commissão é declarada nu lia, o q,ue aconteee quando ha inobservancia de preceitos legaes, serve a commissão anterior. Si nãc
.llouve, porém, recurso, si 1niio se annullou pelos meios legaes
a commissão revisora, nem por isso, pelo seu funcoionamento,
se sanam nu!Lidades que a viciam. Um acto nullo, ab 'irn'tio,
é nullo em todos os seus effeitos e quando a nulilidade é substancial póde ser declarada em qualquer tempo. 'O facto, portanto,
de J'unccionar uma commissüo que se constituiu com· inobservancia de preceitos legues c contra a qual .não se recorreu
opportunamente, não lhe d·á for(;a de coisa ,julgada; .Ora, a
comniissão revisora do alistamento da Purnuhiba, que serviu
nu organização das mesas, foi constituída com inobservancia
do disposto nu primeim parle do art. 9" da citada lei n. 1.2G9,
porquanto, sendo essa' cidade séde de •comarca, a presiden~ia
do acto cabia expressamente ao juiz de Direito. E é jurispru' denoia firmada que si outra e não esta autoridade o preside,
· nulla é a orga•n•izacão.
.
·. · . · .
Isso posto, é insophismavel que nulla é a organização da
commissão. revisora da PaJ•nahiba, de que se trata, por haver
sido feita sob a presidencia do juiz districtal· da Amarração.
Certo este é substituto daquelle -nas faltas e impedi"
ment.os. Mas; nem um caso, nem ou·tro, occoi•ria, porque aquelle
magistrado estava no exercício pleno de)cargo e niio o deixara.
Estava no goso de férias- o que· não im!}orta em suspensiio
do exercício, . como sempre se entendeu e· se praticou, desde· o ·
antigo regímen,,
·
'
· .
·
· Com efl'cito, por forca do decreto de 1853 (arts. 4' ·e 5');
nil~ podiam os jui~es d~ 1' instancia, desembtu•gador~s ~.mi~

~

...
•'.
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111istros do· Supremo Tribunal de ,Justicn, residir durante as
·férias em lognr de onde lhes nüo fosse passive! vir às audiencias e tribunaes em 24 horas, sendo os juizes obrigados a
comparecer, semanalmente, nos lagares onde costumavam despachar.
Pois bem, do doe. n. 93 verifica-se que o ,iuiz de dil'eilo
foi substituído pelo ,hJ.iz distri·ctal de 11 dn outubro a 21 rtr.
dezembro de 1913 em virtude de licença do primeiro e que,
de 21 de dezembro em deante, o mesmo ,iuiz districtnl co•nl.inuou a funccionar· em todos os feitos (até 21 de fevereiro de
19111) em razão fie estar aqu.elle :mayütmrlos no aoso de (<'rias

~

goso que lhe fôra permittido sob condição expressa na portaria de ficar em lagar de onde pudesse se transportar Íl sua
comarca em 24 horas (doe. n. 91t).
Nos termos da segunda parte do art. t,• do decreto numero 4.821,, de 22 de novembro de 1871, e art. 191,, par·agpapho unico, da lei estadual n. 052, de 25 de Julho de 1911,
e em virúu.de de designação do Tribunal de Justiça, o ,iuiz
disl.ri•r.tal de Amarração era o substitut.o do juiz de direito de
Parnahyba- mas, repitirei, em suas faltas e impedimentos.
Pum que a substituiçüo se tonnasse efi'ectiva, em mist(,l' que
este magistrado deixasse o exereicio- e não o deixou po!'que
,iá vimos que em ~nnto· não impor·ta o goso de férias forenses.
Nestas condições, o juiz districtal, servindo em feito.' da
compctencia .privativa do ,iui1. de dil'eito, inquin·ava-os de nullidade insanavel •. porque são nullos todos os actos realizados
perântc ~u.toridade incompetente. Nulla, portanto, por ser rr.itn
contl'a disposic;üo el'p!'essa de lei, ·é a organização da alludida.
. com missão revisol'n de Pann·ahyba, presidida que foi por quem
não Linha autoridade para isso. E essa nullidade decor·re,
elar·amente, do disposto nos nrts. n•, 1,1 e 3'G da lei n. 1.209.;
Mais: attinge os actos posteriores {t organização das mesas.
·Pouco importa. que niio tivesse sido decr·etada antes, :porque
ó .or.r.asião opporluml de allegal-a e pedir, •como peco, a annullaciio das eleições de Parnahyba por lerem sido feitas perante
•mesas constituid!ls por modo diverso do .prescl'ipto em lei (cit •.
art. HO, u~ •. I, ler n. 1.26.9).
Por si sómerrte, fôra isso bastante, Mas ha ainda evidente
.prova de fraude que não p6de deixar de annullar o resullndo
da eleição (lei n. 1.209, art. 110, n. III) no local que s~
designou para as secções (doe. n. 95), no facto· de tunccionnr
a maioria das. mesas na casa de residencia do chefe da seiRão
que apoiou. o meu contestante e •nas de irmãos e cunhados
seus, Nem se diga que fosse impossível observar n pt•escripr,üo
do § s• art. 26 da lei n. 1. 269, .pois, entre outros, ha, em
Jlarnahybn, os seguintes edifícios :publ~cos:
I, duns escolas estadoaes;
· II, tres escolas municipnes;
lU, n. cnpitanin do porto;
,~V,· espacosn casa onde funcciona a agencia do Correio;

·..
'

.
'
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·
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V, espaçoso eaificio onde funcciona a mesa de renda~
.Eistado; ·
.VJ, o paço do Conselho, ele.
Ahi poderiam funccionar, sem >nenhum :J.tropelo, 14 sec~ões, cumprindo-se deste modo o § ·3" do art. 2G supra citado,
qu~ manda, imperat.ivamente, só em falta de edifício publico
se designem casas particulares.
.
Em Pnrnahyba, entretanto, mi1'ablc dctu.! J'miccionaram:
A -1• secção e a 2• em ;,usa de Josias Mor·aes, ir•müo do
Dr. Francisco Correia, comp:J.nheiro de chapa do meu contes-.
tante;
A 4' e a 5' na propria casa onde reside Fr·aneisco Correia;
A .9•, em casa da Ex ma. Sr•a. D..Toawnu Brandüo Dias
Ramos concunhada de Fran·eisco Cot•reia;
·
· · A 11', em casa do guarda-livros do coronel Jonas Correia,
Sr, Lindolpho Rodrigues Cameiro;
.
A 10' e 12• em casa do cor·onel Jonas Correia, irmão .de
Francisco Co.r.reia I
Que vnlor, no emlanlo p6de merecer uma eleição J'l~alizadn •
sob o tecla do proprio candidato Fmncigco Correia, no remanso
disct·eto de sua r:asa, da casa de seus irmãos ..cunhado~ e empregados subaltm·nos? Não é palpavel, ,u~io forr;a a evidencia ·
que, desprezando-se os edifícios p-u.blieos, s6 se leve em vista
montar• dentr·o da [H'OPI'ia casa rnuchina rombn da fraude?
Impõe-se, assim, a annu!lação das eleições de l'ar•nnhyba
(e sou Insuspeito ·porque tive a!li 558 sufl'ragios). E' uma
questão de moralidade.
'
Ence'1'7'ando o corpo de dclict'o ria (mude

No desrespeito á verdade das urna~ e na audaciD. rm. a
realização da empreitada criminosa, não houve escrupulos que
.se respeitassem. Nem mesmo se quizeram gmardar as apparenclas. E, na ob!iter·acüo do senso eommum, parece que se
quiz affronlat• o poder· vcril'icador eom a osteou·!nçii.o das provas.
da burla mais grosseira que se tem trazido ao seu exume. ·
Abram-se (2" súrie) as cópias de Patr·ocinio, as da 1" n 4'
·
.secções do Pr:dr·o II, as da. 3• e 4' de J?lor·iano, as i' c 2' de
Uniiio, as 1' e 2• de Pa.ripcri, a I' de P:uunaguú, as 2', ·a· n "'
de Piracuruca, o termo de encerramento na lista de assigna- ·
turas da 3' seccüo de Porto Alegre: a Jettra tí uma só, lcLtra
que .se nilo confunde, quo se distingue, quo se· reconhece, que
se identifica no primeiro exame. E do confronto que se póde · ·
estabelecer com o documento n. 96 se cond>~~o que é a do
1\fas, não ·O fosse, não pudesse cu pr•oduzir esta prova,· a
que estava fei<ba ora que um só individuo escrevera authenticas de sete municípios que f.tcam em pontos diD>metralmcnte ·
oppostos, dist.anciad'os por >centenas de leguus. 'E isso estalleleoe, d&fini~ivamente, a .d!lmonstraciío da f.r~ude em que S!l·
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abrigou- triste bandeira de miscricol'din- a scisiío do meu
partido, para tentar a investidura de cargos a que seus cleme.ntos lhe nüo deram e nüo lhe düo direito ! •••
VTII

?
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Estudemos, no cmtanto, a signil'ieaçüo quanlilntiva dessa
segunda ~érie. Eis o
QUADRil DEMONSTRATIVO DOS C.INDID.ITOS Á SE:-IA'I'ORIA :-lOS :IIUNI•
CIPIOS SEM DUP!.IC,\T.IS

Cand-idatos e suas votações
AbdUu

Municípios

N'!!\"eR

Amarrnção ..................... .

BnLalha ........................ .

!Burity dos Lopes ................ .
Campo Maior . .................... .
Castcllo ......................... ·
Corrente ....................... .
Gilbu.és ........................ .

Jaleós .......................... .
J·eromenha ..
Livramenlo ....................... .
Picos ........... · ..... · . · · · · · · · ·
Parnahyba ...................... .
Regeneração . , ................... .
S. Pedro· ......... ~ .............. .
S. ·J-oão. ~ ......................... .
.s.. Roymundo .. ~ .................. .
o •••••••

o •••••••••••••

Simplicio Mendes ................. .
· Santa Philomenn ................. ..
· Therezina· ( •) .
Valença:·
Caracol ..........
Miguel. Alves.
,:0.

47H

381

281

2li
600
556
1,05
310

1.062
632

365

38li

o •••••••••••••••••

GGS

o • • • • • • • 'o • • • • • • • • • • o • • • . • • •

r.i85

o •

o .••• o o o o. o • • • • • • •

Urussuahy ...
I '

H I,

203
33G
42i
300
G97

o •••••

o •••••••••••

o ••• o • o o o • o •••••••••

,,

·A1mando Gon,ral
lhn·lumnqul Thau·
m:tH1r;o

191

20

ül

2

82

40

100

100
8

0

o
o
177
o
o
377

GG9
H

110

o

o
o.

.o

203
291

I~

o
o
o

150

o'

184
24

100

o

316

o

o

145

203
225
287

o

o
o

o
o
16
o

9.712

2.175

1.105

..,
"

'

...

...-.-

'

..

.

·.'

Vê-se que é esmagadora n maioria que nhi tenho. .
,
Abdias, 9. 712 suff.rngios: Arm~ndo, 2.175 .suffrnS"ios, Thau•
maturgo, 1.105 suffrag·ios.
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~ejamos, ·porém,

o

i:

,

.

01:11\DRO DAS V01'A'ÇÕES APURADAS PELA JUNTA APURADORA NOS -MU•
NIC!PIOS EM QUE F10RAM Rlili\IETT!DAS 'Á SECRETARIA DO SE•
NA.DO

Candidatos e suas votncões
Armo.ndo Genero.l
AbJins
Bur·•
Thnu- DlverNe\'0/1 la.mnqul ma.turgo soa

Munielpios
~I to Longú ..... ................ , ..
.t\pparecida ...................... .

.l\.,marante ....................... .
Bom Jesus . ....................... .
Flor•iano ........................ .
Oeiras .......................... .
··Pat.roeinio ...................
·Pirncu rue a .................. ·.... .
•Pnrnnngutí ....
.Pedro Segundo . ...........
Pn;u.lista ......
· Peripery
o •••

o •••••••••••• o • o •••
o ...... .

o •••••••••••••• o •••

o • ••••••••••••• o ••• o •••••

·Po~~o Alegre ...................... .

--Un·lUO , , , , , .• , .... , ... , , ... , , , •• ,

Barras .......................... .

o
o
o
o

299
221

lt11
386

1,70
(;19
385
lt68
2·13

70

10

o
o

5
190

51

90

o

o
35
o
o

o
o
1
o
o
o
o

GSG

301
33·'1
ltíO
55/l
lt5G

o
o
15
o
1

'Ü

(i

o
o
o
o
o

00
(I

o
1
o
o
o
20
o

~
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0.163

Opponhamos a esse o

272

86

QUADRO D,\S VO'I'AÇÜES NOS MUNICIPTOS EM QUil iiPP.~RECERAM DU•
PT.TCATAS NA SECRt:TARI,\ DO SENADO

(2' série)

Candidatos

•
Munieipios

Alto LonS'ú ..
A·pparecida
. ..1\.marante ~ ...... o o • • • • • • • • • o o • • • o.
,Barras . ~ .... o. o • o •• o •• o o ••• • • • o o.
Bom·Jesus.
Flox•iano ..
Oeiras ..
· :1Patrocinio .
.·Piró.curuca ....
·parnnaguú .. •o • ••••••••••••••• .-o ••
Pedro Segundo . ..............
~
/Paulista ......
!Periper.y •.• ;,:0 ........
.!Porto klegre . ...
:União .... o • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • o. o •.
o • o • o o o • • • o • • ·• • • • o • o • •

1

A ~uns

Vt)tncões·

A1•mn.ndo Oonorn.l
Abdias
Bur·
'l'bn.u- DiverNtWOH lo.maqui mo.turgo soa

o • • • o o . o o • • • •o • • • • o o o o o

o o ••• · • • • • • • • • o ••••• o. o.

o o o • o •••••• o ••• o o ••• o o •

o ••••• o • o •••• o •••• o o •• o o •

o o o • ••• ••••••••••••••••

o o o o o •••••••• o •••••

o •••

o • • • · • • • • • • ; o o • o o • • o •.
o o •••• o •••••.

o •• o ••••••• o • o ••••

o

5

348
207

11
1
9

30·1
20
324

H
177

8
:12
55

8

Hi
r;
432
308
H·

5:18 · 1'1
31 ' 478

232 . ' !l
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Procuremos, agora, o resultado aribhmetico desse confronto. Verm~a-so immediat.amento que mesmo <na hypothese
absurda de se desprezar a primeira série de authonLicas o considerar legitima a segunda (sommando o resultado do primeiro
quadro com o do terceiro) a situação dos candidatos em essa:
)\bdias .... .. n. i 18 + :lVt = to. OGr, suffragios
Armando .. . ~.175 + 1.851
7.0~ti
~
·Thaumaturgo.
1.105
~

=

De sorte que eu teria ainda neste caso, no que me é menos
favoravcl, uma maioria de 3 .•930 suffragios sobre o meu competidor mais votado. E mesmo que eHe conseguisse annullar
eleicões de lJlOdo a me retirar essa maioria, mesmo que o commandante Armando Bm·Iamaqui, dC'J)ois de vet• apurada a série
de authenticas falsas que o favorecem, ainda wn111ullasse secções
de .au'f:J•os municípios reduzindo minha votacão a 7. 025 (um
sufft'llSio menos que os que pretende), mesmo assim. S. EI.
não estaria eleito. Obtive, com effeito, de accôrdo com a apul'ação procedida na Se.cret.aria do Senado, '15.851 suffragios.
Reduzil-os a 7. 025 importa em annullar mais de metade e a lei
.n. 1. 260, art. 118, dtspõe expr·essamentc que • a Camara, ou
o Senado, m·anda!'il proceder a nova eleiçlio sempre que, no reconhecim!ln.to dos poderes de seus membros, annullar, sob qualquer fundamento. mais de metade dos votos do candidato diplomado ... > Repito: se.iam repu.radas ~s actas falsas, annullem-se
tantos suf!'ragios meus quantos sejam necessarj.os par·a emprestar maioria ao meu competidor: não estará eleito elle, seril
feita nova t~leição. :m, ainda por isso, a falsificaoão· foi sr·osseira e inepta.
A annullacão a:pontnda, no emtanto, é apenas para arsumon,tar. Nem a segunda sél'ie de authcnticas prevalece contra
a primeira, nem teem assento ·legal e são de receber os funda"
mentes dos pretensos vícios descobertos- todos apt·eciados exclusivamente no capitulo VI deste trabalho.
Resumindo: ·
Nos :varies recontros eleitoraes de um periodo de 15 annos
'(1900-1914) .iámais a opposiciio conse!J'u,iu levar ás urnas o
'terco dos suffragios apr•esentados pelo partido situacionista.
·
Dividida em tres sru.pos, q\lB se não entendem (scisão Correia, «União popular~ e P. R. L.), e atlresentando dous candidatos á·sena(oria- é absurdo que triumphasse em um pleito
serio contra ·O P. n. C., que apresentou a!lenas um candidato
á va:;a de senador, c cerrou fileiras, homo gene o e disciplinado,
em rodo r das urnas;
, O proprio .i ornai de que é reda:ctor chefe o Dt•. F.rancisco
Correia, campeão da carldi·datura do met~ oonLestante, dizia, cm
·editorial, a 29 de .março; 12 dias depois da apuração, c que o
pleito correra .livremente em qui1n~e localidades>, que menuiona: 'rherezina, Amat'racão, Pa.rnahyha, Livramento, Ro~ene
t·aoão, Oeiras, SimP,licip, Mendes, Batalha, Burity, dos LQpes,
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Ut•ussuhy, Valen~a. Caslullo, .S • .Philomenn, s, il:t) mundu :.r onato, Gil~bu~s (cm loJas as quacs, r.xclusü.:l ti(• OtJieas, ha .apenas
uma sériO de nelas). E o resuliado drssrs quinze collegtos, em
que o Dr. Francisco Concia proclama livres as urnas, é esse
[(doe. n. ·3);
Votos
~1\.hdias

-. ......... ·................... , ........... , ..
Artn·ando .. , .... ;· ... , .... , ........ , ..... , . , ...... .

6.1D3
1. SI,Q

'l,hruun1nlu1·go ..•.... , ............. , ........•..... ,

880

Em editorial de 10 de fevereiro, o. Cormio de ThaJ•e:;intz,
<Jrgüo da demagogia V('l'melha no Estado (doe. n. 3 A) dizia
Q.ue as eleições da capital Lintl1am cot·rido « admiravelmente
l!vres ,, e a Ga:;eta, folha rigm·osarncnte neutra entre os partidos, affirmava (3 de fevereiro, documento n. 3 B) que o
• pleito com toda a ordem, sendo crescida a concurrencia de
eleitores ás urnas». E era este o resultado de 'rhcrezina:
Abdias

705

Armnndo

200

Thaumntur~:o

JüO

Não houve ;no PiaullY um só jornal que publicasse resul-"
lados diversos do pleito, apesar de solicitados os Drs. Fran~
ciseo Correia c Elias Martins, pela Noticia, a fornecerem os
que t.ivessem, afim de os estampar (V. Dial'io do Piauhy, 7 de
fevereiro).
· TransmiLtidos, cm telegrammas, ao Pai; resultados ouLros
·(i de fevereiro) por Mario B~ptista, primo do commandante ·
Bul'lamaqui, foi reputado a dizer em qur. municipios tinham
sido alcancados: enconchou-sc c não o disse.
· Installada a junta apUI'adóra com 22 presidentes de conselhos perrecistas c quat!'o OJ,posicionislas, foram os trabalhos
da apuração rigorosamente fiscalizados por procuradores do
general Thaumaturgo de Azevedo. coronel Coriolano de. Carvalho, commanda.nte Armando 'Burlamaqui, candidatos L>\ntonino Freire, Francisco Correia c Abdins Neves. Sómcnte
do dous municipios foram ter á junta. duas séries de actas
(Barras e Amarante) • Não houve uma só reclamação sobre
a !'alta .de outras, de onde se pudesse induzir que existissem •.
Os pretensos vi cios de organização versam sobre;
Não constar do corpo de algumas actas q'uo vão eer· transcriptas allegação futil como demonstrei;
·
Nlio constar tambem que vão ser extrahidas cópías afim
de serem remet~idas fi junta apuradora, Camara, Senado· {·I).,
E sobre· identicas futilidades. .
·
·
··
Mostrei, porém, que. mesmo que o meu ·competidor triumphasse em toda a linha, vendo declarados esses vicios pela
illustrada. Commlssão de Poderes e con~idernda legitima a .
. segunda sét·io d~ actas, mesmo as~.im S. Ex. nüo cstari.a oloito,
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porque se precisal'ia annullar mais de metade da votaciío que
alcancei, c em face do art. 118 da lei n. 1.269 se teria de
proceder a nova eleicão.
··
Conclustio

Termino o trabalho que as circumslancias me cxt;;u·am
para a aJ'I'irma•;ão da verdade das urnas ern as elcicõcs do
l'iauhy c defesa rlc dirl'ilos que, cm con;eiencia. •:onsidcl'o
liquidas c insophismnvcis. Reali~ci-o cakando í·evullas intimas contra os ppocessos com que se Lentou emprestar essa
apparencia de t•ealidade convcncedot•a a uma burla que não·
é sú;ncnlc o cor·po de delicio de um crime, um attentado aos
principias l.msilarcs do 'I'cgimcn- mas um ·dest•cspcito ao
proprio f'enado na sua funecão do assemhléa aplll'adora .. Eneontt·ei nas energias de meu caracter força para conter os
i!llpulsos J'ulmirradores de uma indignação profunda c manter
a serena compostur·a de quem analysa, desapaixonado e sincero, cheio de J'é, animado por absoluta confiança nos seus

jui~es.

Ahi está, portanto, o meu trabalho. Ahi deixo a documentação com que emprestei autol'idadc ás affirmaoões feitas.
Enlt·cgo-vos n minha causa- que é a causa da verdade do
·voto. 'E aguat·do tranquillo vosso julgamento.•

·.

.

Quero que fique, positivamente, consignado neste documento O· meu prolosl.o t\s accusacões feitas· ao governador
do Piauhy, Exrno. Sr. Dr. :lliguel Rosa, pelo meu contestante .
. Jncoherentc neste parl.icular mais do que nos demais pontos
de sua contcstar;ão, falia cm compressões e violcncias c pretende ter dcrl'Otado o candidato desse. governo compressor c
violento. A votação que obteve S. Ex. é a prova mais positiva .do regimcn de lolet•ancia que domina no meu Estado· onde a opposiciío, agora mesmo, acaba de eleger um deputado
pelo terço, abandonado pela situação · ú representação da
minoria.
Esse J'aclo muito cxpt•imo do que accusncões, que bem
se podem dizet• nascidas do despeito c fomentadas pelo des- .
UJ1lparo dei aspirações illegitimns e tomporans.

.' ..

Rio, 2i de abril do 1915,-Abdias da Costa Neves •.
·

.

!A: imprimir.
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.() Sr. Pi1•el!l Ferreira (:p~la. crdcm) -Sr. Presidente,
eendo sido unanime o parecer da Commii!Sllo de Poderes que !'eco·
-thece Senador p_elo Estado de Piauhy o Sr. Abdias da. Costa Neves,
. Jll'queir•o a V. Ex., em vista dos pt•ecedentes, dispensa de impressão
.- n urscncia pat•a que ~oja elle discutido e votado immediatamente.
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ANNAES DO SENADO

O Sr. P1•esidente-Os senhores que a~provam e requeri·
monto· verbal do St•, Sonadot• Piras Ferreira quoa•am manifestar o
seu assentimento. (Pausa.)
Foi approvado.
Vou, pois, submetter a discussao o parecet' sobt•e as elei<;ões do
Estado do Piauhy.
ELEIÇÃO DE Uni SE~.\ DOR PELO l'IAUHY

Discussão unica do parecer da Commissão de Podet·os, n. 20, de

i9!5, sobre as eleições realizadas no Estado do Piauhy em 30 de ,ia·

neiro para a t•enovaçM do terço do Senado o opinando
reconhecido Senadot• da Republica pelo referido Estado o
Abdias da Costa Neves.
Encerrada,

CJ.UO
~r.

seja.
Dr,

São :~pprov:~das as seguintes conclusões :
i.• Que sejam annulladas as eleições a que sa procedeu no
Estado do Piauhy a 30 de janeh·o do corrente anno nos seguintes
municípios c secções :
Municípios do Jerumenha, S. João do Piauhy,Alto T.ougá;Appare·
cida, Bom Jesus, Bat•ras, F-loriano, Oeiras, l'eripari, Pedt·o 2•,
Porto Alegre, Piracuruca, Paulista, Patrocínio, Paranagu'á, Unillo e
S. Raymundo Nonato : 2• secção do municipio de Caracol o 'i", 6•
o 7• do de Thorezina.
· ·
2.• Que sejam approvadas as eleições realizadas nos demais
mumcipios e secções, cujo resultado é o seguinte :
Dr~Abdias da Costa Neves; 7.54~ votos; caritão de .ti•agata · Armando Cesat• Burlamaqui, 2.427 votos; genera Gregcirio Thau·
maturgo de Azevedo, 1. 'i 76 votos.
·
.
. ·
3.' Que seja reconhecido e pt•oclamado Senado!' pelo Estado do
Piaul~y o Dr. Abdias da Costa Neves.
·
O S1•. P1•esidente -O Senado acaba de ·reconhecei' e
eu proclamo Senador da Republica pelo Estado do Piauby o
Abdias da Costa Neves.
·
·
··

Sr.

O Sr. Pires Ferreira (pala ordem) '- St•. Presidente,
. o cidadão que V.. Ex. acaba de proclamar Senado~· pelo Estado do
Piauhy acha-se em uma das ante-salas. Requeh·o, pois, a V. llx.
que, da accôt•do com as exigencias regimenLaes, nomeie ·;L com missão
que deve introduzil-o no recinto afim do prestar o ·compromis.so ..
. O Sr. Presidente- Nomeio para essa . com missão os.
· Srs. Pires Ferreira, Costa Rodrigues e Siqueira de Menezes •.
. {IndJ•odu:ido no recinto, pre.~ta, }1mto á ~[asa, o compromisso ·.
regimental c toma assento o Sr. Abdias da Costa Neves.) ·
. . ·.

O Sr. Ph•es Fe1•reira-St•. ProsidtÍnte, não me detive
na discussão do parecet•, que acaba de ser approvado, das eleições

•,
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rio Piauhy, para. tcl' o lll'amt• do Vet' complcl.a. a ropt'OSOHI.ar·.fio do
Esl;a.do qno aiuda rotwcscn: -, nc~t.a Ca.sn.
·
AguaJ•do-mc, po1·ém, p.. :-.L oppot·tuuaJncnt.c da1' ;w paiz tJm:L

1

flomonstL'illifio plCiliL d:L :u~thciíL eom que :-;c pt•ncur:t. cutJ•aJ' JHJSta

Ca.sn. para. tornar uma. ca( cu·a. ...
Vozr.s-~luito IJom. .
O Sll. Putr.s FmmmtA- ... a pt•eloxto rio nnm eleição que nün
existiu.
Nrto ú licito, St•, Presidente, abusar ria. eonfianr·.a ·dos procm·es
da.. Republic:t.
·
O Sn. PnESIDE~m-Por·.o pcrmissrw· pal'a obsm·v:u• que V. 1\x.
csti tratando de m:ttm·i:t 'vcncirla.

O Sn. Pnms FtmREmA-Estou f'allaudo na hora cln,tinada ao ex.)Jedionto, cuja latitude não tem limites.
Tolero V. llx. que en. J'alle neste ntomonto, em que se pt'OeiJJ'OU .
embair a. opinirw d:t illusLrc Comruissrw de Hecnnhedmcnto rle !'oderes.
.
.
Felizmente :i. lc:ttatim uiio teve cxito c a vcl'fladcit•:t cleir;ilo dn
Pianhy acalm de set· .ratilicada pelo Senado o o men eompanhcii'O
de rcprcscnt:.LI~ilO cst{~ HiL suiL cadciJ·a. Eu, pot•ém; mo julgo no dovct·
do trat:tr do assumpto para. demonsi:J•:u· que n Senado nDo pCi'pelrou
um crime contt•a o Ji1•eito de te1·e~~t·o. ll111 tempo npJliH'tuno, pois,.
tratarei d:t oleir;;io do Pi:LUhy. (Jlrwsrt.)
·
Mudando do assumpto, Sr. f'residenlo, l'cnhn pedii' an So1mdo
dons votos de pozar, em momo1·i:t rio rlous I'OtOI'&IIO'· que olcval':tiÍl
o' nomh d11 nosso piLiZ bom alto, pela sua hl'I.L\'UI'i\, o poln seu com·
portamcnto.
.
.
·
Esperei ,que as repmsent:Lçiles dos Estados de Seq;ipo o l'a.J•nn:i.
. .... livessom essa iniciativ:t cm J'Cl:u;Do aús Srs. 'llt:ll'eclml . Hohm'to J1el'·
reira de Sampaio c ao nosso cx-collega do Sel'b"Íf!e, o ln·avo nos:•

. .·

'

Junior.

•

Senhores, j:í. teve assento nost:L Casa 11111 Sonarlot·, CJIIC inf'olizmouto j:í... tli\0 existe, que dizia quo ou quülilicam de ln·avo a. cada
·mn dos meus CiLTl1íl.radas.
·
•
Eu lbo respondi que bravo é todo :iquello que deixa o sou p:tiz
· par:t defender no ostrangoit•o, :trrisc:tndG su:t vida o sua saudo, o>
interesses nncionaes.
Jrdr o· que aconteceu com estes do11s .homens.. O nHli'Oclml llolJOrto· Fót•t•oim 'dp Sampaio, 110 lmpm·io, pelos seus gmncles sol'vio;o~,
na guerr:t; attingili os postos mnis elevados o conquistou muitas ·
condecorações.
·
·
A ·Republica vciu encimtt•al-o firmo o patl'iota, eiJ!'I'OHpoudoudn ·
ao appello d:L Nar;no pelas iuslituit)l'JOS acclama~as 0111 Hi rio uovom.llro, quauclo ovidouciou bom a stw. altitudo, apoiado ucsLa Casa pelo
bt•n.vo nwjor do cntflO Ho:;a .JuuioL', que . da cadcll•a. qno occupa,\':t.,
·como reprcsontautc do Estado do Sot·gipo, dou illlllllllOI'as tH'OI'a~
do cuidado o carinho polo intm·esse puiJiico.
El nocessai'io, Sr. 'Pt·osidouto, que as cot•pot·açõos politica:< que
teem a direcção do paiz ponlmm cm evidouci:t os sot·vit;os pt·cstados
ft~ll
'
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pelo~ vctornn () :tfim tle que slt·r:l.m dr. estimulo {1. mocirla.do, ·~~. quem,
futuramente, pela J'ot•c;;t, doo acoutccimcnl:o~, set'itO cntt•egues os dc~ti·
nos do Drazil.
Pcc;o, poi~. que so lnncc m. Hctn. uur l'oto de po~ar polo J'allcd·
monto desses dous bL'ILI'Os vctOI'auos o que o 8ona.do envio um tolo·
fíl'<Llllnw. de pe~a.mcs ás suas ·fnmilias, fazendo-lhes sciente que se de·
morou no tlcsempenho t.lcsso;; eomprti!Uissõs porque ·a.ind:L n~o se
ac!HLVIL cm1stituithL :1. sun. Mesa.
Assim fi<:at'ÍL cumprido o dcvot• do Senado. ( JlailQ bem; uwila
ÚOI!l!}

•

'

o

.·

•

.

. O Sr. Presidente- O Stmnd" wcabn di' oUI'ÍI' .fJ !'t!ljliPri·
menw fciw pelo S1•, Sc•Hiilot• pelo Piauhy.
Os Senhores que aprn·ova.w o,;.;c roqucl'i'mcuto, qucirn.!ll lul'all•
t.ar->c. (l'cw,a.. )
. Foi appi'OYatlu •.
O Sr. Pires Ferreira_, 'i'l'1;uu poluvt·H,
O Sr .. Presidente- Tc•m a rnlia 1'1'1\

1)

'

.

nobl't• BéHaLiut·,

O Sr. Pires Ferreira-.Sr ..l't·~'idr:nle, d1•st•.io 'ali("' si ,itt
lm IIIJIIII!t'o jll\l'il :;e J.H'OCct.lei· t\:; uleit;ões da~ Couuui~s~es.
OSn, PHES!UI:x'rE-8im, sen!Jot•.
!) Sn. i'ums Fmuumu-Xcsse. caso pc,;o :1. V. Ex. quc.tuc. coiJsidct•u
iu>cl'ipto no e~pcdiemc da tiCS~iio de segnnda·l'oiru, pot•quo pretendo
cli~eulir a qucslfio <:las cst!'a<:lus de :i'!.'ITO cltt llepublicn. J)c:;u~
hoje ~otuo e>s,o compt·omis.>o.
. ·.• .

ORDEM DO DIA
. O Sr, Presidente- Goulitilllll;üo Lias elei,;õc:; dns (;onunis~tlew .PenuMwn tes.
V:I.C~oc pt•.occdct• il cloit;fio. da Com missão de Finan~.as.
Süo I'C~cbida8 :J.\, codul~t:i, quo, lllllll'nüas, dão ti ~cgniut.c L'O•
sultado:
·
Yot1.1s·
Ft•:ttlci:o;co Glycot•io ..... ,:, ...... -. .............•. ~ ........... ·••_'.. ao·
·.Et·ico Coelho; ••..•.... , ..• , .... , •...•••.............. ~ ~ .•., • , :.ro
·llucno tlc P:Lim ....... , ..........................·... ;, •••• , ,; -· JO
.•lo:lo Luix Alves, .................. r .. ,, .......... : .......... , :lll
Akindo Gu:iilabat•:t; ............... , .............. , ••• , .. • • .. :10
,:\.; ,\zct•ado .• ~ •.••... •.•. -. ............ ~ ....• · .. ~ .. •·•·· ·· ·· ..~ :10

••

.

Sii. l"'rch·o . ••••• , •.• , , .• , ·, , ••. , •••••. ~ •..•••••....•••••.•• ·., · '2!1

· J~copoldn de llulhiJos . ........•.. : •.• , .... ~ •..•..•... ·....•.••• !2~1
Victoriuo l\Iontoiro ... , ....... , •.• , ... •....•.......••....•..• . :!I'J
lfabt·iel_ Sn.lgailo, .•. •.•. , ...•.....•• , , " ... ~ ......•.... , .. .'._.' .. :.\
Arthnt· Lon1os ... ~ .•• ,., ••..•....•.• ~ •.... , .•.. , ••..• ·,· ..... , ..• -1
J.11iz '\rianua.· ... ~ ... ·•. ,,,·•••..••.•..•••••••••• ;. ••. ,, ••••••••••••
Ccd ulas om Ut·u uco • •, • , , , , i , , • , , ~ , • t .11 •
I

I 1 • , ,

• ,

•. , • • • • , , • • • • • ,

1
•

:.J:

·.·

21!
O Sr. Prcsid:onte -Esl.!io ••leitns mcmiJI'O; Lln. .commi,;sfin
o~ SL•:o:;,_Scuatlorc:; F'í•aucisco Glyecl'io, .Jono Luiz Alves,
J.copolrlo rio Dulhücs, Vicl.ol'inn Mnntcit·n, Si•. l•'rcit•c, A!cindo I) nana·
bar:~, Bncno dc Paiva, .\. Axot·cclo c Et·ien Cucllw.
Vac-sc proccllct• ;í, clcil;n.o da Commis~iio {lc .Tusti':·il· c Lcg·isl:u;i'i,o,
de Fitw.uc;aioi

S:i.o t•ccolhicla• a:; ccdulas, que, aptu•ada;, dão o soguiuto rcsnl·
tatlo :

•• • p
'
'
J!.pltilcto cs::;oa .•.•••..••.••• , ••...... ..•••.••••••••••.•.••

Votos

J\dolpho Gordo ... ... , ........ , , ........ , ...•...•......•• , .• ,.

Guilhcrn1c Catnpos .••••... ,. ~ ..... ·.••••••••••.•••.•• , ....... ,

l\.rthur Letuos •..•.•...• , ...... ........ , ..•• ·." •••••.. , •••••••
Ri.J.ymundo Jc

~Iil'anda .••• , •.

••• , •••...• , ............... , •••

llu,y Rn.rhosa ........ ................ ; .........••••• , ••••• ~ •.••
;João Luiz ~\lvcs .••.... oooo. o••. o••••••••••• ,., ••••••••••••
,\lrlocdo Elli:;, ••• ••••••••. o•. o•••••••••.• , ••••• , •••••••••••
.HihCiro Gonr~.;tlyc:;o ••••.•• .••••••••••••••••••••• , • , ••••••••
S:L Jlt•cit•o, llcnmi'd i tto )!nutcit·o c· Leopoldo de Dnlilõos, um roto
cadtt um.
Hou\'c nn1:t codtn:~ cm bt'MI~''·

O Sr. Presidente- Fomm P!ri!o,; l>llt':i a Conllllis:;:lo dr!
o> Sr:;. Epltaeio l'c>soa, Adolp!IO' Gordo, At·tltur Lautos, Gtti·
lltOt'IttC C~mpos c Huymnndo du Mirattcla.
.
~':tc-se pt'occdct· (t olei<;ií.o d:~ Commi"iio de i\[:n•inlt:L o Guct't':L.

.r,tsti":~

sn.o roc<J!ltidas 3~ codula,;, rtuc,

. tado:

tl.]lut'ttda~,

uiio o seguinte resul·
Voto,;

Tndio 1lo Dt·n.zil·o •• o••••.•. oo••• ~ •.•••••••••• , ••• ,.... , •••••••
Siqucit'íl. do i\[onezo~ .••.•••.•• o • • • • • • • . • • • • . • • , • • • • • • • o • • • • • •
.Lauro 8odl'é, .••• •· •••. ·~· .......•....,.:.,o, ..... o. o. o•••.•••
. l.i itbriol ·Salgado., ••• ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••
· Pil'c:; ll'cl.'roh~a.. ••.••••• o••••.• o•••••••••• oo: . oo•••••••..•••
~rende:; do Altnoida.. o••.••.•••••••••• o•..••••••••••• o.••• ~ •••

. · A·. i\?.oLoeclo. ~ •• , •••• -. oo••••••. o•.•• , , •••••••••••.•••••••••
:\clolpho liordo' ....... , . .....
Aloncar Guinlill'iLcs o.• o••••••••••••••••• o.................. .
Eru branco ..... , •.•....... o..... o••••••••••••••••••••••• o•••
o •••••• , •••••••••••• , ••••••••••

'

.
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· O Sr. Presidente-Estilo nleilo:> membrn;; tht Cmuri1issuo
do Marinlw. u Gum•t•a, os St•;;, Sonn.clot·as luclio elo llt•azil, Siq11olt•;c do
Menezes, Lam•o ~od·ré, Ga.bl'icl Salgado o Piro,; !IOl'l'Oit•:t.
• VaO'SO procede!' ;,, clci<;no da. Conunissito do Commorcio, [ndu;·
Lt•ia., Agt•icultm·:~ o Arte.
.
f::ot•am roc:olhid:ts :tponas 2~ cotlulas. :'i~o lm mllltel'O, Vac-so
procedei' tt clw.mac\:1,

·,
··.·.

.'

.

.,
. o.'

•'

'

.

'
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ANN.\ES DO SENADO

Procedendo-se {L chanH\da, verifica-se a. anscnci;t dos Srs. La.m·o
Sçdrú, Art!UIL' Lemos, Pires fel'l'eit•a, Walft•cdo Leal, Haymuudn riu
~hmnda, Huy U:n•bosa, Luiz Vianna, .José l\ln.rccl!ino, .runo Lui~
Alves, Alcindo Guanaba1'a, lle!'llardo Mou toiro, AlJ'rcrlo Elli~, A. A~e
redo e Alencar Guimat•ães (14).
O Sr, Prosidente- JlpsptllldP:'HtlJ :í e!Jaumda apPna:-; .:.':J
Srs. senadores.
.
Não lm numm·o p~m a coutinn:u;ão da cleir;iio da~ Conunissiíes
Permanentes. Vou,.p01s, lcvautat· a se:~sflo 7 dcsigrmudo piLL'a a de ~c..
guuda-J'cira a. seguinte ordem do dia :
Contiuua1;[LO das clch;úcs das Com missões Pm·nmucutes.

LevàÍtta-sc a sessão. &s ~ horas o .1-Q miuutus.

'

,l

.

ü' SESSÃO, .EM 10 DE i\!AIO DE ·1015
PRJlS!Db'liCJ,\ DO SH, UI\DANO S,\N'I'OS, P!lESIJlEN'l'E

A' 1 hor·a ·da tarde, prcscnl.e liLJnlero lc:;al, al.Jre.sc a sos.são, a que concorrem os i:lrs. Pinheiro 1\lnchado, Pcdr·o Borges
·Met.ello, Hercilio Luz, Pureii'H· J,obo, Gabriel Sal:;ado, i:lil~
vario Nory, Arthur Lemos, Tndid do fkuzil, Mendes de. Alm-ei.da~, Costn .Hodrii;ues, Pires J.•,ei'I'uil'it, Abdin:; Neves, .Tofto
Lyra, Antonio du Souza, Eloy de ~,ouzn, Walfredo Leal, llnymundo de Mi·rauda, Siqucira de ~lcnezes, J,uiz Vinnna, Jos1i
i\larcellino, Domingos Vicente,. l~rko Coelho, Sá l!'reire, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, Alencar Guimarães, Ü@e~ ·
rosa Marques, Aildon Baptista e Vi,cl,orino Mouleit·o (30). · ·
Deixam de eompaJ•eccr eom enusu jtl.'llifieadn. os· St•s. ·
Laura Sodré, ;roSil :Ji:uzebio, Itii.Jciro. Gon,;alves, 1~homn~
,keio!y, Epilacio Pessoa, flibeiro de BriLLo, Gomes :Hibeiro,
Guilherme Campos, Huy Barbosa, João Lu i~· Alves, Bernardino i\lonLcirél, ~i! o Pcunuhn, Aleindo Guanabn.ra, Bueno <lo
.Paiva, Bernardo Monleil'o, Aliolplio Gcll'do, FJ•anci:;co Glycet·io,
Gonzaga .lnyme, }osé• Mlll'linliú, A. Azeredo, Vida! llamos o
Joaquim Assumpção (22) •
E' lida, posln em di·sr:\JssÜio ·u sem debato approvada a .
ucla da sessão anterior.

O Sr. 1" Secretario cltt con Ln do .,,
seguüile .
'

EXPJWIE\'I'l'E

OJ'ficio do St•, Ministro dn Justica eo111muniçundo ler· HO~
Jieilndo do da Fn.zenda Jlroviclencias 110 scnlido de sct• effeetua~ ..
do o pn:;nmenlo dn a,iuda de custo a que toem dii·eito div~rsos
Sr·s. Senadores .. - Intciru.do.
. .

i

.

.'

..,

. c1o
~rclegr·nmma dos Sr•s, Oliveira Filho & Comp; ·c outros,
ucr;oduntes em Santa Catharina, protestando contra a lei que
mamln sellar os stocks. - Inlcir•udo,

O Sr. 2" Secretario rlee.la r• a

CIUC

niLO h a pareceres.

O Sr.· Pires Ferreira- Sr· . .Presidente. pedi a V. Ex. que
me inscrevesse na ltorn do r•xpcr:Iicnte da sessão de hoje, pura
f.l'ntar· das ull.imas eleir;ões real'izarlas no Estado do Piauhy c
das estradas do l'm·ro .da Republica.
Ainda, por•r\rn, nfin mo . .l'oi possivrl obter do archivo as
ncl.ns dos referidas elcir:ões, neru tenho aqui presente o contrnr:l.o quw pre.ciso ln r• pcrnnl.r o Senado e cnlcbrudo com n J.eopnlrlina ltailwny ao l.ompo do Govr!rno elo Sr.'. Nilo Pocanhu.
Preciso mostrar no Senado como u Nação Brazi.leira tern
sido illudidn por essa eompanhin, que não dú cumprimento ao
sou eontrnel.o, tornando-se, port:mto·, ne0essario que o Governo
se,ia nu is encrr;ir.o na clcfes:.1 elos di r•citos elas populações servidas por· essa estrada de Jerro. ·
Um amigo meu r·emctteu-mc ho,ie osse contracto. não para
o Senado, mas parn. minha T'osiclcncilv,: de modo que. sou obrigado n adiar parn nmanhii, o estudo que pretendia Jazer hoje a
este rcspeilo.
.
Amanhã, pois. tr·nr·ci o eonl.rndo pnm lcl' pcr·mllc o Se- .
11ndo· e 'pori:nntnr n. eadn um dns Srs. Senadores si qualquer
dns clausnlns inclusaR ,i:\ J'oi satisfeita pelos eont.r.•nclantes perante n população. RiR o que é preciso 1a?.r.r,. i\ vista dos dor,urnonlos que amanhã trarei. ·
. Amanhã I:T·atnrei da cloir.iio do· Piaulw dando assim cahal
cum primen to no inou dever, ·
· ·'
·~l'ouho eoneluido.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente -

A ordem do dia consta cxc\usivnmerite

. rio nluir:iio das Commissõcs Por·manentes c não lm numero tlnrn
rd'J'retnnl-n. c\'OT.t, pois. IPvnnlnr a scssiio, designando para orrl"m rlo din. da seguinte:
. ·Discussão unir.a elo ·pal'ncr.r· dn Comrn issiio do Poderes
n. 20: de ·1915, sobre as eleições rcn!i?.nclas em 30 de ,inneil'O
no Esl.nrlo de Goyaz pnrn prccnrlhim~.nlo do f.erç.o constitucion:nl "·'opinando quo se,in l'cr.onhecido e pr•oclnmado Senador• rln
Hr.prrblicn o Sr. Eugonio nodriguçs· Jardim;
Continuação das eleir;ões das Commissõcs Permnnent.r.s.
Lovnntn-se. n. sessiio

ÍL 1

'···.'.
··,.

.'

. :.

·.

.

hora c lt5 minutos.
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H DE MATO DE 1DI iJ
TJnM);p ÍlAN'l'OS, J>l\ESWENTE

i\' :1 hora dn Iarde, J1l'Csentc numero Jogai, ab1•o-sc ~f sessão •.
n C(lJO flfHWOI'l'ilOl llS SJ•s, Pinheiro. i\la!Jhado. :l'odJ•o BOJ'f:OS,
:Mo lcllo, Hei' r: il in Lu r.. J>crciJ·a. Lo ho. Ga ln· ieI Sn Igarro, Silvorio
!>rry, LntJl'n Sodré, AI'Ulm· Lnmos. Indin do .Brasil, l\!ondes (1•!
Aime~da •.To.\é :Euscbio. Cosl.t< Hmll'igues, .Pi.ms Fct•roirn, Ri~IC•iJ•n 'Oon•;alvos, Abdia~ Nr•vp~ . .foiío .Lyrn, An.lonio rlc Souza,
·:J~ioy de Souza, Enilnr:io PosHoa. Wnl1'redo Lrml. Siqucir:t dJ
J\lonczcs, Luir. Vianna, .Tnsé l\!ar.,eJ!ino, Joüo Lnir. Alves.
1>crn:n·dino Monteiro, Doming-os Viecnle, Eriuo Coelho. Aldndo Guanabara~ Sít ·J.I.t•eiJ.·c. B1wno d'' Paiva. Bemm•do l\!on.~ •!iro, AJJ'retlo Eil i~. Leopoldo de :Rulhões, Gonznga .Ta.yme.
;roR I) l\lurL'irl ho. Ai r nem• 'C1n i mm•fies. Generoso i\lnrques, Abdon
:eapl.isia. Vida! nnmM, J>inhf!ii'O Jlaehado c Vidorino :i\10.11·•
lt•im (H)'..
. ·1i
Deixam d•J -r:ompapccrr com cnusn :iusLiJ'icndn OR S.t•s. Tho.mar. AecioJy, rtihoil•o de Bril.l.o, Hny.nmndo <.lc l\firandn, Gomos ·
Jtibeii'O; Gnillwrmo Cnmpos. Rny llarbo;;n, Nilo Pccanha. AdolJlho üoJ·rJo, J?J·nnrJisco Glyepr.i.a, ,\, ,\zorNlo c Joaqüim Assum-

a,tilo ( tJ) .,
~H:!n

:

.

.,

'

'

.

, . ,.a;

:E'· .Jidn, posl.n

<ln sessão

fJill

tli•eu;;sfio r,

~nLet·jor.

~em

rlr!bnle, nppro\'adn n

..

~~··

... •~'.J..~: •. -.;

O Sr.: 1' Secretario dú ennla do S•'S'll-inl'!

· · EXJ?EDIENTE
Te!cgrmnmn. da Dil,ccloria do S,vndicnlo .Pm•nnmbticnno,
:l'númdo ponderncõns relat.tva.nwnLc no imposto soln·e o ulcool ~
. pedindo 'pt•ovidenr:inR que ulliviem a siLuaciio dn industria nsHJCUJ'eil•a. ,..... lnleiJ•ni.lo. ·
·
·
· ·
· · ·
O Sr.: 2' Secretario declara que não Jm P.nt•eeer·es.
.
O Sr.· Pires Ferreira - Sr. PmsidenJ.c. d~ llrdoril rlo dia
riu s•lssão do ho,io eonstn :1. discnssüo tio pm·ocer <ln ··oommissfio
<lo Poderes rcconheeondo um Sonadot• i1elo F.~l.ndo de ,G\lyar..
· :Esl.nva ]irompto rnH'n diseul.il• ho,ic OR ua~·os· a que' rn,;
J•cferi üm sessões -nntcr·iOL'os; mas, como o SO['vi•YJ de rcconlw-·
eimonl.o •í maherin urgentP. deixo elo lrntnl' do n!sumpto quci
set•ia ob,ieclo'lio lll~ll diSl'·lll'sO,
.
· ·

ORDEM DO DT,-\:
lll~r.IQÃO· DE U~C SF,N,\001\ POli OOYAZ

Discu•·siio rmien do nm·nccr; dn: Commissüo 'dei PodoJ•os,
11, 20, clq :l91.ú. sobr.Q ns olgi~ü.Qs l'C~lizt~duo Jllll 30 dq j ~BQit:<J, ·

·.

..

,

_ _ _.:.___~·-- - - · ·---·-- _ _:__ _ _ __'__ _.:._:__ _ _ __'_.:_.o....:._~;'-··c.:·~·_..;......

•,_ ·--··

·.·;,';~·-:l;:;;:{~'

·.

.

:~

........ -, ... ' ,'_. -·· ..._.....

:,•,j\\1,:• .

'

.•.•

\ .,.;;..~

'··-·

.2Hí

AEKS.iO F.~! 11 PE :IIAJ(l DE 1915

M J"slndo ·,]tl Goynz. pnrn. pl'ernrhimmllt> do l.tll'CO couslil.ueio·
JHll e opinando qur; se.iít ·reconhecid? e PI'Oda.nwrlo S~nndor dn.
Jlepub!JC:\ pelo l'r1erl(lo E;tndo o 'l:il'. l::u;;eruo nodrlgtlr.S Jnt~1'

.

1.ihn.

.
Encet'l'Udn. ·

..

. ..........~.

··:.~

8iio nJ)[lrovadas à."i ~;~,gnint~s- toneltlSÕ(~ii:
·
J ', qnt• :;r~jarn annullnr.lu;; .ns 'eleioüe; do;; município;; d...
: "\·ll•Jmiw~ l'il:u:· Pol'l(, ·Sru:ionnl, Hella :Yi;;la, Cutulrro, Gn\'al·
•·:lnt.r~ (~ ~nntn. Crur.:
·
2", fJtW s•'.iarn ·dei'prczarJa~ a> dupl knln" do TnrJ.uaret·i ng'lL

..

Conct~it\:1o; ·
·
C{U:t:. s~jam apf)l'O\'Oclni-i as
EM.ndo d1~ Goya r. a
dtJ Janeiro

·
'dt'mab:; (•Jt·d,:üt·~ retllir.acla~ un
:w
do corrt!HLe anno,. para J•eno·
~·atão .rJn tet•(;o da rerrr,scnlnciio <lesse Ei'·l.ndo no Senado;·
:,", C]Ur se,ia J'eeonheeiclo e proclamado Senadm· llo. 'Htlpu·
Jtlicn. [lf;lo ·ul!udido J~slndo, o Sr. coronel l~:ug·euio :noctrii;:w·'
.Jnrdim.
. .. ' . ""'' ... ~.
.•..

.f!

..

'.

:v,

'.

-·

·O Sr.: Preoidente - };m. Yil'l.\Jile <.la tlrlillt'J:a~iír• do St!. n. a·c~o, ,pyoc!nmo. ,:ienaljill.' .du T\tlpublieu; ·pela· Eslndo de• Go~:az,
o ·BI'~ eoronel T!.ugeuw ltOdJ'Ig'Ut~:o; ,lni.'dun... .
·
· i\'fil). e:;L~ndo :;,, Ex., J'l~c~L'ofe; wc-sc-ll!é fazel' u (Je~;irll.u

commumr:uCHO.;
C:O~;rl:s':U,\Ç.~O

,

·

!),\S

ELJl!ÇÕES Jl.\S CO~i:O.USSÕ.I::S PEIDJ,\:s'EX1'1l~ . '

O Sr,. Pra.sidente -· Vnr..se pro•w<ler :\ ,·ol.noiiil tln elüii;ão

Indusi.L'i~t e Arte~.
Corrido o r.siJrut.inio, srto l'c<:olbirla:; :J3 eedulns riU!', unnrndns,. dão o srguintl! r~sullado,,
•. ,·. . ... : ·' ~.
!
.I •
I' N' otos
~\bdon·Bnr,usta ..• ,. .............. -.............. :..... _...
:1::: ·

ons Gommi,süo ele Commr.r·cio, Agricnltura.

po_nr.ln_.go:.; Vicent.u .• , • ........ ······~·.•··:., ..............;.·.~.:
a:J
.rnao I.yr·a. , • , • , ·• ................................;.:
·32
:1~ l(tj: · ·de. Sflu:'.-1~ ..•:. -~·........•....•. ~. ~-· :· ....... ~ .• .. .-;. ... ·· .• ·. . . . •'. . •. .1.

.,

Pro ela mo m;;tll!Jtt;s rla C'ommissüo
.di'\ Commercio, .Agriúu!Lm·n, lndu.sLrin c Al'lés os Sr.:s •. Ahdon
:Onpti~tn, Domingos Vit]•3ntc..e_João Lrrn.
. ·
.
''no-sr: pro~cclm.· ·a olmr;uo para u .Comm•s~no do Óhr~s ·
llnblicas e l~rn[ll'ezus· ;t'l'iYilcgipdas •.
Sito rtleollliclas 3ií ~edttln.~ que, npurnrJa;;, düo o s~guiHl'3
rcsHJI.ndo: .
'.
!Hí
. SHv-er·io. Ner~:·. •. ,. ..•.. , ~ ............ •.·.,:. ~ ..:.•. ~ .....•
O .Sr,. Presidente -

~3ermll'dJno

:lfc
:fi/

.Monl.ou•o ••••....•.••..•• ·~·~· ••.••••.•.•• ·:

Gonel'oso· ?\lnrqucs, •• , • (··· ...... ~.:. ........ .-......... · · ~ •:
Luiz .Alves .•..•.... ···~· •. ~.·:-·.; ..... ·-·.·~•.•..:•;• ... • .. · ~ ··· •
~-os é l\I !l:~t.i~!h(O . . _, .•.•.. , .... :· ......... ,.:~: ..•,._:..:.·: •. •_,_. ~·.:!:.•~• ,r..•.• ~! .!" ···~· ·••• '!.!

,To~O;

1'
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·-·
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.

\

'

I
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O Sr. Presidente - Praclamo membros d:~ Commissüo
de Obras Publicas e Emprczns Privilegiadas os Srs. Si!vcrio
Ncry. Generoso Marl]ues c Bemardino Monteiro.
Vae se proceder ú clcir;.ão da Cammissão de InsLrucção
Publica.
São J'CellliJidas 33 cedulus, IJUC> apuradas, dão o seguinte
J'osull.ado:
VotG9

J\lfredo EU is .......................•................ 33
.Luj~ Vianna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '3:1
.Tosú 1\lurtinhc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :32
.TostJ i\IaJ•cellino ........... ·..•........................
1

'

.

'

O Sr. Presidente - Pt·ol~lamo mcmhJ'OS dn. Com missão
de Jusl.ruc~ão Pnhlica os SJ·s. Ali'J•edo 1~/lis, L11ir. Vinnnn." ,Jnsú

Murl.inho.
VafJ H~ PJ'or,orlm· :'i oleir;.fia ria Commissfto rlc Saudo J>ublien.
•
·
Siio rcer!hidas 35 J:erlulas que. apuPadas, dilo o seguinte rcsniLnrfo:
Votos

(!osl.n. nodrjguos

35

o. o • • • • • • • • • • o •• ' •••• o •••• o o o •• o ••• o.

HHwiro do :Ht•Ho . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
;ro.sd i\'1nt·l~ollino ...... o o o o • • o o . o • • • o o o . , • • • • • • • o o . . . . .

i\.II'I. 0i.JO ]~IIi~ . , .. , .

35

3~:

1

0

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

O Sr. Presidente-, Pl'Oelnmo mcmbJ·o~ da Comm issão de
Saurln Publiea, :J<:slal.isLiea c Colonir.nr;ã.o os Srs. Cnsl.n Hor!J•igue.~. lliflciJ•o de BJ•i/.Lo e .Tos,: Mnt·.collino.
·
. ·
Van s~ pi'Oeerk"· ú e/r:iiJào. da Commissão rliJ Hcünecão dns

LrJiR,

·.

~

·

Siio rceolhirlas t,O eodulas, fJUC· apuradas, dão o ·scguinto
J•csnll.nrJo:
r1:

•

'_.

•

IIJomaz AC(!JOiy.

Votos

,qo

o o • • o . o o . o o.: • • o. o. o • • • • • • • ·• o.•. o . . . . . .

Antonio ·de Souln .
\\'alfrodo :Leal .

39
38

o • • • • • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • • o o . . . . . . . .

o ••• o ••••••••••••••••• o •••••• • •••.•••••
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O Sr ..Presidente - Proclamo m'omlwns dn. Commissiio.
rio fiedneJ;iio dns Leis os Srs. Tllomn?. A:ccio]),, Anl,onia cl11 Sonm
c WnlfJ•edo Lcnl.
'
·
Nnda mais hnv0nrlo a tratar, vou lcvanLm· a sessão. rlc~i-.'
!;fiando pam n de n,mnnhfi':
TJ•ahn lhos do Commissõcs.
.tevnntn-sc n sessão :\s 2 horas ~n f.nrde.
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8" SESSW, EM 12 DE MAIO DE 1015
pJ1g8JUJlNCIA DO. Hll, lll\llo\NO S•IN'J'OS, PlmSIDllN'l'Jl
lc~al. abre-se a sesque cuJH!Ol'l'CIII os:,\J•s. l'inheit·o i\lruclmdo, Pedt•o J3oJ•g·,s,
:II<JLello, IJIJJ'Ililio Lm, Pm·tdm Lolw, Gabl'iul Salgado, Rilvel'io
Nel'Y, lndio do Hl'azil, Alendns d1~ Almeida, :Josi\ l~uzohio, JliJ·c~

.

A' 1. hora da tarde, presente numero

são, a

.l.i'eJ·r·oit·a, Hilwirn Gow:.alves, Abdias Novus, \Vali'rndo Leal, Siquoir·a de i\·lone~us, Lui:r.. Viunua, .·João ]..~uiz Alves, ]~rico Coolho,
.Urii!IIIJ tlr! l1aiva, ·H1~1111ardn ~1nnteirn, A.lfL·edo Elli:-~, G.onzng·;L
.Jayu w, .r o"': J\luJ•ti nli o, A . Azm·,~do, .~ lencat· Uu inm t•fí "s o Alldon

nr,pLisLn (2ü).
Deixam do comparecer com causa justificJada os Srs.~
LnuJ'IJ Sorlr1!, At•l.IHit' Lr~mo~,. Costa llod!'igur.s, Thomuz Aecioly,

.Tollo ]~yi.'U, .Antonio de Sour.a, Eloy de Souza, Epiltwio Pessou,
lli!Jeiro .'de Ba·ii.Lo, Jlaymumlo do ,iii irancln, GollH" lliUJ!!it·o,
Gu illlerine Campal, Jos1í J\lnJ·eellino, .ltuy Barho~a. Bernardino

Montoil'o; Domingos Vicente, Nilo Po<jnnha, Aleiudo Guanahat·n, S(t Jcreit·o, Adolrpho Got·llo, Jcrancisw Glyccrio, J~eopoldo
do Blilllües, Genr!'oso ~Jnt·~ues, Vida:! Humo~ ••Joaquim Assumpçiio e Vielm·iluo Monteiro (27). ·

'

E' lida, posta cm discussão e, ·sem debate, llPP]\IlVada a
acta· da sessão ant~>rior.
O Sr. 1" Secretario dcr:lnl'a rpic não lm cxpor.l!ienl;e,
O Sr. 2" Secretario rlrclm•n que niio. lin P!'rcem·r:s.

Sir. Prcsiden l.r., V. R". 1'1i
os Sps,. Rcnndm·es, pl'Cor.cupndos r.om o ·rr.cnnhoninwnl.o•
dr JrOdm·ns, nfio podem osLm· presentes ;'ts · sessiies nesta hora
riiJ I'XpedilJOI·I', O rl'in"eipn.lnwnf.r• lio,in, ·i!fll que Jlllf'il Ot•dom do
rlin J'oi rJ.esignndo f.i,nlmlho 11i.• CommissiiPs.
i\! esmo· ··assim. sr: Pt·IJsirlenl.r•, venho. ú l.t•ilmnn., nll' cnrnJll'im'l'nl.o do meu. dove!', t.ml.at· de um assumpl.o qur jnl!l'o do
'·inl.n!'esse nudonnl, pedindo no ~nnndo qur> nw r·olr.vr, esl.n im~
· prwl.inenllin, pois ~~~n·rec fJlll', nesta ~~pocn, impcrtincncin. ó ·
l.udo qunnlo niio diz ·J'i•spr•il 0 no iúlel'cssc J1Csson.l.
Em nmn dns sessiírs ninda !lesto unno, li aqui umn enrto.
·~m qrw se rli1.i:n. q.n~ os yrslos mm·t.ncs dos lll'nzileir•os fnllnddlos no Pnt'UA"Un~· dut•a.JJI.e n eampnnhn, depnsitn.dos nas cor. ~nnins dn. e.npii.nl rln~uclln nrpublien, iam te!' destino rli"l'fe.rrnl.c, o qno o Joenl do ('l'milerio in ser•t.t•n.nsform'lldo IJill Jogm-·
;JouJ•o ]1Ubl ico.
O Sr. Pires Ferreira ( ·) -

fJIJC

'("') IE.stc ·discurso
não foi revisto
.
.
. pelo orador.
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Como (, muito· nal.u!'Hi qqe muitos não c>Le.iim1 no pnr do
que M JlM.,ott ltii~Jurll•~ t<11llJlO,, nem do qtH;, eousin. rJos trn·trallos dr1 Jla/, r. amizadr• i]ur; hojo üos nnem :\rttwl!e pO\'o
. \':t!oroso, vou J,)l• uo Senado /.reehns d11 umrt enrtn. ~ue rof'rhi
d1! ChT•isl.inrüa {' que entre outrn$ eousns di r. o ~uguiuio:
• SoiH'<' 11 ecm iteri.fl dos hrnsilcii'O~ tL que o Senado!' se
J.•f>fo!l'iU nu. diseuHsão de i'lli"N'<'ii'O ull.imo. ·<.I irei o scJ;tlinte:
Ha ~:orea de 1~ .anno.~. rrtmndo l'crprescntava o Br·nzil n:o.rnwlln, ll••puhli~:n, 'lln q.u·n Iidade rli• orwm·rng:tdo &• nr.gocios,
vi •eorn f.t·isll'za o o!slntl() dr. ullnndono das .'epullurus dos he..,.,;o:s do Bxrr·eito naeionn I morl.os mn defr,;n. da. pn:l.rin.

O mm•o que ·eiJ'l!UJ!ldilYn 0 ecmitedo'.~~slnvn em 1l'llinn5., ...
\', Ex. rliz rttin H murdcipn.!idntlú dn As~umpr:fio. JH'Ocura
fl':ursfOJ'llHtJ' o Jo~-<nJ· nnnlwcido com f.> tJ.omn di'. cr.mHer·io dos
lwnr.i!~iJ·os om l•i~rnrlnuw publieo, ma;; nsM• tenrnn ,; prorwiedadt~ do Hrazil, eomo c:;lnbelccrJ um nl'lig·o <lo ·t,t·ntado· dt' ·•
J•ni. mssigunrJo pt·lo Hln~tre llnrflo ti~ ,CoJ.egipe, cl•~ ·'nurJo~:tl .•.

·

JJJt~morjn.

o Bl'n7.il dowo 7.1JIIIl' pela l!ODSf!l'\'Uf!ÜO rlesso . eo•millll'i!)
onl}o r·epousnm os o,;,r,s de seus dignos filhos t]ue Jutnrnm
'J•r•Jn. defesa. da l'al.ri:u.
.
,
E·ra. de cspm·m· qu..; em log·u,r •:!e se lc•ulal' :l'uzor desse·
local nm log-mdouJ'O publ icb, o Go\'el'llo ílaquelle ·. puiz,
quo i.om sido, con~t.ante tl ininlef'ruptumcnle. alvo de toda a.
· <'iipocie rl1l gentilezas por pnrte do nosso. dwia cnvidnr todos ·
,rJs nsrm·,;os no .<e•nl.ido de sr'T'em :;twJ•dado;; pe!'petuamonte, o~ ·· ·
l'r~tos morl.nos dos her•oos brazileiros que. nlli tombaram em
do:·fesa da J'nl.rin.
·· · . .
. ·
As,imo semlo, Sr. ·ProJsidentr. niío ,; . muito quo vol!c a. .
· a·eclnmm· dns podores pu!JHcos 113Ci·onaes uma medida ca}iá7.. ·
do impr.rlit• q:Uc o;; .msl.os doii no.;sos patl'icios fiQttem diSPO!'".
~o~, porQue essa movünento do Gov•~rno hrnr.ilciro yu!crtt po!'
um '(l~,!·imulo :is gertwõr.~ 1'atnraFi:

.

'

Si o Governo 1'm· iudiffercnl.o n esse Jamentn\'cl nUcn •·
Indo ;í uossa .cduca~iio ·l:ivicn, qul\ devemos cspetm: dns. gr•·
rac•ies por vil·em; uma \•oz qno a .actual ó .testemunha dn. l'rcompon~o. qno "n pair. dcstinn aos que; u peito dos~obot•lo, hu~
, 'let·am-so ·poln Pniria o pot· nlla sr. sar:r'il'icat·am?.,....
.·
:Fion assim, Sr. J't·cRidrmLe, mais uma vez ;J•:üificada · a.
.ntinhn t·cP!arnac.flo. chamando a. aLtoncão 'tJo "illnstt•o gestor dn·
.prr~!.a da Guerr·a, para ·que -.Go!ir.itrJ, de..qncm de dh•citfl; rcmodl1l
Plra essa mal~ al'im de que nmnnhã, Sr. Prcsidenté, niío se
diga qnc esse abnndoM é da l'osponsabilidado rios .iJ!U'sü·e.;,
militares •Quo leem osl.udo :í 1"J•ente das pnstu,. milit.m•cs•.
·
.
Dnrlo nst.e pequeno. envaeo, venho me d~sobrignr de um<
dever· pum mim impnt·ioso. neabrunhuclot• mesmo, porque o . ·
Rntt desmnponho ü·rtz-m.n rocot·dncões· <lo!orosas, cltocnndo-mc
n il•octumenic, como pnt.ricio c como amigo que fu•i de~ il!ustt·ti.
gcnr.rn! tjU•O so chamou "l'odt•o Tvo da Silva. HonriqutlS',
.
As lrbordndes .11rsto pni~, &r. 1'residot!t.e;: prinr:ipalmenta . ,
l'as ~scolns snpm•iore~ rio IiJxl!l•cit.o, cu,ins p'ortas se nchom nher.
tns n todos Q•; lJl'!lúl.cü·o.! jOY.Ji.l!~ .CJug, ;;t)img!J,tp,m .o d!i,s~Jí! ·d~
'
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davtl,

J'tomovido pouco depoi·ô

nIJ'ercs-alt!mno Pedro Ivo
,lamuis osmot.•cccu,.eoncluindo o ~eu rut·so somnre eom o m~smL~
lJI' i I hn ntismo.

,

1.,"

'·,

•

[L

. Aini:la .n1ai;;: m1s varia.• eommiss•1<1i' qu.c. do.,empenhon.
,inm.nis clei:~ou de. •lllfJre.eut·. npplnusos fl c•logios dos seus ·''l•
[JJll'IOJ'C.~ lnernrchwos.
·
· · J~' bom nolm· que as comnlissú,Js de .quo n incumbimm.
'fornm .sempre ·as mnis difl'·k•Jis e as ma is aJ·duus. tncs como a
,;,ommissão cl<>. ~o:nprns do armnmrmto na. l!,uropa.
.
O. J:ot·nno·l l'edJ.'o Jvo soube :se impOJ' nn estrang.-,n·o pn1~
~un illustrn~ão e pelo cnnhclliJnento pr.rfiJi.i.O de todo o segrm.lo
'da. arma d•;' m·l.illmPin. Voltando ·HO BrnzH 'J'oi commnndm· .n.
J•r,~ião· de Mnt.lo Grosso, onde teve de lutar corpo tt cot'-J10 •!om
soldados. insubot•dinndos. J'el'indo-sc :;Pnvcmrmte.
.
1'ransl'crido pal.'a {'sln. Cupil,al. eommandou n J'ortaleza de
Sanlu Cc·uz, n. ·prirnoil'n. dn flopulllicu. tornando-se nota.vcl a. .
~na aclminisl.rur;fiõ pulos melltot'anwntoo 'tthl inlrocluzidos 11é.la
inieinti'vn inld!igentl; e operosa.
·
Promovido a. g.~ncral, o Governo lhe conl'iotf n. dircce:ió de
.'11111 tiiJs · no~sos primeiros r;slab•Jlccimentos o Ar:wmll de:
GuQrl'n, visitado JiCio adual ministro d11 Guerra. dia~ zm-.
"t•'s .rlo gcnm·tll Pedro lvG deixar n. sun. dirr.coiio. · Ncssn: · vi~ilii. o Sr. minisl.t'O dn.' Guerra t'oi tr.slomm1lm do quo IJSLOU
n rri!·mnnrlo.
.
.
: J),Js>O··nll.o· poslo foi o S1·. genaral Pedro Ivo J•r.Lirndo pa1·n.
· nsstJmiJ• <> <'nmmancto ela região 110 Hio Grande do Sul. A mo.lrstia que o' vinlm mnrf,yrisnndl}, rol)bou-o inesperadamente,
. !H\S vosperas ll,o cml1nrquc: e llJll'ZUt· dos, medicas cUzercm QUl1
elln não podia f!l11hnrcar pnrn o llio Grande. do Sul, que m·n
lHlm temeridade, que tnlvez Jlllll riüo ehe:;nsso n Porto. Alo. ;::1·e. ·s. Ex. responcf,;n aos nwdieos-Si dissrJt•em islo ao minis·
.I.J·o dn Gu•Jrrn ou n umtt autoridade .supet·ior do ExCl·cilo, po~
·· ilflln suppor que eu me n<JS'O ú commissão. Assim, ,~:e:;uiret.
'
Mo!'l'ou. Doixo:.i tL Jltís <1s snudndes)dr nmigo, c dí. Pult·in
illolviduvoi~ . sorviço,~ e cxnmplos digneis dfl imitnciio •. Peco,.
.pnl'l.nnlo. n V, Ex .. ~~·. PPesic)ente, ·q~111 consulte u Git~n sobre st.
· .CP,D.§~D;tg ~lUí\ ISQ )ªO.Qfl !~!1 :\1~t~ elO§ ;t),Q~SO.S · tr!)J,l~!l!O~ (l~ he>jç; Ulll

'.

t_.;

l!Htí

~;d.uclnr, sem flUO os sr.us re:;ulumcnl<>s cuidom fie r.i'n', queronllo
:q;rnas salJCJ' quaes as Jll'fJteu~úc> daquellcs que lhll llal.cm ú~
J1fJl'!·n". j:í,mais fnl'am postas em !iuvirla, E .11. pro~n. de i!llC assim
"· '-' que das camadas poueo ·f~.\'Ot'ecidns• dn. 1orlunu snhem.
r~:i.o :·aJ•n muitos que alli se mul.ricu.lam; filhos de opcrario>.
filhos <.lf' poiJ:·cs, o :para nr·g·ul!Jn do l':xcreito, dcssn camada•
.f,.em stlhido genlil'acs d•' v:dor inconl.~stado. Poclia, 11esl.o mowroto, Br.·.• .i.JJ'P:-:ident.t!, nponttu• umrt sôrie dnctttelif!S crtw, nosJ·HlS
condi1;i'~'"· .mais nlli se uiHling-uit•a.m. Alguns dellr.•s ainda vivent,
1 Mai.J•ieulado na Es,~oln :l!ilitnr, P.cdJ•o J.vo, sem protecção.
filho do r.ntiio Jon:;inquo Esf.ndo rJo. Piauhy, logo nos primoit·o~
l... mpo~ de estudo .rJe11 as provns mai>' cniJues de voençüo á ent• •
rdi•u qtw u]Jmçára. distin:;uindo-s_~ nnl.t•e todos os seus 'coll<•f,:n5 ç(J,, anno, ,pal•mlenndo-llles nssüu o 1'tüm·o Cfl11J o ugunr-
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,\!'1 NA ES

no

ARNAJJO

Yolo dr po?.nl' pelo fnllcciJllcnlo <!c ião rliRlincto servidor •.
(Mililo lwm/ muilo hern!)

Consu!Lullo o Senado, rí U'J~prov:Hiu uuanimemcnl~ o rcquc-

·

.

OltrJJ~M.

DO DIA

rimoo~.

O Sr. Prosident.a -- UonRt:muo n or•rJr.m do din. 1lo l.ralmlhos

Co!lrmi~:.;rit!S,

· vrnt Jm·n.ntnr· a sossfln.
/J1•sign11 pnr·a n rwdenr dn rlin da ~l!gulnl.o a nwArnn urar•..
1~11dr, /HII'H. Iro,)!•., i!o! Lo ,·::
'
de

'J'r•:dml/ros cJu
L!!\'nnln-.~r~ n

COIIIIIIiHSÔ(!S.
sP~snn ;í

•

·I Jnwn r) ljrJ minuLos.

(I" 8E8Sii0, JW 'i'J ng MATO •DE JO!ii
PHI~HIDgNGI:\

.

JlO Hll. UlllMNO ~MN~I'OS, PltBSIUJCN'J'B

A' I hrll'a da lm·r.Je, pr.·nsnJJI.f! lllllllnl'O·

sn~sfío, a qrw ~~oni'OI'I'I!IIl, os ~l's.

Hnrgo~.

Jognl,

nht·e-so

u,
Pnd'r•o

1\'laelrndo,

P.in/rpir·n

lleJ•eilin Lux, J>"t'eir•.n Lu/](1, Gnlll'i"l 8n.l!;ndo, Silvel'io

X·pr·y, :Ln.ur·o ~ndr·r~. Ar·/.lrur· l.t.!IIW:;;, lndio r.lo Dt•nr.il, ~lr.nti-P:~· du
AJrnold:~, ./nsr'! .l~~.rrzr!hio, .Pir•rs '''ur·r·eil.'a, Hilloir•o Unru;alvos,
Abdins Neves, .João, Lyt•a, Antonio de Som,n, g]oy d,0, Souza. Ji:pi-

l.ur·.io l'r•sson, Wnlrr·eri 0 Leal, lluymuwlo d(• MiJ•nnrJn., Sir!lleit·:,
dn :\lrrwzP~, Lniz Vi:ni111n, :l)rHningTil!fo1. Vinnnto, ]~l.'ieo Coullro,
AleirJdll !Jutrrrnlmra, Sú .I.•,J't!il't!, Her·nmnl11 ntonl.oiro, LnopoiUo
rJ,o, Hui!Jries, nunzn~a .Tn,ynw, A, Axcl'erlo, Alcncm· GuiinnJ•iie:>,

Ahdon Hnptistn c Vida! llnmos (:l~l),
Dnixnm Lln rJompnr·ocrr·,. eom cnusn ,iuslifióndu, os Sl·s.
~lo/.ello, Costa llodr·ig-uo~. 'J'IuJnmx Acrlinly, llibeit•o rir. Hritt.o,
nnmr:~ llihrir•o, C:uillrCI'IIIO Campos, ;rnsé Mnr·eollino, lluy Harhn;;n, .Tofío L11i7. Aln•,;, Br•J'Ilnt·r.limt ~lonl.eil'o; Nilo Per)nnhn,
ilJWIW de Pniva, ,\dolplw 13ot·dn, All'.t•odo :U:llis, Fmnfliseo
1 ;J~·eol'io, .Tos(• Mlll'l.inlrn, Gettel'llstl ~lnl'qucs, .Joaquim Assmnpr:iio tl \'ief.ol'ino ~lnnlcit·o (10).
R' lida, posl.:t rm rlisr!nssiío e, sronr debate, nppJ•Ov!1cla a
'•

~11~/a

dn

S·l~.s:::fio ilJll.t~J'JOJ'.

·

O Sr. 1"· Secretario rl:í. r.onl.n.

{]O

sog·uinl.c

:U:XPEDTEN'r.m,

Telcgrnmmas dos 'Governadores dos Estndos dó Cenrú, !li~'
Grande do Norte, :U:spi.rito S!lnto, Matto Grosso, Pnt•nná, Snnt!l ·.
Cnt.hnrina e Minas Gcrnes, 'conJ;r~.tuloodo-se com o S'cnndo· poltt ,. '
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EM li[ [)B 1\IAIO DE i D!G

22i

rln.[li 'do -18 (Je mnin, I)QJl11lll'lll0P:Jtii':J• ria PXtiUCI'ÚO Urt CSel.'a.
vidfln 110 ill'nzil.- lnl.l'il·ndn.
•

Hequürinwnto do l'4r·. L.~olliJ.Ias Ht~llitdo de Mcllo, ~~x-ea
piUío du al'l.ilhnr·ia do }~xt•r't•iln, lwtHndo l't'\'r•r•..;;fiu ao ~~~r.·vif.:n
:11;l.ivo, se111 diJ•oitu n ~nldnH 11'/.r·azatlns. ·- A's r.:ornmi .~sõr!' du
. ·l\l.tH"inlm n GuHr•ra o dn r•,illíliÍ!:ns.

O Sr,. 3" Secretario (.<~!I'I!ÍIIliu '"' .:l") d1Jel:u·a quu 11fio lm
par·eeel'i!S.

O Sr. Epitacio Possoa - :-:1·. l'l.'<!sill<JIII .. •,' 1'11.1 umn. dns ull.inmH sessõns .dn armo pn:-:·mdo l.ivp ot~·ew;ifiu de sul.nncLI.m· (t

iJ.fH'eei:H.::io do :-:~.•niHin :llgllllH doeumt~n/,os qnt~, au IIHllilliO l.mnro
que pr·ovnvHJll, tle Jnarreil'a ir·r·l!l.oJ·qui\'t!l, a. jrnproeed'encia de
lHIHIS !Aitlf.as :11'1'\ISilf.'fit~s lnvnnlnrl:n; ~~nnl.r·a :r adrninbl.l.':u,;[LO da

lkigadn .Polieinl IIII r:ovei'IIU "" llllll.'l.'"liiil IIIJI'I\Ii'S da .l.<'onsr,ca,

mosLrnvam, eoJJr O· l.t!~LernurJ]JU r~n:ntinw tio!"! •espil'Hos insus-

peitos O a e]n(]IIL'IH~ia ii'I'PI:US;n•ttl

i/OH IIU/IWI.'fJS, 11 l.JriJIJO
rJnquell:;, :Jdlllill'iHLJ'al)fin, UK lillllliOI':JIIIiJIIlO~ pOI' iJI]n. inLrOd111itios 110 ~OI'I'i1:o "" pnlii!in d1·.~la CnpiLal " nd avuiLarlissi.nws
eoonnrnin~ por nlla l'oalizndn' 1'111. li.e111 do 'l'h·•J~OUI'O r11hli1JO.
Depois dessn r.lemnnsLI'nl..:iío /.iín eompiPLn, "aba I I! irreful.nvel,

t!S(IUl'UÍ

flUI~

nqncille.s rrtw hmwam

fiH
1111

JIIISSOH

IJnhiLIIiWH

•t:UTISOI'UH,

Jfl·i~SrnO

dil'l'nrundío e wr cnh11nnia ·o,..; ·cdemcn-

f.os da .sna prosporidatle llrHLPr.·i:rl; ao rnL·noH dt~ixnssern O'fn Raz
n Lr·anquillh o ox-connn:rrrdnntn dn Hl'i:;adu, .iii flllll o p.a.LJ•ro-

Hsm·n dellcs consisll', nfio mn l't'SJ.!WII'rinl.', anl'unddeJ· nu J'o!'t.nle.eer o llO!;SO putrirwlll io JrJOJ':d, a r·nr111La(.'i1o e a ·eapaeidado
· dos. nossos hoiiHJ/1.~ pnhlieoH, mns "'" .eonspu1·eal-os com
nei!IIsncões as 111nis ri<Jill'inlf!lll.e;; !lo sr·u enl'ncl.or o· dos ~cus
met•il.os.
Ultimamente, pm•<'•m, nlgumas l'olhn,;, lnn1.nnrln como
'prel.cxto umas ii'I'C!;IIInJ•irnn.de:S d" enrncl.el.' exclusivnrncnlc individual. descobertas 11nqui!lla I"·'''PO<'nçfi•o, acharnm azndo o
· en&cdo pnrn fol·mulal'eJH novas neeusn(:úe ..; ·I'OnLra o cx-commnnrlanf,P. da. Brign.da.
'l'ondo o Governo, as aUL(H'idnrh!S ~UJ)er·im·ei-i da polieía
eivil e militar. ordenado varias ililigrmcins pnr·a e;;elnreeirnento
desses factos, I'Rfll!l'ni '(Íneicnt.em.enle que t.nes diligencia;; ~c
en'coJ•rn.s:;em, para f.,ll1tão mnsl.r'nl' a innnirladt• dessa campanha.

'·

..

de diffamnr;ão, Jnoviàn ·eontl·a o gmH!l'al J.leioisoa ;.;.oh a inspir·a-

cão ·de algnns officines .iLtSlnrnente at.l.ingidos pela acr;ão diseiplina<lora daquello g:.;nernl IJ so!J n tolc.rancin o a indifrerencn.
do aetual commnndnnte, de qur!rn uma palavm sô hasl.arin para
poupar a essa explorar;iio a seu velho comuanheiro de armas
·e amigo de tantos annos.
'
Como, porém, a jm[H'I!nsa não tenha dado m.Tis noU.cias
.
dessas diligencias- uma da~ quae~. •pelo menos, estou informado jt\ se acha concluida, e eomo, por outro lado, esses fa.ctos este.inm lendo, scgunrlo me acabam de dizer, uma. cert.n.
t•eporcussiio nos Estados, tenho· interesse em CJI:e o Governo
·.'envie ao Senado uma. cópia desses inqueritos, ;i medida que
·.· ellcs forem sendo concluidos.
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A~~.\llS DO Bt:-.".IPO

:-;,;~t;; ;;i)nf.idri you mnudn1· u1u rcqur.rinüinl.ci ':"1 ~rõ.~ri.·
Miles. JlOJ'•lm, du :l'az" 1-o, 81·. Pl'nsideu Le, )n e per.ni i U.ir 1 ~
.v •. Ex., <Jlln eu des(lt: ,j;í mfer111le ulgumati iuformacõ·os 111 tt•es.,
]tuilu dus J'aelos em que~Lfio.
·
·

A prinJeiJ·u accu~n~líu :l'ormulndn. eonl.1•n• a ndmiuisLt•a••iío
1.J:t~ :U1·i;.;ndíL fl.L·enü•: .. se ú nerJnisiefio 1d'e UllHl~· Yig·ns dü cünef11/l ·.

Ul'DHHIO • .

Em· :10.11, no j'im do nmw;

IJO

J'i111 do oxr•t•eieiu. '\'et•i!'ieon-

~·• lllll nvull.ndo snldo llll.· vel'b:t. «Ühi'iiS> tlu tJl'<.)iUIJelll.o d:t Bri-

~;·ada J'olieial, Tendo e.<~il eot·pot·n!:fio neeossirJade de alg-uma~
viga~ do .eiment.o Jllll'U. Ynl'io:g edifieios (!llt eonHLI'neçfiu, ·O
~~ommnudauto r.II'Lf:.ndeu quu devia :qn•ov,dtaJ' ·o ~uldo IJXii'i ..

t"11l.u e eonl.t·aelou com 'a j'it·mrt Yollon & Anchoron:J. uc~La
c.idndn, n aequisi!:fio dr .1; !íiiO nwtro~ uc vigas SirJgwnt•J,.
Eôlavnmus a ~\l dr• dt•zemht·o r! e 1!J I L Nfio m·a. possivl't
ull.itnai'-HC a l.l'ans:w~•lio dutür•o do uxcrei•e.iu. t:ombinnu-~·~ únl.fin,
flUiu aut.ol'iZa!:IÍo tlo ~lini>•l:t•o da.• lnôl.i~n. que ns eonl.ns >Wl'imu
pl'ütlar·ndw;·; n. Jil'UHl pu~~iH'ÜL:a nn pa:;adm• dn J:h:j~·ada urua

lH'OCtH':t(~ãu rm 1cn.wm J)l'UJH'ia. p:u:a J'l.!l~ebeJ' dn 'J,ltesbu r•o a
t.JllaJILia cot•re:-;1'1011dent.e: t'SLa. qunutia. ~ur.·in ~·ceulhidiri. a.os cu-·
1'1'1.'.5 du BI'igulltt f.! di! li L JHIS::iar•.ia :í~. mli.Ol-! 'daquclltli J'ir:mn, ;i.
Pl'oror~fio (Jtle o material Jos.>e sumlo :fornecido. E' o que se
pl.':ttiea. gt~r·almuult! no 'l'in1 dt! ealla ~~xcPcicio .nns l'I~JHII'Uclío:;

J•ublicns do Esl.ado.·

Com islo

•!III

'
nada ,: Jtl:l\iudicado o '.IC!u•.'Otll'O, podendo nld

fn7.el' un1 mnp;ni1'i1:0 JH!J;oeiu. eomo 'iltoutoel~ll·l~m nosso e:nso;

em quco a J31'igada, atlquil'iu'

fiO!'

JllO(Iieo

fJI.'<!t;o

nm uxc:ulleutu

material.
·
..
Mns ncollf.eceu. ,f(tl1l!, f.et'Jlliltndn. :1. trmumecito,, ·O pa.gndot·.
em vez dn l'esLituil: :'!. finna n. prol~lll':l!;.fio tJLW dciJa. l'ccchcJ'i"l,
a eousel·vo:lll f:'ln :"PU .pudr\t•, 1.• _nmi:'i 'Lal.'dl.', muHo L(•tllPO dr-·
poj:-; de, bnve1· o g'tHlCJ'Hl P1JH~on dnixado a. Brigada,. scPvin .. su
desse clocuml!llll> llilJ:n. :l'nmt• dwutaue eom uquelln J'irmu ..
Dit,m-m•l o S•mndo. ·quto lllll'Lo pôuc ~et• nU:ribuida no g·en~J·al Pessoa, que 'l't'><pon;uhiliclude lhe r•údc ser impuLuun. no
ct·imc desse oi'Jicinl ·?
A accusacfio •í. de ln! improcetlcneiu. •llw loca· ús i':1ins· üa

.inepcin. o da esLupitlez.,
Do mesmo ·.inr.•z ·•! q, rwr.usndio rclaLiYn n. 11m. Jieculalo
J·~wu.t<'nwnLe <le~cohcrlo na all'uialul'ia da ]:ll'ig·ndu. ·
.
Quando o ('X-commnndante tia .BI'ignda as8umiu a dit•eocfi"
tlllrJtJelht cot'JlOJ'R~fio, cnoonLt·ou ;í :l'renLo da oJI'icina· riu uiJ'ninlo .
o nm,ior Fim·m·aulr•, o qual. no~ u!Limos tempos ·do Govt,rno püs-.
.sndo. J'oi sub~Lil.uido ·pelo eapilão Ar.el'otlo 'Goutinl1o. Agora, ·no
I]Ut! dizem -ns ,iOJ·unes, t·~scs dous ofl'il!ino,;, 1Im no commnndo elo
~tl!lt!l'lll Pessoa, outro ;iú Itrt ndminislr·u~ão do generul Agobm•·;:
desviarrun r'crtos IJJ'ft5ilos eonJ'indos :i ·ôllt\ IJ'U'nrdn.
·.· · · ··
Pergunto uos flll1! ·nw ouvom: não é um disn:u~al.<i quet-or .
''incular a l'f!Sponsa!Jilidado rio eonmJJI,udnni•Cl ·da.· Bt•igada. ~~
l'e~pon~ubilidacltl cxcJusi\'\unenl.e. iudividual d('SSe oJ'I'iciaJ '! .

· 'fito r.uzonvcl
o general.
·- scritt accusUl'
..
~

Pc~sott
'-.

J •

JJUlo
. ucta
'

•
'

•

,.~- ... ~·.;·~~ ... 1 ·;Y.1'f"'o""··'.:,;·:~~.• ,.,,.r·• 1;
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,,,. . "• ·~.' '': ,•--:·. ",'''",,·"~ 1 ·,~·"', ''""'"'"';<f,, ,
~~~-:J..... ,_~~l .•.. ·-············'·-~· .. •!•··~··-·./
···-·.

-,,'"''l'~'i~-~~~.".'1''1·.1"
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;..

flo" liin.itw "fio'J•n\·anl.c•. eomn impulnJ• ao ~~~lli'l'al ;l"golinr ü l'nlrnLt·uu 'IH!l'peLJ·udn. pdn !'apil~t' A~PJ'r.t.lu CotJ!.inlw.
· A 1.rJt'eBÜ'a. ne:eH~iH;ãu "'~1·:-:u :-!OI.H·t~ a aequhd~~:1.G de nt·Lie(l:i
nn u~t.t·angej!'o P a. r~xis!.t~IJeia tlc um ~n·andc• slod,~, ·~rrl q·twnlia
:;upel'iot· a· :!,líUU 1\!Jlllt,, tkixudo u:L l3l'i!;"nt.!a pelo ennunnu-

tlantr.

l'e~soa.

A acquisi{::in r!t~ m·tign ...; no n51LL'flngeil•o, ah~m d•~ ~~.. ,. liHiil.

p!'axe anl.iquiH,;ima. naqLw.!la em·pol':tt;ãn, J'oi aulorir.mla lltll'
Hdu do GO\'CI'Jln, •lu Hgost.o '"·' 1\IH,, I! 1''-'lll'uHouLa urna lllf't.iidll
df.\ rcnJ ~~ eOillf:tJ'O\'atJa P!!OfiOnlifl. flnl'a. O rrheSOUI'U, lÍ~ Jnais da~
V+!r.e~ t:xposto ;t., exiJ.;"eneins dt :;en1Jidas ~~ exol'lJil.anLr. H do WJHrmercio uucionul.: Nem Hl! diga q11o n. i:;enr:ão dt~ illlpo:-;lo~,
1

1

~(rw f:tYOr't1f!C us 1liiJJ'cntlol'iat{ impot·latltr~
dn esl.l'nngeir•o,
nrmulla. ei'l:-l~l r.ennomjn, 110h~, ,J .i.J11 n dil'l'er·.unr:~t t~nl.l',~ os. 1!'''~

t.:os du" :11'1.1gn.~ •:OillJ'!I'IIdo~ 110 lllo de .l:lllelro '·' u.,; ud(]Ull'Jt.iu"
IIi\ ]!;lii.'Opu, C!Ut~ H i.-;pn~iVJ

mudo i mpt•I'.~CP tive!...

dt:. jmpoS/.o:i ii111!Wl!'\

iL J.'P!.IUZ ilt!

·

'l'ara. rlar Ullla. 'Jli'O\'íl. flislrt, oi'f(•l'r!•:o :'i. nl.l.etH.:iio rlo Ht~Wldn
llm. mappn. etliiJPili'<ILivo mlt.r•• !ll'l.igus arJqui1·itlo~ 110 lllf!l'l:atln
elo llio e_os nm<mos J.H'i.i::Ns com[JJ'tiii.'J' na Europa pura uquf!lla
COI' jlOl'<lCII O.

:t~~t:L IJOnfl'Olliru;õlo

VL•ju o

senado:

consla '1le uma r•Jla•:üo tJ1'1'iei:d •..

Agua .iug·lpzn de Hilwiro Co.·il;r .• , ••
Dita ffu ViclJr ... ................. .

1\.IJ'incll•s, do t:rJ!Jl'l'• ], Uo ••••••.••••.
'Aiuminium. em pú, oU'I'o e prata,
r.arLa ~ .• •·:': .... , ••.••.•.. ·........ .
.Botüi;;; pnm mu:<iCIB, millwil·u ••••

"Iii

'Pn.:t;•l

J't'f'Çn

tln mcn·udo

flu cslraugcir,,

2$0-íO
841.i0

·Í $IHill

'li:iJIHJ
JG$l!Oil

H$0lll

:f:,;:H:;

$(}8::

J ~IJ$01111
:!Oii\IJOO ·

7:J~OIJII

.liJ~OOO

:J$(1(1(}

·a una •.•.. , ................... .
Dl.'ngonns pam o1'1'ifJiHI ;;u!Jullel'IIO.

~88000

:JO$:!U:.i

tJ)Ot.' •••••••••• , .. , , ........ -•••.•

G0$0011

:.:n8Bti r

Cão para J'u~il, um.·.................. ,
t:a!w~n pura Ju~i!. uma ..... ·.......
CaJ>u imptJl'llll:avel de JJorJ•achn,

'E.,,[anLe por/.aLi! tl•! fr.t·ro bi'OIWJndu,
]~Jant-a om dr), uma ......... : ..·.. ..

G·a~oHna. tf:,ub:n ·• .... ·• ; ....... ·••• ." •.• ,
Gir. pura nJraialr!, (~níxu ........... •:

Mola para fusiJ. uma ••..•••••••••

'l\ln:omnt·n:; pnra usgrima, nmíl ...• •·•·· ·
isolante ......•.........•••.

~lHns:-:n

.· · ll!er!idas pam· liCJUido~. jogo .. ; •••••:
Pei.'NH'SOJ.•. para fu%il, um •••• ·•· •••••
. · ·Pisl.on fJill ~i-hemo!, nm ... ·.-..... :.: .. ·
· 1!rntqs I.Ut'l!OS· pn!' • .......... ·......... ·.

·fi!$i:.W

,:l$001)

23::i.~2H2

Jl$.100

!l$01l1J
;}$6tl'71 SGOII

8$001)
J580011
~$()(1()
~$HO(I

\ ont1lndor de t20 volts, um ••.••.••
G~8oon
Vnruf.n para fnzil. uma .......·•• ·••• · 10$0011
'Y'H'l* l'lali!lil" Yi!liai!u, guião..••:.· •. J.\:!;iíOil
.X~rgwJ d~ lu, :um ..·,··:···~··•·:·:· .·. :._ ...... , < ->~·í::!O

~·

5SOi·l

~li0$0(1(1

. Jü$000
308()11(1
21J0$001l
iil$;051i

·

.....

·

3$2611
::!${)81

.•.

8$331)
3$0(}11

86$21l

~0$8111
~7$1i:i

i$01)0

,.

8$2~ã

•

$8.!tti

..

ANN.IF.~

no RllNADD

T:In nffccUvaliwnte um ;:rranrle slOc!.: nn Brigndn P{)licin!.
uiio infcliwwnlc na impodaneia dr• ~.GOO conlos, eonro so tc111
dilo, mas 11a dr! J.GI,J eonlos, eonsisLrorll.e em fardnrnenlos rita-

ntll'aelu'L·nd{J:-i, ai.'J'ei:uni.!nto~. IIJUJJif:ÜeH, Jllt'dienmuntu~. mntr~r·ia

pL'Ínm o oul.J•os aJ•Ligos dn ~~nusuJlJO, ~lns estu .l'nclo -~·IJ honra o
cx·cQJllln-:t~ulmllo dn. Ht•igada, qw~, l.endu nonseguidn em um
t•r•nli~:tl'

oromncnlo lilltilmln

millllll'es o milh:n·es ue eontos riu

oeonomia pnnt o tn'i-ll'iu ptJ.Jdi,~n, ainda a:-osim pUdo deixnL· uo
nc!.ivo d·n f'OI'JIOI'a(:lio que ('fiJniiJ:tndvu. tão elevada qu.anl.ia.
A a l'l'iJ•mal,;fio da dt•:-inuet~s~idadt~ des~e stock só póde ~WI'

forrn11lndn ·I"''' qunrn 11iio i<•llltn n mctJOI' uo~:iio do que seja a
OJ'b'Uiúza~~ão de t.Hna gr·ande l'q1·~a nnnada.
Como l'ot·tH!!lCl' ''"' I.I'/IJI'i1 os llllifm·trii!S du~ soldados e
quaosquor nuLt.·ns at·l i~;os dP rpw tenham uucmo~shJudc, ::··i uão
]JOUI'UJ' na pt•opt·ia rupnt'i.i,ã(l 1.1111 de!Hlsil.o do ·lllnl.ol'inl ncePss:H·io ? I
:'r ,::1 ~!

I

'

Diz-s1~ rptl·~ nes~r.• drpo:4ilu t•xisl.em .ioi1ns, E•ndns r. outros

n}Jjr~d·OS d..-~ USO J'pnJÍIIÍ~II.), !'OSSO ilSSCg'lll'tll' i\0 ~(~fHH/0 fJUC Ó
falso. 1\~ uni1~il:-: ,joins nXIf·f.rmi.Ps nn sloc/.~ ·dnixado 11n Bt•ignda

I

.Poli-nini são l'Ciog·in.< 1\n niekcl c Jll'nla, ""' f(ll'nlll fie pulseira.
l'Ó/IJ!;Í·OS llliJiLiU'I' .... , \IU,in t'lll IISII Ptll tnda~ ll:i eOI'lllll.'ili}Õ!'!S at•rnacias do mmH.Io; .:\li:is a ncquisi1~.ãn de:-:·~cs ob,jeel.o:;, eomo de

qunrsqJiet• outros qne oonsl.il.ucm o mnlsinado stock, so :H:iln
]JPI'l'Gil.iunenl.c .i'tJ,~tiJ'iendn <! ltoneslnntenl.e oxplienrln nos l'c\a/.orios U·preseuLados pri/o g·uner·nJ Pf~s:-:oa ao St·. ~lini.r-il.ro da

.

;rusli!)a.
.
Oü[ra neetts:H~.iio qun so J'uz ao PX~tlUtllfiHlltdnnl.o Uu ]!'OJ'(;:t
l'olieia\ ,; que Lodos os artigos :Hlqtdt•idos nn esi.J·anJ'eit~J cr11m
eomprados por mn· s6 inl.m•tlJI~di.tll'io, " ost.<.• Plll'l)l/l.e Jli'()Ximo
do gcnornJ .PesP.r:•n. A segunda parte da necu~a,,:lio t! uma im·
r1UtlOlli.o fa\si<Jade. 0 indiv.ir\uo de (]UU Su lra[a, llllllCU tcvn a
mnis Jongiuqu1a, a mnif-i J•cmota relação do narunLCS{!ü eom
'aquollP r;enot·nl. l\ p~imcit·a, JtOJ'<ím, é vot·dntleil'U. l\s compt'liH
·roil.as' no PsLi·angl'it·r•. o l'omm pnt· 11m sô inlot•mediurio. No
caso em quesl.ão, o faoto ajwna o ct'·Hot·io admi<ndslrativo c o
nunrm desmouLi<lo amor no ~·0/'Vi('b publieo do cx-commandan.lo da Bl'igada.
·
Na;-; adm'inhd.rtu,:nf~s antN·im•es n. prnxo nnt confiaJ• a liCgoeiuntcs desta Capilal n nequisiciio elos arLigo~ neeoss:n·ios·
·:;ada Policia\ comet;nu pot• l'ixnt.', por· ·Cst.aholceor uma bnse de
pt'l'ços minimo;;, muito infPI'iorcs aos dos cnlnlagos, c l.üo baixos,
qu.o ·muilns vcr.os l'oi impossivel adquirit· pm· cllos os ob.icctos
cort·ospondenles. Isl.o .l'llilo, o intct•mcdi;u·io, a sua custa,·scm
{) menor onu..v 'Jlllt'a a <Brigada P.olicinl, 1pcrcorrin os cmporios
(Jonmwt•eines do nst.rang·cit·o, razia n voriJ'icaçüo dos preços m·inimo5, adQuiria os m·ligos necrssarios r• os submollia {t •aprn- ·
· ciação d1.1 uma oommissrto •ercada"no regulamento cspecinhrie~n.to
pn.r.•a e!-!l.e,cfl'ciLo.

.

.

.

.

·

ucccssnrios c os suhmcl.l,ia :t apreciação do uma rommissau .
ct·.cnda no regulamento espccinlmenle pnra es.le efi'eilo.· ·
· l'nt·a que 0 Scnndo possn tct· uma iuéa das vantagens d01>\.e ·
pr<Jcesso em rolncüo no pl'ocosso nntol'iot•, passo n. lor trunbem
um estudo comparativo entro. os preços dos. arf;igos comprados ..
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11as administracões anleriorcR e os ,preces dos mesmos artigos
r.:elo sysLema uHoriot•menlc adoptado na Bl'iguda:
i'

.,

Administrnções
anteriores

Almoraca ·a e ferro ................. ·
$600
$460
Automovcl t~·ansportc de praças.... 16 :000$000 13 :lt03$000
Bt•im pardo de linho pam officia!....
3$31 o
1$75!
Carl.uchos pam .pisLola .........•• ,,
$015
$03'J
Cal'luchos de !.iro reduzido ....... ,'.
· $III
$100
Collarinhos para dolman· de .praças ..
$~üfi
$25·i
Caixa surda com lalabartc.........
3n$.\\H
32$34'.!
Cintos para gymnnst.ica. . . . . . . . • . . .
3$n5o
2$25fi
. Corneta «Rio Apa•. . . . . .. . . .. . .. ..
8$281
5$150
Espada para vt·acn. . . . . . . . . .. . . . . .
30$000
16M2!;
I.am ina. para fiDI'eLc ...'. . . . .. . . . . . .
.I $8011
1$089
J.amina pat•a opéo ............. , . . .
2$300
I $960 .
I-uva para· flor·ete. . . . . . . . . .. . . . . . .
5$800
3$0!10
Luva para sabre. . . . . . . . .. . . .. . . . .
6$200
5$355
Palhcl.a para requinl.a (cenlo).....
30$000 ·
20$188
Idem para saxophone barylono
(.ccn to)

.................. .

J>i~f,ola

32.~23!1

lo5$7n2
28$350

B·rowing ................. .
l'ol ia de freio .................. ..
,Sector de dircc.cão ................ .

.•

Administração
Pessoa.

. 26$136
31 $20!1'''

"7$~00

16$480

51$000

Ha ainda, S:r. Presidente. nma: oul.ra accusn~ão: o general
Pessoa. autorizou a venda, tlOI' aquelle a~ente compr·ador, do
uma gt•ande parLida de cimento pertcncenl.e ·à Brigada.
O só exame da esel'iptumcão da Brigada mostra que o
referido general nunca dow tal auLorizacão, nem áquelle cidadão
nem a qualquer ou 1.1·o.
·
.
O racLo está maliciosnmcnl.c deturpado. O que occorreu foi
•. o segu-inte: a Brigada eneornmendou uma grande quanLidadH
. de cimento para a conclusão de certas r)onstrucçõc~ cm anda, · · monto· o realização de oul.ras qu·e es~.avam p·lane.iacla.•. Estas
. ..1·. ultimas não se pudemm !ovar a effeil.o; de mancir•a que uma
. gmnde parLe' da cncommenda sobroú nas arrecadações c começou a· se arruinar. O commandanto, para evitar o prejuízo
do Thesou·ro, autorizou o fornecimento desse material a~ officia·es que o requisitassem, mediante ·indemnizac·ão do ,preço
que custára. á corporacão.
·
Não ha nisto nada de censuravel. A Brigada não soffreu o
menor prejuízo. Aliás, a adminisLracão superior da bri~:acla
pt·ocede.ria muito bem si mandalSse vender, no mercado, toda.
a par~ida. · Jogo que com ceou a deteriorar-se, para resguardar,
·
· o& interesses da corporacão.
Eis ahi, Sr. Presidente, os principaes factos articulados
~onLra a penultima administracão da. Brigada Policial. Eis
como se desfazem, com simples explicacões, sérias e honestas,
as investidas doa diffamadorcs' profissionaes, individuas sem
brio, sem -honestidade, sem hon.ra, sem o menor, serviço ao
Vol; U
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p:~ir. ii qu6, Tinr iRf,ll mcRmn, no "rlrRvnirnmnnl.o rln sun. inveja
B flo seu dn~w'lpfwo, niin tolnrarn ((lll! lln.ia !1111\rll ~fi po~sn or·gu/har dt!AHr!H pJ·edieadoH IIJOt'llf~H ·o exhihiJ' n11r sua dr~J'mm uma
l'oJIJa de fliiiiJ'enl.a n.nnoR de ~-''!!'Viço.~ o~· mniH nini H :i HLili. Pal.ria.

Agwu·do a ·J'mnCHHa do' inrrum·Ho qun Ktlliei/{) nn 111uu J'equeJ•inJellil.o, fiHI'H. mo/IIm• ·PXIIIJJÍIHI/' r)U!ICH OH VUI'dadUÍL'OB L'OS·.~

lfJOrJHilVf~ÍS

po)OH
fad,OH OÓL:OL'I'Íflos e htllll u:-:HÍIII IJUI'tL
Hidienl.ut• ·flUem H~.o fl!-1 fltll', dil'f.'ela nu indit'f!!~liltll•'lll.e, o~lnnsiva ou velnduntnn.l.o, /.nom eollahot·ndn ou nsUin eoljnhol'lllll]O nNHHt . nrHmw e:11npnn llíl. de d il'l'n.llltH;ftu eon ..

l.ru o rJx-cornrnnndnnl.r• ria

Hl'i~r,.lll

i'olieiuL · ·

.11uvio ri Mesa o mou r•cquor•irueiii.O.
Vem or. Me~n, ,:, I ido, :rpoiuuo, JJO~Lo cm
dolmle, liJifli'Uvudo <! seguiu Lo
llll(IUIII\1~1

di~cug,;ào

o, som .

1

fiNTO

N. 2 - lUir:i

.r.e·

Jloqueir•o qnn se 1•rqnisil.~ do f:nvrr·no uma <:rlpin uuiJI8nf.icn de entla 111n do~ inqlll!t'itn~ H IIII~", por· or'rll!lll do l\lini:-;tr·o r.la
.rusl.icn, do Chel't! de .Poliein nH do t~tllllllllltHianlt.\ du Hl'ig·rHiu
PoUcinl, st) pr•ncedt!ll, 011 Ht! t~~LP.ia pr·oendundó, fHit'n avorigurL ..
~~no tle irrm;ulnt•idndcs. nhu~os nu r\r'illwB dcsenlwl'tos lltl udmini~truçflo d:t mesma JJ!'igauu, do Iil de uuveruiJr·u uiLiruu até
ho,ic.
Sala das sessões, H de ma io de
llllli. E)Jilac:io

Pessoa.

OIIDEM DO DIA
'

.'

o sr. Presidente - Sendo Ol) i.l'n 1halllo,; de Commis~•jcs
á orticlll do dia, vou lnvanl.at• a srs"õ''·
.
D1.'signo J,llll'a or·Jem do dia da seguinte a mesma nmt•cnda
para a do hOJO, isto é:
·
Traballios de Commissües.

;LcvnnLu-sc a sessão á 1 hora c GO minutos,.'
•,

'• 10'

SESSi~O,

m1 15 D.E

~IA!O

DE ·Ifllü

PRESlDm!IOCIA DO SR. URU.\NO SANTOS, l'I\E81DEN1'I!l

A' 1 'hor,fi di\ 1.arrle, pr~sente nume1•o legal, a·bre-so ·n:
·sessão, a que concorrem os Srs, Pinheiro Machado, Pedro
.l:lorges. Hercilio 1Lm, P~rcira Lobo, Gabt~e I Salgado, SilvArio
Nery, .<\:tthur Lemos, lndio do Brazil Mendes de Almeida,
,Tose Euzebio. Costa Rodrigues. Pit•es Ferreira, Ribeiro GonQalves, João LY.ra, Antonio do Souza, Eloy, de. SQUza, ;wr;.l!redo

•

''
' I
I

!

'

'··: " '

'

''

'

..

~- ,.,~
.

.

,•,

• ' .. -..• " '

...

'•••'•

,.J_'

•"

...

:..,.j;.j_..

!

O•

..t-~,~-•-•'"

.~

'' -•

...

'•. ''"" --•-••

r

"'

_ _ , ... ,

,,, )'.,;,:'.· .:
.

,.

!!27
Leal, naymtindo do ~lirn.nrln, SiQUI~il'fi r!n ~lrno7,11', LI)ÍZ
.Vinnna, .Toiio Lu i~ Alves, l1et·mu•d1no ~lontct'I'O, Bommgos \ 1~~•..trllt~. J~r·ieo Cnellln, Alt!indn Ounnahnt•n, ~ú Fr·cdl't\ Bneno rio
l'nivn, lliJI'IIfll'rln ~lonl.eii'O, i\rln!pl1n Uo1·do, Alfl'f'fio gni,, .Too•í
illfurl.inllo, /\., Anr.el'edo, AIPIWill' G'uimnl'iie~, Gcnet·oso Marques,
Vülul I~UIIIO~ n VidUI'ÍIIII ~lnnteit·n (:IIi).
Deixam de oompni'CI'PI', eom onusn jusl.i ficndn, os Srs. Mcl,nlln, Llllll'n Rod1'''· Altdins' NPvcs, 'l.'ltrnnnz Aeoioly, EpiLacio
J>csson, llibnii'IJ dn Hl'il.l11, Gn111cs llih<!ÍI'II, C:uilltci'ITlO Campos,
;ros<í Mnl'cellino, lluy l:llli'ltosn, Niln i'P<;nnlln, l'l'nncisco Gly~'CI'ÍO, Leopoldo ri<• Bull11ins,
Joaquim <i\.ssump~iio (!li).

Gonzu~;u

.fuyme, AIJdon BupLisLa

Q

E' Ildn, posln l!m diseussiio, c, sem delmlc, nppro·vad·lli n
nc[.a, tln scssiio nHI.cr·iol'.
O Sr. i' Secretario rlú eonl.n rln seguinte
EXP@IENTE

Orrieio do Sr. Prcfcit.n do Distr·ido Feder·~ r. ~gradaeendo
pn.rLicipneiio •ln clnil;iío dn Mnsn qur' l.rnn lie rlil'igir os traJialhos do Senado nn. fH'esenLü se~siio. - Inteirado.
Tqlegrammns:
Tlm rio Sr. Govornnrlnl' rio llslnrlo da Bahin. con!(r~tu
lando-se com o Senado nela passagem era dala do 13 de maio.,
- Jnteir•ndo.
. Oul.ro do Sr. Oclnvio Pitnfugn, sccrclnrin rln. i\ssembléa
.Logislnlivn do Esl.ado dei MaLlo 'Grosso, communiMndo a in. ,;l.alln<;iío dos f'I'Sprr:livos l.r·ahnlhos c n rleir:iio da Mesa quo
Lem de dirigi l-os na presente scssiio.- Inteirado.
IL

·.

O' Sr. 3' ·Secretario, (sr:roinrlo de 2'), procede á leitura
dos seguintes
PMIECEilES

·N. 22- !DI5

•.

A c.léição realizaàn no Districto Federai, a 30 de ,janeiro
. do correnLe nnno, pnra rcnovnçiío do lcrço no Senado, den
eomo mais votados os·· illusLres S1•s. Drs. Augusto de Vasconcellos e .João Baptista Sampaio Ferraz, tendo a Junta Apuradora, reunida na data legal. expepido di'ploma ao pr.imeii'O
com 6. 550 voLos e 155 em separado, ficando apurados em
favor dn segundo 2.839 e 233 em separado.
O Dr. Sampaio J<'errn7. protestou perante a junta contl'a
a legit.imicladc elo dip:loma expedido no seu contendot•, po~
. diversos motivos.
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Comv·areccnílo perante esta Commissão para contestar a
illeicão do candidato diplomado, o Dr.· Sampaio FeL'L'az 1'1~1-o
com a maior amplitude. durante tres dias; e concluiu arfirmando·se eleito por 3. 316 votos, contra 1.861 ao seu digno
contendor.
Este contra-contestou etn seguida, ta.mbetn concluindo
por considerar-se eleito com 8.64.6 votos, attribuindo ao con·
testante 3. 762.
· A Commissão 4l:nminanílo minuciosamente o grande numoro de documenlos e dedicando á contestação toda attencüo
que lhe merece seu autor, verificou:
.
a) que de facto a junta organizadora das mesas eleitoraes. pOL' quatro votos contra dous, recusou todas 50 indi~
, cacões feitas por orficio para mesa!'ios nas diversas seccões
da 15' .Pretoria, sob varios fundamentos que constam da l'espectiva acta,. o que lilteralmente são procedentes.
Teria sido, porém, •mais· conscenlaneo com· o critcrio rla,
mais livre--fiscalização do pleito que a junta não tomasse t.iio
a rigor a e:dgencia dós requisitos, recommendados ou não na
lei. para 0 preenc!Jimento dessa ·formalidade garantidot·a da
inspe.ccüo do .processo;
.·
b) a falta de assignatQra do Dr. procurador 'c:la Repuhli. ca, na cópia authen~i'ca da acta da O{'sanizacão das mesas
deve-se attribuir a um descuido, alü\s merecedor do reparo,
por parte desse i'unccionario, tan·l.o mais que, mesmo provado
ter sido intóncional, isso não concorreria nem de leve para invalidade do aelo, visto que é fóra de duvida que o ~eerelario
da junta foi O PRJMEifLO PROCURADOR DA REPUBLICA; .
·c) as al!egacões, por parte do contestante, de fraudes,
balburdias, c outros processos de depravação das Jll'aticas·
eleitomes, são cm grande parte verdadeiras. e a Commtssão
attende-as muitas .. como se verá adeante.
Não póde, entretanto, determinar uma deliberacão fa- ·
voravel ao illustt•e contestante por parte desta mcsm:r· Commissão tudo que allcga elle quando desacompanhado de proviU!; niio podendo ser tidos como elementos pt•obatorios ·os nu·
merosos protestos feitos perante tabelliães desta Capital, urha
vez que esses simples actos de xesalva de direitos. não foram·
• succedidos por diligencias ou documentaciio probalorios das
ai'l'irmacõcs dos mesmos protestos.
·.
,
Assim sendo. a Commissão deu as aiversas votac!los · este
me1•ito:
·

r. \•
P,1•imeira 'Pre'toria •(canilelãr.ia~ . ,,.
PRiMEIRO DI STRIC'l'O

'.11 2' secção li considerada fictícia pelõ~ canaii:làto contestante, apoiando-se em noticias de diversos jornaes desta Cnpii.Rl, mas niio B.PI'esenta provas que assegurem essa afiirmJlc.iio.
1
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íl:s secções 't,• e 7' effectlvnmente niio !uncctonarnm.
As secções 1', 3', 5', 6', s• e 9' são consideradas hoas,
visto como não süo notados defeitos que possam fnzel·as nullns, niio se encontrando nos documentos provas de vícios que
determinem esta conclusüo., , . , ,.,,. , • ....... , ,
·
Segunda Pretoria (San ln -Rifa e ilhas)'

As secções i •, 2', 5' e 6' devem ser apuradas,.
As 3', 4' e 7' não estão em condit;ões de serem tomact.ns
suns netas como documentos vel'dndeii'OS.
As secc?es s•, 9' e 10' (ilha do Governador) nüo funccional'fllll legalmente. Os resr,ccLivos documentos revelam iuteirn falsidade.
·
Terceira PretOJ'ia (Sacramento)

í\s secções 2', 3' e 4' estão em bo.a ordem;
As 1' e 5' nüo podem ser apuradas. A 6' nüo funceionou 0
Qum•ta Pretoria '(S. [os.é)
, I

Das i', 2' e 7' secções os documentos são em duplicata,
e tão viciados que nenhum delles púdo ser tomado_ em con, sidernciio,
· L: ..< a•, 4', 5•, a• e s• secoües. os documentos estão cm
boa ordêJll.,
Qt!inta Pretoria (Santo Antonio)
1\ i • seccão apresenta-se duplicacada. A Commissüo tomou Mmo bOa a votacão comprovada pelo boletim. .
• .
Nas 2' e 3' sec~ões apparecem duplicata,s tão v.iciadas· que'
devem ser todas desprezadas.
•
.A.~ 4', 5', 6' e 7.' s~coões devem ser apuradas.·
'

Sexta P1•etoria (Gloria)

\

...•
"

As seccões 1', 2•, 3', 4.', 5•,,7' e 10' estão em bOa ordem.
Nas· 6', s•, 9' e H' secções, ou nüo houve eleição; .ou ells
correu tão viciada que não podem os respectiyos votos ser
tomados· em consideração •.
Setima Prctol'ia (Laoüa e Gavea)J

. ·As seccões 1', 3', r.•, 6', 7' e s•, apezar do candidato con- .·
,testante considerai-as fraudulentas, ou inexistentes, não foi pol'
· elle exhlbldo documento algum que comprove seu asserto;
devem ser aput·adas.
As 2' !l 5' níio funcc'ionaram.
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Oita?Ja l'rctm•ia (Srmt'.1nna)'

Na 1' seccüo a lista de eleitores é manifestamente falsificada; foram apresentadas netas cm duplicata, figurando em
ambas o mesmo presidente da mesa.
A !,.• funceionou na Escola Nomml, praca da Republica,
esquina da rua de S. Pedro, cnt vez ue funccionar na Agencia
da Prefeitura, rua Senadbr Pompeu• n. 100. Isto esUt al'firmado na acta da installacüo. E' motivo sufficieute para ser
annullada.
As 2', 3' c 5' a Commissüo considera validas.
Na 6' secçiio o candidato diplomado Levo 98 votos c o
contestante 10, em vez de 130 para aquelle e cinco pat·a este.
SEOUl"DO DIS'l'IIIC'I'O

Nona P1•eto1'ia (Espil'ito Santo)

Da 1' seca~o deram ent.J•ada documentos em triplicnl.a.
Uma rli't ao canclidato diplomado l'l ii voto,; c ao r.onJ.c;;l,ante
quaLJ'O. A segunda·dü ao primoil'o ld votos e ao conl.esLanl.e
1·L E n uI ti ma, ao primeiro 2.'t .votos c no segundo 3·L 1~ 1
esta que deve ser apurada por mnnirestaJ• os requisitos lcgacs.
A 2" secção apparcee duplicada. Bm urr;n o diplomado
tem H7 votos e o eonlesl.ante sois; na ontm; este 35 e. o'
'diplomado 'l5, .E' apurada a segunda, que o· fJJ'OPrio diplomado
considcm verdadeira.
·
A ;]" see<;ão-tambem em duplicata. A'Purn-se a que chi.
27 voto,; ao candidato diplomado c 28 no <Wntcstuntc.
As secções t,• e 5• não apt·esentam v!E_ios .

•.

•

'Decima P1•eto1'ia (S': Ohristmllio)'

--

..
TodltS as eincos secções süo apuradas po·r nuo haver provas
pontr.a a. val·idade dellas.
'

/

'Decim;a Primeú•a ·Prctm•ia (Enoenho ·Velho)'

.

.

'

· !Ais 1•, 2', 3', 4' c tl' seccõr.s são consideradas ·validas.
A c• ni'io p6de ser apurada porque pelo estudo. procedido
:Verif.icoti-S<' ter sido ella inteiramente i't•audada. ·
~s 7' e s• nfr.o i'unccionarnm.
'Decima Se{]lmda Pretoria (E·nuanho Novo)'

.

~ 4' secção não póde ser apurada devido :i ·rev.elaciío de

em l:edos os documento~.
·
JDa mesma Mrmn as 7" o H' secções.

.~cios

'

As OU·lrus são consideradas verdadeiras.
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Daci;rna Tei'Ccil'ft Pratol'ia (lnha·lÍma)

Contm n validade das suas seis secc;ões nilo lia documen-tação.
Decima Qum•ta PJ•elol'ia ·(lrajlá 'c Jacal'ér•amtá)'

Da 1• secc1io ha duplicntns, ambas feitas com cuidadoso
disfnl'cc; a Commissüo niio púde acccitar nenhuma dei'las.
A ''" see~iio não funccio.nou legalmente.
Contra as outras niio ficaram provadas as all.eg~~Çj5es,
alitls, muito vagas.
Vccima Quinta Preto1•ia '(Campo G1•aní:te, Santa Cru: e Guamtiba)

Contra a 6' secçiio existe a allegaçüo de terem ahi votado
35 eleitores da propria secção. e mais 194 de outras, como

fiscaes.
De facto, é abusar, largamente, dn pro·viclencia adoptada
na lei para a garantia da fiscnli~acüo dos trabalhos da eleição,
mn favor· de candidatos que queiram ;;o aproveitar dessa pro·vid<lncia. Mas a propria lei deixou de limitar o numero de
J'iscaes ·que cndn r.andidnto poder·ia nomear; por isso, a Commissão ··niio teria :unpal'O legal para annullar esta seN;iío simples_mente por esse motivo.
·
. Está, porém, pr•ovado, por certidão passada pela Directoria
de· nstruccão Municipal, exhibida pelo candidato diplomado,
que a eleição não se realizou no local legal, e mais ainda se
verifica da propria acta que a eleição terminou ás l.res horas
da madrugada de 31. Estas razões invalidam, por completo,
o·resultado apresentado.
:Assim, a Commissão. niio póde apurar esta seccito.
:A. 7' secção não funccionou.
Contra as demais não existem documentos em pró! de
. allegacões produzidas.
De accOrdo coin o exposto a Commissão ~ de parecer'?
. 1•, que sejam approvndas as eleições reali1.adas no Dia-. ·
tricto Federal, a 30 de janeiro ultimo, . paÍ'll Senador, sendo
desprezadas as secções 4' c 7' da 1' Pretoria; a•, 4', 7', s•, 9'
e 10', da 2' Pretoria; 1', 5' c 6' da 3' Pretoria; 1', 2• e
7' da 4' Pretoria; 2' .e 3', da 5' Pretoi•ia;. 6', s•, 9' e H' da
6' Pretoria; ,2'. e u• da 7' Pretoria; 1'' P. 4' da 8' P·retoria;
5', 7' e s•. da 11• Pretoria; o•, 7' e .11• da 12' Pretoi'ÍQ; 1' e ('
da ·14• \Pretoria; e·· finalmente, 6' e 7' da 15' Pretoria- e
apuradas as demais cujo r•esultado total é o seguinte : .Augusto
de. Vasconcellos, seis mil tresentos e oitenta e cinco (fi.385)
votos e João Baptista Sampaio Fel'l'lij, tres mil cento e no:venta e cinco .. (3 ,195), votos;
I
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2', que seJa reconhecido e proclnmnrlo Senador pelo Dis.
tricto Feder·al o Dr. Augusto de Vasconcellds ..
. Sala da Commissüo, 10 de maio de 1915.-Bernm•rlo Monteiro, Prr·esidente.- A brlon Baptista, Relator.- Wal('red~
Leal.-Lni: Vianna.-llaym1tndo ele M·iranda, com restr·iccões
quanto á ·I' l'!'eto·l'ia e .outt•as secções eleitoraes.-krllmr
'Lemos.- Alencnr Gui?narãcs, com restricções .-;1/.cinrlo
Guanabm•a .-João Lu i: Al·ves, com ·restricções .-A imprimir.

N. 23-1915
0 Estado do Amazonas está dividido em 27 extensOR municípios, sendo nestas coudicões 27 os membr•os legues rln .Junta
Apuradora das eleições federaes pelos respectivos presidentes
dos Conselhos Municipues.
.
Perante a Commissiio de Poderes dous candidatos se apre-.
sentaram pleiteando o reconhecimento do mandato senatorial
pelo Estado do Amazonas, na renovacüo do tel'ço do Senad()
Federal.
Os dous candidatos, Srs. Drs. Augusto Cesar Lopes Gonçalves e Cesar· do Heg() Monteiro, foram portadores do diplomas
expedidos pela Junta Apur:adora que, depois de iniciar seus
trabalhos, se dividiu.
rO diploma· do cand.idalo Augusto Cesar Lopes Góncaives
seria considerado legitimo si a CommissãOo pr•eiiminnrmente,
e antes de tomar· con'hecimcnto de qualquer eieicü.o, contra () .
V()to do Relator desta cleicüo, nfio tivesse resolvido cinssificnr·
contestantes e contestados Di! candidatos pol'tadores de diplomas
em duplicata.
'A maioria da Junta Apur·adora do Estado do Amazonas,
em Manúos, iegaimenle pr•esitlidu pelo superintendente de
.Manáos, expod.iu diploma ao referido candidato, Sr. Lopes
Gonçalves.
·
· ·
•
· Os dous candidatos, simuilnnenmentc, contestantes c contestados, obLivCI·nm os pra1.0s regimentacs pal'n suas contesta"
ções· esct•iptas. que apr•esentararn com, documentos, ailcgnndo
nuilidade de elllições c defendendo cndn um a legitimidade
de dupJ.icatas de eleições, ora em varias municípios, ora em ·
algumas secções elciloraes.
E,le.ições nillla•- São pt•ocadentes as aiiegacões dos candidatos .quanto a incxistencia da vet•dade eleitoral nos mnnicipios de Humaytú, Labrén e S. l!'oiippe (3), onde a ngitncii():
parti daria, n perturbacüo genernli1.ndn com a. pratica de violenoias elHninando até us garantias . illdividunes· asseguradas
pela CoHstituição da Republica, no tempo ·dll eleição, foram
clarn' e concludentemente demo,nstr•adns pelo candidatG Sr.;
Lopes GOI11)nlves.
· ·.
Duplicatas insabsolstentes- ~o\ unanimidade de votações
,e.m favor de cada um dos dous candidatos pleiteantes nas: .
~uplicatas que 11presentam é uma das· rl!Zões dí!c'M'vss. da ·
1
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illegitimidnde da mnnifeslncão do eleitorado que cada uma
dessas duplicatas pretende signil'icnr. I
:Além dessa razão decisiva, se nolam vicios outros, que
conduzem a Commissão a rlesprc~ar as duplicatas dos municipios de Bar·cellos, Borba, Codajt\z, Canutnmn, Caranary 3'
secção; Fonte BOa, Florinno Peixoto, Manncapurú, 1' secr,üo
de Moura, Urucará e Ut·ucut•itulm (11).
·
•
Restam 13 municipios cujas eleições representam a manifestação do eleitor•ado ama~one·nse 111} exercicio de seus dir·citos
na escolha de sem re(ll'escntantes no Congrc~.o Nacio.nal, na
.·eleição de 30 de janeiro ultimo para um Senado!', na reno\'ar;ãu
do t.orco· do Senado· Fcdcr·al, e .quotr·o Deputados dent.ro da~
prescripcões estatuidas pela legislação eleitoral vigente na
'Republica.

-.

O quadro organizado pela secretaria do Senado accusa
o resultado .;eguinte:
Votos
•
Lopes Gonçalves ............ ; ..................... ":' 4. 79f;

Rego l\1onlf~it;o ............................ ,·, . . . . . •

Bnrbosn J.,imn ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.,;

''· 253 ·

1.280

A Commissüo não tomou conhecimento ela terceira série
de actas em favor do Dr. Alexandre .José Barbosu Lima, em
vista da incontestuvel insubsistencia da mesma, desprezadas
antes de tudo, pelo proprio candidato beneficiado por essu
série .referida, e ao mesmo tempo não apura 1. 70,5 voto~
reclamados poJo candidato Lopes Gonçalves, em sua contes: tacão e referentes (t 1' e 5' seccões do Cnnutama, 1' e 2'
secções d•e·Lubreu, i' e 3' seocões de Flori.ano P.eixoto, i' ;)
2' seccõos. de Fonte Bôa, 3' secção de Cunacury, 2' e 3' sflcçües
de Coda.jaz; 6' secção de Humnytá, 2• e 8' secções de Muni,coré, - neste ultimo municipio a Commissão ·apura o · re-.
. ·sultado s.eguinte:
·(
·-··
··

;

..
.'

Votos

,,

Dr.'· Ceznr do Rego Monteiro.........................
.•. Dr. Augusto Ceza.r Lopes Gonca.lvcs; • . • • . . . • . . . . . . . . •

'.:

.

c!-". ·

.

..

'

..

389
332

.

Si ·fossem. a,ttendidas as klpuracões soliciladns pelo cun_,:': . did~lill LO!ll\9 Gonçu.lves, acima mencionadas, o total da, apura~
vão da· elêiillita seria:

'·
Lepes

~lves

............. ~ ..... ·........~..... ·~ ... .

R:eS'o Mtlntei.Ro •.•...•...•.•....•••....•...••...•.•
Bar~osg.

Eima. ................. . , ........

I

•••••••• I

••

.....

Votos

6.501

4.253 ..

1.• 280

,•.
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A: n.puracüo propos/.a pelo cn·ndidal.o Dt• •. Ceznr Cio RegCl
Manteiro ~om lodns as suas dupliculus e os. H municípios
aunullados pela Commissão e acima rcferid·us scriu:

Rego 1\fonteiro I·~~·~

..
•• I.

o. o·o·oo . · . · , . o o o o • • • • • o • • • o

Lopes GoncnlYcs .•••••... o • •

I

o. o

I

•• I

o.;.~

o •• o • • • • o • • • • •;

Vot09

' 17 .547·
1.065

•
Nüo faz calculo sobre n voLu.çiío di) cnnrlidnto Bnrbosn
r.imn.
Conforme o mapp~ do resull.urJo <la eleiciío do candidato
llego ~Jonleiro, dedu"tidos os muuicipios alludidos, apurados
38U votos em ManicO'i'é e não 619 como registra., e 26 .em
''ez dH ·J 1,3 vo.los em Bnneirinha, sua voLucüo fica· .reduzida
a 2.309 volos, desclassificado o seu competidor.
~ Comm issão considera. vai idos as uctns e processos cJ.ei-·
tornes pmticados perante as mesas. legtulmente orguniladas,
· nos municípios seguintes:
1", Benjamin Constnnt;
2", .Ba.rreirinha; ·

·I

'

I

3", Cool'y;

'

,

'•"• Haconli:íra;

"fi", Ala-nicoré;

G", Mnués;,
7 1\rrnnáos;
8", Pn1·jnl.im~;
1
',

9'\ Rjo ·.Br·anco;

10, S. Gabriel;

>

11, S. Paulo do Olivencn;
12, Silves;
.13, Teffé.
~
:A: apurn~ão dns eleicões nesses nHlilicipios, conforme o
mappn organizado pela. secretaria do Senado, isento de qual-· quet• parcialidade c quo •l inconlestnvelmento .umn trad.uccã().
fiel dos votos constantes dllll :acf.ns JWOpl'iamente .ditas, <l n
~eguinte pnra os dous cnndidnt~ts pleiteantes:
· .
'

'

·nr AÜgusto Ceznr 'I;'opes Gonça.lves ..••.•••• ~ .• :. ··•-.:
Dr. Ce~nr do Rego Monteiro~ .. o o o

·r

I

••

o •••.• , . . . . . . . ..

'

Votos

' 3.659 .
. 1 ..152

.

. ...

J\ssim, pelos motivos e"xpostos no I'·~! ato rio e.:tudo. ma.is... ·. ·
quanto consta e se vll nos documentos, ac!Jus , e : allegações :
pr~sentes :í secretaria e devidampnte estudados é a Commis- · ':.
são de Poderes do S~nad·o de
·
... · .· ·....

•

·,

.

PARECiilR

se

i'. que sejam nnnuHndn.s as ~eicões que
<llz foll'tlm
proceàidas nos munlcl~s .de S. Flltlippe, Huma)l\'4 e ·La!Jre11..
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assim como que sejam rJ•pspl'ri.arlns !orlns ns duplicatas dos
de Bm·cellns, Bnr·h:r. Coda.in~. Cunulama, Cnnucary,
" 3• secção, FonLe Jlclr••. Flor·inno Peixoto,· Manncupurú, I'
seccüo de MoUJ·a. Urue:uit e Ut·uctll'ilubu;
2', que se,inm npprovndns as eleicões renliwdns nos demais municípios e secr;ões, cujo resultado é o sc~;uinte:
munir~.ipios

Votos

Dr. :Augusto Ceznr Lopes Goncnl\'cs .............. ..
Dr. Ceznr do Rego Montci1·o .................... ..

3.G5!l
1.152

a•, q.uc sejn reconhecido e prGclamado Srnndo~ pelo Es·tndo do Amazonas, nn J•enovnciio do terço do Senado Fcdera.l,
o Dr. Augusto Cezar Lopes Goncalves.
Saiu. dos Commissües, 1fr de mnio de 1015. - naumu.ndo
'de Mh·and.a, Rel,otor. - Be?•nar(/o Monlelro, eom l'eslríccões.
Wal(reda· Leal, com resl.ricções. - Alulon /Jflptisla. - Lui:
Vianna ..'- Arthur Lemos. - Ale11car Gu.inumies. com rest.ric~ões, ,quanto a alguns (los fundaménlos.-Alcind.n Guanabm•ft,
vencido,.-com vor.o em separado. - Joúo Lu i: Alv<cs, p~lo perecer, e com t•csl:riccões.
·
•

. · VGTO
·

• .

.

EM SEPARADO li QUE SE llEI'Ellll O PllllllCEll SUPRA

· Nfio posso surrragar com o meu vol.o nem n. exposírfio rto
·relnl.orio, nem- nmdn menos- ns conelusõtl,, do pnrrciw n11e
Mhre ns eleioões para um Armado!' a que se pr•oredeu no F.s1ado do Amnwnns a ~o de ,janei·ro do eorJ•enl.e nnno. sujeitou
ú consideraçfio dn Com missão seu illustre Relnl.or, nosso 'digno
collegn Sr. Rnymundo. de Miranda. pelas razões que passo a
Cll:pOI':

.

.

Dispenso-me dn 'tnrefrt de estudar ns condir,ões em que foram expedirlos os dous diplomas aos r:andidatos D1·s. Rc~~ Montrh·o c. Lopes Goncnlves, que se apresentam disputando n ímdeirn de Senador,· porque, havendo a Commissiío de ·Podere.l
preliminarmente resolvido desprezar os. diplomas em dupli"""
·, t.ns. reconhecendo os seus portadores como reciprocamente "onteslnnl.es e. conteslndos. seria impertinente e de nenhum effeilo
pt•nt.ico J>I'OAedet• n tal exnmo para verificar qual delles deveria
ter sido considerado valido.
.
: O parecer .ciDélsifíca as eleições do Amàzonns em tres
. grupos:
Eleíciles .nullns, em tres municipios;
Duplicatas insubsistentes, em onze municipios;
Eleições validas· em trese municipios.
O parecer propõe que sejam nullas as eleições dos muni•;cípios. de Humayl.á, Labrea e S, Felippe, declarando que c~
procedentes as nllegações dos cnndídnt.os quanto á inexistencin
da ,verdade eleitoral nesses munieipíos, onde a agitação pnr·:tidaria, n perturbnciio generalizada com a pratica de yjoieJI-

·.,

.

,, ,01,•" ~. ·~.,~:

.

-

'

.,'i

ANNAES DO SENADO

236

cias, oliminondo até as gnrnntins inclividunes asseguradas pela
Constituição da Republica ao tempo dn eleição. foram clara e
concludeuLemimtc demonstradas pelo candidato Dt·. Lopes Gon- ·•
calves.>.
·
Exnminei com o maior cuidado, como me cumpriu, oR documentos pel'erentes a essa clcic;ão e não erwonJ,t•ei tir.nhuma
impugnação ús eleic;õcs dos municípios de Humnyttí e Labréu,
feita pelo Sr. Dr. Lopes Gonçalves pelos fundamentos n que
·se refere o parecer: antes clle exainin·a ns acJ.as eleil.ornes e
eombate-as por moJ.Ivos legaes, que ndennte upr•ecia)'ei. em conJunto com outl'os municípios. ConJ'Jagl'udo, ou agiLndo e per-·
tur·bado materialmente desde época anterior á eleição, sú eslá
o municipio de S. Felippc, e isso o Sr·. Dr. Lopes Gonçalves
o demonsLI'a. Como, eJ'I'ccLivamente não é passivei fJtre, em
eondicões taes, Q pleilo elo.itot•al se possa desrmvolver· J•cgulm·mente, penso que a eleição de'S. Felippe deve ser declat•adll.
nulln.
.
O parecer, denominando-as «duplicntns insnhsisl.cnf.es•,
propõe em Hr•guida a annullação das cleir;lics nos on~.wmunici
pios seguintus:'But·cellos, Bor•ba, Codajás, Canutumu, Cnr•ntmr•y,
a• secr:ão, J<onte Boa, Flor·iuno Peixoto . Mannr'nl>ut·ú,
1' seeçiio de Molll'a, UJ'ucnr(t e Urucurituba. Essn annu la~iío
é pedida pelo Relator .do pnr·ecep sob o.. fundamentei" de ~ue <1\
unanimidade de votações, em favor de cada um dos ·doth~ cnn- ·
didatos pleHennlcs, nos duplicatas que apresentnm,é umn das
ra1.ões decisivas da illegilimidade da mnnifestacüo do (•Jeilorndo, que cudn uma dessas duplicatas pretende significa!•. Além
dessa razão der•isiva se notam vicias ou'ti'OS que conduzem n
Commissüo n despl'eznr as duplicnLos dos municípios ele Bnrcellos, Borba. etc.•.
Ora, como eu vou demonstr·nr ú Commissão, em arnndc
numero desses municípios nito houve J.~cs duplicatas ,, ''"' nenhum dolles os dous candidatos pleiteantes. Rego Monteiro
e Lopes Goncnlves, tiveram aquella •unanimidade de volaçües>,
a ~ue nllude o pnt•ecer, pois em regt•a as duplicatas gue app~- .
recem benit'icinriam a um tercei·ro candidato, que nua é pleiLeanté: o Sr. Bnt•bosa Lima. Examinemos detnlhndainenle a
eleição de cada um desses municípios pnl'll verificar si «Os vícios
outl'Ost, a que se refere o pnrecet·, exj·gem ou justificam essa
annu!laciio em lllllssa.
·;
Antes de mn:is, cumpre observar que, em relncüo ús"eleicües do Amazonas, a palavra duplicata não exJ.lr·ime bêm o
facto occorrente. A não ser na cidade de Parintms, não houve.
nesse Estado duplica~n de mesas. Ahi reuni-ram-se duns junlas
oJ•ga»izndoras, dns qunes emanaram duas séries de mesas 'e,.
consequentemente, duas séries de netas.
. ··
. ·.
· Fljrn dahi, em todos os outros municipios, funccionou uma
só série de mesas e, se chegam ao Senado duns séries de ·ncl as,
·é clava que nao ha consmernl' uma como le~;"nl. e outra como ·
illeg:al, mns s•!mplesmeate uma ·como verdadeira e out.I>a como
:falsa. Uflla só mesa !'unccionou; seus membros assigna~am nos
·livt•os uma só açAa e u~nn só série de cópias nuth.enttcns. Si ,.
ppparece ouíra s~ ele cópias com 116 mlisinas as~i'81ilíturae, o .
•··
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!1Uo cumpro ó apenas indagar qual 6 a quo traz as assignaturas
·falsas p~ra dcsp{·c~nl-as o punir os falsnrios, pois tom' sido 11
impunidade deNes o' caldo de cultura cm que tem vivido o
ppolifo~ado o microbio da perversão dos nossos costumes poli-

·~c~.

.

.

'.l'ornando-s·o publico no Estado do Amazonas que se e~
tavam a fa·bricar adas falsas, eont.cndo votacõos dUferet'lles
das apuradas na·s scecões, mu'itos mcs!uoios do diTt'<ltunl.os
>eccõcs ei<Jitot•acs rcquct'el'nm no ,iui·w federal para preLostat•
c.ontra ellas, a·lle;:ando que <constava. aos supplic~.ntes q•u:e
ou•Lra.s pessoas; dizendo-se interessadas naquello plei•to, fal.
sificaram os resultados das mesmas eleições, usando pa.t·~
esse fim dos nome·s <!Os supplieanl.es, cserovendo.os em pa;peis
a que ehamaram <cúpias aut.henlir:ns das nelas rln insLn.Jlacfio
das mesas e da nleicflo>, r:ópias que, por não t.crem sido <!XIr~hidas dos respodivo~ livr·os, não r:ont.ecm o nurnet•o exncto
do~ voLos obt-idos pelos flnndirlal.os, votos quo foram dist.ribu4rlos pela mancim soguint.e.> •.E cm segu,j(la, v.inha n vol,a,oão de
accõrdo com os livt•os f!U•A serviranr nas musas que ellc~ (ioit·i>:i<tm. O ,iuiz federal rio Amazonas ·dcspaehou prolirninarm~n
fA.cs.~as pef.icõcs, ncst.e.s tennos: «Pt'ov.ada a qualidade que
a llegam, voltem, querendo. Dada a prova rio quu cmm offeclivamcnte rnesa!•ios legahnrnl.o nomeados ara as secções
respectivas c julgada essn prova, fm·am ndmit.tidos a rormuhH· o protosl.o de que foi in.l,irnado o procurador da Republica,
que foi affixado .cm crlitncs o publicmdo pela imprensa, sem
que tivesse havido nenhum contra-protesto, nem a mais leve,
eontestação. Niío podon.do dar a pt·ova prcliminat· exigida
Jlelo0,juiz, .os homens de palha quo assignarnm oul.t·as actas rc. ·
mehidas ao Senado absliveram-so prudentemente da aven-·
tura•do oonLra.protesLo.
,
Não .ba, porém, como simuJ.a.r a falsidade das actas que
fabricaram e quo o· Senado nilo pódc deixar do desprezar ..
Veremos, entretanto, que o parecer faz justamente o inverso:·
despreza os pt·oLcstos, a que nem siquer se refere, c propõa
que ~o apt1rem estas ar.tns.
·
'
Ex11rninemos, porém, os municípios que o pn•r·e'ccr quer
annu1la1·:
-'·

' '

Bw•cellos

·E' o que abre a lista dos duplicata~ Tnsubsislentes, sel!'undo o pat•ecer. Pois não houve duplicata! O candidato Sr.
Dr. Lopes Goncalves impugna n legitimidade dessas actns,
exhihindo um certificad'o do escrivão e f.abet!ião Moura Rodt·igues, do Barcellos, por de;;pacbo do juiz de ~ircito do Rio
·Negt•o, do que. ahi nao houve. acta ou formalidade· alguma
relativa á oleicão, iL que, do facto, não se procedeu. A acta
deve se1· annullada por e~e motivo. ·

Borba
· · , Não ha auplioata. O candidato Dr. Lopes Gonçalves pede
annullacüo da eleição, juntando um protesto da.tado de 30
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de ,ianeiro i.! assisnado por 24 · elcilorcs, allosaudo quo nãO
t.ivcram onde vo1.1r. Esse protesto, porém, redigido em termos velwmenles contra o govérnac/or, é destruido' pelo pro.
testo que as mesas rru;pectivas I'Ol'!nularnm perante .o juizo
fecle!'UI o formn, publicados no Diario· O({ícial de 13 de marco.,
Cantttama

;

Não ha duplicata. O candidato Lopes Gonc.a!ves pede a
annullacão da acta da 1• seccã·o porque c!la registra que compareceram c vota1•nm noventa Ol·cilores o, entroLanto, a lista
de assignaturas sú contem as de oitenta e nove.
O facto é verdadeiro. A acta deve ser ·nulla.
Munacapw•t!

Tnmbem não ba dup!ieata. Nem ha impuguacão alguma.
.
"
'

·.

Codajás

Não houve duplicata.
Caraum·y

fta no Senado duas st:rios de actas relativas a este mu.
nicipio, mas n duplicata henifiein:rin no Sr. Barbosa J,ima.
Eo:<ns actns .são inapJ·o,·oil.nvr.is poJ•quo ns rrwsas qu.J ncl.las. fi.
'guram não são
as que foram m•gnnizadus pcl~ junta .legal;
.

.

!i'onte BrJa

(1,

·~

:·

Ao Senado foi remetlida s6 uma. sél'ie de· actaS: Oi. can-·
aidatD Sr. Dr. Lopes Goncalve.~ impugna.as, ·a.llegando .que·
.a organização das mesas foi erfeclundo fJOl' modo diverso do'
·prescripto em lei, urna vez que não houve SOI'teio ·e sob o
tundalllento de rruo foram esr.riptns todns ns cópias por·um
mesnw individuo. As allega.r;õns niio procedem. O sor.teio a ·
quo He .refere o nrt. 66, ·I" da lei só ó exigido oara o caso de
e1npate. Nito se póde afr~rmnr que ns cópias tivessem sido
exi.J•nhidas por um só individuo. Niio basta a allega~ão: ó
preciso prova e o. contestante não a deu. ·
·

*

·

..

Floriano Peixoto

,.

Tambem não ha no Senado sinão uma série de acla.s. -

O candidnl.o $r. Lopes Goncalves pede a nnimllaciio dellas
porque na organização das mesas niio se menciona a votacão
que teve cada membro. A all~gaç!io ~ -pueril porque a. ord~m
dos .mesa.rios indica ·a vot'flciio de onda um.
Moura - Não ha dup!ir.ntn. O candidato Sr. ·Lop~s Gonca:lves diz textualmente na sua eontestacüo: «A unica authen·
tica desse município que attribuie 35 votos ao Dr. r.ego Mon.
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teiro não devo Mr apurada porque fôra postada em 17 de J'e·
verriro ». Effee.f.ivam~ntc. a lei exige quo as actas eleitOI'fii'S
se,inm rcgisi.I·adas no Conoio da localidade em se procedeu :i
olciçiio denti'O de.. LI·os dias. E' uma providencia assecuratoria
da v01·dadn rla eleição e cm regra devo se ·ter por falsas n:;
actas eleitoraos postadas cm Jogares difforontes e cm ópoea
r•nsterioi· ao triduo legal. Não posso. porém; correr os ou.
vidos 1í nllcgação do candidato contestado de que no Amazonas
hn impossibilidade material para a ohservancia desse precci·
to- legal, por isso que ahi as estradas são rios, e forr;oso ,;
esperar que passem os navios que trazem os agentes do ·col'·
reio embarc~dos. Ha. de facto, entre os documentos apresen.
1.ados ao Sanado, varies recibos aom o carimbo do agent<>· em· .
harcado, com data de 3 e 17 de fevereiro. Não houve correio
. antes.
.
Urucará- Hn duplia:üa em,fnvor do Sr. Barbosa Lima. •
Essa·s a1:tas são inaproveilaveis. Dcstróem.nas o prol~sto dos
mesarios perante o juiz federal e boletins com a.s firmas reconhecidas.
Urucuriluba - Não ha duplicata. O .candidato· Dr,..
Lopes Goncalves prdc a annullacão das actas, al!ega.ndo que.dellas ·consr.n que José Dias de Albuquerque, que presidiu á.
; junta não foi eleito para r.ssa funccão mas parnsupplenlw de
,iuiz substituto federal. A allegação é méramente·humoristica:
José Dias de A:lbuquerque. como ·supplcnte do juiz, era o pre·
'
·
· siljemte legitimo da ,junta. ·
• Assim, dos onze. municípios cuJas eleicões o parei!Pr pro- ·
põe que se,iam nullns, sob o fundamento de havei' nelles «du·
plicatas insubsistenles pala unanimidade de. votacõcs em favor de llada um dos candidatos pleiteantes, nãr hn siniio tr~s
em que apparecem duplicatas, e essas cm favot• do Dt•. Ba1·- ,
hosa Lima, qus as desp!'ezou e não· pleitea o seu r-econhr.ciJriento; Onde ·se orit:inn. porém, a ilffirmativa. do parecer?
·Deste· facto·:.o rondidato Sr. Dr. J,opes Goncalves, ao _apreI
sentar a ·sua contr.stnciio. a eleicão do Amazonas, segundo dos
documentos que leu 1\ Commissito, apreciando o .resultado ,
constante do quad.ro organizado na secretaria. desta Casa,
''disse: ~A esse rosu-llndo so devo juntar ou tOddicionar.- con"
·forme os documentos que O!'a :iwnto .. . » mais -1,705 votos.
·,;Esaos dO'(mmentos ·eram actas eleitoraes ·da 1• o 5' seccões
·.. oe . C11111utama, t• o 2• de Lnbrrln, 1' e 3' do Floriano Peixoto; .
1' e 2' de :Fonte Boa, 3' do Carauary, 2' c 3' de' Codajás, 6'
de Humayti\~ e 2' e s• de Manicoró.
'
· · · Essas actas consignavam votações elevadas e ·unanimes
em favor desse candidato. Er:am e são 'documentos improstaveis) trazidos ao Senado muitos mezes .depois da eleioão e
pelo proprio •candidato beneficiado. desacompànhados de bo··
letíns· authenticados, ·de certidões: do transaripç!io das netas; '
de .qualquer documento,. emfim que -lhes dê siquilr appnt•en.pia do ~uth!lllli~ida,de. Foi com muita l'Uzúo que o Relator
•:o'·
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do parecer se recusoú a apurar os votos nellas consignados.
Tambem .cm·tamente. a tão alto não visavam elias. Ba~lar·
lhes-hia q,w fossem sufficiente para! admittidas como du. p:Hcatas, servirem para inutili~nr a volaQfi,o legitimamente
ohlida pelo candidato conl.rario. determinando a annullaoão
da eleição. A esse obJectivo o parecer dá ·satisfação, peios só
póde ser baseando-se ncllas que elle enconLra duplicatas com
vot.acõcs unanimes, não para os dous cannidatos pfeiteimtes,
como di?., mas para um só, nos onze munic:ipios cuj-a annul·Jaciio propõe. Essa Jnodalidade da fraudo não póde merecei'
o su ffragio da Commissão, Ahorta essa porta. niío havor<l
ma is meio de ~pura r uma eleir.ão,. porque nada mais fac H aos
d01'!'nlados rio que fórgicarem aclits, que, constita•iRdo dupli·
ealas, inulilizc<m as melhores e!Cicões. As nelas trazidas pelo
St·. Dr. Lopes Gonçalves devem ser despJ•ezadas in limine,.
\
tirlns como nfio exislenl.es. ·não se devendo tomar conhecimr.nln de!·las, não podendo valerem como duplicatas, como, o
\. pnt·neer .iii pt•opõe que não valham, pat•a a. apuração dos vo~
los que .consignam. Assim, pois, não ha nenhum fimdamento
Ier;nl para que a Com missão declare nullas as eleicões do~.
_onze municipios. fulminados pelo pareceJ',
•
O parcc:m· conclue considerando «validos os actos· e pro·
·c:es>ns elciloracs praticados pera:l'llle as mesas 'LEGAJ.MEN:ri!
nnr.M>cz-~nM nos municípios seguintes: Benjamin Consta;n•l,
Barrcirinha, Cioary, Ilacoa ti ara:, ;Manicoré, Mau é~, Manáos,;
Pal'inl ins, Rio Branco, S. Gabriel, S. Paulo de Olivenca, Si!.
ves e Teffti. ·
.
De quasi toàos essas lt•czo municípios, !ta no· Slenado duas
1-éries. do netas. O parecer diz.nos, que- devem· ser apu{'ad~s
as, eletc.õos ,realizadas perante as mesas •legalmente organi?.adas>, mas esqueceu de dizer-nos quacs e porque s~ eHaa. A
apuração final d1> t•luiçãp, dando maioria ao candidato Lo(leS
Gonçalves, moslra.nos,. porém, a sua 'prefer.oncia ·dooistv•~
pelas actas favornveis a esse candidato, dando, como assento
dassa preferencia o mappa da Se1:t'1Jlaria do Senndo;-.que é, d~iz
o parooor, isonlo de qualquer Pat•cialidado• ci ;que é lambem;
' accrescento eu, rlespido de qualque·r autoridade para decidir ·
»Obre a legalidade da organização das mesas. .
· : . ..
·Os documentos· numerosOs e probantes que'foram pre•
sentes ii Commi$são demonstra .á evidencia ,que não .h.ouvo.
nesse~ ·nunicipios duns séries de mesas. eleitoral)!!, ·uma· queseria legal '!!.outra iJJcga!mente o~ganizad,a, Excepto em 'P<t·· ,
rinlins, cm toda a parte funccionou em cada secção uma só '·
mesa e a. eleição nel!as PI',ocessnda· foi :t. unica que houve. As
.adas, consignando , J'esu!l.ndos diffm•entes dos .em~.nados
de lias; siio papeis falsos, sem nenhum. caracfer de .autlienti. cidade, como se prova sobejamente. Essn f•raude prat.icou.so
. em ~Iam\os em todas as suas vinte o seis &eccões com. um ·
ãesembat•aco nolave!. Na 1• seccüo, a junta olegeu pat\a. a mesa
membros offectivos Fulgencio' .Martins· Vida!, Paulo Tolentino
Alvares, S~l'Sio do Are.nJ.Souto, Virgílio Ramos e José.Card~o·\
'
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de Ramalho Juniol' e para supnlcntes José Goncalvcs Dias Domingos Alves Pereira de Qtwit•or., Ciryaco Alves 1\Iuniz, 'João
Baptista de Fa,ria' e Soma e Horacio Argemil'o de Azevedo
Ha duas acLa.s. A que dú sessenta vol.os ao candidato Lopes
Goncnlves 6 falsa. Figura nella a mesa ·eleita, mas occorreu
que, tend'O l'a!l.ado o mcsat·io Paulo •rolcntino Alvares, foi elle
5ubstii,uido pelo supplcnl.e Domin!l'os Alves Pereira de Queiroz,
o quo não consta da acta l'a.Jsa. O presidente não foi o que a
acta falsa consigna, como niío foi l.ambem o secretario. A
t1cta oda mesa !'Cal, que na vcrd'adc :l'unccionou, foi t.ranscripta
a fls. tl4 n 6G v., do livro 281 do cartol'io do 1' tabellião de notas d'a cidade de Manáos, João Reis o a certidão
dessa transcripção foi presente (t Commissl\o. Nl!ls actas de
todas us seccões, verifica-se fnel.o idontico: os mesn.rios que
figuram nas que diLo maioria no Sl'. Lopes Gonçalves não são
os que nas mesas que funccionarnm exerceram as funcções
de presidente, secr·etario e mesa rios. Que os verd,n.deiros, os
que raalmente J'unccionaram são os que figumm nas rejoiLndns pelo Relator, pl'ova-se pelos boletins com firmas reconhecidas entregues aos fiscaes de diversos mmdidatos que
comparece11um a quasi todas as mesas, não figurando, entl'etnnto, nas netas do Sr. J.opes Gonçalves, pelas certidões da
trnnscripção das nct.us feitas noR livros dos tnhelliães o presentes à Commissúo; o. sobretudo, pelos protestos feHQs pelos
mesarios perante o juiz federal, n quem próviamento provaram quo o el'nm, lognlménto nomeados. Hn, porém, ainda outras provas de que em Manúos não funccionou sinfw uma
mesa em cada secção. Aqui ost(L ·n, neta da segunda secção
eleitoral, n acta verdadeira, a acta da unicn mesa que
funccionou. Pel'ante elia votou o candidcl:a,to Dr. Looes Gon. ·~alvas ...
Aqui está a sua assignatura, que a Commissão· pólile cotejar com a a,ue apparece nos dccum~ntos que agora lhe apresentou. Pois· bem, essa 1nssignatura não figura na oubra acta,
. que e!le pretende s·er n anti)Gnticn. J?óde se admitti!' que o
Dr. Lopes Gonoalves consentrsse em frguml', authenticand'o-a,
. 'em uma lista de eleitores que não fosse a expl'essão dn: vel'dade ? Niio é evidente que essa mesa onde elle votou foi a
unica. quo ·:funccionou e que os outros papeis fol'am prepl!Jl'ados depois, para o fim ,d·e conduzir o Senado n el'ro ? Eis aqui
outra: nn: acta da dccimn pl'imeira secção figul'a no numero
tres o Dr. Sá Peixoto, que muitos dos Senadores conhecem,
visto, que foi por muito tempo Deputado o depois Sena,dor
-pelo Amazonas. Essa assignatnrn igualmente não figura na
ar.ta falsa. 'clcssa seccão. Na lista dos mesnrios da sexta seccão
figul'avn .. como suppl011te Carlos Noguei.!'a Fleury. Na act.a
' falsa dessa secção, alie Já figun como fazendo Ph:'Lê da mesa.
E' que os que a fabricaram ignoravam que esse Fleury era a
asse tempo empr•egudc estadual em PnrinUns, · onde votmt
como fiscal do candidato Dr. Franklin Washington c onl!e !e1.
divilrsos requerimentos presentes á Commissão.
·
N.R
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Fnii·~idioso c inutil para a Commissão seria continuar o
exame de todas as secções da cidade do Mam\os. Do que fica
dl~o e provado resu!La inconLcstavelmen~e:
.
·
i". Que não houve cm ilfanúos duns séries de mesas ele i. tornes.• 'mas só uma. ·
· 2." Que das duas séries de actas presentes ao Senado, uma
é conslituida apenas por papeis. falsos.
3." Que as actas verdadeir·as~ são as que, em regra. díi!•
l~aioria ao candidato Rego Monteiro.
.
·
·
· Vejamos agom si a situae~ão é differcnto nos doze muuicJpios reslnnLc~.
·
·
Pa·r·intins
J'los•o município, lm verdadei.m du.p!icuta. Houve duns
séries de mesas. de oudo r.rnanarrun duns séries ue actas, um1t
Em quo o vaLado para Senador ó o Sr. Hcgo Monteiro .e· outra
cm quo é o Sr. L<Jpes Gon~ulvos. A sério legal é a que presidilt
áH oleicües ~o Sr.· Lopes Goncalves. Sentindo-s~ ameaçado~.
•GRses mcsanos pcdil·wn haiJcas-vo1•pus ao .iuiz seccional d•J
Amazonas. que o IJOIWCliou. Um dos congirJnranda da sentew;a.
resolve a questão nes.tcs termos: «Considerando que as mesas
•Jt' que faxem parte os pucientiJs foram consW.uidas ~m fórma.
lm;al, :l'unecionundo ern sua o"rganixacfto a commissüo de ali:;....
tamcnto que serviu na ultima revisão procedida ,em :19:12 po~
lmvcr s.ido .iulgada nulla a do anno passado, em virtude d~
sentença proferida pela ;junta de recursos eleitoraes e confiT•
mnda por accllrdão unanime do Supremo TI"ibunal Federal>.
Assim, são validas as actas emanadas destas mesas cuja legalidade foi reconhecida pelo ·juiz federal ao conceder habeascu·rpus.
.
lloi tnmbem enviada ao Senado uma terceira série de áctás
com as Msignuturas desses mesarios em favor do Sr. Barboaa
Limn. Evidentemente, niio passam de uma burla e deyem .se~
desprezadas.
·
·
.
Benjamin ·Constant
·
Deste mun!cipio ha duas séries de actas, não havendo.·
cnlretnnto, runcciouado senão uma mesa em cada secção. O ·
candidato Sr. Dr. Lopes Goncalves sustenta· ·Que devem ser·
dcs,prczildas as nelas favoraveis ao Sr. nego Monteiro porque ·
:~oram postas no Correio no dia I 7 de fevereiro. O Sr. Dr. Rego
1\!.onteiro a isso replica que o agente embarcado, só tendo •PllS· ·
·sndo nessa datn, nfto havia meio de· encontrar ·correio anted.
Já disse quli ·considero <lOmo valios-a prova; concurrente.
com outras, da auLhenticidnde dns netas o serem postada.;;
tlentro do trlduo legal no Correio da localidade ein que se 'Prócedeu ú cleicão, ma~ evidentemente essu. exigencia nilo póde ·;e
s~ feita· quando se nos depara uma situacií.o como essa do
Amazonas. em que o correio é feito por agentes embarcados ern
navios cuja passagem 6 forçoso esperar.
'
Barreirinha
, · F!Jt l.amhom nesse município duas séries . uc actas,' umas
que emunnrn dns mesas legaes, mesas cujos membros for:mula •
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•J•am p.rotestos perante o ,juizo federal. nos termos. a que já,
tf•nho nllndido, outras evtdentemenLe falsas. O candidato Sr
lppcs GoMalves, at.nc~ as primeiras sob .2 fundamento de' qu~
nao so pode vor· a ss•tgnatura do tnbel!Iuo que as conferiu o
qual não appoz o seu cnl'imbo. Si isso fosse motivo de nullidade, o illus.tre cand idalo annullaria todos os escriptos que lhe
1-.arf:cessem illegiveis; aliás o carimbo não é exigido por lei.
Niio ha impugnaÇão

Coary
alguma á eleicão

desse municipio.

Itacoatiara

As actas desse muniripio que .chegaram á secretaria dr1
Senado não esl.fío conl'eridns nem concertadas. Eram, aliás,
falsas. A.s verdadeiras !'oram postadas em It.ncoatiara a 1 de
'fevet•eiro, como Pl'Ovam os recibo:s. apr.esentados á Co.mmissfw pelo candid:üo Dr. !lego Monteiro. mas perderam-se, es. tt•umulhaJ'Uilt-se, não chegaram eá; chegaram, porém, boletins
com as firmas reconhecidas e certidões das actas passadas pe1o
tnbcllião Joaquim F. P. Leme, que as transcrevera no seu livro
àr. nolns. Os mesurios que assignam esses boletins siio os me~
sarios legalmente constituídos, como prova o protesto que fiz~rum perante o juizo federal.

;

;

Manicoré

Nesse município apparecem duas séries de actas na 2' a
8' secções favoruvcis no cnndidat.o Lopes Gonçalves. São.
do numero daquellas nelas que jú apreciei demorndamente e
~:·ont.rlbuinm para n formacão daquelle total de 1.705 votos qu~
o parecer propõ~ 'que não se apurem.

. 1~n.

Maués

· O candidato Dr. Lopes Gonf;alves na sua contestação
disse o seguinte: •Mau és não se divide .em cinco secções aleitorne~ como se poderá verificar do nrchivo do Senado, sendo,.
portanto, apocripha essa 5" secção que ·conferiu 104 votos ao
Dr. Rego Monteiro.~ O illustra candidato, só se equivocou em
um. ponto: a acta da inexi~tente 5' seccão conf6riu ·1 04 votos
não ao Dr. Rego Monbeiro, mas no Dr. Barbosa Lima. E' manotono estar a repetir os mesmos factos, ma~ a !'raude no
Amazonas fez-se por toda a parte e da mesma fórma. Em
Maués como nos outros muni ci .lios, funccionon em cada secção uma só mesa. A Iegalidntle dessas mesas torna-se ind!scutivel diante. c,Ios protAstos que os resJ?ectivos. mesariçs
· formularam no JUlzo federal. Surgem depo1s P!I.P.e!s que SImulam serem cópias nuthenticas das actas, facilmente distruido~ pelos boletins, pelas certidões dns actas trnnscriptas
nos livros dos tabelliUes. Em Mau és houve duas séries dessas
actas falsas, uma em !'avor do Sr. Lopes Goncalves, outra
em favor do Sr. Barbosa Lima, feita com tanto enthusiasmo
que se chesou .a orear mais uma seccão. Ambas equivalem-se
e j gp.tas n!lo :valem nada.
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.ANNAES DO SENADO

S. Gabriel

Desse municipio só ,cJwg-ou ao Senado uma nérie de actas.
O candidato Sr. Dr. Lopes GOnçalves trouxe, entretanto, duas
actas. que perLenllem ao numero daquellas que já examinei
e o Relator propõe que não se apurem.
Silves
O candidato Dr. l\eg-o :Monteiro affirma que não houve
eleicüo nesse muni-cipio. !'Ião encontrei todavia nenhum documento que comprov.e essa affirmativa. ·
I

S. Pau.lo de Olivença

:

Aqui, a questão do Correio assume um aspecto novo .. As
actas que dão maioria de vntncão ao candidato Sr. Lopes Q()nçalves foram postadas no Correio dessa localidade a 2 ds
fevereiro, ao passo que as actas que dão maioria ao candidatD·
Dr·. Rog-o Monteiro só o foram a '13 de fevereiro e em Remats
de Males. A a!leg-ação da impossibilidade de o fa~er antss,
que Lenho acceito como causa irromovivel e d·) forca maior,
não subsiste nesse caso: o facto a destro e por ~ompieto.
·· Proponho á Commissão que, sem entrar no estudo dessas
actas, postadas fóra do pJ•azo e em Jogar diffsrente do da
eleição ~ejam éllas desprliLadas.
·
R'io Branco e Tete

Nesses dous municípios, ultimas dos trez.e ~m que o
par.ccer •considem que houve el·eicões apuraveis, a situação é
a mesma que temos accentnado em todos ·OS outl'OS: funcciona·
·umu ·só série de mesas, cu,in legalidade evidencia-se. no protesto perante o ·juizo i'edoral. cujos tmbalhos são fiscalizados, cujos resultados constam de boletins . a~~ignndos por
mesar·ios e fiscaos oom firmas recouhecidaa c'.· em contraposição a. isso, a.pparecem papeis sem authenticidad~. sem documentos que os corroborem dando votações arbitrarias aos
candidatos ·Drs. Lopes Gonçalves e Barbosa ·Lima, que ·desprezou essas muletas da fraude.
. .·
.
.

.

CONCLUSÃO

· . A Commissüo apreciartí com o seu elevado . criterio .os
· fundamentos e razões por que eu não posso suffragar. com o
meu voto a. exposicüo do rolatorio e ainda menos a.s conclusões
do parecer assignudo pelo illusti·e Relator.
·
.
• Uroio ter provado que, nos onze mun;cipi·n~. CJljas el.ei-·.
coes elle propoe que seJam nullas por haver «HUplicatas m-· ·
subsistontes cm que os candidatos pleiteantes teem votações
unanimes), em nenhum dolles houve duplicata. Em. tres·...
apenas, appnreceram ('Ópins falsas de actas que, aliás, não · ·
benificiavam a nenhum dos candidatos pleiteantes, mas a um
teroeii·o. que não p!~iteava - o Sr. Barbosa Lima. Actas com .
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>~

votações unanimes nesses municipios só houve ns que muito
tempo depois da eleição e desacompanhadns de quaesquer
documentos comprobatorios de sua authentici.dade, trouxe
em mão o candidato Sr. Dr. Lopes GDnçalves; e, que esses
eram papeis sem valia, ensina-nos o illustre Relator proponde que se niio contem os votos que ellas registram.'
Creio ter demonstrado que «as mesas legaJmeni,e organizadas) nos treze municipios em que o parecer manc!a que se
considerem validas as elei<;ões perante ellas processadas, são
uma expressão sem razão de ser e eontraria aos facto~ porque,
excepção feita do municipio de Parintins, onde houve realmente dualidade de mesas, em todas as secções de todos os
outros municipios funeeionou uma só mesa e, si appareeem
duas e tres séries de actas. ellns nUo são sinão pape1s produzidos por uma audaciosa l'alsifieacão que, entretanto,· não
subsiste, em face dos documentos valiosos e probantes, que
apoiam e prestigiam os resultados dos trabalhos das mesas,
unicas que funccionaram.
Creio ter neste longo c minucioso estudo do pleito do Ama..
zonas indicado todos os vicias que aqui ou nlli o invalidam,
de modo que posso apresentar o resultado synthetizado neste
quadro:
Rego
1..-opes
Monteiro Gonço.lves

· · Munieipios

Benja;m.in Constant .
BOTba· . . ...

o • o o o o • o ••••••••••• o o

o • o ••• o o •••• o ••• o o ••••• o o o ••

: Barreirinha. . ...
Oonry. . ...

o • o •

~

••••• o o o . . . . . . . . o •• o

o • • • o • • • • • • • • • .- • • • • o o o o • o • • o •

(}oda,jás. . ·· ..•............ o

o •••••••••••••••

Ca'nutn.mn. . ...
Car: au.nry
. J.i'onte Boa ...............
.Floriano Peixoto ..

o • • • • o o o o. o o • • • • • • o ••• o •••

o

•

• •••• o ••••••• o •••

~

• o • • • o .. , • • •

o o o •• o o ••••••• ,

6:19

, •• ,

,

, •••• , ••• ,

Mnntíos. . · ............................. .
Parintins.. ~ ............. , .......
Rio Brnn.eo ............................ , .
.·s.. Gabriel ............................. .
·s. ·Paulo de Olivcmon . .........
-Silves:
'11€\ffé,
o ••••••

I

•••••

••••••••••• o ••••••• ,

I

..

o ••

••••••

o o o o o o o o o' • o o o O o o o o o o O o O o o o o o o o o O

·urucará. . ..............
Urucurituba·~· .

400

o • • • • • o • • • • •• • • • •

· ·Maués. . ·................ :·. ..... · · · .. · · · · .

o

:178
' 445

11:1

o •••• , ,

o •••••••••••• I

1
• •••••••••••••••••

I

••

o ••••

47

383

o ••

o. o o o o. o o. o ••• o o •• o o • • • • • o

• • • • .o •

88

o. o • • • • •

.:Humnytó.. . ...
Itacoatin.ru. . ... , ...............
J~nbrén. . .............................
1\fO:nncn put·t\. . ...... ·................... .
1\fnnicoró. . , ............

I

87,

318
285
569

o. o o • • • • • • o o. o. o. o. o ••

· l\fOlll'll, . . . , . , . , , , ..

155
446
143
!,3

146

. '.
• 11

' . ••

·'

27

216
35
352
8:17

5

188 ..

72
17
25
11!4

. '·........

. 319

305
186
20
27i
106

141;

174
128' '
6.268
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Nestes lermos, pt•oponho:
i•,, que sc,inrn annu.Jiadns as eleições n que se procedeu
no Estado rio Amazonas, pura um Senador. a 30 do janeiro
dast,e nnno, no~ mm1icipios e soccões seguintes: Burc~ellos,
S. Felippe, J" secção do Canutuma;
·
2•, que sejam a]lprovnda~ ns eleicões nos demais muni·
cipios c sücçõcs. eu,io result.ado é o sr!guintn: desembargador
Cesar do llego J\Iontoiro, ü.20S votos, c DL·. Augusto Cesar
Lopes Goncnlvcs, 1. 7.\G votos;
·
3', que sc,ia reconhecido ,e proclamado 9cnudor pelo Estado tlo Amazonas o desembargador Cesm; dG Rego Monteiro.
Sala das Commissões. ·J-i de maio de i0i5. - .il.lcindp
Guanabara. ·-A imprimir.

...

O Sr. Sá Freire (pela orrlc·n~) - Sr. Presidente, tendo sido
ununimo o parecer da Com.missilo de PGderes que opina pelo
reeoniJCei.men.to do Sr. Augusto de Vasconcellos, requeiro a.
V. Ex. que se diflne, consultar o Senado .sobre si concede dis.
)Jenso. de impressão desse parecer e urgencia para que seja eU~
.:mmediatamen lc submcitl.ido {t discus·sí:Lo e votaf}ão.
.
O Sr. Presidente- Os Srs. que apPrGva.m o requerimento
que acitba de se1· formulado pelo Sr. Sil. Freire. queiram la•
.vanl.ar-se. (Pausa,) Foi approvado.
·
Em virtude da deliberacão do Senado vou submetter á: dis.
cussão e votncí:Lo as c_onclusões do parecer.
EI.EIQii.o DE UM SENADOR PEI.O DISTRICTO FEDERAL

Discussão unica do parecer da Commissão · de Poc:lereJ,

r.: 22, de 1015, sobre as eleiciles raalizadns M Districto Fe-

deral em 30 de Janeiro ultimo para a renovação do. terce do
Senado, e opinando que sc,ia reconhecido e proclamado ·.Se-'
mtdoJ• da. Republica pelo rcrerido Districto Federal o Sr,,·
Dr. Augusto de Vasconcellos.
·
En.cerrada.
São approvadas as seguintes conclusões:
. I, ·Que sejam approvadns ns eleições realizadas no Dist!'ict.o Federal, a 30 do ,janeiro ultimo. para Senador, sendo desi)i!'ezadas as secções ,,. c 7" da ·l' Pretoria; 3', 4'; 7', s•, 9' e 10~ ·
da 2' Pretoria; i'. 5' ou' da 3' PretGria; i', 2' e 7' da 4' !lre-·' ·
toria; 2' e 3• da 5" Pretoria: a•, 8' 9' o 11' da 6' Pretoria; 2"
·e 5' da 7' Pretoria: 1' e lo' da 8' Pretoria; 5', 7' e s• da 11'
Pretot•ia; 1', 7' c ü • da. 12' Pretoria; i' e .\' da 14' Pretoria;
e, finnlmcnt,c, a• o 7' da :15' Pretoria, o apuradas as. demai~
ou.io resl)ltado t.olal é o seguinte: August.o de Vascono~lloe
6.385 vol.os c Snmpnio Ferrrtl. 3.195;
IT. ·que sr,jn reconhecido c p.rocJnmodo Senador da Repullticn o SJ•, DI'. Augn>l.o rio Vasconcellos.
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SESSÃO EM 17 IJE MAIO DE 1915

O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconhecer c e1!
l)roolamC> Senador da Republica pelo Districto Federal o Sr,,
.1\ugusLo de Vasconcellos.
·
O Sr. Alcin~ Guanabara-Sr. Pres·idente, achando-se na
ante-sala o Sr. Augusto de Vasconccllos, que acaba de ser reconhecido c proelamudo Senador pelo Districto Federal, peco ll
:y. Ex. quo se digne nomcat• a commissiio que devo introduzil-o
:nCJ recinto afim de prestar o compromisso regimental.

,.

O Sr. Prosidentc-Nomoio pnra .essa commissão os Srs.,
'Ajcindo Guanabara, Sá Freire e EI"ico Coelho.
(lntrorlu:.ido no J•ecinto, p1"asta, junto. á Mesa, o compro·misso J'C{timcntal c tOma assant'o o
\

Sr. Augusto de vascon-

ceUos).
ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - A ordem do dia consta de trabalhos dll'
'Oommissões. Em visLa disso vou levantar a scssiío, designnndo
rpam c>e;;unda.-feim a mesma ordem do dia de ho,ie, isto é:
Tl'abulhos de Gommissões.
· I.evanLa-so a sessão ás 2 horae..

11' SES'Sii\.0, EM :l7 DE MAIO DE 1915
Pl\ESTilENCIA

no· sn.

PJ:<i'HlliiiO MACHADO, VJCE·Pl\ESIDENTE

A' :L hora dtt tn.rdc, p·t·esonto numero lel)'al; allro-se a ses. são, n que ·concorrem os Srs. Pinheiro· Machado, Pedro Borges, ·Metello. Hercilio l~uz, Pereira J,obo, Gabriel SalgadD, Sil-.
veria Nery, Laura Sodré,, Artlmr Lemos, Indio do Brazil, Men~
ôes de Almeidlt· Josó Euzebio, Costa Ilodrigues, Pires Ferreira; Ribeiro Gonoalves,. Alldins Neves, Jofto Lyra, Antonio
do· Souza;. F.loy do ~ouzn. Epitacio Pessoa, Walfredo . Lealt, ·
Rayrnundo do Mirnnrln, Siquei1•a de Menezes. Luiz Vianna,
.'Josó Marcollino, .Toão. Luiz Alves. Domingos Vicente, Erico
· Coelho, Alcindo Guanabara, Sú Freire, Augusto de Vasconcellos, Bernardo •1\!onteiro,. Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, (lonznga .Tayme, .Tosó Murtinho,. A. Azeredo.
Alpncar Gl!imarf\es. Generoso 1\luques e Abdon Baptista (41).
· Deixam de comparecer com cnusn ,iustificndn os Srs.
· Thomaz Acciol~·. Rilleiro de Britto, Gomns Ribeiro. Gnilhorme
Campos, finy Barllosn. Bernardino Monteiro, Nilo Pocnnha,
Bucno . de Paiva, Fmncisco Glycerio, Vida! Rumos, Joaquim
:A~sumpoão e Victorino Monteiro (:l2).
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SJ!SBiio

DO SENr\0()

di:-~t~ILI,(~no. e, st.'ln dj~!Jn/.r,

anlel'ior.

~

nppl'ovada

Sr. 1" Secretario d:í 1'011/m do Bnguín/1'

Officíns:
Do Sr·. Minísl.l·o tln .Tnsli1.:n /.t•nnsnli/./,indo n mensagem
em •ltrfJ o St·. Pi·esiden/.o dn. /lopu/J.Iieu,, ngJ•ndoeo a eommunicar;fio do So11ndo,· do os/.tu· oloil.a n Mesa qun Lom do presidir
nos l.r•almiiJOS du ne/.uul sessão. - lnloit•tido.
Do S'r•. Govern.ndor.· do Arrm~orws, o/'/'er·ucondo um exemplar da mensnr;ern que dirigiu (r Assornbl1ía LcgislnLivu. por
oe,!nsiiio ria ins/.nllnr;fio dos l.rnbnllros lcgis''nlivos. - InloirurJo .
.Dn St•. Pl'I!Sidenl.o do BslurJo de S. Paulo, agrndecondo
n ]Jill'/,iciJ>ill;fio do Senado, do I.!! I' sido cons/.il.u ida a sun Mosn.·
- ln l.l!i l'ado.
· nn St·. Pt•esidcn/.o do Bslndo de Minns Gernes, agradeermrlo n. communiençiio feil.n pelo Senado, da Qioioão du l\!osa.
que /.em rln servir nn ncl,unl scssfto.· - Inloit•ado.
1'elogrnmmas:
Do St•, Prnsidenl.e do Estado do ·Matlo Grosso, communicnndo que foram t•cconhr.cidos c proclamados Presidente ·e
Vicc-Prosidon/.es do Bsl.ado, no 1'uluro qua/.riennio. os Srs •.
Caetano de Albuquerque. Cn.rncciolo Peixoto, 1\Ianool Escolnst.ico o Almeida Oa:~tro, rcspectivamonto. - Inteirado.
Do Sir. 1' Soct•el.at•io da Assornblén Legislativa do Mntto
Gt•osso,. Jlnt'/.icipmído a instnllnção dos t•espcctivos trabalhos,,
Inteirado.
· ·
O Sr. 2' Secretario ?ecln.ra que não ha pareceres.
O sr. Silverio Nery ()Jela ordem.) -Sr. Presidente, aoh·ando-so .iá dist.ribuido em avulso o parecer da Commissão de
Poderes sobre ás eleioões· do Amazonas, requeiro a V. Ex.
que cónsn!Le o Senado sobre se concede urgencia pnrn ser o
mesmo discut-ido e votado immediatamente.

..

O Sr. ~ibeiro Gonçalves -· Peco n pnlnvra peln ordem.
O Sr. Presidente - Observo no nobre Senador pelo .Piauhy
que o requerimento que acaba de ser formulado niio tem discussfio, nos termos do Regimento.
Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. (Pau.ça,).
Foi approvado.
. Vou, pois. submett01• n discussão e votacão ·o parecer da.
Commissão de Poderes ' : .-~ as eleicões do Amazonas •.
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SENADOll PELO ESTADO DO AMAZONAS

Di8cussilo unicn do pat·ccer n. 23, de -1915, da Commissão
de Poderes, sobre a8 eleições reali~udus em 30 de janeiro ultimo no l~stadu do Amazonas para a rcnovacão do ter·co do Senado, c opinando que se.ia t•oconhccido u pt•oclumado Senador
da Hcpublica poJo referido l~stado o Sr. Dt•. Augusto Cesar
Lopes Gonçalves (com voto em. sepamdo do S·r. Alcindo G'UOI-

nabw•a, p!'opondo o 1'econheC'imento do 81'. desem.baroador Ce-,
sa·r do Ileoo Monte·iro.).

O Sr. Ribeiro Gonçalves ( •) - Sr. .Prcsidenle, lendo,
com a ullcnçiio que o caso exige, o parecer da honrada Commissão de .Poderes c o volo cm separado nssis"llado pot• um dos
i Ilustres membros dessa Commissiio, vol.'ifiquei, Sr. Presidente,
que ·O caso de Manàos ,j d~.quelles que demandam um estudo
serio, ·parn que o Senado não venha afinal a praticar uma
injusticn, reconhecendo como Senador da Rcput;lica quem de
facto não recebera pura tanto os v·otos do eleitorado ama~onense.

.

'~

Assisti, Sr. Presidente, 11 toda a discussão do c:J..'O amazonense, como tenho nssisLido 11 todas as discussões que se reforcm :'t veriJ'icaçiio de podrwcs, c o lenho feit.o para poder·
dar o meu valo conscicntemcnl.c, tanlo mais quanto no caso
vertente, miio se pôde pretendei.' um voto partidario.
O Srt. RAYMU:-Ioo lll~ ~lrMNDA- Mesmo porque V. Ex ..
não ,; pnrtidario aqui, ,; um neutro.
ü Slt, Rnmrno GoNçAJ.VI'S- Os eanrJidalos que disputam
a cndeim scnal.orinl pulo Amawnas são nmhos da politica conscrvndol'a, com a qual nada Lenho.
Poi•l.nnto, S1·. Pt·csidcnl.c, o meu voto não poder.á ser
quali l'icado de partidarismo.
Dosc,io, porém, que ellc seja profm•ido depois de um estudo completo do assumpl.o, e lanto mais, St·. Presidente, se
mo despcl'l.a este desejo, quanto. lendo o parccm· cm separado, .
,ou· vcj.o que n Commissão rle Poderes, nn sua maioria, considorn .validas c legues as eleições JH'ocedidns na segunda
· seoçfi'o da unpi[nl do Esl.ndo, tí qu:d compnl'er:cu o candidato
prcfcr•ido. pela Commissiio.
· · Como eleitor que era dcssn secr;ão, niio assi;mou n acta e
·considera nulla justamente a authcnticn dessa sccoão que foi
· por ella assig'flada.
·
Ora, comprchendc-se, SI'. Presidente ...
·
O SR. RAY~!UNDO DI~ 1\llllA:'IDA- V. Ex. dt\ Jiconca para
um aparte?
·O Sll, Rmr~mo GoNçAT.VES- Pois não.
.
0 Slt. RAYMUNDO Dll 1\llllANDA- A segunda secoão de Ma.m\os é sufficiente pura eleger o S~nudor; nüo?

.

,(• ), Este discurso não foi revisto pelo oradar.
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ANNAES 1)0 SENADO

O S11. lltnF.JHO

GONÇAJ.VES-

Nõo ri.

(CI'U.zam-se ·tmrios

'aparte,ç) •

Peco a V. Ex. não n;c pcr·Lurbnt·. Esta sccr;iw nfío ú
sufflciente pam eleger .ncnlmm dos cantlirluLos, mns ó su1'1'ic!onto para demonsLI·ur que n homada Commissno de !'odores,
no estudo· das cloir.'ües do Amar.onas, nrw agiu aLI.cntamonLo
quando ,iulgnu valida n ada da sc;;uuda sccç:in eleitoral da
capilul dar]ucllc Eôf.ndo, rnu n qual l'igurn, ou devia fi;;umr
como oloitor o candiclalo pi'ei'crido, e annulla como· não existente, ,iuslumcntc n nuthcnl.lca cm que olle figura como lendo
nssignudo.
01·n, não ú dn crer, Sr . .PI'csidonl.e, -que o Sr. Lopes Gon- .
çalvcs, o candidato pl'r.l'ei·ido polu Commissão, viesse com n
sua nssignatum !.ornar l'nlsa justamente n elei~fio condcmnada
pcln Commissfío de Podcrf'fl e mtir·nsse a snn ussignatum ,justnmenl.e das nuthonl.icns qne n Cnmmissiio ele Poderes gon~
si dr!l'OU log·nos c p l.'occdrn lf'~.
.
.
Ü f(UO 011 QU~I.'O rJelllf.IIIRI.i'fll', Sl'lllinT'OS, IÍ .f]Jle O CllSO dO
:Amnr.onns L!ovc voltar 1í lioni·adn Con11nissão do Potlot•os, J)lll'1l
que clln, estudando aftrnlnmenlP o faeto que ou trago no
conhccimonlo do Senado, elwguc ue um modn mais olaro ús
suas eonclu~rics. 10 que· Pu .CJJHJI'O <'III dnl'inil.ivo, om summa,
·é que uma questão como esta, importantíssima, não seja discutida e valada eom .o uçodnnwnl.o qne se lho .qucl' dar . .Porquo
niio gunl'dar a doci~ão de~ te caso para amanhã.? Porque não.CS])erur que seju eludo pum a ordem do dia da sessão seguinte?
O Sn. ilAnmNoo DE ~!ln.~NDA.....: Porque o Senado cnj.endeu que clovin conceder urgcneia.
·
.·
.Q Sn, nmE!IlO GONÇALVF.S - · Niio hn duvidll que o Senado
concedeu urg-cncia, mas ,; ,iustamcnl.c a al.l.enção do Senado
11uc. cu estou solicilundo pura este facto.
A eleição da 2" secçiio da ca])ilnl do Eslndri do Amazonas,
trouxe no Senado duns s•;rlcs dn actas. l~m umn do lias fi;;ura
a nssignatura elo homado candidalo pl'eforido pela Commissão;
em .outra não se encontra a assignntum deste candidato. Poisbem, n neta nssiJ<nadn pelo candidato preferido, é a que !1..
Commissão annulla; aquella que não 1.rnr. n assignutur~, ú
aquella .que clia considera valida.
·
·
Nfío (!l.lcro dizer- niio faço esta in.iustiçu aos Srs. membros da Commissão, nem f.fío pouco no qlonrndo llelntor do
parecer- que se tenha julgado nrocedentcs essas actas. Mns
por. que dar a prcforrncin ao honrada Sr. Lopos Goncnlvos,
ao extremo de se sncri:l'icnr· nbcrt.nmcnf.e n..lei c n mom~? ·
O Sn. RAYliHJNDO Dll MrnANO,\- Não apoiado.
O Sll, RmEmO GoNr,:.ll.vr.s-J:\ disse a V. Ex., Que niiG
são estes ·OS meus intuitos. Por que o seu « nno apoiado?>
Não mo quriru ntf.l'ihuir inlenc•ies que não tr.nho, porque, ai,.
quando ns LivcJ•, niio hn nnr!a •Tuc mr Jn0a cantor. Nüo tenho
intenções m:ís. O meu grande pccc~do é n minhJl, fl'Jllli;!UOza,.

'
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0 Sa. il.IY:I.IUNDO DI~ MIRANDA-E a dos áulros lambem.
O Sa, RmEmo GoNç.u.vEs- V. Ex. deve comprehendm· /
Que, pela minha allitudc, eu não lenho robucos, eu não lenho
refolhas. Estou no ultimo L1·icnnio do meu mandato, e a minha
attHudc ha de sct· assim até terminal-o.
Sr. Presidenta, não Jlreeiso dizer mais. O Senado proceda.
como entender; pol.'IÍm o caso de que se trata, é um caso sério,
revela pelo menos uma J'alla de atLenção completa, precisa,
na estudo do caso.
O parecer do honr·ado Senador Relator resolve a questão;
não dú o porque, não apresenta a razão, não argumenta.
0 Sn. RAYMUNDO D~ MmANOA - Niru opinião de V. Ex.
O Sa. RmEmo GoNçAr,vEs - Está no parecer; o Senado
leia-o e verá concluir-se f.ud'o. No.da se discute; ao passo que
no !}O·re()CI' cm Sllparado, desde a sun primeira linha ató a uilima nssignatura, o estudo é completo, discutiu-se tudo, não
houve uma só aul.lrcnlicn de municipio que fosse submettida
no exame, qno n1Lo i' osso submottidn no estudo.
O Sa. 1\AYMUNDo DE MIRANDA ~ V. Ex. está discutindo
npaixonndnmon~o.

O Sa. RIDE!l\O GoNçAr.vEs - Não me attribúa paixão no
caso, porque V. Ex. não ha; de proceder como eu, que não
lhe fn~o injustioa.
0 SR. RAYMUNDO DE 1\IIRANDA ~ Nem eu estou fazendo a
.V. Ex. ·
·
O Sa. RIBEIJlO GoNçAr,vES - Não tenho paixões, e é b'em
lje vôr que se estivesse em mim, o candidato pelo Amazonas,
· caso fosse eleito, era o Sr. Barbosa Lima ...
0 Sn. AI.l'HEDO ELI.IS ~ Apoiado.
, O Sa. RIBEII\O GoNç.ILVES - ..• meu correlig-ionnrio. Eu
não tergiverso, c nilo serão os ui timos mezes do meu mandnto
qpe me farão quebrar a minha lipha ..
. 0 Sn. RAYMUNDO DE 1\liMN!Ü ~ Mezes não; nnnos.
· o Sa; Rmllmo GoNé:U.v!i:s - J:Iei de ir até o fim, como co:mecei. ·
Sr. Presidente, <Jntrego o .assumpto no Senad<>. Desejava
, discutir esta questão amplamente. Penso que V. Ex. e os
honrados Srs. Senadores tambem niLo quererão resolvei-III
1\s cesas. Niio ó passivei que se faca de um caso imporf-anto
como este, um[\ <Juestü;o 1'-echalla, E' tempo de cessar a prapotencia.
E' preciso que a nossa consciencin so liberte, quo a
nossa pnln.vr·u, ~e.ill livro c que nós possamos, assim, por
oamplelo c sntisfnctor·inmentc, cumpt•ii• as nossas obrig-ncões
de r•opr·osontnntos da Nuoüo.
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Concluo, St• . .Prosidcnle, t·cqtwl"enrJG que o caso do Amuwnos volto ;í Commissüo, parn que clln estudo a l"n.IJ.u que
venho do nponlm·.
O

Sr. Prosidon,te - V. gx., nGs !.ermos do Regi monto,
plll" ·I',>I'I"Ípi.O 11 SOU I"[][JUCI"ÍillfJIJJ.O.

fOI'Illllilli"Ü

Vn111 iÍ ~~~~:.;.n,

,í

lido o npoind 0 o se~·uiniP

lloqur.il'n quo vollo :'t Commir;sfío de Podei'C.s o pnN~.cor
~m diseussiío, ~olll'o ns eloi(;Õf!S do Amm~onns, ptu·o, q.uo olla
'diga pn1·quo n:nnulln~ a 2" se.,~çiin da enpiLnl, nssig-nndn pelo
(:rtndidnto :Lopos Goncnlves. ~~ ,iulgn validn. a oulr•n ,.,,!r·io não
nssig-nndn. poJo mesmo enndirla~o.

Sala rlns sessões, '17 de mnio cJ.e 'lOiú. - R'ibcirn Gon-

f:n1ltYJ s,

.

O Sr .. Presidente - Ernhot•a I) Sennclo l:ivcsse concedido
urgoncia para ser' rlisculido· o pnt•ccm• sobre as cleicões, é
cabível, cm ffi,co do Regimcnl.o, o t·equerimenlo do illuslrü
Senndot• pelo Piuuhy.
O arl . i 03 diz :
«A discussão de materias julgadas urgentes póde ser
adiada , se o· ,cJ:ebnl.e mostrar que o assumpto niio ficará prejudicado, por não ser immcdiatamcnl.c resolvido.>.
. Não lm, pois, contrad'iccüo alguma onl.re o voto dado ha ·
pouco pelo Senado e o requerimento que acaba de ser formu~
· lado J}P.•Io honrado Scn:ndor pelo Pinuhy, que está · em .
discussão.

O Sr. Raymundo de Miranda - Sr·. Presidente, o reque·
Pimento do honrado Senador pelo Piauhy embora, nos termos
do Ttegimcnt.o. não se.in. impertinente, todavia, .n:ão está em
condições de ser acceito pelo Senado, porquanto n concessão ·
.. de urgcncia para a discussão· e votncüo do parecer· sobre as.
eleicões do Amazonas significa que o Senado reconhece."que,
pelos impressos c pflln publicncüo,. que ,in tem mais de 24,
horas de llntecedencia, cada Senador ·estava sufficientemente
esclarecido para dar seu voto, conscientemente no caso, De·
mais n questão foi sufficientemente discutida no seio da Commissão.
·
o Sn. RIBlllllO GoNÇAI.VES - Tanto não o foi. que varias
membros da Commissüo nssignaram o pnrece.r com restri·
ccões.

0 Sn. RAYMUNDO DE MIRANDA - A restriccão unica "que: O
honrado Senador apresenta é a· dn 2• secção do municiy:iio .de :
Manáos. Isso, porém, não influe absolutamente n() resultado
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do. apuraciio consLantc do parecer, porque é de milhares de
votos •a difi'orcnçu. Nestas condioõc&, eu penso que o requerimento nua tem razfto ti•• Sl!l'; seu intuito ,; exclusivamente
protellatol'io; não tem ouL1·n objl!clivo senão annullar a lll'gencia couccd ida JlClo Seuui.lo ...
'Declaro, portanto, filie volut·ci I!OliLI'U o rcqucl'imcnto,
estando cei'LO de que o Senado pl·occdr~l'ú do mesmo modo,
porque ·O aclo do IJOnradn 8unado1· nutm J;Ou;a nfio I'Cpre;enLa
sinão o intuito p1·otcllaLorio da ~nlur:·"n do asstunplo, tanto
mais quanto annullada ou uüo a sec1;ãn a que o honrado Senador so rel'cre, scmolhanlc J'at:to cm nada a!tt!I'UI'Ú o resultado
.a que chegou a Cornmissão, opinando pelo· t'cconheeimcnLo do
Sr. Dr. Lopes Goucalves.
Tenho eoncluido.
O Sr. Ribeiro Gonçalves ( •) --·Sr, Pt·csidú!JI.c. o honrado
Senador pot• Ala:;.aas, 11cla.lor da elci<;üo do Amazonas, impugnando o meu 1'oque1·irnenl.o, nada. disse de apl'oveilavel, a não
set• que o meu intuito cm unicurnenl.e pl'ol.cllalol'io a soluçü.o
deste caso.
0 Srt. RAYMUNDO lll~ MlllANilA-]~ ,\,
O Sn. RIBillliO GDNr,:,\T.VI~H- ~lao, SI' . .Presidculc, admil, tindo mesmo que S. Ex. lenha t•azüó, clwga-sc (L corwlusfio
do que cu allcgo a nor:essidude dessa pl'otocçüo por algumas
horas, pat•a que eu e os St•s. Senudot·cs, possamos estudar o
caso convenientemente, de modo a evitar-se inJustiça aos conourJ•enlcs ú cadeira do Senador pelo ];stado do Amazonas, ao
· ·passo .que o !Tomado Relalot· chega, 1\ vcrrJacle, a conelusõos;
mas nu o clú os porques dessas conclusões.
.
.O que S. Ex. quer ri precipitar os acontecimentos, sem
nenhuma razão de sr.t·.
Nã oha nenhum prc,juizo, Sr. Pt'l•sidonlc, nem para os
. proprios candidatos, no demorat·-so a soltu;ão do r:aso para a·
sessão do· amanhã; pre,iuir.o pódc ht\ver, c grande, tão grande
que p<\do envolver injustiça c até ai'J'eclat•. ú moral, si o Senado quir.er resolver o caso com açodamento.
. · Repilo, Sr. Presidente, o. hon!'ado Relalo1· do pat·ecer·
chega. ·a c'onctusües, mas não nos dà o porque das conclusões
a que chegou.
0 Sr1. Rol Y~tu:o;oo DE Mnt,\NIJ.I --Isto na opinião de V. Ex.
rO S11. IttBEIRO GDNQM.VP.S -A pt•ova .de que tenho raziio
. ·e·stú no 'facto de tres ou quatro Senadores, membr.os da Com·missfiO, .que assignaram essn pat·ceer, lei-o feito com restri. ccões. Ot·n, isto, St·. Pre~idenlt!, 1\ bastante para demonstrar
que o. caso do ;\mazonas nãl) estt\, pelo parecer, tão sufl'icientemonle elucidado, e tanto assim que os membt·os ela t'om·missãb o as~ignnra~l _com I'C:5lt•icciio.

(•) Este discurso não l'oi revisto pélo orador.
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ANilA ES DO SENADO
.O SR. ll\nWN!io Dll MlltANDA- Mas de accOrdo com as
conclusões.
· O Sn. RJUimo GoNÇALVEs- Acha que o nobre Senador
não tem ra~üo nenhuma. que po;sa apresentar como justificativa da JH'ocipitação. com que quer .agir neste caso.
O Sn. ltiY~WNoo DE lllmANDA-V. Ex. csl.ú me attribuindo intenções de actos que não desejo praticar.
•O Sn. Rnmmo GONÇAJ,VES- Concluo, Sr. Presidente, afJ'irmnndo a V. Ex. r. ít Casa que não vejo qual o prejuízo
(JUe poderá ·advir rmra o caso ficando a sua solução· adiada
por 2.\ horas.
·

O Sr. Presidente- Continúa a discussão. Si não ha mais
quem queira usar da palavra, declaJ•ar·ei encerrada u discussão. (Pausa).
Está cncel'l'ada.
Os senhores que upprovum o requerimento de S. Ex.
_queiram levantar. (Pausa) .
:Foi rcj citado.
Coniinúa a discussão do pnrr.cer n, 23, de i9i•5.
Si não ha quem queira usar da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa) •
Está encerrada.
O Sr. Alcindo Guanabara (pela ordem)- Sr. Presidente,
teria sido méra impertincn cia de minha parte occupar a tribuna pau defender o ineu voto cm separado, que· até agora
não foi atacado nem contestado, quer no seio da Commissiío,
quer no plenario.
Mantenho-o, por conseguinte, em toda a sua plenitude,
corno elle está escripto. .
.
Pedi a palavra pela ordem simplesinente para requerer
prefcrencia de votur,uo- para as conclusões desse meu voto
em separado.
.
·
O Sr. Raymundo·de Miranda-Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Observo ao nobre Senador que o. re~
querimento formulado pelo Sr. Senador pelo Dfstricto Federal
não tem ·discussão, nos termos do regimento.
·
O Sr. Raymundo de 'Miranda - Sr. Presidente, eu pedi a
' · palavra pela ordem.
·
,
·
N~o pretendo discutir o •requerimento do honrado Senado~.
pelo D1stricto Federal.
·
··
O Sr. Presidente - Tem a palavra pela· ordem o nobre Se.:.
nadar.

i\NNAES DO ·sENADO

··r

O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconhecer e eu
proclamo Senador da Republica1 polD Estado do Amuzo.nas, o
l:lr. Dr. Augusto Cesar Lopes Gonçalves.
. . O Sr. Ribeiro. Gonçalves (pela ordem) -Sr. Presidente,
pedi a palavra. umcrumente para requerer a V. Ex. que faca
consignar na acta que eu votei contra o 'pm•eecJ' reconhecendo Senado.r pelo J~stndo do Amazonas o Si'. Dr. Lopes Gonf,)alves, pela razão unica de que estou plenamente conveucido,
d!l que o legi·timamente eleito foi D Sr. Dr. Rego Monteiro.
Vem ·á Mesa e é lida a segujnte
DECLARAÇÃO

Declaro que votei contra o parecer que reconhece Senador pelo Amazonas D Sr. Dr. Lop·es Gonçalves, por estar
convencido de que D eleito foi Sr. Dr, Cesar do Rego Monteiro.
Sala das s.essões, 17 de maio de 1015. -Ribeiro Gon-

çalves.

O Sr. Silverio Nery - Achando-se na ànte-sala o Senador que acaba de ser proclamado, requeiro a V. Ex. no- .
mear uma Commissão, afim de ·O introduzir no recinto, de
·accOrdo com as praxes da Casa.
O Sr, Presidente - NDmeio os Srs. Silverio Nery; Antonio Azeredo e Walfredo Leal.
,
(Introduzido no recinto; presta, junto á Mesa, o' compromisso e toma assento o Sr. Lopes Gonçalves,)

ORDEM DO DIA
Trabalhos

d~

Commissões.

O Sr, Presidente ...:... Nada· mais havendo a tratar, .vou levantar a sessão. designando para ordem do dia da seguinte a
mesma marcada para a de hoje, isto é:
·
.
Trabalhos

d~

Commissões.

Levanta-se a sessão ás 2 horas da ta11de.
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A' i hora da Larde, presente numero lct;u.J, abre-se a sessão, a que concorrem os ~rs. Pinheiro Machado, Pedro Bort;es,
MeLello, Hercilio Luz, l'ereira Lol.lo, Gabl'iel Salt;ado, Silverio
Nery, Lopes Gonçalves, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Ribeiro G'oncalves, Abdias Noves, J oüo Lyra, An Lonio de Souza,
Eloy de. Souza, EpiLacio Jlossoa, Walfrodo Leal, Haymundo de
Miranda, Guilherme Campos, Siqueira do i\lenezes, Luiz
Vianna, José 1\Iaroellino, João Luiz Alves, Bemardino Monteiro, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, José
lllurLinho, Abdon BapLisla, Vida! Ramos e VieLorino Monteiro (30).
Deixam de comparecer com causa· juslil'icada os S!1S.
Laura Sodré, ArLhur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio,
Costa Tlodrit;ues, 'J.'homaz Accioly, Ribeiro de BriLto, Gomes
Ribeiro, Ruy Btu•bosa. Domingos Vicente, Nilo Pocanlm, .Erico
Coelho, A·lcindo Guanabara, ~á J.1rcir·c, Aut;usto de Vas~on
eellos, Bernardo Monteiro, Francisco Glycerio, Leopoldo de
Dulhões, Gonzasa Jayme, A. Azcredo, Alonmlil' Guimarães, G~
neroso Marques e Joaquim Assumpcão (23).
E' '!ida, posta om discussão e, sem debate, approvada a
. acta d~ sessão anterior.
O ~r. 1.'. Secretario declara que não ha expedien:Le.
O Sr. 2' Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Bueno de Paiva - Sr. Presidente, achando-se na
ante-sala o Sr. Dr. Francisco Antonio de Sal!es, Senador
eleito' e reconhecido pelo Estudo de Minas Geraes, r·equeiro a
. V; Ex. que se dit;ne nomear· a Commissão que deve intt•oduzil~o no recinto afim de prestar o compromisso ret;im.ontal.
O Sr. Presidente- Nomeio parn ess:i Commissiio os Srs •.
Bu·eno de· Paiva, Joiio Lui?. Alves c 1\fenci·es de Almeida .
. ·(Introduzido no. recinto, presta, junto á Mesa, o compromisso reoimental e toma assento o Sr. D1•. PranC'isco Anton·io
de Salles.)
O sr: João Lyra - Sr. Presidente, venho submetter á
consideração do Senado um projecto de lei cuja approvacüo
supponho necessarin.
· ·Não carecerei salientar as ·difficeis condicíies economicns
e financeiras •em que se encontra presentemer.t~ o nosso pniz.
Todos compr.ehendem que ntmvessamos .uma pllase excepcionalmente nfl'lictivn e ninguem deixa de sentir, com maior ou
menor intensidade, as conscquencins de.ssn terz·ivel pez·l~.zrbu~
~.u
"

,'

çflo que esL:í a impúr extremos esforços o o mais pcrf•cito
aecôrdo a Lodos os respousnveis pelos destinos collectivos,
para que so.i a vencida ou; ao monos, modificada.
O nnno p;tssndo. quando jú era ombnnu;adn a silunt;fto. do
Thcsouro c a eonflngmr;ão do Velho Mundo vciu eliminar
ql]alqucJ.· possibilidade de ser contrahido um amPl'CBLimo ex1Je!'no, delel'minaudo, no moemo tempo, ao GoVCJ'llO r. 40 comll1P!'cio, uma dessas. ang-ustiosas en,erg-cncins que .siio prqduzidas pelos grandes c ine~ncrados infortunios nos que já padecem pt'Ofundos dissa!Jorêa, o anno passado, r:hzia, quando os
poderes publicas eram compellidos a deliberacões immediatns
~ de caracter transitaria, foi resolvida a autorizaçil·J a que se
rei'et'e a 'lei n. 2. G83, de 21, de agosto, isto· é, a emissão de
21i0 mil contos, sendo destinados '150 mil á solução de compromissos do 'rhesouro ·por despezas legalmeúte autorizadas
e rcgistr·adas c -100 mil a cmprestimos aos bancos, rned.iarile
caução de effeitos commercincs ou titulas da divida publica
;federal.
'·
· ·· ·
Outro não era. realmente, o auxilio que, então, nos poderes publieos '!'f!clemcs ~e tornava posBivcl conceder :'ts classes
productorns si não o avigoramento · dos meios circulatorios
existentes, os quaes enfraque-ciam pelo instnntnneo ·desappn~
recimento do papel conversível, phenomeno decorrente·· da
anormalidade prcvidentcmeute imposta n-o 'funccionninento da
Caixa de Conversão.
,
A emissão de 19H foi, a meu ver, umo, medida acertada
·e do certo modo prof.icun. à vida economica nàéiànnl, porquanto visou t.arnbem amparar directamente os institutos de
credito, cujas melindrosas contingencüis eram conhecidas c
não lhes permittiriam altendcr à sua missão essencial· ,iustnmcntc quando., coin maior insistencin e mais fortes razões,
eram rcelnmados os seus serviços.
·
As pracas de S. Paulo, Ui o Grande do Sul. Minas Ger111e~,
Pcrpnrr)buco; Bahin. Pará,, Uia G~ande d(j Norte, ·Sergipe !}
Çpar1í, além da dcst11· Cnp!LnJ, devido no concurso ·do numcrm·io rcsl]ltante ·dos r--!llprcstill)OS (\lCt!ncndps · do . '~)lesO)lrf.l
!JlOl' bnrwos locaes. obLJvemm ver dlmmmdas· as dlfflculdndes
que llws entorpeciam assustadoramente o movimento ,mercantil. · ·
·
·
· ·
·
'
·
Alludindo no auxilio dispensado pela ·União ús men~
:Cionndas cjrcumscripçõcs politicas ·da· Republica; em uma
quadra· do tantos s·obresaltos •e apprehensõcs, npp!'nudo a resolução adoptada c julgo opportuno demonstra!' que a maior culpa .
pela nossa situaçilo financeira actual não cabe absolutamente
ás administrações locacs.
.
· Existe a crencn: em muitos espíritos de que não ha em
varias Estados nenhuma severidade na fiscahzacão dos· di~
nheiros publicas e, mesmo, de que silo praticados em 'illsuns
dclles pavorosos csbnn,iamcntos,'
.
··
. A fnculdndc do realizar omprcstirnos cxtul'Dos, contra· a
qual tão JlULrioLiéamcnte s-e insurgiu· ncsto rer:iiito ·à nobre
rop!•csuutanto do Districto Federal, o Sr. Sú Freire.,',
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O Sn. JoÃo LUiz Ar.ves -..: Mas muito inconsliLucionuJ~
mente.
O Sn.•To,\o LYM. - ... tem sido a causa originada das
censuras feitas a governos rog·ionaes, quo effectivamente assumiram encar·gos superiores ás forcas do que d lSpunllam.
· ' Mas, si tcrn havido abuso de éredito po!' r·al't>' dos Estados, niío é cerlnmente aop. que toem influic/o deciHivamente
na dirccçiío dos negocias fedePaes que cabo o d)reif.<~ de condemnal-o.
'f.ivo occnsião do fazer cuidadoso estudo, cnft>jando a vida
i'innncoii·a de cada uma das· parles da .Federacão, e, pelos
dados officiaes conhecidos até o mDinento ~m qu~ terminei
esse lruhai!Jo, vel'il'iquui ,;er· llluilo mais passivei do crilica,
sob o ponto de visk~ em questão, o Governo central do que os
da maioria dos Estados.
Estavamos om '1M3 quando organizei as nota~ de que
me soccorro e então a divida passiva federal or~: est.a:
Externo. . . ......................... .
Interna fundada ................... .
Fluctuante ........................ .
P~P!3J moeda ........................

1.552.555:700$000
701.382:600$000
30.i 502:101$000
ü03,9!l8:789$000
o

3.163.439:190$000

O total da divida passiva estadual era o seguinte:
S. .PaUlo . . . . . .................... ,,, .
Min·as Geraes . . . . .................. .
.fl:io de' Janeiro . ~ ............ ,, ..... .
Ãmnzonas . . . . ..... ·............... .
PO'í·nambuco . . . . . ............ ~ .... .
B'allia .............................. .
Pará', .. ........................... .

Paraná ; . . . . ...................... .
Eapirito Santo . . . . . ............... .
1\tlaranhão . . . . ..................... .
Ceará . . . . ......................... .
Rio Grando do Sul .................. .
Rio Grande do Norte .............. : . •
Santa Cathapino. ....
~
Alagoas . . . . ................
Sergipe
Mri.tto Grosso . . . . ............. 'I ••••.••
Goyaz· . . . . . .......
t............... .
P~rahyba ·. . . . ..................... ,.
P1auhy . . . . ......................... .
o .... ....... ... o

o •••••.

o

•••••• ;

o •• o. o ••••••••.••.•••

o •••

284.146:472$000
iôll, 893 :940$000
72. 00! :368$000
70.000:000$000
59 56!1 :653$000

' '

o

5õ.87~:384$000

42.000:000$000
33.000:000$000
2J.2C)1 :709$000
12.70ü:647$000
(),000:000$000
S.51ó:324$000
5.880:931$000
5.667:154$000
4.824:900$000
1. 305:232$000
i. 208:940$000
623:700$000
447:021$000
260:714$000

~·

'•
;''.)

',

I

..

' ~ ...'

. 0 SR. PJDES FERREIRA - Muito bem.
. O SR. .To,\o LYnA - Reunidas as impot·tnncias do passivo
. !edoral e estadual, concluirllmos que. sem comprehenclm· o~
· municipnes, attingirnm a 4:018.652:270$ os compromissos
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pulllicos, isLo é, 200$ por cada habitante na base de 20 milhões para a popular;ão du Republica, ou 1112$ por ldlometro
quadrado. E' 'corLo que a divida federal, isoladamente. correspondo a 1G8$170 JlOI' habitante; .mas, si apreciarmos
tambem isoladamente a divida de cada Estado em confronto
com a popula~ão respectiva, notaremos que apenas o Ama~onas
offercce modm superior, isto é, 233$ por haoitanle, sendo
considül'av.elmento inJ'orwres as que wncernem aoo demais
Estados a sabét': S. Paulo, 101$1,80; Paraná, 73$300; Rio de
Janeiro,' 72ij;; Espil'ito Sant.J, GG$550; Pará, 60$; Minae Geraes,
1,7$1 JO; Pernambuco, 33$000; Baltia, 27$0Ho; Maranhão,
23$100; lHo Gl'tmdc do Norte, H$700; Santa Catharina, 14$170;
Coal'lÍ, !J$1j70; fii.o Grande do Sul, 7$'100; Alagoas, G$8nO; Matto
Grosso\ G$01,0; Sergipe, 3$730; Goyaz, 2$080; Purahyba, $810
.e Piau IY, $580.
O Slt. Pums FEnnEnlA - Muito bem.
O Slt, JoÃo LYnA - Mesmo relativamente aos respectivos Lerritorios, apenas Rio de Janeiro, S. Paulo e Espírito
Santo Unham compromissos propot'l:ionalmente superioreo
aos da União, porquanto o resuHado era o que .se segue:
:Por k!Jl.
qundrn.do

Rio de Jan.ciro .. .............................. . 1 :0113$498
706$448
S. llauJ.o . .................................... .
517$593
Espirita Santo . ........... · · ..... ; ............ .
461$741
Pernilmbuco. . .............................. .
286$772
!\{i nas GoJ·aes ................................. .
130$052
Pnrn.ntí. . .................................... .
130$853
Bnhia ... .................................... .
128$798.
Snnta Cotho.rina ........... .................... .
Rio Grande d(} Norte .......................... · 101$395
86$538
Ceará. . . . . . , ................................ .
81$778
Alngoas. . . . . ................................ -..
36$842
Amazonas. . . .....
.llarú.
36$521
35$929
Ri·o Grnnd'e do Sul . ............ .' .......
Sergipe·. . . . , ..................... ·..
33$1!07
27$623
1tlaranhão. . . ...
. Pa."rnhybo.. . . ..... ~ .......
v ..... ,' ..
5$036
o ••••••••••••••••• o o o •••••••

o •

•

•••••••••••••••••••••••• o •••••• o • · •••

o • •• o •••

o • o • ·, • • • • • • • .

o ••• o • o • ••• o •• o ••• o •••••••••••
o ••••• o o ••

nfa tt.o ·Grosso . ... ·...•..........

P.iaul1y.
Goyaz . . .

o

o o •••• o •••••••••

• • • o . o • • • • • . • • • • • • • • o . •o o o • • • • • • • • • o • •
o

o • • • o o • • • • o • • • • o • o • • • • • • • o·. o • • • • • • o

$876
$869
$834

· ·Comparemos ··uindn a impo~lnneia das dividús federnes o
estadunes, scplll'adnmenl.e. com a rocoitn nnnunl arrecadada pcln
União e por cndn Estudo, o observaremos que n ronda focloral
equivalia a 10 'I' do passivo da Uniiío, no passo que. sobre o
respectivo passivo local, Pnrnhybn rcalizavn, por oxot•oicio,
nrreoaducão igual a 703 'I", Pinuhy n 570 "I". MnlLo Grosso. a
320 'I", Rio Grande do Sul n 21 O "I", Sergipe n JGS "I', Goynz
a 165 •1•, Alnsoas. a 63 •1•, Cear1í a lt7 'I~. Santa Calhnrinn a
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43 'I', Rio Grande do Norte n 32 'I', S. Paulo a 27 'I', Bahia
a 2-í 'I', Espírito Snnbo n 23 'I', Minas Gemes e Pernambuco a
22 'I' c Pará n 21 'I'.
·
Apenas estavam em condições menos favoraveis do que as
da União, sob o ponto de vista de que trato, Maranhão e Paraná, que nrrecadavrurn :18 "I", c Amazonas o Rio de .Janeiro, cuja
receita era, por anno, equivalente a 17 ·C :IG "I" da divida
estadual.
· Para -o valor f.olnl da divida publica braziloira, ré!s
'" 018. G52 :283$000, concorr.in a União com 78.5 'I", provindo
sómenlc 21.5 'I' do passivo geral de toelios os Estados.
A J•endn Ul'l'ccarJadacm 1.0!2 aWngiu a 83J.23":823$,procedendo 73 'I" deste valor da r-eceita federal o 27 "I" da ost.ndunl. .
Está patente, portanto, que os Estados contribuem, proporcionalmente, com maior quantia para as r•cnd1as e que a
União influe com maior v.igor para os compromissos do que
pa!'l1 a receita publica.
Rostr:ingindo n apreciação que venho fazendo :\ divido.
externa, ver.ificar-sc-ha que o. Un.ião e os Estados, englobadamente, tinham {) passivo de 2. 037.207 :0501;1303, ou 101$8GO
por habHantc o '230$G7'1 por kilomctro quadrado.
O passivo cxlcm 0 J'cd<:ral importava em 1.553.555 :700$ e
o dp todos os Estados em .\83.G51 :350$303, a saber:
S. Paulo .......... ··....................
Minas Geraes...........................
Amazonas.. . . . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. ..
Rio do Janeiro.........................
Pernambuco. • • • . . . .. . .. .. .. .. . . . .. . •

107.057:070$000
100.080:000$000
50. 000:000$000
.\5.000:0008000
36. G02: 0'00$000

Paraná.. . • • . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. ..

33. 000: 000$0'00

Espirita Santo..........................
Maranhão.. . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. ..

17 . .\37:342$000
o. GOO :000$000

Rio .GranCJe· do Norte. . . . . . . . . . • . . . .. . . . .

5. 250: 000$0~0

Pnrá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bahio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Ceará. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·Alas-oas .. ....... , . .. .. . . .. . ... . . .. . .

Santa Catharina. , ........... : . . . . . . • . . . •

,.

..

...

...•

33. ooo :000$000

28. 128:422$000
O. 000 :000$000
4.100:700$000

.

3. 586:816$303

•,

.·.

"

•'· '

'

. .
.
•'

· . Piriuhy, Parahyba, Sergipe, Rio Grande do Sul, M!i!Lto
Grosso e Goyar. não tinhn:m dividas externas.
0 SR. VICTORINO MONTEIM - 0 Rio Grande do Sul continún não a tendo.
, 0 SR. PIRES FERREiRA....:. Nem o Estado do Piauhy.
O SR. .ToÃo· LYM - Estabelecendo-se ~ proporção,
. quer t-m relac-ão no numero de habitante.s, que.r tendo em
. vista a extensão territorial do cada Estndo,, chegaremos f.
convicoiio de. que n mnde maioria das unidades federativas
cstt\ em condições vantajosas comparadas com ns da União,
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mesmo se quizormos a ~tcndct' ao valor eommcrcial dob lll'O·
dueLo,; exportados.
A exportação do Brnzil cm 1.!!12. elevou-se a.
1.1.10.737: lHO$, quantia correspondente a 55$087 por habitante, a 131$731,, por ldlometro quadrado, a 72 "I" sobre a divida
axLernn fodt:ml, n GG "I" sobre n divida cxlorn;t federal c r.~;; ·
tadual cn;;!obadamcn te, a :JG "I" sobre Lodo o passivo 1'cderni
e a. 28 "I" sobre a divida geral da União c dos Estados.
Dos dados eonstantes das mcnsat;ens e rclatorios e~tn
duacs, pude concluir que o valor .commBraia! da cxpm·tn~'ão
·pertinente. n. cada departamento da llcpublica.,. inclusive a
oxporLar;ilo do cabotag-em. ora a seguinte:
J.laulo ...

S.

o • • • o o • • • • • • • o • • .• . . . . . o . o . o

1\linn.s · Gct•nos ..
Ilio Grande do Sul. ..................... .
.i\Jnnzonas . . ........
·o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o •• o ••••••••••••••

Rio de ,Taucjro ........•.....•.....••.•
Bn.hin.o

•

• •••••••••••••••••••••••••••••

Parú. . ..

o ••••••••••••••• o •••• o • o o •• o •

.I>ernambucoo

o

•••••.• o • • • • • • • • o ••••• o ••

Paraná. . ...
l>arnhybn . .........
:rvratto Gt·osso ........ ..

o •••••••• o •• o •••••••••••••
o • • • • o. o • • o • • • • • • o ..

Ceu11°~í o

•

o •••••••••••••• o

• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o ••

Espirita Santo .
I\In.tanhüo. . ..
J\.]ngO{lS. .

o o ••••••••• o •••••• o .....

o ••••••••• o o o • o •••••••••••

o, • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • , •

nio Grando rlo Norte .................. .
P iau lly. . .
Santa Cathurina .
Sorgipc. . ..
o ••••••••••••••••••••• o ••••••

o •• o o ••••••• o •••••• o •

o • o •• o ••••••••••••••••••••

Goynz. . : ....

...

o • • • o • • • • • o o o • • • • • • • • • • o •.

5~:1.. oan :323$ooo
21,3. 010 :•115$000
104.!JG8:l10IJSOOO
08. GH :i 78$0'otl
a5.l313:0S4$~do

50.033:090$000
58.383:801$000
42.5'11 :710$000
2G. 85.\: ltOG$000
21.G2!i;000$01lll
1G. 743 :M0$000
1G.000:000$001J
1.i1 •. G!l7 :527$000

'

:13.070: 128~or:o

12 .103: or.u;i:ooo
10. oH :n,,o$ooo
!l.735:816BOOU
8.124:750$000
7•. 504 :883$1100
IL GOO : OOO~OM

A o:qJortncão de cada Estudo, por habitante, era estn:
Amazonas,. 2~8$7-J:l; S. Paulo, 18G$00ü; fiió Grundo do
Sul. 8781,73: Multo Grosso, 83$718; Par(,, 83$1,05; Minns G.ornrs, ô!l$-1:11: fi i o do .Tnnr.iro, 0588·13; P;wan;í, 5D$G71;; Espi7
ril.o Ranl.o, H$003; Pnmhy!Jn, 30$318; Bnhia, 2!1$00'\: Rio
Grande uo Nm•1.t\ :20~085; Mnl'nnlJãO, ~3$780; Porna·nhtwo,

231!HHS; Pinuhy~ 2'1!7HI:·l5: S(~J·g-lpc, 21$.1-12; Snnt.n· C:.ttlwrina,
!l0$31 ~; Alngons; 17$H O; Conr;\, 1p$8iJ2 o . Goynz, '15~233.
Por küometro qund!'ndo. ora a sc:;umLc: S. Pa~JJo, ,1 :7!JO$ü1G;
Rio ele .Tnnciro. 053$825; llio Grnnde elo ~11, !t1,2$005; M!nns
Gernes, .\22$G20; P.omam!mco, 320:351,8; Espil'ito · Sim to,

326$G1·1; Parnhyhn.

288$33:l;

Alngons,

20G$662;

Sergipe,

192$1t3~; Snntn Cnthn1·inn., 184$053; Rio Grnnde .. do . Norte,
1Si,$0~4: r.rm·(t. Hi3$RIG: Bnhin, U 0$~58; Primiü\, 1OG$5G5;
Pn l i'i, lí08~0R; ~J\ mmwn.as, :Hi$-H
Piauhy, 32$452; Mnl'anhão,
~s-~:1,:1:1; ~lal.lo Gt·osso•, :12$-1.12, c Goyaz, G$158.
·
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Sohr·e o valor lolnl rln divida pnHsiva respect.iva. Parn-

hYhà,

Cxj)Ql'f.a\'lt nnriilfllninlil.e .'J.S:JI) "\"; Jliüuhy, 3,/,J.',

"lo;

Ilio Gr•a.ude do Fui, l.~:l:l "I"; ~Iallo Gr·o~so, 1.~08 "I"; Goya~.
738 "[u; Sr:.t;S'ipó, tí7r.i ulu; AlugonS, 2G:.! "["; S. I)aulo, 183 '"[";
Hio Gmndr. do Nol'Lc, J :lJ "I"; Ccnrú, 177 "I"; Minas Gr.ràes,
i/17 "1 Sanl.a Cnl.lJaJ•inn, 1-'1:J "!"; Par:'t, J:ln ~~~.~~; Bahia. 107 u\';
Mm·unllão,. 1p:-; "I"; Amnzonns, 08 !"; 1J,io fio Janeiro, O-L n ";
]Jru·u.n:'t. SJ "I"; Pcrnamhueo, 7:2 't', o Espirita Santo·~ ü3 °[" •'
S•r. PreHidcnl", :1s eorisldm·n!:Ges f.eilas dcmonslr·am clal'amenlo que se nfio JJ0:11.luna eorn os J'aclos essa J1l'CSUmpçfío
impondeJ•nd·amcnl."' clivni~:Hir• de qnc os ;;ov.,rnos !armes não
cuitl.níli r,b,ilvenlt)Jil.nhwnl.n dós inlrwesses publieos.
11 ;

..

11

'

',.

]Ii' ~nrdn.do qun a aru~ia Ut\ anl.ueipnl' a ~~l'l'ndividade de

clistoSios inn!lrow:Lill!!lll.ns vcneeu. a l'csisl.orwio. que Jlrvcria
snr t.nnmmcnl.r opposln polos que l.fJCm as r·csponsabilidadcs
dos desLir10s j·rolitfens dó nlguus Eslarlos; :\ ai;ccil.ação drsscs
pesados un,..n.r·f(os qtié lhes absol'vrSm despi·opor·eionalmcnt.c os
roquJ•si\s O.l'l.:nmen!.at·ios: nws não t! osle o motivo .iuilto pn.rn.
i·o'ellsnrnws. nrrn rnnsntn pnr·n que pr·or:r.•ast.inemos r• exeo.ur;ão
de medidas ovidenl.erncnle irnproscindiveis.
, . A lei n. 2. !iR:J, qur nulor·iznu a nrnissfio dn 2:i0 mil contos, pr·cser·rove f!IIB os "rnpr·rsl.irnos l'eil.os :ias lmnr:os sfio su,icil.os nos .iur·os annuacs rJro !i "I" al.é seis mezcs e r.lahi em
'dcilnl.c inais I "I" "rn enila mcz que se seguir•, determinando
f.ambrm a mesma lei qrw esses emrr·csl.imos deverão estar
resgalmdos nt.r! :li rle dowii11H'O rir. 1Diri.
Cól!l'onho .i:í aeeenl.uei, n msolur;ão de qu.e tr.·ato foi imposta
por eireumstnneins extraor·r!inar·ins, em um momento cm que
·a ninguem sof'ia dnr.lo prevrJ~· u cxl.cnsão dn pavorosa erise que
fJDtão eomcr;nva a r·cf!cetiJ•-sn sobre a nossa vida cconomica c
financeira, ,i:\ sc1· iamcn l.c pr.rl.ul'lmda,
Nin!,"'lCm poder:\ dizer, Sr. Presidente, que n siluacão de
hoje é mais favor.·avcl do que a de 'hont.rm. Ao r:onl.rario; o que
todos testemunham é a nr:gravação cont,inunda das difficuldndcs
que nos levaram a quxilinr· lnrlircet.umenlc os Estados, protegendo os seus institutos de credito.
Não é razonvcl, portanto, que pcrmancca vigoranr.o o J.imiLc rlofinit.ivo 'do prazo cslnbclccido paro ·o resgate dos em·: prcstimos aos brmeos. pm·quanto perduram cada vez mais
fortes as mesmas cansas que i nrlu~iram o Poder Legislativo a
aulorimr que fossem conecdidos.
·" ·Estou .in~ormado qtJc nenhum do.s ,bancos aos qunes foi
f9tl0 emprestrmo pelo Thcsout·o, nem mesmo o Banco do
Br:ii:il, conseguiu rr.sg:itnl-o inteimnicilte no prazo primitivam'niite eonvcnci'onnüri. Ternos ftin'dnmcntos ·pnra acreditar que
• &ão poderosas ns rn?.ões ~uc impcdém. outros banéos devedores
de 'sntisfa?.erem pontualmente os compromissos que assumi'rnm nm virtude rln irlent.iros rontrnctos.
Tratando-se de opm•n,:õcs que foram cffr.ctundas mmlinntc
valiosas l'(nrnnlias, ae.hnndo-sc, como se aclinm. relativamente
assegm:àdos ·os interesses do Thcsouro pelos tit,ulos cauciona-

.,

. ,.:'

.

..
'

'·'

.
.·. '
. ' ..'
. ~·...
'

'

'•

'•

,.
:···

·.. '':'-.

: : .. ,'
' ..

..
' ·-.·

··:-..

'·,"

.' . •c

..

-:

,.

...•

'.:I

..

':

~

ANNAES DO SENADO
dos, não se ,ius~ifica que recusemos nos bancos n mesma benevolencin que tí habitualmente dispensada aos devedores, nesses instantes excepcionaes, pelos credores honestos, e muito
menos que se,ia cobrado maior premio sobre compromissos que
devemos Ruppor· nfio serem pontualmente pagos por circumstancias exlrnordinarias,
Esse preceito foi estabelecido na lei, por louvavel cautela,
.par~ prevenir abuso, e traduz claramente um castigo aos devedores retnrdatarios. Não deve, porém, ser utilizado, não é ra. zoavcl que o se;jn, contra quem niio paga porque realmente
não pôde pagar.
São es~as, Sr·. Presidente, as ponderacües que no momento f.c.nho a fazer sobre o pro,iecto quo venho apresentar ao
Senado, esperando quo ellc. ser:\ tomado na devida considernciio.
Toem assento neste recinto verdadeiras summidndes no as'sumpto a que venho de referir-me e espero que, perdoando
a minha ousadia, os competentes corrigirão as falhas do meu
trabnlho e inspirarão uma soJ,ucão perfeita para n materia
cu,io debate tive a prctcnoão de despertar.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - 0 trabalho de V. Ex. revel~
um notavel espirito de pesquiza.
O SR .•To.\o LYM - Muito obrigado a V. Ex. Tenho con- .
cluido.

Vem :\ Mesa. rllido c fica preenchendo o f.riduo regimental
o RCgn.inl.o
PRO.TECTO
N. 3-19!5

O Congresso Nacional resolve:

Art.. !.' Fica o Governo aut.orir.ado a prorogar nló 31 de
de?.cmbro de 1!l1 G o prn1.n para <1 I'P.sgntr., do~ ~mnrestimos 11
que so rcfor~ a lei n. 2·. 083. de !l~ de nc-osto de I !!14, c 11 manter n l.nxa de .iuros ele G •J• nn 11nno nté nquena dnta.
Art.. 2.• Revogam-se ns disposições rm eonf,rnrio.
'
Sala das sessões, 1.8 ~:l'e maio do ·1!!15.- Joáo'Lyra.
O Sr. Mendes de Almeida- Sr. l'rr~identc. rogo n V.·Ex.
cruo ~o digne ~·cr o int.ormrdinrio pornnt,r a illnsl.rn· Cnmmisslio
de Finnncns, para que d~ pnroccr snbrc n nroJ.rdo do Snnndo
sobre ns trnnsncoõcs c movimont<l rln ouro c snhr~ ns limita•
oões no. mcsm·o comninrr.io. Estli domornd'n n ~olucfio desse
pro,ieoto desde o nnno na.ssnrln. qu~ndo. crn urgrntn deliberar
pelos motivos que' csffín nn conscJcncm ele todos .
O Sr.' Presidente -

honrado Sonndor,

..

'A· Commissüo Otn'Itli" n rcclnmnçíio do
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OfiDEl\1 DO DfA
O Sr. Pre.sidente - Constando n ordem do dia de traba·
lhos de :Comnussões. vou lev•untar n sessão, designando para a
de nrnunhã a mesma ele hoje:
Trabalhos do Commissões.
Levanta-se a sessão ú;-. 2 horas e 10 minutos.

J3• SESSií.O, EM 19 DE MAIO DE JD!u
Pl\ES!DI!XC!A DO SI\. Ul\DANO S.IN'l'OS, rngS!DgN'r8

A' 1 hO!•a da tarde, nbrc.se a sossão, a que concorrem os
Srs. Pinheiro Machndo, Pedro BOJ·ges, Metello, !Iercilio Luz, Pe!'eira Lobo, Lopes Gonçalves, Gabriel Salgado, Silvorio Nery,
Indio do Brazil, Laut·o t'odré, A.rthur Lemos, Costa: fiodrigues,
Mendes de Almeida, José Euzebio, Abdins Neves, fiibeiro Goncu·lves, Antonio de Souza, .Toão Lyrn, Epitucio Pessoa, Walfredo Lenl, fiaymundo ·de Miranda, Siqucira de Menezes, GlLilhermo Campos, Luiz Viau~-n •.Tos1l Marcollino, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Eri.co Coalho, Francisco Salles, Bermirdo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo :JJ:His, Gonznga .Taymb,
Leopoldo de Bulhões, A. A~erodo, .Tosli Murtinho, Alencar
Guimarães, Generoso Marques, Vidid namos, Abdon Baptista
e Victorino Monteiro (H).
Deixam de comparecer com causa ,iusti ficada os Srs.
, Pires Ferreira, 'J~homnr. Accioly, F.loy de Souza, Ribeiro de
Britto, Gomes nibeiro, Ruy .Barbosa, Domingos Vi·cente, Nilo
Pecanha, AugUsto de Vasconcellos, Alcindo Gunnnb~.ra, Sá
F'roire, Bueno do Paiva, .Francisco Glycel'io c .Toaqumt AsHumpcão. (14).
·
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, npprovada a
~.ctru dlt' sossiio anterior.

•. I'

O .Sr .. i• Secretario declara que não hn expediente.

.

''

•'

• r •••

O Sr. 2' Secretario procedo ú leitura dos scg·uintes

.

PAfillCERES
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N.24-1915

Tendo sido submebtido t\ ComissiLo do Inslru()cão Publica:
o p!'()jecto do Senado n. 12, do 1900, que p~ovidenci!l sobre a
matricula cje ;li'umnOs nos CUTSOS supertor.es da U01ã0 e nos
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equiparados. é a mesma Comrni.ssã;o de parecer em face do
decreto- do .Podct• J~xccutivo de 5 de abril de iOÜ, que reformou o ensino publico, seja o alludido projecto re,jeitado.
.. Sal11 das Commiõsões•. 18 de maio de 1915. - Al{1•edo
Ellis. - Lnl; V'ianna. "- 'Jn.\·é Mu.rtinho.
·.:
l?ROJEC'J'{) DO SENADO N.

•

'.•

Dl~ 1000, A QUE SE llEl'Ef\E O PARECEr\
· SUPRA

12,

O Congresso Nacional decreta:
Mt. 1.' Os •cstudarutes que pr.ctcnderem matricular-se nos
"' cursos supePi.ores. da União c nos equip[lrados a estes· deverão
most.rar-sc habilitados nas materias. preparatorias, tanto por
exames de cada uma, como de J,odus, conjuntamente.
·
Al't. 2." As mat~erias. exigidas pará a ma~ricula nas Faculdades de Direito são · as seguintes:
Escrever c fallrur as lin::;uas por.tull'UCZ[I, franceza e jn.
glcza, ·OU allemã, ou italiana. arit.hmetica, geometria, gcographia c cosmograpll'ia, hist,riria m1iversal, geographia e historia
du Brrizi! o historia da philosophin.
· ..
Para a rnn•íricula nas Faculdades de Medicina i escrever.
e fallar. as JingunR porr.uguczn., frailceza e inglcz ou allemii, ou
H:rli:mn, arithrneLic[l, gcometJ•ia. physica, chiiiüca, .biologia,
t;Pogrnphin c r.osnwgraphin, historia universal, geographia f>
!historia do Brnzi I, mine1·n.Jogia .e desenho. .
.
Para .n ma-trirmla nas Escolas .Po!ytechnicas) de Minàs oli
,de. 'Eng~'nh1)ria: escrever .e fnllnr as lingiias portugueza, frO:ri-.
<lCZa c ingleza ou allemã, ou italiana, mat.hema·~icá. physicai
chiniicn. mineralogia, g-cographià e cosmoll'!'a]ihin,.. historia..
:Universal. seo::;raphia c historia do Brazil e·.desenhá. · . ·
AJ•t. 3." Os ~xamcs destas mntcrins, qurindo ~eitos cdn.iun-.
tamentc, cnl•lio ditos dr. madureza, serão arguidos por prbfes-.
snres e .hrlgndos poJ· trcs !imt.es elo cur.so superior em que 6,.
exnrilinanclo . pretender mnrtricu!U:r-se.
·
. Art.. -!,•.Continua em vigor o progr[lmmn actual do Gy:mna"
sio Nncionn.J para os estudantes que pretenderem o 'diploma de
lrnchnre! cm· scicnr.ins c Jct.trns .
. . .Art..5." O GoveJ•llKl. expedirá o regulamento · necessario
.
pura a íJxiJcuciio desta lei.
Art•. G." Revogam-se as disp.as.icões em contrario.
. Snlà dris sessões; 20 do se•tembro de 1000;'-~foraes ·narroi.
-·a imprimir.
·
.
·
N. 25 -1915

Foi submettido ao exumo da Commissão de Tnstruccão
Publica o pro,jocto do SiJnndo ri. 23, de 1907. determinando
quo se.in app!icnvel aos mst.Jt.utos de ensino superior o di,.,nosto
no nrt. 107 rlo Corligo rlos Institutos. Ofiiciaes do Ensino
Superior iJ SP.cundnJ•io, npprovndo pelo cl.()creto n. 3 .. ~~0, d(\
:1 de janOiro de 1901,
, , __
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.. , Tendo si~q posto ·em O\':ccuoüo o cl.ecr_oto do Podpr Executivo de 5 de ti.lirJJ de 1O1.1, que rol' armou o cnsmo, revogando
todas as leis anteriores reguladoras da mnteria em questão,
~ Commissão ô de parceer que seja reJeita<lo o referido pro,]ecto.
'.
I· "
Sala das Commissões !8 de maio de 19:!5; - Alfredo
E!Us. - Luiz. V·ianna. -·.José Mu1•tinho. .
.
·
· PÍtOJECTO DO SENADO N, 23, OE :!907, A QtJE SE ÍU!FERE
PADECER SUPRA

o

O Congresso Nacional decreta:·
. . Artigo unico. Aos . institutos de ensino superior equiparados ó aJ?~licnvéll li dis,p,o;tô no 4iot,. :!07 do Cod.igo dos .Insti~
t1,1lbs .bffJCwes de Ensmo Sup~r1or. e SecundariO, !i.pprovado
pelo decreto n. :1.890, de J do Janeiro de 1901.
Sala das sessües, :!2 do setembro de 1907. - Sri Peixo~ó.
-A. imprimir.
N. 2~ -19!5

.. Na sessão do 27 i:le dezinnbro de i!ios, o sr .. Senador
Erico Coelho ripresentou urii projecto .diJ lei organizando o
ensino ·superior e secuilda.rio, dando-lhe moldes uiliversi.:.
tarios.
,
.
Submett.ido esse pro,iiJcto :w exume da iJommissão de
InstrticcãJi l'ublic:i, '' esta de parecer que elle ~e.ia r~ieltado,
cm face âo decreto do Podet· ExecUtivo de 5 de abril ao :!911;
que reformou ó oiisiri·o publico:
. Sâl:i d:is Cominissücs: HÍ .de .maio de 19l5. - Al{1•edO,
· Ellis. - Luiz Vianiw. - José Mitrtinho.
" ti. •

.

•

''."

. .

.

PROJECTO DO SENADO N.
.

5!;

' '"

'

..

DE 1008; A QUE Sll Rl!FERE O

PADECEI\ SUPDA

'

ObóngTessó Nacionni decreta:
Art. 1.' Os corpos docentes dos institutos de iristruricão'
stiperidr; jJrbi'lsslonul o techiliM, ntil ucjui subor;dinndos. ao
Mlnistorio i:la .Tusticn e Neg.ocios. Interiores, ihclusive o Gyni, nasio Nncl:Onal pdra os i;Jl'iJitds i:lá presente lei, ~ão todos
, omâncipàdos dn . tutela . !;Ovemumental dá União, . afim ..c!e
adqUirilliiin absoluta autoiloniin didàctlcá e p:issnrem do .rÍl:.:
gimen .offHJial a sot• ds imcleos do uillvet·sidadcs; irivestitl11
cada. qUal de personrilidatle civil.
·.
.
,
. § !.",.Ficairi credtlas, como corpoi'tióões. do riiüo rriortâ;
cinco un!vorsltlndcs; soli as sés'Ílihtes deilomiila~üe-s:
aj do Rio do janeiro;
·b) de S. Paulo;
IJ) dn Bnhin;
d) de nliuns Gcrnes;
li) de Pernambuco.

..

/' '

,.

. ·.•.
.·..

'

..

',

·•,.·

.,

.

'

'

. •'

,•

'.

~ .I

.'

.

··,'.'

268

..

'.;··

'•·: . .. ··

'

.

·:, .

ANNAES DO SBNADO

§ 2.• A Universidade do Rio de Janeiro compreh~nde os
institutos aqui mencionados: ·
a) l!'aculdade de 1\!edicinn;
b) Escola Polytechnica;
c) Gymnasio Nacional:
d) Instituto Oswaldo Cruz,
. · Por ructo do Poder Executivo sertí. incorporada a esta
univ·er~idade alguma das faculdades livres .de sciencias sociaes e ,iuridicas, existentes na Capital da Rep•,blica na hypotllese ,de se pJ•estat• a esse. passo, ou. O!Jtra de origem' ·POpular
que se Jorme com pessoal Jdoneo, a JUIZO do Governo para o
mesmo l'im. ·
'
Extincto o Gymnasio )"aoCipnal, com seu privilegio official.
o corpo docent~ se orgamzara, por ado do Poder n:xecutivo
em Faculdade de Lettrus, e bem assim a respeito dr. Institutó
Oswaldo Cruz, cu,ios funccionurios graduados terão preferencia no corpo docente da Esl'Ola de 1\!oedicina Comparada, annexu ao {lStabclecimento da ~aude publica.
·
§
Quan~o ~s ouira~ universidades. creudas pela presente lei, fwa a d1screçao dos governos estndunes compol-as,
tomando por ·nucleos ·OS institutos nesta. data o1lnncipados da
·tutela da União, porventura incorporando faculdades ou escolas de ot'igem estadual ou municipal, mas nesse uéto desofficia!Jzudas. ou outros ·estabelecimentos de ensino leigo,
creu dos por associacõcs civis, sem cnmcter religioso.
~ <\." A's universidades é uttribuidu, como corporações de
mão morta 0 a' personalidade jurídica, pura receber doações e
legados, e mais modos de adquirir bens de fortuna, mas sem a
liberdade de alienai-os sinão com unnuenciu do Governo l!'ederal ou do governo estadual, conforme a jurisdiccão em que
a universidade estiver comprehendida.
.
Tnmbem é da attribuição da univ'ersidade a gerencia do
seu patrimonio, sob vigilanciu do Governo Federal ou do estadual, assim como o lancamento de taxas de matricula e de ..
exames e mais emolumentos pot• dip~omus e certidões,'devendo
ella arrecadar todas as quantias afim de prover á economia de
onda umn dns l'aculdndes ou escoms do seu conJunto.
Cada universidade publicará os seus estatutos nu folha
official depois de npprovndos. pelo Governo .Federal ou pelo
governei estadual, como cumprir, afim de terem ·execução.
~ 5." As faculdndols ou escola do con,iunto universitario '
terãÓ cada qual os seus estatutos; Mm depel)dencin da appro- ·
vucão de Governo, mas com absoluta autonomia, cm tudo quanto
fOr concernente tí instrucção que ministrar o mais a respeito · ·
dos seguintes u~sumptos: provimentos das vagas occurrentes
de lentes ou pro'ressores e auxilim·~s ~o ensino.. ":lntricula inicial dos cursos, por exames de ndmi~suo ou c.ertifJCados de hubilitacões, ci assim tnmbem em ·ma teria dr. rcg1men escolar C?rno
entender conveniente.
~ tl." A universidade'' ndminist.mdn por um conselho, ~om-.
posto dos direcloJ•cs das faculdades ou escolas, sob a .presider;oia, do reitor• que personifica a universidade para toqos os effe1-
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to~ de direito civil. O reitor da Universidade do Rio de Jnnetro ó de confiança do Govcmo Federal, cmquanto não se
mudar a capital dn Jlopubliea c os reitores das outras universidados sct·ão _da confiuw;a dos governos estaduaes, como couber a nomeuçao de cada um .
. ~ 7." ,\ faculdade ou escola do con,iunto univcrsitario ó
rcg1da pela congr·cgai•fio r·cspccLiva, a rcspcilo elas materias
exuradas no ~ 5" deste artigo; e no Loeunte rí economia interna
é administrada pelo director:, oleilo bicnnalmeutc pela congregação, dentre os lentes cfl'eclivos.
§ 8." Os diplomas de capacidade serão expedidos pelo director da J'aculúadc ou da oscola, cm nome du respeeLiva congt•egacão, eom a rubrica do reitor da universidade; mus não confm·cm rn·ivilcgios para o cxercicio de Jli'OJ'issão moral, intellectual ou industrinl em prejuizo dos diplomados por· outras
·faculdades ou escolas de caracter leigo, ct·eudas ou subsidiadas
pelos Estados, cmbot·n não se,iam do conjunto urlivct·sitario.
§ n." Aos funccionarios do corpo docente c do cot·po adminisLt•tllivo de eada um dos institutos que são sub01·dinndos ao
Ministerio da Justiça e Negocias Inter·iorcs c passam u ser
emancipados, u União garantirá as rcs·aJias moraes c materiues
a que tiver.·cm feito jús c lhes contiuuarú a pagar os vencimentos que contarem na dattL da presento lei, l'icnndo, porém, todos na obrigação de presta r· serviços, cada !'unceionario no
cargo da faculdade ou escola para o qual tiver sido nomeado
o!'ficialmente. Uns c ouL!·os, entretanto, poderão ser licenciados
ou postos em disponibilidade: pela congregação -os docentes;
c pelo dií·octor- os func1:.ionnrios da admiuistração. · ·
Ar L. ·:z." E' o Poder Executivo autorizado a 'fazer uma
emissão de apolices, juros de 5 "I". papél, bastante para patrimonio de onda um dos referidos institutos de ensino, emancipados da tutela da· União, inscrevendo umn certa quantidade
desses titulas da divida pulblica em nome de cada qual, como
fonte de renda proporcional ás suas despezas matcriaes na
· • actualidado.
·
Paragrapho unico. A cada um desses institutos, serão
transferidos por acto do Governo Federal, os cdit'icios em que
se acharem 'com todo o material de installução, ou outro estabelecimento que melhor lhe pareça; assim como será assegu:..
rado ás faculdades c escolas, comqunnto desoJ'ficializadas por
esta lei, o seu exercicio doconte em hospital, laborntorio c outros Jogares de ensino que lhes oram franqueados, ou venham
.a lhes ser· .uLLribuidos poJo Governo Federal, no executar esta
lei. .
.
1
Art. 3." Revogam-se as disposições em contrnrw:
.· Sala das sessões, 27 de dczemb!'O de 1908. - Erico Coelho.
-A imprimir.
N. 27-'IÍH5

Foi .submottida ao c~ame dn Commi~·süo de• Tnstt•tw~iío· Pu·
hlica a proposição da Cama ri\ elos Dop·ul ndos n. !,C., de 180~, q.u,c
au1tOriza a validaçüo dOE· exumes pr•cstudo8 no ScmmarJO de
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S. Jos6, de~ta Capital, pelo cid·adüo Antero Olympio de Si·
queira. ur'irn' de poder malrieulai'·MC em qualquer· instituto
uJJ'icial de inslruet;üo supcr·ior,
· A t:omrnissiio, não só po'r·que a pr·oposir;.fto data i.lc 1898,
não porJewJo jú agor·a aprovtdlur· ao cidadão Antero Olympio
de Siqu·cim a uulor·iza1;ão fJUC nclla se conl:,:m, como !JO!'QUe
(J decr·eto do Poder Executivo de 5 de abr·ii rJo l!JI:I, qur:nc!'or'nwu' o ensino publico, nüo ]lorrnit.te a validar;iío dos exumes
:úiiori,zada pela ulludid:t Jll'Oposicüo. opina pela srm re,jeicilo.
Sala d:rs Cornmissües. 18 de maio de 1!J1ú. -Alfredo Eili.s,
- Lni; Viamw. - Jost.' Jlfm·l'inho, ·
f'f!~!PR~lÇÃo DA CAl'v!All1\ DOS JJBPUTADOS N. o\(j, DE
'
llEI•'BilJ' O I~A(\BCWI SUPJlA

1808,

A QUE SII
.

O •Congresso Nacional resolve:
ArL. 1." JTica o Poder E=-:ecutivo autorizado a validar os
exames prestados no Seminnrio de S. José desta CnpiLul. pelo
~irJadilo Anl.or·o Olyrnpio de Siquciru, afim de muLriculm·-se
, em qualquer insli/.uLo oJ'l'icial de instruc<;ilo superior.
Ar'L. 2." nevogam'-so a:; disp·osições cm contra!'io.
CamaJ•a dos Dcp.u.lado~. 23 diJ 'eLembro de 1898. - A1•thu~
}tios, P!lcsidcnte. -· .Tulio de Mcllo F'ilho, 1" Secrctario.-Garló&
ííilyu.vto Valcnlc c(c iYp·vacs, 2" Secre~ario.-A impi•imil·. ' '
I,.'

.
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N. 28-1015

Foi presente :\ Oommissão do Instrucçiío Publica a pronosiçfío' da fJ:)m:u·a dos Deputados ~·ob n.' 90, de 1898. auto,
rizaildo a 'nome:wiio do fiscal ,i'Linto :\ :Escola de Engenharia 'do
Por~o ,~l!l!f!'~· ipsfiLuid9 pelo t1odigo das di'·~~siçõcs coffi1!1uils
ás wslitmcocs de cnsmo superJOI'· para as faculdades ltvrcs
o cquiparada.s :\s ol'l'iciaes.
·'
O sirnples enunciado ela emenda da a!ludidn proposição ·
'
prllCilLcia; ,IÚ agpi'a; a sua improcedcncin, em ~aco do decreto
dq'·J~odor Executivo de ü de abi•il do 1011; que reformou o·
i':f!sinO Pllbiico. ··· · · ··
··
·
·
· · Assim, 4 u Commis,.rro de parecer que sej:l rejeitada a
m·es~n. 'Pl'9pqsiç~o.''

I'''

'

'

'

'

'

'

'

'

. · Sala das Commissõos, 18 de maio de 1015; E!Us. - Jo,,J Mm·tinho, - Lui: Vianna.

Alfredo
· ..

:1808,

A QUE SE

PnOPOSIÇÃO DA CA,\!AHA DOS DEPU'l'ADOS N. 90, DE
l\IlPERE
PAI\ECER SUPRA

?

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.' Fica o Governo autorir.tndo a nom~ar junto á Es- ·
cola do Eng·enharia de Porto Alegro, d fiscn! in,.tituido pelo
codigo das disposições communs úf, ·institliicilcs de ensino· ·S!J,
perior para us !'acuidades livres cquipnraveis ás ofJ'icines.,
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Ar! .. 2." Esstt 1\0mmtr;iio se far(t independentemente da cxigr.Tjciu de c:on I'Ot'midadt! tios Jli'OJ;J'~mmas J'CSfWCI.ivus com os
da llst:üla J>ofyleJJIJnü:a, o impurlaJ•ú 110 t·eeonhecimento oi"l•icj[ll rios diploma,:. que J'orcm r:XJ>etlidos vcll! t•cJ'·crida gscola do

J~ngenharia, de .POI'!o Al''b'l'L\.

Ar!.. :.!." i'•ara o!JI.et· us regalias tlu que !.raLam os artigos
nnLct:orlunlcs, n Escola ~u.iuital'-Si!-ha, nfio s1í :t(l pagamcnLo tios
lràtJorari<is do J'iseal 1\0ilwarJo, corno uo disposto no tll'l. HD
rlp ílecJ'elo 11. L~:l:~ ·F, do 2 d.e ,ianr:it·o de IH!H, e aü registro
a !!Pfl SI! l'!:f<m: ti dccrolu 11. 17:1, de Hl de sef.cmbro de '1883,
. ' ArL. ti." Ilü\'!)B"nrn·.~w as disposiiJÜns cm cou!t·ario.
CamaJ•a dos Depu lados. H de nov~:mlli'O de 1808, -. A-rthur
llios, Pr.csidr:rit.o.- Julio de Mello Pilho, 1" Secrel.urio.-Carlos
4'lfffll~(u l'alenlr: r( c 1yuvacs, 2" S~cretario.- A impl'imil'.
N •. 29- I!l15

· A' Commisslio de Inslruc<;iio Publlca fOi presente a proposição. ela G:mw1·a dos Dcru lados n. fiS, de 1909, que organiw o spot'\'ir;o tlu l'isenlizar:iio do onsinu publico.
O rlncJ'el.o do Podm' Exceuf.ivo do G de abl'il de 1011, que
rol'ot·mou Q r:'n~jno, lendo· providr:ndarlo sobre o assurripto'·da
alludida fli'OfiOSi<;iio, t.or·noü-n, l,);·o- facto. ocisa, c, pOI' is~o, ·é
a Commissiio de paror:el' que clla sc.ia rejeitada.
'·
Sala das Commissües1 JS do maio de Hl1G. - Al('redo

Ellis, -

José ;!!rwtinlw. -

Lui; Vianna;

·

..

·

PllOPOSJÇÃO DA CAMA!\,\ DOS DEPUTAOOS N, 58, Dll I 909, A QUE SI!
.
RIWERE O PARECER SUPilA
'
'

O Congwesso Na;eiqnal !!'osolvc:
Ar L. L" A risca l ização do ensino publico e partic!llar, cm
tq,qp. a )lo publica. sp ful'lÍ. nos lprmos da presente lei,. por meio
do Qclcs-~rJo& J'jscucs e tHJXi!iares de primeira e segunda classe,
que iel·fio os Yencimenlos constantes da tabclJ.a nnnoxa.
ArL. 2." A nomcar;ão dos delegados ·fiscaes u sem auxilim·es .lct·ú feita pelo Ministro do Interior, dêpois do pnrPcer
da· commissfio a que se rofcl'o o pttrag,•apho' unico. ohservildus as seguintes condi~õcs: ·
•
·
·
a) os delegados t'iscaos são escolhidos dentre os auxiliares dr. J" classe rme mais se houverem distinguido' por seu
zillP. o·coplpctoncjà; ··
·
· · · ·
' · b) ·as nüxiliarcs de I" elas se serão· nomeados dentre o; de
2~ que l'evfl·nrem qs mesmas qunlidudes i
·
·. c) .Qs auxiliares de 2" serão nomcadps dentre os cidadãos
que concorrerem ao cargo. no [ll'azo nnnunciado pelo Gilverno, IIJWesr.nlunrlo, nlém da provn do maioridade c ntt·~stn
dris do .idoneidade, os seguintes titulas:
I, diploma du doulor ou bnchnt•el po.r• qualquer curso supcriot:. ou de IJacharcl om sciencin.s o lettras; ·
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l\NNAllS. DO 'SENADO

II, na faJtn: a) certidão do :tpprovacão em exame de con.iunto do curso gymnnsial, de nr:côrdo com o regulamento que
csLivm· cm vigor; b~ ccr·tidão do habilitacüo cm concUirso rea-.
lizado cm institutos oJ'J'iciacs de ensino superior c se~un
da.ro;

m, livt•os didapl.icos e scienLiJ'icos, mcmor·ias, thoscs o
traba!IJos de reconhecido valor littcrm·io e pcdugogi~o quo
tiverem publicado;
·
'
·
, . TY, caderneta (:onte.ndo um IJ'It1''1'ÍI:ulnm. vilac de prol'essor
com l.iroeinio exccdenl.c a cinco annos no magistm·io supe·
rior ou sceundario, J)ll!.'ticulnr ou dos Estados .
. Pat·np·,·apho unieo'; ~oerc estes titulas e. mais re.cruisitos,
scra ouvJr.la uma cormmssao composta do dn·cctor da Facul·
dado de Medicina desta Capital, director da Escola Polytechnica
e director do Gymnasio Pedro II.
Ar L. 3." Os delegados e auxiliàres. serão conservados em
quanto bem servirem, poderão ser transferidos ele uma zona
pura outra e nunca servirão por mais de dous annos na ,mesma
zona.
.
Art. L' O Presidente da Republica 'poderá nomear, em ·
commissão, qualquer desses l'unccionarios puru inspccci!lnar o
estabelecimento superior que julgar conveniente, não podendo
a com missão exceder de seis mezes.
.
. Art. 5." Pam as primeiras nomeações de delegados fiscaes
e auxiliares .o Governo .nnnunciarú um prnzo conveniente .para
que os 6arididatos requeiram sua inscripção, observadnos as' condições da lettra c do nrt. 2• e paragrapho unico, devendo· ter
preferencia; em igualdade de condições, aquelles 'que· actualmente exercerem cargos de l'iscalizacão.
Art. 6. • Aos delegados fiscaes e auxiliares compete:
I - Visitar todos os estabelecimentos officia.es e particuinres equiparados;
II -·Examinar o programma e v~rificar o ·merecimel!to
do ensino, o processo dos exames, a natureza das provas, a exJstencia de laboratorios e gabinetes; a frequencia do instituto
e hygiene escolar;
·
III - Verificar as condições de admissão ·ú matricula, a
idoneidade moral e technicn dos directores e corpo docente,
communicando qualquer modificação deste; . · ·
IV - Rubricar o livro de matricula o encerrai-o na época
competente;
.
.
.
.
V - Lançar o visto nas certidões passadas pelos secretarios e rubricar a guia de transferencia dos nlumnos para. ou·
· .
tros estabelecimentos: ··
VI - Reclamar do director tudo quanto fOr n bem do ensino o apresentar trimensalmente um relataria circumstan:, ·
cindo ao delegado fiscal que transmittirtí no Governo;
·
VII- Visitar as escolas primarias e profissionaes dos Estados em que servirem, ouvidos os resp9c!ivos directores o'u
governos inl'ormando sobre as suas condrcoes, o grúo de fre-.
quencia, 'api'Dveitumento dos alumnos, além de l'o!'neccr os

I

'

I
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.,. lo>

'dndo:.; ~oln·~~ a lt!t;isla(;iio (•s!.ndtwl r•elath·a ao ensino, u:;lnt.isUen
ct:wolur· 1.: LuUu qw~ :o~u J•eJ'er·il' a essn :-iurvivo.
Vlff -lJnt· put•ecet· ~o!Jt•rJ o eslnllelocimenlo r]Ue l'equrJrer
n. cr]uipuru\:iío, na l'ríJ'JJHI do at·L. :3Gü do Codigo do J~nsino do
J de ,i:tneil'll d~ -1!101.
'

7." Aos delegados l'iscues compef.c mais:
I - Supct·inlr.ndel' lodo o serviço dos auxiliares de 1" c 2'

A!' I,
clas~m;;

H - Enl.t•udr.r-sc com o illinisl.t·o a respeito do que occorJ•er: en1 sua cit·cumscripr;ão qunnlo ao ensino uos seus diversos
gruos:
nr -· R.emeller, depois dns épo1;as de exames, aos outros
rlelugadus l'i.•eacs u diJ.•r•Jit.Or:es de oslabelecimcnlos officiaos umu
t·e!ar;iío dos alumnos ·reprovados;
.
IV - Propr)t• uo Jllinisl.ro, em rclalorio tlocumentado, a
H!l~pcu~ão ou cassu~iío das prerogativus de qualquer estubclecJmcnlo.
·
A1·t. 8." Pm·a o fim da JWe.;enl.e lei, o terrilorio da Republical'icnr:'L dividido em nove (!J) circumsct•ipçües, constiluidns
do soguinl:r. modo •J com os fisearJs indicados: Primeim- Amazonns, Pnr:'t " ,\et•e com um delegado fiscal, um auxiliar de 1"
c um du 2" elasse; 'Seyumlit - Maranhão. Piauhy e Ceará, com
um delcgadJ), um auxiliar de -I" e um de 2': Tet•eeim - Rio
Grande do Norle, Pamhy!Ja, Pemambuco, Alagoas e Sergipe;
com um delc!;ado; dous auxiliares do 1' e quatro de 2'; Qua·rta
·:- Ballia n Es(!irito Santo, com um delegado. dous au:1:iliarcs
dr) 1" e r.lr.ius til: 2".; Qui-nta- llio de .Taneit•o o JJistrido Federal.
com um dr.•iegado, tl'es uuxilinr·os ·de :f 1L, o rJtulf.ro de ·2n; Sexta
- 1\linus Ger.·aes, emn' um dolegndo, fjual;t•o auxiliares de 1" c
sele ele:!'; Sctima- 8. Pnulo, com um del-egado, tres auxiliares de i" e seis de 2': Oilm.•a - Pm·tmti, Santa Calharina o ltio
Graude do Sul, com um delegnclo, trus auxiliares de 1" e ouatro.do 2"; Nona- Goyar. e MnLlo Gt·o;so, r;om um delegado, um
auxiliar .de ·!" o um do :2
· Ar L. O." Peitas as nomeações de delegados c auxiliares, o
Governo, ;;ob proposta do delegado i'iscul, dividirá cada uma
das cit·cumscripções cm tantas zonas quantas forem ueccssarias
. . para a boa execução elo serviço.
.
: · Arl .. 10; Pica o Governo autorizado a augmeutm• o numero
de fiseac;; cm eada eircumscl'ipciio, na razão de um para cada
· grupo elo cineo inslitulos equiparados, :\ medida lJLIC o exigirem
· as 11eeess idades da inspcc~iío.
At·t. H. O Govot·no, no regulamento que expedir paca a
execução desta lei, dcsignaJ.•t\ a séclc dos delegados fiscaes c
.lhes del.orminarú obrigações que Julgar convenientes para c!'l'c- ·
lltividudo da !'iscalizncão, podendo abrir o nccessurio credito
pura o cumprimento da tabclla annexa.
At·l. 12. llevognm-so ai; clisposicücs cm conf,rario .. ·
· · ·' Camam dos Depu lados, :I de outubro tle 1000 -Jnrio Lopes
.:Fel't'cil'n. Pilho, J•• Vicc-Pt•csidcnte.-Estacio de ,[lbuqu.et•qtw
Coimbra, 1" Sr.eretnrio.-Eduardo Thomri de Saboya, 2" Secretario interino
'·
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ANNAES 00 SENADO

Taúclla

N.

a q11e se

!'L'(crc

l.'tl•tu.:ciuttariofl

o m·t.

1•

Vcttcitnetllo

Total

aunuul

!J Dcle:::ndus J'i:;eaus .• · · ....... .
20 Auxi 1Íiii1JS du 111 cla::;.~e ....•..
30 Auxiliurcs du :l" clas:;u, .. · ·•

7fi:600$000
I:.!U:000$000
5:01)0$000 ifi0:000$000
tl: it(lll$000
li: ooo.~uuo

-----'
~45:600$000

Cattlal'n. dos De pulados, I de ouLulll'U de

lnun- Juüu

Lopes

Ferl'eil'll Filho, 1'' Vicu-l'rt~sidenle.- Estrwiu de Alú·~qual'qua
Coimbra, J" 8etJt'clario.-Bdnarrlo 1.'hmnv de Sltúoya, z• So-

eroLariu interino.- A' Commissüo do Fiuancas.
N.

~u-

I.!Jlfi

~rendo

sido p:rosuuLtJ á Co1nmissãu de Inslruccão Publica:
l~arual'a dos Dcpul.atlos n. W~. dtJ JQUO, •que provrdcncia sobr·c a ttlai.t·ieula d1J aiLNnuos nas rJseolas supcrmres,
ri de pareor.r que ella sda re.icilada, vi~·lo como a reforma do
ensino puulico. ruandarla cxceuÜH' pelo decrcLo ·do Poder Executivo de 5 de abril de !!lU, lomou-a sem inLorcssc,
SahL das Ou.utn!Íssücs, 11:\ do nraio 'do 1015., - 'Al{~cilP,
tt proposir;ão da

Ellis. - ,Lui;:. Vü.unw. - Jus.á Mw·tinho,

PIIOPOS!Ç,\0 UA GA~L\IlA llOt; ogJ>U'I'AUOS 'N. W2, IJE
S~ lll~~'tlliE O PAliEC!lll SUPRA

1U00, !L

QUI

O Cougrcssu Nacional resolve:

ArL. 1." Aos alu1nnos que. nas Faculdades de 1\fedicinà,
iniciaram tious e>;l.utlos pulos rcgularnontos anLcl'iorcs ao
<.dualmonlc cm vigm•, ti facull.adn, 11ara a Lcrminac.ã.o do curso
rrJ•t!dico, a rcalir.a~fio rios exames das cadeiras de clínica. •Pelo
rcgulanJCnto do :!5 cl.c outubro do ·J881t (doc:r,ctLo n. 9.311);
manl.ida a disncnsa d:L disposicüo do arL. 5ü2 do referidO
rii'Cl'IJLO,

. ÚL. 2." Aos alunmos das Fmmldadcs de Direito mal.rictilados :mLes da lei n. :Hl, dr. 30 do outubro do 1805, é facultada.
a conr:Jusüb dos seus r:ursos de scioncias .iuridicns c sociacs
couforn1o a lei vigente uo Lc!U.PO do suas· maLriculas.
Atol. 3." UcvogauHc as disp.asicõcs cm contrario.
Canm1'a dos DopuLados, :lO 'tlfl tlozumbl'o do :l\100.- Cdrliif
Va: de Mcllo, Pt·esidoutu.- Carlos Auausto Valente de Novacs1
1• SccpoJ.ario. - Anaalo Ja:s.é da Silva Nctlo, 2• Secretario,
'A impdrnir.
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DE :M:AIO DE 1015

ORDEM DO DIA

.

'

·O Sr. Presidente- A oJ'dem du dia, ennsLa de tralmlhos i!~
Commissõe~. Nada mais havendo a 'tml.aJ', vou Jevaular a sessão.
rlcsi;;nando para ordem uu dia da ~cguiuLc a uJCsma já marcada,
ü:!o 1J:

'Iralml ho~ de Comm isSÜLIS,
LcvaJt!a-~e

a sessão tl 1 ll·DI'a c 30 minutos.

..

.·~":''

!.í' SESSXO, EM 20 DE ii!A!O DE 1015
PRF.SIDENC!o\ DO Sll. UllflA!W s.U•;TOS, PRESIDENTE'

A' 1 IJOI'a da ful'dt; abt·e-su a st~sK~u, n qttu eoncorrPm 'os

S1·s. PinheiJ•o ~laelmdo, l'udrn UoJ·;;u,<: J\ldullo, Het•cilio Luz,
l'úJ;eit•a Lo!1o, Lopes GoJtr,;alves, Ua/Jt•i,el tia!gndo, , Silverio
:\'CJ'Y• Judio do HI·azil. ~lrmtb de Al111eida, Pires Ferreira,
flibeiro Gow;ulw~. Aulunio d·e Souza, ,loão Lyra, Eloy de
Souza, Epilado J'essotL, \Valfredo Leal, ltaymundo de Miranda,
SiqueirtJ. de Menezes, Guilh•Jrnw Campos, Domingos, Vicente,
.Toão Luiz Alve~. JleJ'JHH'dino Alonl.eiro, J~riu 0 Coei!JO, AuguslQ
de Va>suoJwellos, 8ú, FJ·eiJ'<\ Aclolpho Gordo, Alfredo TWis, .:A.,
Azeredo, .losú Mut•l.iuho, Alcnr!ar Guimarães
Abdon Ba-

'

'

c

p!isLr~ (~2).

Deixmn tio •uowpal'tH;tll' com causa .iuslificadw os Srs.1
Lauro Sodré, ArLhur Lcnws, GosLa Rodrig-ues, José Eutebio,
Abdiias Neves, 'J'homaz Accioly, flibciro de Brit.to, Gomes Ri·
lleil·o, fluy Bat·lwsa, l~uiz Vianna, José l\laL'cellino, Nilo Per:an lla, Alcindo · Guanabaru. Jlra nciseo Sa!les, Bueno de l>aiva,
Bcrnat•clo lllouluit•o, Jcraucdsco Glycerio, Gonzaga ,Tn,yme, Leopoldo ·de Bulhões, Gcl/I)J'Oso ~lai'tJUCs, Vida! Hulllo~. :Joaquim
Assurupt;fío c Vicl.oriuo Monteiro (:!:J).
W lida, posta <llll discussão, u sout rlolmLo U·ll!ll'O•vad•a a
acl<L da. sessão unLeL·iur •.

·,

','

. .•.

',

;

O Sr. :1' Secretario

tl(L

couta tio se;;uintc
'

; ' ... ;.

''

..

J~XPEDIEN'l'E

· Officio do Sr. ScnacloJ' Ahdias Neves communicando
que deixa rle eom,mrcccr, pu!' alguns tlia~. ás sessões do S!!na,do. - Inteirado.
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DI) SE:\.IDD

. " .., ..

lle!JUI!L'Ü!ll'lllO tlu. i;t·. ReunJOJ' ;J~,,,; :ll!ll'cclliuo iJeilindo
Jieetwn. pnr·a deixat· de t~onrput·e,~er· as :!essw.•s 1101' tewpu Hl"'
JulurÍuiuadu. ~A' Gutntui:;:;nu de Policia.
Telegt·amuta. do Seu:11JOJ' Gomes Jlibeiro JHLI'lic.ipnudu
tiLlO cuL hr·cw~ l'OllllJlii'eeet·:'!. i'1·... :.;.-~:;:-;üe~ do ~cnmlu, nãu o toudo
Jeito al1J ni:;'UJ':!. pOI' s•l aehJil' enfermo. - Iutl!irado.
O Sr. 2'' Secretario dt!ellll'a que uüo ha pnreeut•us •.
O Sr. Presidente - Cotumuni!JO no.;· St·s. Seuadores que
nllla CotuuJi:;:;iill ·do CJiu!J :\li li lar aqui eomp:u•eceu Jllll'a fiedir

tlUo u ~~~nado :-::u :l'ar~a L'D\II'PSt!nlar eJJl uma. :;essão ::;olemue quu
o mcsruu elul.1 J'IJaliznr·(t ''"' Jront•a dos uJ'l'iciaes tio l~xerdLo
•JUc vull.at•aru do CmrteHhnlu.
.
~.ornt.'!ÍII para. t:UUIJHJI.'etJl n Commis:;~u qw;. J'l!lH'C::ii!HtaL'il u

'!

I

Seua(Ju n"s"a :;ol,•trmithl·t.I<J os SL'"· Ga!Jrid Sulgu.uo, Judiu do
e P1:rcil'tL Lobo.

J~~·a:tll

l)ll!)E~I

DO DL\'

O Sr. Presidente - !;utttilandu :i m·detu do dia de trulm1.1~~ t:onHllil'l\'l'j'!:; ~~ llilda. mu.is ha.v{~ru.lo n1 Lratar, vou l•~
vanl.~l' a :-:P·:;l'\~o. dt':·dt;naud 11 para orLlctu do ;}iw de tieguinte
:1 mo.-;111a ,iii uti.H'I'at.ln, h·;f.ll ti:
Jitül)

··

IG' SESS."i:O E~l 21 DE !i!AIO DE 1915

J>fl ~~1'\IJJB:'\t:l.l IIII ~n.

J;BU.INO

~.\~'!'0~, PllBSIP~N'l'JC

_.\_' I lttH'a da lnl'dt\ aht't-!-Se a :-;~_~::;são 11 que eonc;ort·etn ns ,
81•;;, l'iu!H•ir·n Maehadll, JlPrl!·o Hot•J;••s. Mdolln, Hercilin I.u1.,,

:Pcl.'t!il'll Lnhl\ T.oTH~s Gon~,;a lves, Gabr.•it•l Salgudo,- Silví~I.'Ío Nm•y,
lndio dn Bt'H1.il, Lalll'o SodJ:é, Co;;la Hodt•igucs, MlllHie~ de Almeida, ,lo,,; :Jo;uzr•hill. I' i r·••;; F~J'I'I'ii'H ;' ll ibeit•o GOLII'alvc8. Anl.oJÜO d" :'\onza, Wnlft·•~tlo Lc•al. Raynnmdo de. l\lü•ntillu, Siqu•dt·a
dn Me11t•1.e;;. nuilhcrme Campos. Bt!l'Uardino 1\Joui.!Jiro,- . l~t·i••o .
Coelho, ,\ugutilo 1le Va;;.,orwul!ns. Bernardo l\lonl.cii·o, Adolpho
Gordo. Alft'!'dn mli~. nunza:m ;Jaym•), A. Az·et•mlo, Alencur C.uimnrüc;, Vidnl ]lamo~. Ahduu Bapt.isla IJ Viclot•inCI Monlciru ·

·.(32).

.

;~

.

Deixam de compm·ecet· com causa juslifimuln os St•s; Al'f.hur Lrrnos, A!Jdins :'\1•V••s. Thomaz Accioly, .Toão Lyrn, Elo~· d!l
Souza, Epilueio Pcs~ou, Ui!Jciro \lc Dritto, Oomcs Uibciro, Ruy

'.

,

i•:. ' 11 ,.
· ....... t·.
•I '" ; •

'·,,
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'

I' I

'
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"-~~---·! .. ~'''.
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'
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·"

Bnl'llo.,n, r.uiz Viannn, .foR•: ~lni'r.r,llino, .Domingo' Vi,~rnlr .•Toiin
· T.Jui~ Ah·B~. ~i lo p,~,:nnllll, Alt~indo Guanabara, ~Yt .Frnil't!, b'l't\11dseo Salles, Bu~no de Paiva, FI'aiW isco nl~·eel'io. Leopoldo de
Bulliiir", ;ros,: .MIII'tin!IO, Gon••ro;;o ~lill'fJII''s " .To11quim As-

.'
•
. .'

sum['Cfio (~:J).
'
E' lida, postn nm diioit•u::;fo'no (', ~rm d•!h:lf(', nPJwovnda a
ndn da sc;;sfio nntri'ÍOl'.

.. ·...'

'

O Sr. 1" Secretario tlrr,Jm·n fJlH' niio lia rxpNlir,nlr•.

.,

O Sr, 2" Secretario dt:•elni'a qtw niio lia parr.Cl't!S,

. ·r·
·,
'

. -;·

'

:' _:- :-,.,,~.

..

OllDEM DO DIA

'·.

O Sr. Presidente- A oi•rlrm tio dia consl.n rlo I'Pnhnlhos de

Commi::;~iir~f;. Nada· mni::; hn\'('!Hio a 1-l'ntnr, vou l.rrminnt· .n. se~
~iin._f'OIII'rwnmlo pam nmnnhíí, tlrpois ria so.~sii!J puhliea, 11mn

~·.

Rí!SRan sncrrt.n, paJ'a flUI! o SPnMio /.nmn eonhceuru!.nlo do autos
rio novm·no qne lli!pi!ndP!ll ri•• :<ua appt·nvaçiio.
Dnsignn pnm Cll'ri''"' rio din rln. ses~fin ruhli•·n a ·s .. gninlii

::J• llisr.Ii:<:<fio rJn fii'O.it'f.'l.n rln Seundn, u. 1:!, rlr! ·i !1110, IJiõC de:
quno.s n~ nml.rwias IJIIC d••vHm snt· rxi~iflns pnrn a mnll'ieu ln rins csr.nlns snpnrioi·r.s rir• Pn;dno (r./Jm. JW1'1'~":'' confl'fll'io
da r:owmi.~.w;n 1/1• /u.~ll'f/1.'('1;11 r•u/dico);
.

: ~:

f.~rminou

:• 2" discussão rio fli'O.i•;do do 8cnnrlo n. 2:1, do. 'I 007, fJUC
mni.uln npplii!aJ• no:< inslil.ul.os. dr! ensi!w ~uperiO!'.,Çquipnra'dos,
o.IJJ:<pos.ln no m·l.. '107 do Cod1go rios msi.Itul.os oiJ wmes ri~ on~
·sino snpr.I·iOI' A ·Seenudnrin (com pm•r:r:á cont1'111'in da CC>'IIwris·
,w;o ti•J f'IINI1'fiiJ~r;o Puhl'ir,a):

..

·.' ~

..

· ·'

(1!0'11/

filll't:l!l''l'

. ··~

'·: ._..

2" rliscussíín dn rwo,iHelo rln S~nnrlo n. f>l. do 1!l0fl, quereOI'ganixa o rnsinn SllfiOI'itWo'seciiHdnrio, rlnndo-lhe os moldes

'UIIiVfJI'SiJ,:\I'~Oil

.

J..
·-........
, .. ,
..
...... :
'

1}!11//rll/'in da (:omul'i.~slio de Ju-·

struf!t;rin PnllliÚc);

..

.·:

ole ·JS!l~. nul.orizando o Govf'J'IIO a validaJ• os nxamr!s Jli'estndos,
nn .S ... minario de R.· .To;;,l, rli•sln Cnpil.nl, pelo r·irlnrlilo Antet•o
Olympio til• Siquril'u (t•om Jlllrr•rm· rnniNII'in dn Cnmmt'.~.wio de
.

. ...

·2" ri is,,ussfio da Jli'Oposir;fio .r ln. Cnmnra. rios Drpnl.nrlns n. 00,
·.r]r 1RO!l, ~11r aulm·izn o GovPI'Tin a nnmom·, ,innl.o :í Esfloln do
]!!ngonhnl'iu dn .Po!'l.n Alrg••r•, n l'isf'nl insl.ituido prlo Godign rlns
.Dispnsir;GI.•i< "0111111\JI\S ÚR Tu>lilnir;Gr!S rio Ensino snnúl'iOI' (COJ/1
2lill't'l:l:l• cnntra.ri•~ da Cow·mi~.<l;o "" fllstru~:~rio Puh Íl!ll,),

.Lr.vu nla-se :'1 sr.ssiio 1í

'

.

~"·iJiseus~:in da pi'oposicfio ria Cnmm·n dos Drpul.ndo.-i n~ 4G,

. fll.<ll'lw•:•;o T'nlilii:o):

,,

\,

·· .

..:·

. -~.
·.:.

..

'·

.

llfn•n r. qual J'O mi nulos.
• 't

.

··:

,'

.

,'

'

'

..

·'
·,

•
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ANNA!lÍ'Í DO ÃRNADn

'1 G• Sl\SSÃO, EM ~~~ DE AIA:TO DE 1015

'A.' ·I l!o!'a rln.

"
Ln1·d~, nht'tl-sr, a HrsRlin, n qui! ~~nnr,r.u•rnm o~

SrA . .Pnd!'n Bnn.!f'('l, 1\IPI.nl/o, HtH'eiLiu Luz, Jltweii':J. Lo)IIJ, .Lüpm~
OrJr·~.rnlvos, Gnhl'inl ~·nl/g:l'dn, Rilvt~rio Nt'./'~', l11d'in üo lk:Údl,
:LalT/'11 Hodl't'•, MPndo~ dn Alnwidll, lJir•rs Vnr•J•eir•n, n;i:l_n~ÍI'O Clon-.
'.tnlvu.~. 'I'IIOiflll:t. J\l~f~iol,v, J\nlunio tle Houzn :Jo~n Lyr·11, :Ji1Joy th•
~011:1.11, \VnJ'I',J'PdH Lnnl, ~iqunÍJ'a do MPnt•zeH; Gnillloi'IHfl Ca!IILJO:o,,
.Dunliii~'Os Vir~·~~·n!.l~, .Joiio Luiz Alvm~. Hfn•nni'IJ:i.flfl 1\lon·tuir.·n, Ji!l·i~·n
CoeJIIO, ~~i.. F!•oii·t~. niJPII.fl ~~~·~ l'ni\':1, J\~ll!lpllO f:m·.du. AlJ'I'I!dO
]~IIi H, Gonzn1.m..Tn~'ll!O, · 1\., AZ!!I'etlo, ,lfls(í l\1m•/.i1JIIo, Alr.tWnt'
t1:lPi111:JJ'fí·•-1f.i ~~ fit!JH\1'0~0 ~lnl'fp_lf!R (:1::!)·.
Dnixnm de compnl·orJr••· r!OIII cnnsn .inRI.il'icnrln OR 'f'l'H.
]~i.nlwiJ·n i\·Lnr.JHJrlo, Al'l.illll' Lemos, Cnt~l,n. JlodrigueH, .losc! 1~11-

:·.ulJirJ, Allrlins Nnvns, ]~pil.:wio Jlr.'s~on, llilleil•o rh• lkil.l.n, llny.nmndo de Mil':lndn, GunH!S lliheit•n, lluy Hn1•hosn, L11i~ Vinnnn,
:loso"' ~lnJ•cellino, Nii<J Pr•r:nnhn, AllAliRI.n til• YnseOIWt!llos, Alein'fio GTinnnlHitJ'n, FJ•:uJc·iFwn HnHPs, H1 T'llí1J'dn 1\lonl.t!il'n, Fl':lll"iStJO Hl~·eeJ•io, Eu~enio .l:ll'flilll, Leopoldo tlt' Blllilüos, \'ililil
cisco <H~·ecl'io, Leopoldo dr! HuliHies, Vidnl llnmos, Ahtlon Bn- ·.
pt.isln ..lunqnim AsslllllfHJiitJ '' Vit•.lo1·ino ~lonki1·n (2:1).
F.' lida, posl.n rm <lisr:ussiln "· Hl'lll dohnlc, appl'ovndn u
~~etn era s't.~~sfi11 nnlt~J'i'n',
1

O Sr. i" Secretario rlt'r.lnm qnr niin hn rxprrli•'nil'.
O Sr. 2" Scorotnrio drt·ln1·n. qnt• nãn ha pm•rrJI'CR.
Nt n<l\':l!Htlnl.r lido, np-nindn '~' ma.ndndo n ·i~m1wimil' nm·
t.r.r pJ'C~tlnehido o Ll'.idll 1l r·t~:;im.~nl.nl o pl'tljedn do ~nmHI<l n. :1,
rlt~ 1!lI"· Pl'OI'ül'(:Jntln :tlt'· :li ti•• il<'Zf'lllhl·o <ln ·i !1111 o p.l'nzo para
1

o t•nHg·nu~ dn."i f'll1Pl'·P~I-imn:-~ n fJllfl
24 t"ln :lg-O~I.•l ~ln 1~}1.'1.

;.;•! r•.-d't~l'tl

n lPi n. :!,ti8:.l, de

.

O Sr. Presidente - nrvo r,nmmnnirnr ari Srnntlo 111111 o·
Sl'. ~enndnt· Pt•J'nir·n l.nhn, nnnwndn r1:H'a ·r'PIWr~enL:ll• o Sr·n:-nlo nn :;;t~s~nn qnr! ::;n vnr .-•1\l'•ldnnJ• c1m ~-'1 dP maio, no Glnh
Milil.nr, ''m homenn~''m no~ nl'l'itline~ qut' vnll:n·nm do Contes. tado, escusou-se pnr nl(ll.ivo ponderoso, a eomparccer áquelln
~olemnidnde. :-~om.0io, poii', parn .~uhslil.uil-o o Senador Pires

Pcrre,ira.

ORDF::M DO DTA
2' d!~cussiio do projecto do Senndo n. ·12, de ·J 900, que del
termina quacs ns mnlel'ias que devem ser exigidas para a mn"
tri·culu das escolas superiores de en!ino,
Adiada n votaçüo,
<o;:

.

SP.~S.~O JlM 22 DE MAIO 01': :L 01G

APPWJAf)ÃO DO AO'!'.
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!lO COOir.O 08 !lN SINO

2' rliseuss~o do JH'o,irdo rio Rr.nnrln n. 2~. de 1907, fJU~
manda nppliem· nos .inslil.ul.oR rln ensino snpr.rioJ·. C(\llipaJ•ndos:
o rlisposto no ni·I.. ·107 rio C:ndign rios insl.ilntns nl'l'icwes rle on-

sino

HliJWI'iOI'

Adiaci:I :í

n ;;t)l!IJIIclWI.'in.

·

votn~fio.

1\EOHG/INI7.M:,io
. .. JlO l~NAINn RUPEJIIOI\

2' discnsstto rio projecto do Senado n. 'fíl, de 1908, que ro-.

orgnnizu o CIIHino snprriot• e sceuwlai'io, danrlo-llic os moldes
til\ ive I'S i l:nl' i os.

Ati inrln a votnçüo.
j.•,wonEA

/1 oiN'I'EHO OJ,YI\!PIO PR SJQURIOJ1.

2' disPnss~o •h1 prnposicfio da C!IITHli'n tio.~ Drpulndos n.t,O,
de :180R. nntrl!'iwnrio 0 GovPI'IIil 11 v:iliriiii' os exames fli'CRtndo~.
no SPminnl'in' dr. S'••lnsrl, desln Gnpilnl, pelo clrlndfio AnleN
Olympio d<' 1'\iqncii'n.
Adind11. 11 voln~~n.
l•'IBC:AI. P,\llA /1 ERC:OT,A DE ENGEN'I!,\nll\ Pll POf\1'0 /I!.'EGillil

· ~· fiisens~~o rln pr•npn~i\:~o dn f:nmam dos Depnl.ndos n. no.
de 1H!I8, f!IIt~ nnloi'i1.n o Govi!I'nn a noJne:ll', .ilmln :í Eseoln dn
J~n.gnnlmrin rio PoJ•I.o i\IPgJ'e, o l'i~e11l i11~1.il.nirlo polo Cndigo dn•;
Dispn,i~ü"~ en1nmn ns :V 1'11sU ln i~üus ri e Ensino Snpm·iOJ•.
O Sr. Alfredo Ellis (') - R1•. Pr•r•sidenl.e, cni.I'C ns fli'II.in- ·
elos :\ll'l.i~uissiinos qun J'ni NJt•nnlr:n· IHt pasta da CommisA~ll
rle ln'li'll<!t;ão Pnblkn r• ~nu l'i~lll't\111 nn ol'dem do rl•ia da sessão
<le ho,i~P. ·t!Ppnr••d, ~·nmn Pr•p,..;idPIIIf-' dnqnnlla. Commis:-~fio, eom o
que \'. Ex. :wnhn rln ~nlnnel.lf'J• li, disrmss•ãn.
·
B~l~r. pr·o,ir~dn, Kr·. Pr·t~siclnnl.n, \'Pill dn. Üllmar·n. do~ Deputados sob o n. !10, do ·18!18, n r! ir. o se;.;ninlr:
•O Gon;.;nsso Nnc ionn I r.h•i!N!I.n:
Ai·l.. L" JTien o Govrr·no nulorizndo n nomeai' ,iunl.o rí Es. t10ln do l~n;.;euhm·in de Parlo ,\Je~-:ro o l'iscul ins.~iluido pelo·
codign rins riisposi\:ües commnm :'1s insl.il.nir;õcs do eusino supcrim• Jllll'n ns J':wuldnd<•s lil'l'e~ NJ,liÍI'>11'avei> :ís officines.
Ar·l.. 2." :ERsn nomrmr:no seJ•:í l'oit.a indetlenrlentemonte dn
exigendn di! eonJ'oJ·m idndr; dOR pr'OI-\'I'ammnR rn,;pectivos com os
. ela Escola Polylf'rlmimi. ll imporlnr(l no recon.hooimet~to official dos diplomas que forem oxpoclidos peln rel'oridu Escola de
li~ngenhm·in de· P'orto Alc[l'ro.
· ·· ·

· (•)

Est~ dispurso
. ..

niiQ' foi
pelo orador.
. revisto
' '·- . ' .
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Arl. ~." Jlnl'n ohl.er a.- rrgnlin~ de fJIU' f.r·nlmn {IS fll'(.igo'
nnl.r.r~mlontc•s, n J~~eoln sujeil.n.J·-.sc-Jm, niio st'l ao pngnnwnl.o do-J
honoi'nl'io., do J'ii.enl nornearto eomo no rlispo~lo no m·f,, .\ 1!1,
dü deef'elo II. L~:lz.•
de~ de .inneir·o de JS!IJ, ·~ no !'egish·o· a
tJtlc ,,. rrd't.'l'l! o dt"'l'el.o rr. 'li~. :d•r• lll di! sulrnniJI•rr de :IHH:I

:r.

Al'l. .', 11 no\'ngnrn-.;.:0 i\~ di~pilSi\:.Ürfol
f:.C,Jl

(1/ll

I~OII!J•flJ•io,

A r•sse JH'o,irel.o, :;;J'. Jh•t•sillr•nle, dr·i 0 pm·cerr· RIJA'ni·nl.o,
o 11. 2R:
I

ifõ'ni .presente :í CnJúrnissfi.n rlc Tnsl.r•nccfi.o Puhlicn n pl'ono. dn JR08, nnlodo Errgenhnl'ia rio
Pnr·Lo AJngr•rJ, insmrr.irlo JWlo eoriign fins disrosicücs eomnmns
iÍS in~l.ituicües dr- onsinn supr•ri-nJ• pa1'a ns f:H:uldndc•s JiYl'ns1 o
l1 C]tdp:u·atln~ :í::; of.fic~iHP:-1·,
O ~imp!P~ 1 1 /lllllc~~indn dn rnwndn. da nllnditln J'l!'npof.li~·ün
nn!.on.l.eia ,i:í ng·OPil u $\Jn. iiHJWOI'I~rlPnd:l, mn fnco do dec~J·n/. 0 d'n
.Pnrlel' .f!!xrr•ul.ivo. rir !l dr.• :~hr•il tio ·1!111, [Jilr'' I'ri'OI'i1101.1 o r.'TI~irro

posi~ão ria Cnmnr·a do~ Depn•f.ndos, sob o n.
J'iznndn n llOIIli'IH.~fio do J'i,enl .imrl.o :'r '1\si!ola

Jrnlllieo.
Assim ,1 n Cnmmissiío rir• Jl:ll'reoi' qru.• sr>,in J'r.feitndn.
Jr t!~ma Jll'Opo.-. i~ii n.»

a

P:ll'f 1f•in, 81• ..I'J'P!·dd!~lll.c 1 , nün ·"t'T'in. 'J)l'flnlsn lllfl-it-~ 11nlln, IIPill·
r!'elnr·••dnir!lrlo nl,:r1m rl'r•.<·ln l.l'ihnnn, ~i não l'nsscm r·nclrunnçíir>~
CJIW rnu vir.T'llltl dn Hllf.r•a Casn do Ctl11A'I'1 1 ~~n. P JWRS!l ~rn./.ido l!tr

y,-,nho nprnns nl'l'ir•In:n·. r!ouro r•r•snlvn, dr qtw ahsohii.:unenlr ·
não cogill'i, :~!Jsnlutanwnl.e. quando lnvr·,~i n pnrcecr• qrw l'ni
~ubs('.r·iptn prln.< 11wrrs honr':Hios eo!lrgns. momi>['OS dn Com.
missiio diJ Jnsl.nwcfio Pnhlien, rJ,, n!lr•.r·:~r· :~s cJisrosicúos · do
'dEcrcln n. 7~7. de 8 rir'• dl'7.nmbr•o dü ·J \lOO, n r•econ.hoco como do
ear•nc!rr· ofl'icinl os rliplnmns onl.or·grulos pela Eseoln Pol)•i.I•ehnkn de f;, Pnnln •' IH'!n dn :J>:ngciilwi·ia do Porto Alof(rc.
Es·>r der·.r·nlo. 81·. Pre•ident-r., •' o scguinur::
<0 Prr~idcnlc da nr1publica dos Esl.ndos Unid'os do Brnzil~
:l;'ac:.u~ :-;·ah1~1· (Jl1L o Cnl!J.l'I'P~~n N:winunl .d1~c~r't~lnu r• f.l\1 ~un(·r·inno o ~ngnin:t0:
·
~
1

A1·t. 1\' São r·••<•nnl~rcidos r:onro drJ c~r~r;Ler oJ'fieinl 01)1
todo n lr•r•t•r•loJ·ro rln IJ111uo nnrn lodos os ctlorlos legaos •OS r!I. plumn.~ t•onr,.r•ido;; IWia;; J<:seoln;; Poi)'l.rr:llllii!a dr. S. Pn11lo r• rJ,,
P..n~P11lrnri:t

r!n P'<Win Alrfl't'i'.

Pnron::\'l'llfillil uni1,1, No,, cst.nbelceimorrt.os ferlrr•nos do

1'11~

sino ~llJWr·ir,r s~o \'fllido:-:. o:; t~xanw::; lH'P~I.ndo:.; rlil~ nwHllliHi ~~~
toln5.
AI' I.. 2. • nevogmn-so ns cli>nosicões cÚ1 conl.rnrio.
Capilnl FodcJ•nl, R dr r!czr.mbr•o dn IDOO, 12• da Hepublirn •.
-M,\:>or:r. Fmuuz IJI~ C.\~fPOR S.\IA.Ils. - Epitncio Pcs.wa,),

'.

Or·n, Sr·. Pr·Psillrnl.r, rslf! pnr·r,eer· r! n vol.n(;ão qno vne sr.-

~uiJ•-s"

niJ,olularnr.ul.n ufio niV:I·n, ur.•m modiJ'ien us rliSJ>osi-

• f
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ÇÜ('S, i; gn1·nnLias e n~ ·,·o:;mlinR onf.m•gndns :í Esrola Pn\ylcehnien do·~. Pnu\o ~~ :i .F:~e11\a di.' ]~\lg'ellluu·ia dt~ Pol'lo .-\h~~· 1 ·1',
·j~J':t, Sr·. l'r·~~~idt~nl.•\ HJH'IIH~ i~ln qu11 t'll PII!Pndi l'aZI.'r' (~t.lllltl
J'Cz;!ll)\'a. IWSiil!-:1 OhSI'/'Yili.'Üt'~ qtll! l.t•ng-n

/ll,l

t'OIJill~dllWIII.d

JilldO.

tl1.1

,..

~1'

•

.,;

O Sr. Mondes do Almeida -Esse nr·o,iecl.o r1rw se d,;hni.P,
Rr·· • .I.'J'PKii.lPnl.e, deYt' Sl'l' J'P,ÍPitndn uiioR(I de nt·r.ôJ.·do eom n par·ncer• d11 CommiRHãn di.' l!!sl.r.•trer;ão l'uhlii':J, r:onro por·qlll' j;\
fu"i n. nliii.Pr•iu J't!AOI\'itln pP\u düeJ•el.o dn I.JJ't:sidPIII.P Cnmpos ~~il
lt~1'l ~~. J't~l't!l't;nclndo p11l_~, ~r·. EpiLaeio l'mn;ôn 1.!. n ... flllt.' neaiH! tfp
J'nrc•J'JJ'-SI\ H, l~x. o ~r·. l'r·r:-:;Jd''rll.fl 1111 r.:nmm1ssuu J't!RfH~ei.Jvn •
.f!!.Sfo!U. tí q IW tq•n 11 l'i!HIII Va 11 L'I!Pt'iSfl I' iu, pU l'll. q I H_: 11 ii o SP (IU~Sn
eont~ltlil' Plll qunlqUPI' IOJIIfJU .l'nliii'O qllt.! n I'P..Í~'il..ajn d•~8tÍ.' pr·n,jenl,o, quB n l!nmmiHsiío pi'oplH'. vodei'ÜI inut,ilií":H' ou l'f'I'ÍI' u
duer•ol,n 11 eu,in leil.tli'U. o no/J['n St~II!Hior• f"IOI' ~ • .Pa11lo aenhu di!

...

Jll'UI'flflf~l',

"J)f.Jl'

.

A ''''ehrnr:r~iio l't!iLir, poi,, '·' tln qrw lr·a[ou n uuf)l'r! Renn<l<ll'
H. l'tltllo, 1\()111\fl~ a i~to se J'f~fN•iil.
}iiWI!I'J'fldfl,

O Sr. Prosidento - A lisln <ln J)'ll'l.ll IW<•usn a pre;;r.nr;n
<.ln ~12 :-;,.,.. Rr.n:,dnr·,·s. A' \'isi.!L rlis~n vou snhnwl.trJ• 1í vol.nçii<.•
w.; matPI'ill~ e11,ill disr~ns~iín l'ienu rrwr.rr·ndn.
Yisivnlmr!l!tr•, Jil.ll'i:•rn, r.iio hn HIIIT!I•ro no rr•rinl.o. Vne-sa
pl'nnpfll'l' IÍ 1\IH.lllllHln.
Pl'·lleHd-Pndn-RI! (, ,~!Jamnda, Vf'l'il'i,~a .. ~f\ l1 an.=wnr·in do
~f·. f-:ilt.f.!/111 r!P

''·

.,

.Pnivn;

O Sr. Presidente
llnsponrlernrn :í !.'lrnmndn nprnns :a
SI'Só Sunadot·p:;;, Nfit, 1tn ntltnf.•J'O: fitnrn ndiarln~ fli· vol.tl(iíe:::.
. Fica ig-urlilnf+Ttf•~ ndind'ft. p.n-rn ~r,znndn.-rAira a srs~fín Sfl-

.

' '.

rrnln r:onvri!JIIda pm•n hn.il'. visl.o niio lwwr· fltlrr!CT'ú pm•n <lrdi·
bhl'ttr.
.
Pnr·n or·<lem rio dia dn snssiio pnlili"n. llr!si~no:

•'

·

•'

Vol.noão. r!m 2' disf'.n;o,.ijo, ri<~ pro,ierl.o do Rcnndo n. 12,
de 1!1011, fJtli' rlelerrninn. rtunes ~~~ mntr.rín.~ qun d.r•vcrn RfJL'

~~x.igidn~

pnrn. a rnnl.l'irlllln dn:-i

''

n~enJ.aR :::nperiorr.."~ i'l1~ ·flnsinn
rfe {UN/i'II(~I,'IÍfJ f'HIJlif:a);

.(f.'flr/1. )illff'f!f.'l' Cfll/(f{II'ÚI t/0 {)O·iiiii~"ÍS.'~Ófí

. V·ol.ncfin, t"•lll :!!\ 1\i,·H'.t.l~~fío, do Pl'n.ieef.n dn ~rmarlo n. 2:1.
dn :J!IOi. que ma11rln applit,nr· an;; in;;l.ii.IIIO• dn rnsino ~"ll"rior•,

<'flll,ip.ru•ado~. n rlispoilto ·no nl't. Hl~ <ln Corli;;r, "')" in;;lil.nlo~
nfl'i(dt~n~ dn f•ni·dno ::;upeL'itH' f.~ :-l:l!r.undnrit1 (rmu 2Jfii'Cr.r); NJ"II·

lrorio da um,,.,;,v,,·,io r/1:
Yol.n~.iio, Nn

fu,.,t'rJII~f'in

P111Jli,:a):

2' di;;üus;;ão. do Jlt'fl,irdn do R.:mnrh

.".....•..
.

.

"

'.'

-~·

...""

•'

ri J,
dn HlOS. quo l'üOI'gnnizn. n ~n~·ino :-;upr~l·inL' n ;o~ceunrlaJ•ià'. dan ..
do-lhe nH rnoldl'> univet•;;it.nt·i•B (r:nm par,•or.'t" r.o·ntrm·iu rlrl

Com.mi.'lstio dt!

Jnslrur.~~~io

11,

Pulll-ica;':

Votar;ii''· ·rm 2" rJisetr'·'ão. da rroposir;~o rln Camnra do~
Dcrnrlndos n . .'tiõ", de !$08. aulot·i~anclo o Go\'crno a vnlidar os

..
•

.· ·....

T-:-r~·~·~· ,~-~~f. ~.

: :_

,:

•·•

\lo"

1

fr'l

'1

•'

""

~ --'~ ~~·:•~.> .~.:~:.~~'~2Lt2:~::i:i~ :.~ '- :.. ~ ···-'·' •" -
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1'•fl,•,,.
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1

'

ANNAF.R DO 'Rr.NAno

G

cxnrnes prc~.l.ados no Scminnrio r.lo S. ,José, desta Capital, pelo
eidnrlfío Anf.rrQ Olympio de Rirpwira (r:om 11arecnr contra.rio
. ria .cornm.is&io de Iuslriii!Çiio t•u!JliNI);
Votn~fío, rm 2' discnssiin, rln Jli'OJ)o;;j~.iio da Cnmnra. dos
Dcpulnrlo;; n, nn, rir :!flOR~ qur :nrlm·izn o Govcmo n nomenr··
junto :í E;;r,oln rJc J~ngonhnl'in rio ·Porlo AJ,,gr•e, o l'iHcnl insl.i1.uirlo poln Codig·o dns Dispo,.i!;ftcs comnmns :'ts Jnsl.if.u,i,.:neH
do En;;inQ Suprt·ior· (r:mn parr!r:Cr "outrario rln Co'lll:m:is.~úo da
fnsl'''w~,,;o l'niJlica).

17" SESSÃO, EM !H DE MATO DFl Hllfi

A' ·I lwrn dn l.nr·rlr. nhr·.r.-w n ·srssrw, n qnc eoneorr'l)m os
Srs. .f'inlreir·o Mnelrndn, Pedro Bm•gos, ,\lcl.oll(t, Ht•r•eilio
I.m, Onlli'inl Rnlgmln, Silvr.rio ~rr•y, Lnnl'O SorJr•1l, Arllriu·
Lnmos, Cosl.n HorJr·i~:ung,, Mmrdes do Mmcirln., .Tostí Enwbio,
]Jil'P~ Jl'or·r·eir·n, fli!Jnir•o
Som~a. '\Vnll'r•ndo LP:-~1.

Gon(.:.al,•ns, 1\nffinio df! Somm, Bloy d1!
Onilllür'IIW Cirnrpo~ ..roãn. Luit. AIYr·~.
Monl.nir·n, :\rrf(nslo de VnHe<lllllt!llos. Bnr.rrn rl.c

Jlenr:r·r·riinn
J>niva. Adolplrn Grll·dn, Oorrz·ngn :f'nymr. Lt!npnlr!n dr. Bnllrür.s.
:ro,,,; Mnl'linlro. Alt!lll'lll' nrrim:ll'fit>~, GerrrJ•oso Mlir•qrws, Vit'lal
Jinllr<lH, Altdrrn Hnpl.isl.n n- \'idol'ino ~lorrlnir•o (:JO),
Dnixnm tio cnmpnrrert· t•orn tlllll$n ,iusl.il'ienrln os Srs, p,,.
reirn .Lohrr, Lopes <::onr;:rlw·~. lnrlin tio Br·n.ziJ, Ahdi•ns Nows,
'L'hornnz Meio i~'. .J(Jfto Lyr·n, Epil.:wio Pnsson, l1ilwir·o tle Bril to,
Hnyrmrurlo do J\fir•nndn, nomrs lliheiro, Riqrwim rJ,. Mcw~il!s,
Jlny Bnr·hnsa. Lniz Vinnnn •• ln;-.,; Mm·rlr!llint), Dornirrgos Vicl!nl.u,
Nilo Pl'!:arrlrn, J\1·ieo Coullro, All\illrlo Grrnnnbnrn. Sr\ 1?1'11ir••,,
li'rnrwist·o R:rllo;;, Bt•J•ua.rdo ~lurrl.t•iro, Fr•aneiSIJO GJ)'cerio, Alfredo .l•~llis, Lt!npnldo •lo HnlhtiPs, A. Azr•r·rdo e ,Tonquim A.!-

SU!llJH;iic• \!!fi) .

. .E' lirln,

aet.a da

Jl05I:J 1'111
sc·::.~·fin nlliC~rior·.

rliHI!IIRRiiO

!!,

sr.rn dóhnl.o,

OPl)I'OVàda a

O Sr. 1" Secretario ri:\ ennl.a do scgninl.c
EXPEDriTIN'I'E
flfficios:
Um do Sr•. Prcsirlnnl•~ rio l~sl.nrln rio Pnmn{i, ngr:ir!r.cendo .
n r.nrnmunicn,;iio do Scnndo de ler sido clciln il sua ~lesn. Inteirado.
·
·
Outro do Sr. Presidente do Estado elo Espirita Snnto, fn·
zendo identico ng~ndecimonto. - Inteirado.

•'

1 •'

0

•• '··< . ;~· '
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Tclcgrnmmo. do Sr. Tilmreio nonr;nlvcs. Presidcnl.e (Jo.
J.egisln:l.iv!l do EsLaao do C<J:<rú, communicnndo a
insl.nllnçfio dos J.rabn·lllos le~,;islnl.ivns, cm sessãn cxtrnorrlinnr·in, ,
eouvoend:t pelo l'l'nsiden1n dn Esl.ndo. - lnl.cirndo.
'
O Sr. 2" Secretario denJam que niío lm Imrr.ceres.
O Sr. João Luiz Alves - St·. Pt·esidcnl.c, na nuscncia do
:::r. Bcrnm•do .Monl.eit•o, Pr·esirlcnl.c dn. Commie.~fio de Poderes.
o de ne<!ür·rlo eom elle, venho pedir• o. V. :J~x. que se dig'ne dar·
subsl.il.uf;, an Sr. Sonmlrll' Luiz Viannn, mcnrlwn ria mesma
.Conuni~·sfio, que se an1senloll dcsl.o. Cnpil.nl.
·
.. O Sr. Presidente- Nomeio pnra subsl.il.uir o Sr. Senador
Luiz Vianna. na Comnüssão de Poderes, o Rr. SrJI!adot• VieLa·
rino ~lnnl.rJii'O.
!As~·emhlé:t

OfiDEM DO DTA
O Sr. Presidente- r.AlnsLn n ordem do din' exclnsiYnmenlr.
rle vnLn<;ür.s r. não hn J!Ulllet•o para rl'l'ecl.unl·as.

Vn11, JIOiR, Jnvautn1· a sessrlO·, ndinndo pn.!'a nmnnhã a ses- .
fifio seer·nta., tnnvoendn pnm hn,ir!, afim de o Srnndo d'eliheraJ'
oobre ado., do Gnvr•r·no J'<!I'<'J'eJli.<•R ao Corpo Diplomnl.ico.

Pam. Ol'ri<'ln riu din da. puhlien dPsigno:
Vol.nção, r.m 2" rlise.m.siio. do pro,ieel.ç1 do Sr.undo n. :12,
de ·lüllO. qur. deLm•mina. quar.s ns mal.r!l'JnS CJll<J dtwem RN'
r.xip;idu., p:ll'n. <1 nml.t·i.,ula nus nHeolas l:•nreriores dr• ensino
:(eom Jlllrr"'"~" "oul'rrn•io do. Cmnm.i.~.wn dr: hmlrur:("in /'uliliclt):
Vol.nnãn. rm 2" rlii·<·.nssãn, dn pro.ir>el<l dn Sennr]o n. ~3.
de 1no7, .'(rw rnnmln. appli.,nr· nns insl.il.nl.ns rle ensino Sllpr.rioJ•;
Of]ll ipn l'ririns, o rlisposl n no n r·l.. '107 <lo Gorl i::;o rios in~l ii•IIIOR
ofl'iriaes rln ensino SUJlrl'im· o RCIJI!lH!ario (r:nm fl"l'''""~' ~:ou
trarin da Cnnnu:iR.wio rir: lnR/rn••f."io Pu.Mil:n);
. Vol.nçiio, nm 21' difH~ns~~o, rio pro,ir•elo rln Senndn n. !'ii.

.....;·, ,,

do Hl08, que t'P·m·gnnizn n Pnsinn :=:.r1qwr·im· r H~f~rmdnT'iO,"dfm"
do·liw nA molrJ<!~ lll!iY<H'Ril.nl'in~ (Nnn 1W1'r:t!!:'J' r:rmll'!t'l'in tin
Com.mis:wio ''" lusl1'1W("io l'u/Jlir:a);
·
.

''

•'
. : ,··.

Vnl.nr;fio, Pll! .2" rli~r.JISF·fín. ria JlrO]lnsir;fín dn r.nmnM dos
'Dnp\\J.nrlns 11. !,ti, dr IR!If!. mrlnl'izmJdn n Cinl'<'l'nn li validm· os
r.rxnmns

]We~t:ulo!-1

nn RPminnl'in d··

~ .. IHioit'•, dP~In

J;npilul, pnln
cidadão Ani.<'!'O Olympio rln f;if]JHJir•a (r:nm. 1liii'P.CI't' l!li'llll'll!'in tia
rln Cnmmi.ç.wío 1/u /u.v/'rllt'('tio l'ublil:!t:•;
Vol.n(~_ão, rm 2" diSf\USR~o, rln rwopo~-·il.;iio· dn f.:amurn elos
Dr.putndos n. no, rir. LRflS. (fllr. 'llllifll'izn. o Governo n. nomear.

·'

,·.

;.

'..

·"

''

,iünlo :í Escnln di' Engenlmria de Porl.n AlegJ•e, o :fiscal insl.i·
.tuirltr ·pr.Jo Cndign rl'a'S Disposie.CirR nommuns ús Jnsliluicü•'S
de Eng.ino SupCJ'iOI' (l'Om 1llil'l:rr.,• cmllr!trio da Commiss<io de
Inst1'11cçüo l'ulilicn).
Levnntn·s~

·

n sessüo

·.·.

·
(L 'i

horn c

t,Q,

'

'

'.,'•
'

minutos,

'
•

'
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·~
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....

, ..

· ..

·. ~ • I , .;

•'

....· : ......' . I "'. ' .

~.·-··

.

.-:--:•··-'·•'

•'

...:. ·.

·.~.·.~;\·:

•

~ ·-

••

._..,: ..

i

r

.-\:-1~.\P.~

' . 18" SESS.\0, EM
Jlll/•:8111/~:'\1;/.\

IJO

:;11,

Jl(J

~m'X'.\00

~:; DE MAJO ng IOJrí
U/111.\NO

S,\~'l'OH,

PIIJ·:smgN'J'g ·

A' ·I IHJI'/1 da l.~u·de :dH'P-fH.• a HeHH!lo, a IJIII! enntlOJ'l'ülll os
Sr·s. i'írrlu>ir•fl Maelratlo, J•,,Jr•IJ JJrrr'P:"H, Mei.PII", Jlr•r·,ilifl .Lu~

J1eJ'I!ÍI'H J~oho, .Lnpmo~ UOII!;nlvt•s, fiahJ.•jt!l Snh;ndo
Sil\'el'il.;
No r·~·. J.:lll!'n 8odJ•tí, ;\J•tltuJ.' .LtJmos, Pir·of-1 Ji't•J,.l'fJir·:Í., Jlihe.iJ•o
Gou~~:dn•H, 'rlnHnuz .Aeeinly,_ Anl.oniu do Souza, ,·Jo:lo .L~'I'II,
J~Joy dt~ Knuza, \V:di'J•oflll Lt•ul, Huym1111rlo di! !\liJ'nlldu, SiquBÍI'H dP J\·J,_!JICZeB, <Juilllfii'II'H.' Campos. J.)omingn~
VicPntP,
.Tulii'r Lui~ ,\IVI'S, llnr·rrar·tlirrll ~lorrl.eir•o, AuguHto ti•·· VaHt'.OIIi:I'IJus, Huono lh• Pn ivn, flon~ngu ;Jnyme, ]~eopoldo de Uu/IJ,jus,
Alt!rwnr· l.iuirnar·:i .. ~, U••rrt•r•oso Mar'IJLll.!,, P Vida I llnmo~ (:III) •.

IJt•Lxnm de~ c~nmp:ll'~<en!' t~nm I!:IWHI ,iustil'inlldu os 81•s.
Jndin dn Br·nzil, Costa llodl'i,;nes, M1!111les dn Alrneidn .lus•í
.l~ll:t.t~hin,_ Al.uliu:-; NnvnH, ~~~pil.ni!in .PI'H~oa, llilwir·u dt~ 'Hl'iU.u,
Unrnns llihl'il'll, IIII)' Jlnl'lrosa, .Luiz Vi111111a, .IOHé J\i:ll'l!ellirrn,

Nilo l'c~(~anlw. Bl·i,~u Cnolho, Aldntlo tluaunlniJ•a, S:í J•'r•uif'CJ,
.fi'J'lllll' iHI'II ~11/11 •:-:, I.lt•J'tl:ll'du ~I 011 L1.•i r• o, Jo'r·anei~tw UJy,!er•iu.,

Adolplru Gor·du,. ;\1/'r••!rlo IWis, A. Awr.•ml11, .lus•í Alur·l.irrlro,
Al11l1111 Bnpli.,l.n, ,ln:rquirrr As;nrnp~lin e \'ielur•in11 Mnnll'iró
(::'fi).

E' poi-ll a c•lll disc~nl'l.':l~n 1\ ~~!III t.lc:!l_llltt•, IIPJH'ovrHiu n uda
fia. !"1 1 S~fio' UJIJ(•J•it.l/',
'
•· , . . ,I

0 Sr. 1" Socretario d:í 1!11111 :r dn

~Pguinl.n

EXPl~DlENT.E

rJ,,

Ol'fieio do Kr•, Gm·•·r·rradnl' dn .l~sl.nrlo
Snnl.n Cnllrnr•inn.
a~J·adc•i~t'tldo n ellllllllllllic•a\:iio dia c•lt•i~.:~o dn Mm.:n .do Senado •

....:. lnl."•ir·udn .
.,'l'l'!c"•g-J':JIIIIlHI dn 81·. ~''Tlílt.loJ' .·lonquim .:\~fo;UJnp~:fin, do l.llOI'
S1~gt1inte:

·

.

«Exrnn. ~~· . .Pt'l 1 :-õit.lnul.t~ ~~~nntlo -

. sl"•·'~'~l'll:Hltl.

J11 1f:fl

r.

Ex.

.PI'i\':HIO c~ompÚJ'nnr.•r• ses-:lt(II\1:-IPIII-ilf' t'J!,l'l'!l{in t~OI'pot•ncão. IÚÍ-

nlla J'clinuwin di-' ~PII:uloJ' .E~I.adn Bio t31'nlldP filo Sul o apJ'Il"''ilandn "Pf"ll'lllnid111J,. arfir'r11n minhas rnnis \'ÍI"ns lronwnng~_,n~- dt' l't'~pl!i/l) ·~ l'c.•l·nnlwc•inwnlo a V •.Ex., nn Snn111do e ao
••i~.~i!nJ·adn IJllt' 111r• di:-;/ in~:nill N.llll ~ua hnlli'O::ia. eonfianc:.n jlUI':t
(lf'l' li Pilt' I no I' lc•\·:H )!) ~~a I'J-;'1),~ n Jll'l't'llt'hinwnl.o íla. Wl·A'rt.. ·

111 (.t 1Ü1il do: pt·nvit.lc~nc: iü-~t.' "Jitll'a

O Sr. 2" Secretario ""•·lnm •lU•~ i1:in·hn' pnl'e,•er•r.s. ,

011DF:" DO DIA

O Sr. Presidente - A Ol'clern do uin. r.onsln exclusivnmcnt.e
de vo1nt0'''· :\i'to 1111 uumel'o pn1·~ efJ'cclunl-us. Em vista d'i~SO•

·~~

'

I

~• • • ~I''

"

'1

,

,•

I:. .

• ,

'''•' •'

-• ~ . ..:·~·

l:,.:,• •>'

~.

'

~'·,

'~·

•

··'

'·

~ 1 ' ' ..,,

' _..~ ·~ I •

\'tttr \r~,·ntlft~l'l' H. ~'·'::;:~;;i o, ndinndn ]tm•n nmnnlt:i n :O:t.':í:-';iu ~•!t'l'da;

/

..

t·,~nli~ill.'-~e IJU.i•~.
l':~r·a ur•tli.'itr dtt din. da :o;(•:-;.~iio

qnn dP\'in

Jllthli,•a. d••:-;it;nn:
Vnt:.H.~:iu. PHI !!" diserL"'s~u. do- pr·o,it.'t~l.u dü Souado 11. 1.:!;
~~~~ 1!1110, flUI' dder·nrin·:r qnafJ~· ns rnntt'r.•ias qun devern ~•'L'
cXil!'idlt't!l'i pur•a a rnatr·il'llla. duH t'.•wnlns :.~upel'ior·es do ,_!IISÍtll.t

dr: }IIS(I'/ft'!'liO Publico);
Ynl.:u;fio, 1.'111 '!a dit1etr:-:Hüu. dr1 pl'o,if'du do· 81!rtadu 11. :!:'1,
'dt~ 1!1111, f(llt~ IIJUIIriH npplit'nr· UH:f inslitulo.·;- dr~ en:-;ino Hllperjur·,
l!<f!lipar·wiu>, u ri•ispr"l•.o 111.1 :11'1, 1117 rio r;r.rdi~o dos irrsl.itulos

·(r.'U/11. 1lfii'CI'I!I' r:UII/I'rtl'io rio nrJmuti.'t'StÍI.I

Ol'l'it•i!ti!S

dr_'

PJJ...;ÍIIU ~UJWI'iUI' I\ ~f.~I~H!Hitu•io

(t:OIII JWI't!C:CJ' t:OU-

11'11/'io do ('orlluti~stin d•: /uslrtt.e~•liu l'i!IJlica;·;
·
Yotnt~iio, ~~111 :1'' di...:eu~s;iu, do f.ll'fl,il~l.'l.n dt:t Senndo n. !jJ;

d~~

I t!IIK, tJlH! I'PUI'!fHilizn o

"n~inu :-:ii.IJ'-H~r.·ior.· t• .>;ei!UIHliaJ'ÍO,

dou-

·tlo-1111! u..;; urnldr!s ·nui\·pr•.•dtar·ins (f'um JJfll'('f!l!l' t:Ou/J•w·iu rJ'a
CommiSb't."iu tlt• Jusfi'IU.~~·tiu /'llúlictt);
Vof;nl.'i1o. L'IJI '!u düwu~.o;:il', da pr·'npo::;il:~o da Cuuwra do~
])Ppnl.mlo~ n, ·'t!i, de -I.H!IH, arrLorizuwJP u f_:overüo a vnlidüt• os
cxarrw:; ptu:-;tado:-~ no ~elllinu'l'in d1~ S. JuSl~, dt!Sia •Cu.píl.al, pelo
eidtr·r.lno Arrlr•r·o Olyrnpio dr.• f:;iqur•inr (eom "''"':cr.1' contrario

i/u Co11t111i.mio 1/c ftt.l'/t'llcçiio l'u/tlir<u);
VoiJ;r:l.:.~o. errr, :!.:' di~eus~fiu, r.! a p!'OfiO."'i~.;;io da 'IJanJat·;r. du:-1
])eputmlos u. 00, de IB!.lA. flll!! ~n1Lor.•iza o Uover·uo a uomr~iU';
,iurrl.o ;'r E~eola ri•: l•:rr~errlr:rt·ia de ./'ol'lfl ,\lnf'r·e, o fioetrl insl.ii.trídn pelo Cndi;;o rla."' .IJi~pn,.:if.:lie::; COIIJJIHtll~ ;is hr:;LiLuições
f.!,~ J~u::;irw KttpPI'Üii' (,~um J'W't:ct.'l' coufrariu da Uummiss(iu d,:
/nslrrtc~<tio
f•,tblico.y;
'

.

:.!" -1./i.o;eus:;:io d ..~. Jll'upn~i(:iin riu CiiiiJíl)'fl. do::;: J)cpul.ndos nu ..
mel'o lo~. diJ ·1!!111.1, l'aeulluudo aos :rlumuos qr.w rrn>• l':reulda<lr•H t.l1• trrodirdua irrirdar·:~.rn St.'U~ r:sl.urlos pr!lns l'egulamentos
illtl.erjoJ·es ao~ :.wl.nru.·~ l'f!{tliímJ•, rnu·u. ].ur·rrdmu:.ãn do em·.s:o mc-

dii!O, o:s

t•XnJJit~~ !ln~

r·,adoit·a-: du· eliuicn pelo rcgultn,ment.o dr:.

;!ri dB nu/.1/IJI'fl rh~ I HH.J. rnnnticln a dli~pentia dn. cJi:o~posi,~.ão do
al't.: GGt do ·"'"JI'CI.o n; !1. :111. (cum pw·c~r:r contrario da Comnd.~·.~;tio dt~-lusfrtu:~·rio /'uh{i(·a·~;

f:nul.irru:r~ão (ir:r :1" di;nrssão da prO]lOSiçfio da ü:rmar:r. ·dOs
Dt•pr.rl.:rdo~ n. k I, dr• I!JJ .\. "orrr:r!dew~o :r o eonset'l'tuJot• de linlr:rs da F:sl r•;rrl:r d•! Fr•r·r·o r:eull':rl do Dt·:r~il .rosrí AIYes Ft.'I'J'Pil'a LU/I iiiHHI d1: 1ieer11:a (eum pw·ceet' (cl'coravcl rhr~ Counn'isstio (/t,• fr'illffll!'li.S~-;

-J.n lfi:-5t!lt."i::iiio du pr·n,lt~!:lo.tln Renudo 11. :;, clt~ ·I.!Hü, }li'OJ'ileantlo nt·~ :11. dt! dPZI.I/Ilht•o dt• i~l.lti f) pl'a%0 par•n. I) L'I~Sgal,o dns
t.liUJH'f•stinws a que Hf! r•,\fert~ -~n lf'Í n. :.!. G~~j. dP ;.!.~ dt! ar.;·ostn
(lil fOI.\. e dnndo oul.r·a:; pr·oyidt!rrdas ("({Nceido JWltJ Sr•, JUtiu

LUI'll).

.

.'

Levnnla-se a ôessiio ti l

hOl'tl

e t,O minutos.

·.•.

•

~85

ANNAES DO SENADO · •

A' I IHII'a d!1. /,:ll.'d~: tdll'e-o...;n a :it!HH~.IJ a quo eoueni'L'eJII os St·s.
l'inll;•ii'O i\lat:llilllo, l'•:dm .llon.;ns, Mul.nllu, Hel'l'·ilio J.u~ • .Per·uiJ'H Lohn, LoprJH Gruu:alvns, C:nl.wiol ~nlg·n·dl\ Hilvtwio Nery,
Lt~ur·o Hnd•l't\ Ar·l.lrw· Lr!lllltH, Mtmdus do .t\l1110ida, ;Just'l J~u ...
zdlin, .l'ir't!S FBI'J'nira, llilwÍI'O Gnrtt.;.alvoH, J\IJI.nnio do SonZ~l,
,Jufi11 L,l"l'a, J~luy do H1111~n. ·wnll'l'l!do Lual, Jln.ynJundo dn Mil';lllllrt, RiqtJilÍI'a do 1\lonnw.~. fl11illu!I'IIIIJ CwntHlH, lluy .BnJ•bosn,
DrtlllÍIIg·n:-;· Vinonl.o, ,Jo~o Lllii'. Alvn:-;, HIH'IHtl'dinu 1\lontoil'O·,
.l~~l'ic~n Cuull11.1, .Au,;IJHI.u dfl Vaseollf!ello."!, H:'t. .l.•'rni•I'P, Hueno do
l'niva, JIIJI'IHII'do ~Jonl.nil'll, Golllollg:t .lifyn11:, :JuH(: ~Jnrl.in'ho,
Alt~IW/11' Unilllll-l'fimo~, nl!li!!I'IISU fiiiii'I/IWH, Vidul .lllllliO~, AIJd,Oll
IJapli~J.u n l'it:I.UJ'illll J\111/il.l!il'u (:17).

'l I,\

IJI'ix:1111 dn ~~tllllpar·t~t:nr· ewn e11t1sn. .ÍliHLil'ieadu. uH SL's •.
Jndiu d11 liJ'IIZil, l:11~l.n. JilldJ'il'lll's, Jlhrl.iHH NnVIJH, 'l'liomnJI

At·r~ioly,

Jt~pilnl'iu PP:-;snn, lliiH~il'll dP Hl'il.to, Uu111nH lliiHIÍL'O,
Vi:llltlil, .lnst'• ~lill.'t>PIIitlll, Nil11 Pnt.litl\1111, 1\lt•.ind11 f:.uana.lt:ll'/1, /o't'ntlr~isi'o :--ini/Ps, Ft'BIIi'Íst•n Ulyct\I'Ín, Adulpl111 Uonlo,
Ali't'edn ElliH, Le11puld11 d•~ IJulli•ít•s ·~A. ,\wJ'''"" (I 'I),
E' liriH, pu:-;la 1'111 disi~lt~·~:in P, su1n del.mle, tqt•Jlt'uvuda u,
Ltri~

ael.il da

:->t~S:"iiÍil :til It'I'ÍIII',

'

O S1·. i" SuGrotario tl•.'t'I:II'H 1/lle nfio l1a expedieul.u,,

O Sr. 2" Socrotario pr•wed•• ü l•~iLUI'IL du ocguinto
PAll!CCEil

N. :11. -- HJ I r,

(EiaiçiiiY de

Alay~11s)

A Commi~sfl.o d•' Pndi'I'I'H, l1:11do de lixumium· o pleito eleiIOI'al dt• :lll de ,iatll'il'll, IIII Esl;ulu dll ,\(:ll;óu•s, piil'll" l't:llOVUCÜO
do lel'~O do ~>'lllldu, d••eidiu pi'lliinliun.J'JIIulll.u quu ut·am nullos
e insub~iSI.l'llies lllllilliH flti •dipilllllllH 1(110 Jlio J'UJ'IIIJI (JI'CMOlllOS,'
c.on·fl't·idn~, ,.m Yirl.udt~ de t\llplieata. 4h.l ,iunl.as aiJUl'tulora:s, ·aos
:'irs. Drs. ~lauoel CGcnwulitto do Monto c Mauocl do ;\m\UjO

Gôcs.

'.Poudo e1n vi~la. o uwppa tit~ganiimdo ·pda ~ec.rel.uria üo
Sunudo, de at't't\t'liO com ~~~ aut!Jcnl.icas com ns q.u.aes a. Commi~são o ~onferiu, verificamos o scguittlo resultado eloiloral:1
Volos

Clew~nti!l~'

<.lo ~lonle ......... , • , ,

..U:aUJO GO,ê:S •••• ••-•..•'• •-·~•-•.• •.•.••.• •.•.

••
'

6.630
6,.336

1!;111 soparado 1

176 ,,
2'11 ··-

'

(·

SllSS,\0 EM

Jugo,

2G DE )[.\10 DE iD15

Dusl.o J'u:-;ulL:u.lo, pnJ•t\111, duvetH :-iPI' dr'.':leonl.ndtlS desde
pt~lo t!llt\ ao r_lt.~aJILe dir·:'t a UnllliiiÍ::iSiiU, o~ \'Otos do mu ..

nieipiu dn Pnr·nllyiJII, l.llll', 1111 l'rd'r~J·ido IIHipp:l, l'ignl':llll sult n.
r·rlllt'it~n. duqttt~lle 1111111ir~ipirJ r~ soh ii dn 111\Jili!:lpll du Euei~·J\!s
~litltll, IJUI! (~

J\!-!Hiln, o

u

IIH.'SIIID IIJiltJir~ipio

restiiLudo,

da l'nr·aJJyJJll,

•Sr!~.nmdo u lllllppa, :::Wlll

das duplientu~. ,; u seguitllc:

JH'e.iulg·HIIJeltLu

Vulml

ti. ~H:J
li.OHII

l:iiJIIIIJUI.illu du lllo11Le ...•.•••••.••

Ar·mJ,io

.A

Gt'u~s ••••••••

, .••.••••••.

CoJrJIIIÍH:-ilin ottvitl r1...;

i11tnt·t~.;,;:411rlns llfl

J·:m :wpnnuln
170

plnil.r1

!!.7
r~

t)studou

euirhulo,:llnunl.l! lodos os papuis l!iidl.ot'llllH quu llle l'tÚ'u.111 pra.
~Uilf:UH

'J.'undo 1J lllliii.Jidalo l\lulllu HIIHI.UIIf.odu 11 Uw~e, IIIÍIÍH Í!'l'~
eusnvef, dt! que :;iio 1111llas ns nleiçiíu.~ ,reuli.z·ml;u; flUI'nllLB rne~ns lli.IIIHf,itllifliiH !ln IIIUilll dÍVIJI'HII lfu fll'fJH~npJ,o JII)IH IIJÍ, thOSU
.1:0111 qtw I'.ÚIIt~or·rlorr u tunrlida'lo U1'tns ~~ a filiO 11iiu prjdo a

l!OIIIIIIi:-i~no r·,•eltSitt' O l-11'11 H:i:-il!lll.i!IIOIII.u,
P·.·d.tidlltl
I!SI.a
Oll.lt
prilltnit•o log-nr· a or',L;'Illli'l.llf~~i'll rln.'i rrll~s;~·:-; _1d1dLnr·a.us.
'1'1~1111.1 ...; !!1111111 U:-i:-il'IIL:tdtl 1!111.' :l'i l'lt)JI!.:III.'S I.'l'il]tt.itr.Ja:=; ]lf!l.'ílnlo

Jrll~sus ~~rt;in P'''''~u~:-io "'~. nnrn.'~;H::io n!io ohPr.leecn il'':-i pr:eeeH.os
duH nrl:-:. Iii n Iiii dn 11!1 ldl~d.llt.'id, sno tttilln:-:h r~1111tu aiJ.t~ .:'iOHl'"

fll'e llil dPr~idido

0

Krmmln.

1\inda lllf)SJnu, por·t'•tll, fl!ll' l••ga1•;-; H."i tlll! ... iiS, pudt•ttt as eleições sm· nullns ou a.nnu!ln\'lds fll!lo Hr_•nndo, H( oeeot·r·crem
J'i'UllfiiJH UUtl'liR llÍI'I!UIIISI.IIIWÍiiH I.JIIIl iiH f'llfi!IÍJ"'III r.Je lli.V~i'ÍcJÍCaS

ou illngaus.

l'!'tf.lo airula Ul~eor·t·eJ.'

;1

exisLPtJeia de duplii:Hln:;. ou por.

OI'ÍgÍIIiii'ÍII dupl ical.a !lo mest1~ ou pol' dupl i·c;tla de ada~. ~tlffi·
]H'ÍrlcJo IIli prÍirii\Íl'U llifH(I 1\XiUIIÍilill' il legalidade das lnC9US ()

Sf!gumlo, qunes ~~~ ael.as q11e tosllJJJIUHIHitn el9içõc1:i vcrda~
d!\ Í 1'11,~.
.
1
Ene:u•emo;o'i as o!eit;óL·s tlu J\Jugoas :;oh tor.I0:5 esses ns...

llo

pec~os.:

I

Temos corno nullns n" "l"i!;.;,,,H, JIOI' nullidadc da ncmea•
r;úo das IMesas, nos 'sc;;11iulcs rnunicipios:
•.\lO(IflliS

Os Hlf,snrios f'OI'alll nonwarlo~ sem obudecet•
presm·ipln na lr!i " s"rn o sorteio nos empates.
Ü l'CSUILndo et•a:

;í

.i\route.•.•• : • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Góes.' • , , •••••••••••••••• , •••.••••••.• , ,_, •••••.••., .••.••
, •

.

• • •

I • 'I

ot•dem

•

.

Horn'~ ''tllpíll~"-"'

'!

-~r

..•

a ,iuol.u. th_•,;itlill tÜJH e,_dloeuuUw-; urhili'H"

I'Ül/ll!~lltP, :-lPIII SOJ'),I!iU,

U !'esu ll.allo nl'il:

o,

(JI~H~.t;,

Volol

!ti7
·J:J.'t

,,oo•o••••oooOIOOIOIIOIOOOOOOOOoOOIOO

··································•·o••••

Mu11l.e ..

()OI'Ifl'iJU!

,\ 1wlit l'.nn:-;l.nlu n Jll'l'!:lt'tH:n !ln I ·Í tnetni.H'nH, t·wndo 11 pl't~ ..
Kid,·nl.,. n ~~·t·r·"lnr·iu !llt'lllhi'D.~ du ,j~rnJu, pm· niio lt!l't!!tl Cl.l!ll"
plll'cl'itlu u ,i11iz .41/IJtilt:lll.t• ~ u Jll'tH!III'IIIItn· tia. lll'lllillli,:n, 'J'unllo
uadn lllt'lliiJr·o dndo dotJH \'UI.o:-~. duvi11111 uppUl'PI't~r· :.!H vuln~;

riiL!'danto, :-~,·, HP ltpur·ntn :.!:.! pnr·a lutlu~ 11:-1 vu!.udu~, .-;PJIJ
1111~1\lll' t'.\plil•tu:õn dn I!HI.r·nulln t~liHOo

'l',!ndo ltn\'ido ernpnlt!H, t~iiu ~t~ I'Pr, :-.:t.IJ'I.ei,r, t~unw ~~~
1''-'"lll'ia at•./n.
I) I'PSI!illldll I'I'U:

, • , ,,

~)tlJII.t•,

o,, ••• ,

,.,·!

,
'

u.

dn

.Volul
o,.,,,.,, o.,,,,.,.,.,,,,

• • • • • • • • o ••• o

'

•••••••••••

o ••••••••

••• ,, •.

o •••••••

·I 117
I !.'.!

T~t.'OJirl/ di IIII

,\ .iuula i\i,ll'iiH!itt ''" III<'SIII'ÍIIS rl'l'e,·l ilns <' ""PPI•.::il.i!S

JW]n. nr·d,~lll ~'~''guid:t da rntat.:fw, S('Jll Hlt!:?-1110 pJ'Oeml~!l' u ~~~~·
leit.\ no~ t'lnpnlt1 ~ h:\\·idos.

O I'<'Snlla<hl t.'l':t:
"'nnl••
c:~~~(~~.

••
•

o •• o •• o •

•••••••••

Vulu•

o •• o "

'

••••••••••••••

•••••• o •••••••••

'

'

•

'

••••••••••

'

•

••••••••••••••••••

. JOii
I.:I

L'i1JIOÔI'<I

() ··nndi<lal•i :llonl•• C<llliNin a l··~il imidad•• da <H'g:tni~ac~•'

tln~ nwsa:-o. 111Wtlllf' os tYI'fi!•.iü:-; dt' indicaçi\o liL~ m~~~:n•illto nfin
t)lH'dl'l't"I'Hnl :h~ fll'f\~t~I'ÍipeÕl':o:; lt~g'i.le~ L' lHH' tHlfl'OS motiVO~,
Pl·,w~íl<' a~urlla a.Jlcgaci\o, p.•Jo que >iio nullag as elei~õo:<

cujt"•

l't~sultmlo

(11 1( 0,~

era:

1

Jlonl"

0

o o 0

0

0

0

o o 0

0

0

o 1 'o

o

t

o t

O

o o o o o o

o o o o O o t

O

o o o o O o o o o O I

···o·•······o·•················-··-···············

:l$

:'\<'511' mnnil'i·\iio lia duplienl.n de• adas :l'uyopw•i:< :ttl canrlidalo l\lnnt,•. lN n:<, pm,im, nullns, JHWIJ\\i'' fOI'mn as me>ll'
cun~f.il.uidu; "''l' l'idadiios cuja nomeaoüo para mc::~arios uüo

''

.

., .

,·',,..;..v-~-

.a •• ~ ... ,.,,,.J .... ' .

•

·""

"""'"'•··~·-·~•*•

-~

-'

'·••,' ........

~~*···•--

, ........

·~

'

consl.a da uniea rwl.a de or:gnnizacfio tln me::;a~, enviada ao Seundo, assim eorno ri. Cnrnar·n dn:-; UPpttl.ados, que JlOl' lal motivo LaniiJrJIII unuullou ati r·eJ'ul'ida.~ duplieaLuti,
!•ellrH.Io

:\ rud.a ·11~11 r~onsi,t.;na a vrdm:-~o ~udn. Hus lllt~Hat•ios P apr•naN
!IIII! ·J'or·nrn « r~orrsidPt'ndoH nJ'I'nel.ivns o 1''. :1",
n i" n.ai:;
VOI.nrloR », flf!lldll qUI! I:IJIIlft lan:; l'igUI'UIIl flS fiiiU lllL IIJ'tiOIII rio

r,"

dir.

notllfl~ ·~nn 11 I", .:.!", :1", /r" n !i".
Nlio llouvn Hll'l'toiu. :\. nrrllirlndr~ (, HeJJJI.•IIrurrtn !'r qun rH'·IJIII'I'II 1111 1111111ieiupiu rJ, 'J'I'IIipr'l, JH~dithl pelo eandiduto MunLe,

ourttiHJI'Ill;ãrr dos

'I!Oinft

VUI'OITIDA,

A
~lon l.e

Góos

VULUI)i1o Olrl

Puuodo Jui:

........................................... '
••••••••• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••

O•.

o o • • • • • o ••••

O•

Vol.oii
37G
128

o

P ias,çt!/m.vs 1í.
1\ ,junta t!Pnlul'llll rrrPHnr·ios td'J'nel.ivm:; n.-; ei11en rnni~ voluiloR n strppiPIII.I'H os derrrrr.iR, con/,/'IL o pr'I.H.miLo do ~ :!", do

"

111'1.. lili da IIli olnil.oml.
0 l'CSUII.atJu 01'11:

Votos
.1\lonl.o o o o • •
Gôes .. o o o • •

•

74
50

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

Pirttnlw.ç
• lncur·I'IJ n OJ.•gani1.1Uiiío no mcsrnisHimo vicio das de Pc-

nmlo o rJn 'rNiipü,
O rcsull.udo ora:

Votos
Gúos ....
1\IonLo

o • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • o • • • •

104

,1 • • . • • • • 0 • • • • • • • • • • o• • • • • o • • • • • • • • • o . o • • • • • • • ,

D3

Po·rto Cal
A collocariiíO dos mesa!'ios efl'ecl.ivos c supplenLes se fez
arhilmriamonlc, pois que a acl.a não diz como foi feita, nem
moneiona a volacão obtida por cada um.
· Devendo ler havido empate, não houve sorteio.
O resultado era:
Votos
Gócs ............................................. , , . . . . f37
1\IonLo ...
11·!:
o . o,· o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . .

.Vol, 11

l'l

'·

290
Porto do Gul!cuiu

hwot'l'" n orgauizu•;iw 11U Hwsma 11UIIidade das do Peucdo e de 'l'raipú.
0 l'l!SUI ~UUU UI'U:
VaLas
1\olonLo ............. , ................ , . • . . . . . . . . • . . .
Gúos ................................•.............. ~

12G
45

San/a J,uzia. elo No1'lc

UomrmJ'o~oJn quai,J'O uwsat•ios, que diw 20 vot.os p!U'!L enda
sre~iío. Ha oil.u umpnLcs, mas 11 ,iunl.n aThil.rarinmeni.J~ lie~ido

dn

~ollo~tu;ilo

imlopendun'l.e de surt.eio c sem obedecet·
lei.
O resuiLado em:

(L

ordem

!

)JI'l'S~l'ipi.a 'IIII

Gúes ................................. ·-· ..... 1........

l\luuLo . , ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... .

S, .J fi SI! da

Voto•

203
i 79

},O.(/ C

Os Io nwmbl'OH dn .iunL!t, sem se l'el'el'ir a empat.e e sorteio c H'-'111 'tl\.11' da neLa ennsLnrn nA vol.ncõos, eoilocum os mesarios e supplunl.es 1111 ot·tlntll en1 ·IJUe J'igumm corno vaLados..
O resultado era:
·1•1
VotaR
MOlltC

o •• o

Góes .

o o • • • • • • . • • o • • • • • • • • • o • • • • • • • • . • • • • o •-o. o·• •. o . • • •

••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••• o

••• •••

275
·lltú
"

Parahuüa

Este nmnicipio Leve nntr•J•iormcnl.r o nomo do T?nelurles
Nelle houve duplioala rlt• .iunl.us. A govcrnisLa organi- ·
mu 11s juntas eom 11 mesma nullidndc daR de Penedo o de
1~t·td pú .
A opposicionisl.u 1'r•aliznu-sc l'óra du s(•dc do municipio,
soh a Jll'csidencia de eirlarliio que nilo ern supplcnte do .Juiz
i'rJdcral, JlOllformc 111'ovm1 " JliiTILI idnLo Monte. ,,1\s elei~úes do
uma c outra das duplieal.as são, porl.uuLo, nullns, e por 'csso
motivo ,i:'L 11 Commissiin :o..< .descontou no inicio dcsto parccor,
procedimento que om ,i1:~!.ifica.
rRelcva observar .qur• a Camnra dos Deputados teve idonLico procedimento.

Malfo..

.P<io de A.s.mcar ·

Hou\'e r·0cu'sn de officios indicando mesarios, sem que os
respectivos nff'icio;; fossem rcmetl.idos no Senado, como cxigo
·n lei, pnra "'' Yeril'ienr a lt•galidadc dessa recusa. A neLa níio

'

··

'

'
SllSSÃO JlM
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iQiú

consigrm o numero rle volo8 de cutla mesari_o, nem explica o
Lia rospoctiva colluencüo como effecLJvos e supplenLes.,
O resu!Lado era:

pr·u~essu

Votoa

!Mar: to . ·-· •.••••.••.••.• ·-·.o ..• o...• o...•• ·-··· •.• •.-· ·-- •.-··
lo
o
IGóes
o-o o o

0

o

0

o o

0

·o o o•o o o•• o o o o •·•

o O•o o ,o o o o o o o o o O' o o o o o o o

313
17-

Purto de Pedras
/dórn do outros vícios constanl.cR da acta, diz ella que, na
ausencia dos supplentos do juizo federal, presi?iu a junta o
.iuiz rnuni~ipal, autoridade estadual, contra o disposto no artigo ü I e seu § J" rlu .lei eleii,oral.
O resultado era:
Voto!!

Monf.e
.Góes

o •• o •••••••••• o

• • • • • -·-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · - • •

• • o . . . . . ·-· ••• - · . . . . o • • • • o • • • • • • • · - · • • • • • • • o • • • • - • • • o · - ·

112

o

Traiy
Neste município houve duplicata de juntas organizadoras
de mesas.
Sobre a .iunt.a opposicionist.a, cuja legitimidade contesta,
diz o candidato Monte, depois de apontar outras irregluaridades:
., Do exame. da acta rios l.rahalhos da junta organizadora,
,iú inicial c irrcmcdiavclrnente nulla, se verifica que as mesas
dclla surgidas Juram crmstUuidas por m.odo di·ver.~o do prescripto na lei, o que, c:c-vi do art. H6, 1", da lei eleitoral torna
nu lias as eleições perante elias realizadas. •
E accrescenta:
«Assim diz a neta que, tendo comparecido quat.ro membros da commissão de alistamento, «recebidos c apurados os
votos para a. .J• secç11o, {oram 'IJOtarlos >••• e d:í o nome de 10
eleit.oros, declarando em seguida «sendo eleitos membros effectivos F. F. .F. F. c F .. 1", 3", 5", 7" e' 9" mais votado.~ e
supp!cntes F. F. F. F. o F., 2", -1", G". 8" e 10" votados. , . •
.PoJo que conclue o oanclidnto Montn:
«Das d•Jas uma: ou não se fez a eleição c foram escolhidos a dedo os mesarios ou cada membro da junta em vez
de dous votos teve direil.o a quatro ou cinco.>.
·«Nu lias são, pois, as eleições perante taes mesas realizadas.>.
· E' procedente a arguição que, aliás, como vimos se applica a outros municípios.
.
E', por•\m, igualmente nulla a organização de mesas feita
pela junta governista, ~uja act.a não menciona o numero <Ir.
votos obtidos por cada mesario. nem diz se foi observada a
interpelaoão prescripta pela lei, parecendo rrue os mesnrios
e SUJ?Plentes J'oram t.a.rnlmm nscolhidos a dedo.
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A esLns consiclet'UI)Õcs suhmul.J.cu-se a Gamara dos Deputados, annu\Jando as duplicatas ~;ovot•uislas o apurando as
outras. J>J•e\'ol'irnos adopt:u· o alvitre, mais J'undado, de dcsJlrezur J.odus.
O resultado, segundo u IIIU.JlJJU, era:
Vototl
1\'lonto .............................

Góes

,o•·····•·o•o•••o••···

.............................................. o

•• o

•••.•

30ü

Híü

II
DUPr..IGA'I'AS DI~ I~LgiÇÚBS

,

.T(t disst!lllos o neee:·Hini'Ío HOIJJ'I! aH duplicatas de ulelr;4jes

·'

Ol'illndas do uuplioatus d1J nonwauíto do mosu~.
llonve, llliT'IliTJ, du.plicn!,ns de· o!ei!:ües, ellÜlOJ'I\ nli.o iln.in.
rlnplieata de nwsas .. Tsso R" deu nos municipios do illul'iuy
(oxeepl.o na !!n ~mer;fioL de Yi!:mm, de Vh;Loria o nn :Jn soccfio
de Paulo AJ'J'oilso.
·ln HCI~c.fio -A nel.n. govDJ'Ili:-~ta foi pos'lada n 4 de fovo-

l'Cil'O, A assignnl.lll':t do mesal'in

gi.'IIPRI.o do \lego Lima esl.:í.
visivolme11te ~~~~~~~nrlnda nu liRI..a do mu;ignal.tll'tts de cleitoreH
~~ nflo ~~ sempJ•n a nwsmn. JIOH diVt!I.'HOH papeis. Aquelln. lista.

visivel " cl:ll':Ulloni.IJ l'a\sn -nn th~lienl.a o;pposicionisl.a,
nli:\s postada 1111 \.ridun le~;al. Dnix:unos, pois, de n·pm•m• uma
e ou l.ra.
O re8ull.ndo computado p1J\11 mappa 1í:
•Í

Vo~oR

i\[ontc . o •• o ••••••••

Gócs

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

45

2

:1• scccão- A duplienl.n ;;o\'l!l'nisl.a foi postada a ;, do
fevereiro: n lisla de assignal.urn;; eontcím visivcis emendas.·
A opposicionisl.a, realizada J1Cl"anJ.,J mesa legal, no Jogar
dcsi!;nado, foi postadn a L de rowrniro o contém Iodas as
forrna\idadns lcgaps, Jl''io ~UIJ a apuramos.
A dliplicala governista, aptll'ada .pelo mappn do Senado
d:\. ''Sill resultado:
Votos

i\Jon'!.c • o •••••••••• o o. o ••• o ••••.••• o ••••••••.•••••••••
Góes .. o •• o o ••••••••• o •••••• , o ••••••.••••• o ••• o· o ••• ·•

A oppo>icionista, não apurada,. d:l este resultado:
G·ócs .......

Monte

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

••••••••

•o•o········.. ·········o····•oo••••o••••o·•···o··

27
li

VotoR

.18

'

o.

I

.\' scccão- A ar la g-overnista foi postada n 1, de fevereiro;·
a lista de assignaturas de eleitores é de uma falsidade evidente.

'
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O lormo do oncot•J•amento tl:í. como pt•esenlcs tOu cloit.orcs;
a pu mm-se Hlu votos, nms na ren Iidade si.\ eompurcccram o
s(l nssi[l'namnl lfiJ cleiLoJ'I)H 011 mnlhm·-só se faht•ieaJ•am 101
assignaturas. A acl.a opposieionista foi postada a 1 de i'cvcJ'cit•o, mas a lisl.a do ussigrmtut·as ,:, falsa e o l.ormo de enllCl't'JUncnl.o niw osl.:í. assif;rmtlo rwla mesa. Nfio a apuramos.
O rcsu ILudo 1í :

.

' ''
'

VotoH

Góes .............................. -· ....... ,: ................... -· ....

ü3

l\lontc ············-·······················-·-·~····· .. ·······
5
G• secção- A aeln. govorn isl.a foi poslada a t, do l'everrJiJ'o; n lisl.n rle assignnl.tn·ns emüóm, nomes emendados o 1l
visivolmenl.e falsa,. A ael.a o~r!osi.cjonisl.a Joi pos).arla no.l.riduo
mas a lisl.a do ussJgnnl.ut·aH Jo1 VJHtvelmcnto Jalsrrwuda e quast1
quo por um só punho.
Deixamos do Ufllll'UI.' o seu rcsultnrlo, que I):

..

·,

: r~ •

.·.:.
..: ·,
'' '

. ...

'

V otOA

Góos ........................ ·-· ..• . . . . . . . . ... . . . ..• • . ...

ül\

• • •.• • • ••• • •

. ;,

~'Tonto

....•.•................•. 1 • • • • • • • •.•

".

'

.•

!\" Aoecfio -A aeta J..nJver·niHtn, 1r:Omo l.odnH n~ Rt'lnH eongonor'eH deHtn muni•einio, l'ui po~Lada a lj de l'nvrwoir·o!
EnLr·e ns llli~Sf\l'i·o~ nlrdtoH pnr·n osLn Reet~iio estão l\Jnnool
TtCginaiUn dn. Rilvn, que nn ada nsf-ligna- iHnnnel ncginaldo
do ·sowm- n ~lnnonl' RPI'nl'irn d1• Snui'.n, qtw Prt. rwtn. nssigna

...

,

~IHIIOI!I

Ht•J•nfim da. Rilva. A liHI.a i'• falHa. A nel.:• 1ppnsieionisl.n.
.foi 'flllHI.ada it ·I 1.ln fnvnJ'IJÍI'fl·: a '""''a ,·, IIJgal, mas a lista do
aHHignal.tll'il" ,; oviJ.!nni.IJmenl.n i.le \lm só pllln:ho.
O J'c.•ull.nclo ú:
Votos
Góos , ................................................ .
80
1\fonto . , .................... : . , , ................... .
5

.

...

Pn.u.lr/ A{{nn.w

.

-:.?

3' Heeç~.n- A' nnl.a f;OVernisl.a não neompnnlm a listn de
nssignal.um di) elnii.OI'rs. A opposieionisl.n lcm como mesario
.Toaquim Vertllu.J·a rln ::;nu~a, quando o cleil.o 1! .Toaquim .Tos,;
Vont.nrn. ·
·
· ·Deixamos rio n[ltll'aJ' uma n outra. Trlenlieo procedimento
tovc a Cumarn doH Dcpularlol.
O resultado apurado [leio mnppa é.:
Votos
'

Góes -· ...................................•.
1\-fonto ................
o ••••••••••••• o •

o • •

o •• o •• o •
• •

• • •

•

77
33

o •

• • •

•

ViçcJsa

...'' :!
~1

·. :· ,j
' . . ' :1
~ .:.. ·.;;I..
.-

'

Todas. ns nelas dn duplicata aovernista são feitas pol' mesa rios cujas nomeações :não •constam da unica acta de organi\
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o
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\

r.ar;úo de rnr"as enviada '"~ duas Casas do Cong-res~o. São
rnesns illeg-nn~. A Camar·n dos Deputadps despreznrr tuc~ duplieatas o appr.ovou as np]Jos'ic'ion'istas, cu.io usl;udo pas:mmos
a fazer.
1' soecfio- A lista do ussignnturus '' fraudulenta,
O resu!Ludo é :
Votos
Góes ....
i07•
Monte ..........
r/i
o •••••• o •••••••• o ............ _

•••••••••••••••• ·- •

o • • • • • • • • o . o-• o •.• o ••• o ·-· • • o • • p

•••••••

·-.

2' secção- •Idem.
O resu!l.ndo ó:
l\[ont.e

3' secção- Idem.
Góes ..

o •• o • o •• o o • o •• o ••••

''

0
Góes

I'CSU l'l.ado

O·O

••••

·~·

••

o o o • • o·• • •.• : • . • • o •

é:

·'

'

•,

~

115
Votos

o •• o o o •••• o o ••• o ••• o •••

1\fonl.e . o

I

Votos

o o· o o • o • • • • o • o o o • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . . - · · · ·.• ·•· • • '.•: . . . . . . . .

O·• ••

o • ··o • • • • • • • • o o .o • • • o •••

••••• o o • •••• o •• o • •••.••••• o ........

o: .•.•.•• ••••.•.

120

5

t.• secção-A lista é evir!entemenl.c de um só punho

O resultado é :

Góes .......
Monte ............

Votos
~

• o ••••••.• o ••••••• o • o • o ••••••

102

o o o . o • • o • • • • • •·o. o·• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • o

3

o o o •• o •• o o • o •

5' sncoão- A mesa ''' lolgal; a acta n mais papeis ·elcif.oi'Ues oslfi.o rBvest.ido~ da~ formalidudos lcgacs.
6' secção~ A lista é falsa.
O resultado é:
Votos
Góes ....
-~·
03
~f.onte ...
~
i'
o • • • • • • • • • • • • • o·o • • • • • • • • • • • • ••

••••••••••••••

o ••••• o •••••••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••• o ••••••

7• seccão- Idem,
O resultnd o é :

Góes ...
~fonte

o •• o •••• o •• o •••• o •••••• o •• o •••••••••.•••••••

o • • • • • • o • • • • o o • o • • • o. o • o • o o •.• ·o • • o. o • o • • • • • • • • • •

Votos
95
' 6

1'ictm•ia
A rig-or nuo se pod,~m 11onsidm':1I' romo duplicnf.as as ncl.ns
aovm•n'islns O•'sf.e lllll•ll•ir.ipio. 1'1·a!.n-:'o f!l) mrsns phnnttMiicas,
1m,ja nomea(:uo niio •~onsl.u da unicn neta tlr mganizuciío de
mesas enviada ao Congresso,

··:·~
•

0

SllSS,Í:O EM 2G PE MAIO PE 1•915

A Cama1•a dos Dcpul.ados, pol' isso, as desprezou, n.pprovando c apurando as duplicatas opposidom:stas.
"
novelam ingoenua dcsfaçat,r,7. as pretensas duplicatas sovornistaq; as quatro são csnriptas por uma só pessoa; nilo
trazem nssi!l'IHitura ele mcsnrio algum; não foram transcriptns,
. [110m nonfcridas c concertarias: não trazem lista de assisnaturas
do clcilol'es, apesar de trazerem a abertura da respectiva
lista, etc. r
Examinemos as_ actns opposidonistas, que, como dissemos,
foram approvnrlas pela Gamara dos Deputados.
1'', 3 o ~~· Rocções- As mesn.R sãn legues, func,cionn.rn..m.
nos locacs rlcsi!l'mvlos: as actas c mais paneis estão revestidos
de formali cindes lcgoacs. Devem ser apuradas.
2• secção- A lista de assigona!.l.JT'as contém nome~ emendados c 6 cvidcntcmenl,c falsa. O resultado, que ·não apuramos, 6:
·
Votos
108
Góos . ; ...............................
13
Monte ........................

•

11

o • • • •·o • • • • • • • •

o •••••••••• o •••••••••

m
NULJ,JDADEB Al1>10A NÃO EXAMINADAS

Sfio .nu !las as seg'u in l.es eleições:

Mu.rdcip'io de .Tunq11.eiro
i • S()ccão- Por falsidade da Jigl,a de assignat.n.rns, fcit&

com

.

diversas c por poucos. punhos.
O resulta do é :
ti111•~'Ls

Monto .
Góos · ....................
I

••••••••

I

••••

I

I

•••••••••••••••••••••••••••••••

o ••••••••••••••.••••••••••••

Votos
50

o

Mnn:idpio de Camaraaibc
A neta· da 3' seccúo rcpelle a da t• por declarar que
,nolla votaram oloitol·es desta, onde não liou.vc ~leiçilo. EnI.J•el.anto M actas c papeis de uma e outra osli1o0 revestidos
do formalidades legaes; as mesas são lc~;aes e funccionaram
nos Jocnos designados. Na impossibilidade dfJ verificar qual
de lias tl. vordndeiT'U, dcspJ•czamos ambas.
O rll.'ultado é, nas duas:
Votos
G·tlcs ................•..•...•.......•.•..•.•.........

'FJrrl ~npnrn.do . .................. ~ ............... .
Mont.o ·: ............................................ .
Em separado . .. , .....•... ; .... , , ........ , ....... .

.31

8
73
131,

..

Prml.r• Jl{{rm.w

' 1n n 011 I.t·ns
A! rut'li'IWin de lisl.ns 1111~ 2-!! c fín Sf~r:1;iír.s, ni!HH
eil.'f~UmHtannius dn /'i'Hlllle IIHH elei(;lins df'Hi'lf' l!liiJJieipiu, enm11

v.irnos 1110 llllpíliJJio lf tlo~Lo 'JIUI'eeel', eOllVI!lll'J.! da·faf~illnrle r/o
laes t•./eiçúi'H, t·.u,in J•osull.ado tí:

•

Vn/.oA

Mo11/.o

Gt'les

·ll ri
7!J

o ••••••••••• o •••••• o ••• o • o •••••• o • o o •••••••••
• ' ••• o ••••••••• ' ••• o ••••••••••• o • o •

o ••••••• o ••

'/'l'i 11:111.]1 h o

A /is/.11 tia 2" BDet;ilo t'• l'a/sn; eo11Lt'!lll 110111l'A I'IJ[ll'tido>
eJPi/,IJI'IlH f/Uil vo/.111'11111 1)111 UUII'US,
O l'es.ul/.udo é:

O

do

Votos

03

1\lotJLc ...... , .•. , , , , .. , .. , , .... , • , ..•..••••..•.••..

:28

Gôrs ............................................. .
Uniílo

•

A liBLn rln :1" R111~r.~o ~'' t~vidt'ni.PillfllliP l'nlsiricndn pnr

,,,., punho.
O l't.•sulLndo ,1:

11m

Yo/.os

l\Tonf.r. ..•...........•.. , . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . • . . . •.• •

~jO

f](lps .......•.•...•.............•............•... :..

JS

J> ilm·
2"'Re~çflo-A :wla

..

tl••elnl'a que rol'nm l'llcrhid:ts 120 ro-

dnJas pnra .SP.l1111l01• P npm•:t 1:!:l vnLns, niid sn pndnndo nLL1•ihuh•
~·nnfPI'ida n eotWI'I'I.adn. Ali~n1
a lisr.a. dt~ as~ig-nnl.tll':ls ~·, visiVt'lnwnl.t' f:lh·d fit~ada.

:t 1mgano da c!'IJlia, Jltll'fllll' foi
di~o~Ro,

() l't'SUl'/lldO

ti;

Votos

J\fontc ... , ........... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIÍ
l" t'i'\

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O O O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0" 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

·t ~o
:]
L

I

I

,,

:'\fio estas nR t:{ln,elusiirs a ~tHJ nos rondnún, o •'stnr!o 111i-··.
mwiMo r cnhnn das ••l•'içiír;; de Ala.gilas.·
.
Os ponlo;; dn rontrstacflo rlo cnúdidato ~lnnt,~ a que ainrl11
não nos l'cfrrimo>, r.xprc;sn nn implicitnmmtl.L'. no ·decurso
dosto •pm>rr.t}l\ são rrla.l.i\·os aos mmüc.ipios de Agua ·nrnnc:t
e.Atalaya.
·
Quanto a-o do Agua Brnn,ca allega o illust.re candidato a
nullidnde das eleições por vicio da orgnniznciio das mesas c po1·
fraude.
Sob o primeiro aspecto pondera que a ,iuntn foi presidida.
pelo 2" supp!<ln,t.e do ju.iz federal, estando presente o 1', quo
nella tomou J!Urlc como membro qn junta de revisão do alis-
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i.ammll.o. Niío vm·iamos alli nullidarlo: a autoridade que pro~
sir.liu ril':t emnprd.onl.o; ns mr.ni]JI'O:< da .iunla cr·urn lei-;it.imos.
i\las a vr•r•darln •' flll" não JII'nr.iu~iu rn·ova rle identidade untm
o l'rli'"r.·irlo mnrniii'O da ,junta rJ o pr·irnuir·o supplenl.r!, não hasl.antlo a lrornonymi:t, 11ssim eomo, darJa·a irlen!.idade, nito pr·ovclrr qr.w aquelle snppiiJnte rn.:ici J'enuneiou ao ~nu car·go ou não
o haja poi'Ciido. Qun.nl.o :í. Jll'donsa l'l.'andu, p!'nva alguma foi

Jll'orltr7.irla cnnl.r·:l a atrl.llentieirlarlc rias Hctlls e mais papeis eleitoJ'IlO~, /'ove::~Udos d" tor.las as foJ•malidades legaes.
llelal.ivomenl.o an rnu11ieipio de Atalayu cxpüe o digno cnndidaln que o eidadiw '!IH!, na ,innLn. fJI':;anir.adOI.'U das nwsa:i,
J'unceionou oi!Omo a.iurlanl.e rio pr·orml'arlor· da rtrJpuhlicn nito ti111m norrwnçfío o invesLidum de tal

~c:u.•go.

CurnpJ•r•, •por·rlm, n.ot:u· quo o cidnrmo f{·l!O o conlcgJ.anlo
ni'J'ir·rnrt sr.r· I" a.iudanl.e do pr·ocm·adOI' não eomparecou rl
.iunl.n.
·
Or·n, rJ,!··oi da lei clfliLol'lll, a .iunta pódc, rfa fall.a rJacnwllo
funedonm·io, nomear quem o subsl.il.ua nas rluas rJ;r.cl'/J.siva.~
('mu:ç{jcs d11 sucrtJtro·io, .wrn volo.
A aequicseonnia, unanime o sem p!'OLesl.o alb'1Im, por parle
da .iunl.a no l'uneeionnmonlo do cidnrlfio em rmusa, como sou
srwJ•cl.n.!'iO, .~cur. votu e sc111. intm•ftrrcrrcin na dh·ccçt1o tlos seus
lrrt.úal/ws, irnporLn em tJrnn vm•dadoit·a nomertriãO, rJUe :t mesma
,iunl.a competia l'nwr·, o que signil'ica que J'oi, na hypolhesc
J'esrwitarlo o texl.o o o ospiril,o dn. .lei.
Nem se wmpJ•rdrende quo sc.ia allogarla essa cil'cumsl.ancia,
quando pnm o doul.n eonl.csl.anl.c não r) nullirlnr.lc o facto de ser
u.mn .iuntn. pr·esidida pm· autm·idado csLarlual niio obslnnt.o a
loi '"Jlresm•ovm· quo l.al rn·nsiderwia compot.c a um dos supplcntcs do ,iu i~ :l'ocloral, c, na sua fall.n, a nm dos rncru.hr'os da
nwsnrn :iunta, 1w·r• clln eleito,
Alloga, l'i•n.alment.r;, n illustr·ado aanr.lirlato que pnrrt !," soc~iío rlesso rmmicipiu do Al.alaya foi riieito mcsnrio um eidndfio· qnu 1) eleitor de outra scccflo.
Essa b•rogulm•ir.lade, que, al.l.cndida, não af'f"cl.n o rcsulLarln
final do pleito, pois que sú :d.Lingirin a ref'crida ;,• socr;ão, não
consl.illu.ir nullidade, ·como N• rlcrnonst[•ou o Relator desLe parcr:er· cru anelo leve rio rclal.nr, em 1000, as oleir;rics do Piauhy.
Cflm a sua op iii ião Lcm concordado o Senado. (;lnnacs,
·mais rio ·l!l•O!l, pags. ~07 e sc:;uintos).
Em.·'conclusão:
.
.. ·. Dc;:corüados rio I'C"rll.arlo eonsla:n.tc do mnppa organizado
poJa Socrol.a!'ia do Senado, eu.in exactidão vcrit'icúrnos, <JS votos
~as ·clrJil,'lies do munieipio da Parahylm e os da duplicn:ta
nulla da :J• see~;iio de :lluricy e apurados os votos da duplicata
valida dcsln scccü·o, o. resultado é:
Votos
1\fonte ....... ; .................................... . G.2G5
Ep.1 separado . .................................. . l7G
.Góes .......................•..•.......•.....·...•..... 0.133
~m

sopnrnclo. ; :. , , ..................... , ... , . , .... .

27.
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Abatidos dosf.e resultado os vof.os .das oluiL•ÕOR eu.iu nullidade dumonsi.I'ÚIIIOS, o resultadb (du part.u .as volos cm separado).' é·
Vot.os
.

.

'

Gôes ............................ .

1\1onl.c ...... , .................... .

a .133-2.870
0.2fi5-3.191

Em separado:

= 3 :2a3
= 3.064
Vol.os

1\~Ionl.u

................................... .
Góes ..................................... .

=

176-134 42
27- 8= 19

A Cornmissüo, ú, pois, do
PARECER

1", que so,iam approvadas, com excepção das nnnullndns por
oslo pat·ec,Jr, as oleicõcs l'oulizudns uo EsLndo de Alnguns, a
30 de .iunoiro dcsl.o nnno, pamrouovução do l.erco do Senado;'
2", que so,ia reconhecido c pt•oclumado Senador pelo referido Eslado o Sr. Manoel de Arau,io Góes.
Sala das Commisgões, 25 de maio de HH1. -JJemardo Jlon-.
tri1·o, Prcsidenl.e. -.lo'ão Lniz Alves, HelaLor.- Alencar Gui-

mm•<ics.- Wal(retlo Leal. -til·t/~1!1' .T-ernos.- Alcinrlo Guanab'l.ra. -llaummulo de Miranda.- Victorino Jlontcü•o,

'

'

CON'TES'NQ.'.:o IJO CANDIDA'I'O ET.Jll1'0 E DIPJ..OMADO MANDEL CLEl>J:EN1'1NO llO MON1'1', ,\ BLilJÇ;iO llO CANDIIlti'I'D ~fANOEL DE
·'1\AU.TO GÓ!lS

Conl.csLnndo '110 illuslil'e cnndir!al.o Sr .1 Dr. Mrunoel de
Amu,io Góes, cu, elcilo c diplomado para represenlnr o,JJ:,sLado
de Alng·ua~. uo Snnndo da llcpub!ica, ve>n•hO dizer á illustrada
Commissão de Poderes o provar o seguinte:
· ,. .
I. Que a elei<;fio procedida, a 30 de ,iitneiro do corJ•onte ·
anno, no Esl.ndo de Alagôas, para sua represenLncão no Con-: ·
sresso Nacional, fcila livremente, sem prol.csLiJs, respeitados
e ns~e8Ju.rudos os direitos de todos os •concurr,Jntes, me conferiu numero de votos muiLo c muito superior, quasi dous
tcrcos mais, no dos obtidos pelo conl.esLado, meu illustrc· •comnetidor.
·
.
" '. ·
IT. Que, nessa cond'ormidndc, a Junta Apuradora me ex- ·
pediu, .cc>mo lhe cumpri o, o diploma do .Senador.
Ill. Que, não obsl.nul.e, um a.iunl.amento :ille~ml , arro-·
g-ando-s~ J;uncoões que evidentemente lhe fallcoem, enLendeu
de, po1· meio rle phanlasticn apuraciio· de al'.las falsas r,, pu pois
nullo,,, pt·usetll.car ao eonl.es!.arlo c.am um outro. papel a, quir,
pomposamente, chamou~ diploma, mas que, nllsolninmonLe,
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não rl, rn•o conceit.o da lei, o f.itulo habil c lcr.;al de que
esta cogitou pura oul.orr;ur o direito de rerH'escnl.açüo '[Joliticu.
IV. Que, assim sendo, nenhum direito assiste ao illust.re
portador desse papel pura me substituir na investidura do
cargo pu,ra que fui lcgiLimamcnLe eleiLo.

A oloicão do 30 de janeiro do corrente anno fez-se no
Estado de Alar;óas, na mais pcrfeit.a ordem, respeitados o
assegurados inLegrulmenLe os direitos de todos os •candidatos,
complotamonto livros as urnas ao oloil.orado.
Nenhum protesto contra quuesquer actos ou, si quer; meras
tentativas de compressão pm· parto do Governo ou do seus
agentes houve o veiu a publico.
O processo eleitoral f.oi fiscalizado pessoalmente pelos candidatos do part.ido opposicionista ú sit,uar;ão polit.ica dominante. Um dolles, por exemplo, o Sr. Dr. Alfredo de Maia,
conseguiu õer o mais vaLado entre todos os domais candidatos
:í reprosentacão na Camam dos Deputados, na Capil.al, onde,
como é sabido, '' 'numeroso o quadro do funccionnlismo publico,- sigaal ovidenl.c de que o GovClrno não exerceu a
mínima pressão. Asscr;nrando, assim, a mais ampla liberdade
do. vot.o, o Governo de ~Uagúas · doqwnstr{)u, de modo Íl!SOphJsmavel, que tem 'a mrm alta ·Comprehensão das verdaden·as
normas republicanas. Os resull.ados da eleição em todos
· os municipi{)S, ú propor(;iío que iam sendo conhecidos na
Capital, eram immediatamrmlo publicados nos orgãos da imprensa o no pi'oprio Dim•lo 0/'f'icia.l, que chegou a publicar
todos os boletins entregues pelas mesa., aos candidatos ou aos
seus fiscaes, com as l'ii'mas elos mesarios reconhecidas.
•reve, portanto, a mais lar~a publicidade o processo eleitoral cin um pleito disputadissimo, ao qual concorr.flram qua·l.orzo candidatos a seis cadeii·as na Camara dos Deputados.
Organizado o quadro da votação, J'oi este o resultado, quanto
á cleicüo senatorial, publicado pelo Diario Official de 3 de
!fevereiro (documento ora ,junto sob n. i):
Votos
Manoel :clementine do jfonte .....•.•...•.....••...• 8. 621
Mano e!' de Arnu.io Góes . .. ; ..................... :. . . . . . 3. 383
Esse resultado, porém, soffreu pequena alteração na Junta.
· :Apuradora, que fez a apuração pelas certidões de actas e bo. Iot.ins. nui.Jwnticos que lhe foram apresonlaclos, porque o .iui:~:
Bllhs!.ituto fr.c(.eral que. r.omp presidente da ·,iuntn, recebêra. as
nelas (ln ol~~ao, as retr.vr. cm seu poder, Ievanclo-ns com,Igo,
· .. •1uanrlo, eomo vcrcmo> adcanle, abandonou n·Junta.
;De modo que, assim apuradas ns cloir;ões de H5 secr;ões,
faltando documentos da, eleição do dous municipios- •-\Iludi~
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c Al.alnya.:.... de uma sre~:lio rio mun ir:ipio do i\luricy o do l.rr.s
~ec~l>us rio llllllri!:ipio ele /'almL'il'a dus Jndios, o rcsullaclo pusnou a ·~er t-sle:
Votos
OlcmeuUnu do .\1\mte ................ , ............. . 8.337

'·\ 1'!\lll.(l
'

..

,~,(ÍI'"
I,,:~,

'-'

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

3.{)45

Coruo 1:onsJ.a da nela gpr•nJ da upura(;ão, oxisl.enl.o na Secrcl.ru·la do ·:>prrado 1!0IIl as demais rrur.;as do PI'Oeesso clcitor·aJ.
II

Convoeurlu a .Tunta Apumdora da n/cir;lio, por érliLnl do
Dr. Juiz substituto fuder·al, a qur!lll euiJia a prurlcncia, por
constil.uit· u Ji:starlo r.Ju Alagnas um sô rlisl.r·iclo eleHor·al, pura
o dia ;2 do nra1.·r;o (JJiorio Uj'(icürl, do Estudo, clD 23 de fevereiro, pag·. H, cloeunrenlo Junlo. sol> n. ~). ncs.>e rJiu compareceram ll ~e reutril'am 110 ndii'ieio do Uovrmw ·,\lunicipal du
Capital, dnsignudo no Pdi!~ll, o:-; l't~sid1 1.n!.es de vintfJ e scf,o

(~7) >lllll~r•llros munieipans, dr!llil'n os i.l'inl.a e einco (35) municípios du que :-;1~ ~~ompno o J~stado.
Consl.il.uirla assim a junta, depois dll havllr o Dr . .iuiz
aubsl.il.uto fedural üxarninado r> vet·ii'ieado os l.itulos cxlrillirlos
polos seus rrrr:lnht•os, ·qun· r:ornp1·ov:rt·an1 a qualidade do Jli'O-

sid(!llt•' dns ditn~ .:!7 eonsolhos _tnuninipnt1S, l'esolvou, at~biLra

,/

riarnrJnl.e, urna ~·er. nruo pa!'a J.anl.o Ilhe fall.uva autoridade, não
oonsidr•l•al-ns nrr•mhr·os ria Junta, p:rra isso averbando de .nullo
o tler:relo do Govnl'Jio do gsl.ado. n. 7:JO, Je !lS de setembro
de 1!ll•·l. que .Jlavia adiado as eleir;õc., municipucs c do ·Congrosso Estadual, l'l'sp{>i!l.iYUnwnl.c, dr! 7 diJ outubro c 1 de. novrnÜll'O p:rra :;~ e :l!l desse mesmo me?. de novembro.
Ora, ,: publico <' nolnrio, 110 F;stado dr' Alag-oas, como aqui,
pm·quc o J'aelo •roi arnplamentn divulgado pela imprensa, quo
o dccrr'lo dr; adiamento dessas elci.r;i)es produ?.iu todos os seus
efi'r'ii.M, J'ealizando-se r>llas .nas referirias datas (22 c 29) do
nowmbro). ,Assim r: que os eidudãns deil.os membros dos
conselhos municipaes rl inl.enclentPs, estes chefes do governo
ou Ex<lcutivo ~lunicipal, depois do devidamente reconhecidos
,os SN!s podere>, Jornm todo.s empossados nos respectivos cargos,
. 110 dia rlcsip;nado pela lei clciloral do Estado, n. r;sü, .de tü de
,iunho ti>' 190::1, n 7 de ,janeiro do .corrente nnno de .t915, e,
desde <'llt:io, ;;e acham 110 pleno cxercicio de suas funccões,
sem contcslaçfto de cspccie alguma (documentos unncxos, soh.
ns.3nH).
.·
Do que se conclue, logicn c .iuridicnmcnle, que exorbitou
de sua >implrs funcçiio d<:! presidente dn .Tunta Apuradora ·o
,iuiz substil.ulo fcdcrnl, entrando <>m uma indagação que lhe.
não competia, c, abusiva c illegalmcnlc. lentando invalidar·
as eleicücs municipucs, tanto importava desconhecer nos ·.presidente> de conselho~ municipaes a qualidade de membrps .dn.
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.Tunta Apuracloi·a, nos l.rrorno; do nl'l, !li, u. r, dulri n. 1.2GO,
de IG do no~·ernbJ·o de I!lO'r. ·
gssa atl.iturl" rln .iuix JII'OYor:ou, r:nmo rr·u natlll'ul, pr·of.c;l,os, rrfio sr\ ·elos rurrrrlm>s ela .iurrta. "omo dos · eandidalos;
lnílH o Juiz, Ptn logar d·l~ cOI.'l'igir· o I!J'J'o qur! ineidit•a, prefcl'iu aggrnvnl-o, almurlonaurlo os f.mbalhos da .iunf.a e obl'iganclo n. aeompa-nllul-o o :-;eu esel'iviio, levando comsigo as
netas da elei!:fio, quo havia J'eeelrido elas mesas eJciloraes (documento ,juntos soh ns. 1;;, I fi, 17 r 18). Nessa con.iuntura,
aeephnla a .iunla, n~~nmiu sua pr·csidenr:in, na conformidade
da cilada lei n. 1.2G!I, nr'L. 01, n. JT, nlinea 2", o che'fo do
Govrmw ~lurricipal. Pleil.o pelo yol,o popular· eon.iuntamcrrle
com os mernbr.·os dos enrrsPihns rnunieipaes. o qual designou
.n OSIH'i\'ão do ,iudieiario pal'a exrnoet•J• as J'un,~çõcioi de $f!Cretnrio,
na ausencJa do nseJ•ivfio do .ruizo V·edr~t·td. E. ns:;im feg-almrmte
consl.ituida a .Tunl.n Apur•arior·a. deu r'orner.'o aos rcspccl.ivos
trabalhos, qun pr·o,eguir•am ,. l.cr·mirramm no dia seguinte,
quando l'oi lavraria a aeta geJ•al, lendo snr·vido para a upumçiio
rla -clei~ão, nrr. falta rias aublwnlieas, rJei'LirlGcs das mesmas
e boletins auvlrcnl.ieos rJtlfJ lhe /'oram nprcscnlnrlos, na fórma
do m·t.. OG da citaria lei n. 1.200.
~l.,ndns ossns or.cut>rr~neins nonstnm da neta geral, rrue, por
cópia mrl.lwnlica, mr.• 'foi ''XPNlirla, wmo diploma, uma das
quncs. J'oi l'QmeUirla :í seerelar·ia do Senado.
ITI

Ahnmlonnnrlo n .runla .\pumdom l'oi o .iuix suh,tilul.o fcdcml ·com n sou csel'ivfio para o earl.or•io deste, onde reuniu
uns· en.vnllwirns, nós qunPs, eom a mrsmri ::;em eerimonia com
que rlespo.iara ns prcsirlenl.cs dos "onscll!os municipaes da
funrr.ão do rnornbr·os ria .iunl.n, l.rnn.,frr·in I'SSa mPsma funcçfio,
arvoi·nnrln-o., cm ]Wesirlcnt.es rln conselhos municipaes phnni.asmagor·ico>, n r:orn elles nrgm1izou urna pseurlo-,jun:.a.
AI i.:\s, eRSr' nhsnl'rln .i:í elo antemão sr; annunciava, eomo
cousa licil.n, ut lel,-,gr·arrrmas cxpndielos llfil'a a imprensa: daqui.
(Documonl.os .iunl.ns soh ns. IG, 2• col.. c ·tO).
Daili, a rluplicnl.a r! e .• iunl.nR npur•ariorns, como lhe chamam impr·opl'iarnnnl.r o.' seus .invent.nt'rs c os que de tal si1.unr,fio prol.cnrlem l.ir·ar• provcifo.
·Mas, para que nfin ganhe fóros ele eirladc o motivo cxtravngnnl.c do que se Ret·viu o .iuix subslit.uto federal para Justificar o seu neto nhnnrlonnnrlo n prcsirlcncia da .iunta apu. radora · legal c . invost.inrlo-sc dessa mesma funoão num
a.iurilnmonl.o illeg-nl. lnmemos cm considernoão o trecho da
acl.rt gemi dessrJ ru.iunlarncnlo, relativo no caso.
' Reza a nela :
•·!Por occn~i:io rlc seJ•rm cnnviclarlos pelo presidente (,juix
Ruh>t.il.nl.o fndrrnl Dr·. ::\rl.huJ· .Tucít) os membros da Junta (')
n cxhibiJ•em os lil.ulos comprohntorios de sua quulldnd,, do
prcsiclenlcs de conselhos munieipncs, foram cntrc9'J,ws alguns
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of'ficio~.
~~mndo~;

os rrnnPs por .esl.e uxnminados, fomm pelo mesmo repela ei1·curnsl.arwia di' nfio ]>or!oJ' eonsirlerar validas
a,; elci•;ües a que sr rcl'rwiu111 ns mesmos nlil'icios, por t.crcrn
sido das elni•;út:s t/•)elaradas Jlldlns pm· :weórrJão do Supremo
1?J•ibunal Ji'ndcral dr. :JJ de onLul:ll'o de Hlll! cm confirmação
da SIOnl.on•;a do mnsrno .iu ir., Jll'nsidonl.c dn .iu ala.~
Anl.es r!c l.urlo, convém diwr que a decisfio de habcascorpu.s em que mal se ampnwu o .inir. sullsLiLuLo para. a arbiLI'm·icdarle rruo ecmmei.Lou, não sr: rcl'ere :is eleif;ões municipacs o sim ús J>ai'a o Cont;m~so l~>Lnrlnal.
Eis o J'acl.o quu rii)U orit;om an redido de halwas-ao·•·pu..ç:
;'\'o dia 20 de oul.ulll'n de l!lH, ·12 diaH anl."' da IÍpoca
maJ•enlla pela lei r.h!ii.OJ•ai do :1\sl.arlo, n. 53G, de IG de .iunho
do J!IO'H, ar·!.. li", pnt·a a el.,içõo dos membros do Cont;resso
E~ladnnl, dons memlll'os rio Consdho Munieipnl ,da capil.al o
~uai.J'O supp!fml.es, nllel!ando o rlmlr·cLo (le arlinmcnt.o dessa
cleiçfto para ~!l do 11ov.,mhro e aehaJ·-sc feehndo o edi.ficio do
Consr!lho Munkipal, onde disseram f)llcs l.err:m ido para o fim
dn Pieg·t~t'I'Jn as llH'Rns flllP Lt~t·iarn clP prt~sirlit• n dita oleir;ito a
'l do m't•suro tner. ri•! nnvemhJ'n, impol.r•aJ'IITn ao I'efm•ülo .iuir.
~t!hsl.il.nl.o, no ·f!Xf!l'ei•:io dr. ;jni~ J'l'doml, uma ordem de hnben.II!OI'JHI.<. Coneedifia f';!.:t r• eollfil'tnada Jlf!ln Supro mo •.rl'ibunnl

Ft>rlt~t·al

por· :u;t•t'll'dlin dn :l·l rio mesmo mm: rln ouLnhf'O, AÓ a

n ri" .rwvr~mlll'n sugnilll.t• J'ni dado

ennlw•~ill'll'lllo

.da decisão do
Sl!pi'L!Illo ao Govf'J'nadoJ' rio Esl.arlo, qnaudn ,i:'> Unham passado
os dons pt·azos da 11iLnrla ]Pi elPIIHt'al. qtrt:.H' pnl'n a organ'izaoão
das mr·~as par·a a r:li~i•;fio (2·0 rle onl.ulll'o), ·~um· pnru .fJSLn (1
de novemJJI'n). ~ne se rc•aliwn.
·
Ar•n~nr dissn, dons rios mrmeionarlos snpp!cnles do mcmht·os rln .cnnselho Munieirml da Cnpil.al, eo-impel.mn!.cs do
dito lw.lwas-corrms, l'rl]ll<'!'r'l'am ao mesmo .iuir. um outro
lwlums-cni'}nts, ess{• pPevcn I, iv o, }Jlll':l.- allegnram clles- na
qunlidnrle rlc mr.mhrns da .iuntn apnJ·adora ria eleição para o
Cnn~r<'sso gstndnnl, porlnrern JWIIfltt·at• no erlificio do Conselho
~l'unieipnl. ,, ahi J)J'OeNirrem :'! npuJ·ar,.ãn da diLa olcir;ão; que,
nlit\~. nfio sr' tinha realiznrlo. ,linda tlesf.n vez eonecrlida a ordem irnprlrada. foi, al'inal, rlrmegndo pulo Supremo Tribunal
J?crlr~J·al, pnt• :wf'i'•rrlfio unaninw rio ~ de dezembro, soh o 1'undnmenl.n da impossihilirlarl" ahsnlu!a de exequibilidade· da ·1•
dccisiio, por tet• sido clla scioni.Hir.nda ao governador do esl.ado
quando .i:\ esgotados se achavam os prnzos legaes para n organizn,.:fio das mesas c Jlllr:l :1 propria cleiçfio, que, demais, nüo
se tendo reali?.ado, como do 1'nclo niio se reu1izou, linda havia,·
port.nnt.o, a npurnr.
·.
Cons~~IINlkment.c, a !• ·decisão de hnbeas-corpu.s, invocada 'em proposit.o pelo .iuiz snbRt.iLut.o frdr.t•nl pnrn apoiar
a sua r•sl.mnha nt.l.i!.udo ante a .iunt.a apumdora rla, elcir,üo fcdeJ•ul dr 30 rio ,innciro ui! imo, com~osLn de prcsid•mt.es de. 27
conselhos municipaes do Estndo, no pleno exorcicio de· &uns
fuuccõcs rlesde 7 do nwsrno me?. do ,ianciro, 'foi virtual c ex~·

..
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pressnmonl.e annullarla JHda :.!" dueisfin, por inexer]uivcl- eonJ'or·rrw il·cclur·a lcxl.ualllH'Ill." 1./Jit dos r:uuútlaaudu uo 2" u~

ei~IJ'düu; L',

pui:;, valida, Jur.;al e lecdtillla aquella ,iuula, illegal o

ille;;il.illm niiu pliue deixar t.J, ser· a "'"' u ,juiz sulJsULulo orgallizou ell/11 Oti soi-diwu/.1 !H'I!Sidunl•!s ue J'anlasLiws con-'
~eHws rnuni~ipaus.
·
,\nnexus urwunl.r·ar·;í a illustr·:rcla u IIOili'Uda Comrnissão de
Pouur·us: os dous ace•!r·dfio' do :::iupr·n1110 '.l'l'ilmnal Fedem!, por
certidão, eomu úueuJnulllos sob mi. ~O u ~1.
l'orl-eria uar· aoqui '"''' l'inda a minha l.ar•eJ'a eom a dllmonsLrur;i\o ·feita da illu:;itimit.lad•! da ~" .iulll.a, f!l/IJ apuraruJo
c!oir;ões fanLastieas " 1't·audullllllas expediu úiplotna ao meu
illustl·n oppo>il.oL·.
~:\las eorno nos easns do r.lttpli"ul.u de diplomas, u honra~a
Commis"ão r.lü i'r.u.Jer·us, ar.Jopl.andu a pt·opusl.a do ~onspieuo
memoro Sr. SeruidOI.' .João Lui~ ,\Jv/Js, r·csolvnu ~onsir.lerar
insubsisLenl.cs os mesmos r.J ipi ornas, eons iúer·undo-se reei pr~
camonlo cunlusl.anws e conleslados os J'u.;pectivos candidatos
diplrHnndus,

euJrt'JII'e-liH!

JIHtHLI':tl'

;í illtJsLr·atla iGommissão a

J'alsidade drJH papeis quo eurn u nomr) de auLas foram Jlf'OpaJ'IHirm pelos eunLurnazes na J'i'altrlu ,J,.il.nrnl, r, quu snr·viram

p:tJ'il a ilJilll'ill.:fto do ii.ÍIJII!urnunl.o illi'.~UI, quu aU.I'il.ndu uma

mrlioria de votos l'iol.ieios ao meu illustr·, enmpetidor· .
.PoJ' es~;a mrmnll!'a, os :t. /j.W vnlus J'f~alrnnnLe apurado:-; em
cleiçôf~·R vcq·d:ultdJ·us pPia ,i1uda apur·:uJrJ/'a, qw~ eilaHJUI'Cd "1'\
JHll'a disLinguir· rio rv.iunlaull,lllu illu;;al que passar·ei a clmrnar·
:!", par·a u '"''t' i llusl.i·r, eoi!IJidirlot·, l.lr, ~lanoel de Arau,io
Góes, J'oJ•tun l.r·ans+l'or·madus, eorno po1· enennto, em ij .!JJ,f, ao
pa;so qu., os 8,:1:17 votos que a i' .innla r·ealrnnnf,p eneonf,rou
para mim nas nwsmas oleh;ões veJ·dutlr.ü·a~ baixaram a ..... .
" ••/'O''
oJ
J,.o

I ••

,

.Como se vtJ, uma inver·são na ol'dl!ro da vof.a~ão, ..
Pal'U (!S~B l'f!Kullado, quu, eur·J.o, niín exprime a verdade
cleiLoral, como rnosLral'ei, wnwr·r·r"·am as t.litplieatns r·fJrnCLI.ifJas (t ·~ecr·otnl'ja do SPnadr., eurn u:-; aul.llfml.icns \'Brdadf~iras,

urnaR " nutras comlanr.Jo do mapra da vola1;fio Jevanl.arJo na
mesma socreLar ia,
Uum VIJZ quu ennsi:;a "u pr·nvur· .a J'nlsidade em uns c a
nullirlado insanavel ·em oulJ'os d<!s;;ns papris, que consliLucm
.ns r.ltiplir,ul.as, Al'llu.io Gil!!S, ipso j'al'lo rJPsappa/'ncondo n sua
irnaginar·ia mairll'ia dr• vol.os sohr!! mim, J'iea eJJ, f(Jra da linha
de combale, c assim a>segurado lenlw o l'{)Conlieeimento dos
poderes que me .conferiu o ulcilorado r.lr) Alagoas.
Do selri (7) municir,ios vieram f.r.r á Sr•crctar·ia rio Senado,
rluplicnf.as- Arau,io Gúes, a saber:
·
I) Li moo iro- 1', 2' r, 3' scc~õcs, J'lliardonarlas no mnrlpa
da :sr.crelarin do Senado, ,oL os numero' rl.:: ordem 28, 30 .:: 3~.
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TT) 1\h.1t·iey- Jn,

zr.,

:!~~, -1 1',

;,u e (i" sce(;tjos, sob os nu-

mcrnf! de ni'fh·m 0r;, r;n, GH, G\l, li 1 o G2.

ITT) P~rnhyha-Outr'orn. J~ur:lyrJI's ,)Jalla, 1!01111! -e~tr, poJ JgliJ'íL no~ /'r!RJH~eltvo:; pn.pfll;"l, ·1 11 ~~~ ~~ .1 11 ~H~er;.un:;, sob
um nnieo lltti111'I'O dn Ol'rlf'ITI ~:1, pnl' (l'l'fJrn sido l'f!lnDttidos ao
Senado l.nllo ..; ns papeiH u1n 11111 si', r~nvr~loppe.
TV) .Pit•anltw;- :I'' n .:! 11 ."Pe~·fí·PS, t-~nh oH numot.'OH de 'ordCJn
05 o Ofl,
V) 'l'r·:Lipt'r- 111 , 211 • :1". ·I'' r~ ií 11 SPIH,'lles, sob r1s nurrwt•ns do
orllorn 1:12, ·I:JI,, I~G, l:.lH " 1:JD.
Vf) Vi1,:osa- ·t ~, 2", il 11 , ·1 11 , 5'\ t;u e 711 sr~t!et1Ps, Holl ns numr't'IIS de lll'rll'lll I ri I, I G:J, I ií:i, I G7, ·I riO, I !ii I' ·I !i:J,.
Vll) Vi!'l.nr·ia- ·!", !! 11 , a~~ n ·1 11 ~ler~t~Ges, ·.-.oh os lltliiWI.'Ü:i du
orde111 :l!i5, ·l!l7, HiD e 171 ,, maiA:
VTTI) rla ~' socr;ão .do 1111.111 i"ipin ti" l'aulo Al'l'on,o, sob o
nunwr·n dn nl'dPm 7!1 ·O
,

. rem, fJliB

TX) da l' see~fio do munieipio tle C:ullnl'agibe, sob o numl.'f'O elo nl'llem 7li,
T)- ~t..imoch•o

.\ orgnni;.mcnn dns mrsns P\PitoJ'tlt 1 ~ prl'rtnl.r! n.~ quncs so
l'Pnliznram ns (•lr·icõrs dfiKta rlupli1~aLn, P.om Pn:ios vnlos prc·l.enrlr Sl'l' l'PCOil]l.eeicJn 81.'111\1]01' fl illnsi.l'l' eanrJid:ti.O '])[', ~liUIOCI
rlo Al'llll.ÍO C:ôt~S, ~~ visepJ•alnwntP llllila. rrorlns as Jnesas das
trcs see(:.ürs rm rtne sr d ividP o lllllllit~ipio fnJ•am ol.'ganir.adas
JlOI' 1/Wf/O r/iiJCJ'SO do )11'/!SCJ'i}lfo 1!1/l. ld,
· .
Antes do 1'a·~crmos o nxanw dos sois (!i) O'l'fiiJios quo foram
api'Cscnladns :'t ,innta rle Ol'tmniza!.'iín das mesas indicando dous
clcitm·t~R para mesarins dr~ t~arla uma rJas Rccon-os, ·convém
assi~tmlm• o facto t!t• lrt' sido Pltdln mrmln·o ef,focl.ivo da mesa
lia I' srcr.ão n t~idadfin .Tnnqnim Larlisl:'tr> r!rt Silva Boin, qu<J
é cl<'ilnl' da :1", ,,onl'ol'lllr "'' \'<'l'il'iea dn l'rsrrel.ivo officio por
rllt~ as~ignnrJo, :qwcsrnl.nwln um nwsnJ•in p:na n sua ~cccão,
o ·que -nvirlenl.l'lll>'lllt• infl'in~r a disposic;fio do al'L, GG dn lei
n. 1.~nn, tlr 1no.1.
~las paRsrmos nos ofl'it•ios:
O ofl'icio indirancln n nlt}ilol' .Tose: Bnl'hosa da Silva na1'n

mcsm•io dn ·ln sccçfío t-!t\.l.t~\1\ 2:1 nssi~·naLnt·as. 'Narln vnlo, pois
•qnr. o nrl. !1", do ciPcrc•l.o n. ~.. 5\1.\, ele •li de julho de tDII,
oxigP o numrro de 25 t•!toil.ores cm cada officio pa\'[1 a nomcaço
de cada mcsario,
·
O -qnc indica o corotwl Sat.~·J•o Barbosa tia Silva s6 tem ~lt
as~i~nahn·as, nfio csl.ant!o, tnmhcm, dr :wcôrr!o com' D cilndo
·dispositivo lc:;al.
O qnr indica o ele ii Ol' Manoel Crnvcim nurhosa, para n
~' sec.~fio, ll'm 25 assignal.nl'ns: mns rnt.J·e ,~Jius cst:í a de .Ton-·
quim Ladisl:\o da Silva Hoia, mcsm•io ela I': nfio se sabe, afinal, n ,que src~fio JlCl'lrnro rsl!' rlrllor.
·
·
O qnc• inrlira n ~lcil.m· .Tos,: .Tac•.inl.hn ria Silva, pnrn mesnl'io
.du ~~~ ~t•c·c·iin,
. lt'l1l a n~:_;;ignalw·n ele Ul'Stllino t\1anot:1. de Fnrins,

•
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que Lambem assigna 11 nl'l'ieio indiwndo Viela! Honorio rlo
Aruu,io, para a mesa da :l". i\'adtt valrmJ, pois, os dous o!il'icios
r:.'r-ni, do ~ .2", do ill'L, 0~, da lei Pifd!ol'nl vigente, que fli'C-

~Ner11lmm eleitor· podcJJ'ú, 'o!J pena de falsidade, asmais de um ol'l'ieio, n, si o J'iwl', não será o seu nome
conl.r·mnplado nm nen·lrurn desses oll'ieios.»
Rendo rle ~G e!l,il.or•ns lladn ofrieio, firmm ambos redu2idos
á assig·uattli'U dn :J.'J eada urn e, por· is:-oo, não e!:ilnndo do ace0l'(lo com n li!i, nenlrurn el'l'rdln podem JII'Ocluzit·.

COil.úa:

.~irnurr

Cmrv1jrn, P'H'I~m, al-!si:;nnla.r· que c~sl.e UJ·:mlino signatario

de dous ol'ficios, um .Plll'a a ·~" seet_;ão ü outr·o vara a 3'\ não é
olciJ,or\ nem tio uma nem de outra, rrms da 1" ~ccção, onde
srJ cncontr·a o seu nnmrJ na lista de assignalur·as de eleitores
soh n. lii-1. DI' >mr•Le que Pleil..,r· da I" secção assignou um

ofll'icio inr.lienndu tnrsario paJ'U a~~~ e ouLt·o paJ'il a :3 11 I. ..

FinalmenJ.,., o rd'f'ido fllW indien o rJir!ad:io Fmncisco Pe-

reira de Hal'I'OH pnra Jrwl'iaJ•io da .:! 11 !:!Ccr;ão tem a assignaLura.
de .\nl.nnin J>el'eim da Silva, qLw l.lllll!Jcm u.;,igna o offieio
indienndn .Tn.<~í .raeinlllro da Rilva pai'U mesar·io da mesrna,ecr;ão.
PI!J'gunl.a-SI!: Reudo assim dn nm1hurn valo!' esses seis

ol'l'icins, indieando dons mesarios para cada uma .das Lres secro,·am as l'·CSpedivas m1~sas eonsti!.uida;;; de aecôr·do com
a lei? gsl.(r elnr•o qurJ o l'orarn JIOJ' 1nnrlo rli.ner.w.
Sulla'!' são, pois, as fJ!ei(:.õbs perantr! elias realizadasat·l .. J I ü, rr. I, da lei .
..\Jr!m dn vido insnnav1)! or·iginaJ•io da fr'IJ•ma por· ·que foram
çüo~.

eonst.il.uidas as m·r.~nf;, lln oul1·as inrnwr:ücs da lei que pre-

,indie:un n plr•il.o, aeat'l'nlallllo a sua nullirlnrlrJ, quet· cm relação
ao alislanwnl.o d" eleitores. rlftJCr• (, J'J•aude CfLte imperou desabusadameulu 110 p1.·oees:m cleitol'al.
Quanl.o (, pr.·imoim lrypol.hr!S'': A arJI.a da eleição da J" secr;ão rJir. que compat·ecct·nm o vol.ur·um 103 eleitores, dr.Jxan(Jo· de compnrecet• ·J 38. o quo 1í conl'irmnrlo pelo !.ermo dr cneel\l'amrmlo da lista rlc assignaluras do eleitores. Tola!, porlanf.o, dos eleitores ai isl.ndos na sccoüo - 211. o que infringe
o m·l.. 7", do dem·ol.o logislnl.ivo n. 2.501, do -10'1'1. que marca
o Jimil.c mnximo de 200 elcitor·cs pam cada sec('ão.
Quanto ít segnnrln hypol.hcse - l'alsirlttde para fraudar o
pleil.o:.
a) as nssignnl.mns dos mesnrios, .Tosrí .Tncintho da Silva
c Manoel Prnxedes da Silva, quo se acham lançadas nn f~cho
da acl.n dn eleição da 2' SllCção, no termo de cncc•:ramcnto d[l.
Jislri de 'elcilorcs c no ofl'ieio de remessa dos pnpei; eleil.oraes
íL Scct'clarin do Senado. fol'nm escriptas por um só punh');
b) o eleitor da ·I' sccr;ão Antonio ,José da Silva nhi vota
duns. vcr.es. porque duns vcr.cs figura o seu nome nn list.a do
assignn1.n~ns ele clr.ii.GJ'.r.~ soh os ns. 1, e ü, e, ninda. prest:~
HPUS s'er·viçns n !l", nnl.r·o rlril.nr·. rlo nnmc :\nlonin T.nii. rl:t
Silvn, r:=;t~J'OVP:nrlrt n nonw dtl:.;fe nn mr:.inm liRta dn n.Z"signutur:t
do r.Jrilor·cs - soh n ..\~. lão igual é a l'alligt•:Jphia tio seu
c do nome dPsle;
Yol. II ·
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c) tJ eleitot· ,\nlonio Pel'üÍt·a tJu Silva, :2" secção, ittmb:cm
vuL'i1 duu::; v•~.~ze:::, vuis L!UC se: depura o seu nome duas vezes
escl'ipto na Ji,;ta t.Ie insct'Í)JI;ã 0 de ~loi.t.ores - sob ns. ú2 e
54, com o nwHmo ba llw de leU r~, HtdJCand'O ass1m o mesmo
]lunllo de lllll .>Ú iudividuo;
,
·
t/.; o eleitot· ;1osú !loque U[l. Silvtt da '1" secçrw ell'!!JL'OE;a a
mosma fraude, V1mdo-se ~-cu nome duas vezes iusL:riplo- nu
listn. de nssignalmas tle eleitor.es. com lettm identicu, sob os
numero;.; de ordem ·11 e !.!~;
c) 0 eleilor M•anoel Antonio de Souza ns11 tlo mc~;mo processo l'mudulento, votando, 'porém, em duas secções. na i'
sob o ·n, 51, da listu do assignaturu; <.lo deitares figura o seu
non1o e un :2 sob 0 n. 50;
_
·
() 0 deHor dtt L" secção i\!anot>l Fen·eira :doa Silva, sob
o n. Si, da lista. de assiJ;n:a·tura d-e eleitores, vala na 3" s~CtJÚO
com 0 nome Je ~ianoel Ferreira Barbosa ou por este sob n. 18,
tü 0 igu,ill é a calligrnpltü1 de um e outro nomes.
o) :l'inaltnenL''. na 8' seecüo h.a um grupo do assignaturas
de olcitot·es, na respecl.iva lisla, sob os ns. H a 20, escriptos
por um sú punho.
Umn outra pt·ova evidente ela JI•tmde é a. dhncrsidndo das
tinLus uus pscudo-ussignaturas do eleitores r'ías respectivas
listas ele inscripçfta, denotando assim que •u.s listas não se
aehavam nas mesas por occasião da clcicão e sim mid.avam cm
villegi•u lurtt reco Ihendo assig·naturas.
Tod,as •essas falsidades. com o l'im manifesto de fraudar
a cloi~lio, a annnllum i!'l'emcdiav·c.lmenle, nos pr.ccisos termos
do cilada m·t. UG, n. ll, da lei.
11

II) M·wricy

A clci(•üo. de que dá· conla a duplicata, nas sois seccões
deste município, lambem é falsa.
·
.
Foi forgicada claudcstinamonte na casa de vesidimcia do
.cor'oncl Antonio Mt~chad·o Dias. como foi constatado no protesto do muitos eloilot·cs tomado por tot•mo, na i'órma do. lei,
protesl.fJ que, por eel'i.idfio, se nelta cm JlOdci• da Segunda
· Commissiio de In"JueJ•ilo da Cumat'n dos 'Deputados, que m:mdou puhlic:u·;· com outros do1mmcnl.os <:!·a eleição de AlngOas.
no D'im•io O{(iC'ial de' 25 de abr·il ultimo e se vô á' pa.g. 1!.378.
2" coltunnn, documento unnexo sob u. 22. ( '')
E q tmnd0 não bastasse esse instrumento publico · P'UI'll
invaliclnr ,eJeicões assim criminosamente prepat·adas, outras
provas eircumstnnciucs c mnteriaes d·a fraude se encontram
pulluln.nclo nos olhos do mais simples investigador.
Assim, a primcim eousa que. chnrnn n nttoncão 1í n d•ivorsiclnde de lintns crnrn·efltH.las, em t.odus as scccõcs1 no mes-

..

.
·,

.

( •) Por tt~rmo10 l't'rttlel'irto c obtido o orhdnnl do documento, o jun!:amo:s,
tambem com o Dhm'o Off!'d!rl cm t{Ue l10i fHlhlicndo, sob o n. !lJ, .
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mo insLt·urnenlo u nu musuw ado; om uzuluda, ora preta
detiirmiuda, om prdu utais carregada, especialmente nas listas
do a"signatui•ns dos deiloi·cs - demonstrando por esta Jórma
CJlW essns listas aHdavam em pcregrinaciío pelas casas dos ,
que eeam escalados paea asslgnal-as, muitas vezes um só
punho nscrevendc} varias nomes: prova evidente de que não
llOuve vutar;ão. Outra:; veies, um só individuo escrevia seu
nome .em duplicata. como, entro outros. succede com Antonio
M:mocJJ dos Santos, uulheulico ou nüo, que i'igu~a na lista de
assignaturns. de eleitores da 3' secção sob os ns. 21 e H.
Quem osct·eveu o uomo :do Apollinario Valentim da Silva,
na lista de in.scripofio de eleitores du ü' seccüo sob o n. 3,
cscrcw•.u igualmente os uomcs de Appo!irrJrio (modil'ic:ando
proposilmlamenle a or·thographht para ·d·isfarçar) José de Olivcim o Arcilio .Toscí 'da :Oilva sob os ns. 4 e 12.
1" seer;fin - A rirmn. por exemplo, ,entre outros muitos
eaKOil elo nnLut·o~a igrr'nl, de :Faustino José Vieira, que figura
l'Omn pt•n;;i c!,, rri" r! a I" secuão, ·d•iversifica no officio ele remc:ssa dos papors elnil.nmes t't Soct·elaria do Senado, no termo
de nbel'i.rll'a da, lisla rio assigll'nLur:a. de eleitores e, principalm~~jnll'~, ue~'ila ~oh o n. ::l:J. A~ mesma diversidade ·se nota na
firma, dr.i quem fez de secr·ol.m·io, Ernesto do Rego Lima.
'A diversidade de tinta c•mpt•egradu na lista de assignutura.
de oJ.eit.m·rJs da 1" see('iio e no respectivo termo de encerramento quo a lei exige seJa immediatamonte lavrado Jogo
após a ultima, nssignatura do eleitor que tenha· votado, naque!Jn. azulada c nesta pt•etn, bem de.ixa vêr a fraude. Verii'iêa-se tmmbem, ú pl'imeit•n inspecção, que as firmas dos
mcsnrios nas aelns da instnllaçúo da mesa, c da eleição da.
1" secciio e no !.ermo de encerramento da lista de eleitores
fot•nm escriptos por um só ind'ividuo.
2" seeção - Nn a1:ta da insl.a.l!aciío da mesa, os tres primeir·os 'nomes ~no a subscrevem foram e~criptos lambem
por um s<'> individuo o ·os dous ultimas por outro, sendo que
o ·1.' nome,. que rin~:c elo secretario, estú grosseiramente
emrnclnrlo. A fiJ•rnn rlo quem figura como presidente da mesa
com o nome de :rosé Casado da Cunha Lima 6 uma no termo
de. oncrrrnmenl.o e 'DOS demais papeis e outra muito differente
·na !lsta do assignntura de elcitnres sob n. Hi. A falsificnçiio,
no caso, é pnl.onte,' in;;op!Jisrn: ·.-e!, demonstrnnd·o nssim que
IisLrt de deitares não foi OJ•gw: izuda pelos proprios eleitores,
eomo o exige n lei, no acto de vutarem, mesmo porque votaciio
alguma houve. ·
·
· ·
O mesmo· vicio se verifica em rela cão á firma nttribuida
á ·.Triscí :roaquim Calheiros .Tunior, que finge de secr-etario. figurando nu lista de inscripciio do eleitores sob n. 20. Nas demais seccõos encontra-se a mesma prova de falsificacão de papeis resultante dn c!iversiclncle de typo de lettrn nas assignatur·as dos quo l'igtlr'nm como mesnrios, isto é, niio hn igualdade
nem scmolhanon cu~ro os nomes dos mesnrios nns netas em que

n
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cada um i!elles figura subsllt·evcndo c nas listas de assignaturus de eleitores.
('ia 3" ~~ll!\iio .i:jgut·n como mesurio Ben~dict9 Assumpção.
Tal iu•mn lo, Julstiwuda, pots este mcsarJo lurrcllJOnou na eleição verdadcim. llU,ja acta o demais papeis !'oram aóJig-nados
de seu JH'Op!'io punho, rlevidamenle rcconhellida a sua firma
por tabcllião, llOmo vcril'icart't a illuslrada Commissüo de .Poderes. (Viide authenlicas sob o numero de ordem.) Os ·lres
primeiros nomes dos mcmbf'os da mesa fantasliea da mesma
3" Süll!)itO foram csm.·iptos por uma scí pessoa.
Na ,~,~~ tlneçüo, além das n1esmus fraudes dns ·ouLrns, eomo
a falsil'iüação da firma de Emyg-dio Ribeiro da Silva, cluc l'igurn como presidente da mesa. variando de orlhog-rap 1i11 no
pt·orrome - Emygd io, csür•cvendo-o ora com 11 a 2' sy!laba om
com -i, nol.u-sc mais o esquceimento de quem se enem·r·og-ou
do 111'CJJI1ro dos JW.Jleis - de l'awr ostlrevcr.·· os nomes dos mcsar·ios no l.m·mo do encerramento da lista de inscripção de eleitores. Ainda nesta mosma se<:<Jú.o, figurando de secretario Mnnoel Antonio Xnviet· do Fr·r,il.as, não se encontra seu nome nu
lisl.a do assignntur·a de oloil.orcs, o que quer• cli1.er -.si verdadoit•n, J•cnl, a olci('iío, olle lendo deixndo de votm· ou é porque não em eleito!' da secção o, neste caso não podia ser moo:,
sario; ou porque não qui1. vaLar·.' o a acta devia mencionar.· esta
cir·llumsLnncia. o que não l'o1.. De qunlqum· l'út·ma ú mais uma
prova que se aecumula :is demais da falsidade desta· eleição
(l'icticia), rmm o pt•onunciamento do sua nullidadc. O esqueeimenl.o de osercvcl' o nome do l'ig-uranLe secretario Manoel
Antonio Xavier de Pt·cil.as na lista de assir;natmns de eleitOJ:cs
dou-se ii;unlmcnLe om roln1:ão aos figurantes Incsnt•ios Vcris- ·
simo Mendes Per•cirn o Antonio Pet'<JiJ·a Pilln.
..
Na ti" sec<•.ão a mesma divor·siclnde do lctlt•a nos nomes
dos Incsarios 1;111 rol:H;.ão nos papeis l!m que figuL·nm e as nssignnturas que se lhes ai.Lribue na lista do inSlll'i!l<J:io dos l•loitol'es.
Poucas. muito poucas l'OJ·am as pessoas onom·t·cgadns ele
esar·evot•, na lista de inscPipcão de eleiLot·es, os uomes dus- ·
tos. Asstm, os que !'ig-nram sob os ns. · :1 a 3 perLeneem a um
sô punho, os de 7 n !l eser·ipLos por• um outt·o. os de :13 n :18
por outr.·o, J'or·mnndo n lista dnhi em denntc gt•upos maiores ou
menores de nssi;;nalnms de oleiLorus, cnda grupo escriplo pot•
umas<\ posson, como o gr·u1io soh os ns. 10 a :!5, o soib n. 2G
u 33, o formado pelos ns. 3/j a 1,3; c assim pot• deanto.
.
Falta (t lisln de nssig-nnl.ur·n dos eleitores dn li' secciio o
rcspcül.ivo l.t•r·mo do abcr'Lnl'll, mais outJ·o esquecimento do encarreg-ndo dos Jmpc is.
Pot· ludo que i'i<m exposto o demonsl.rndo incido tnmbcm
essa cluplieal.n nn snnc<;iio do nrt. HG n. :l da lei, nullidude da
clei<;ão n que se refere.
·
HI) Pa.rahuba, oulr'ot•a J?u.c/.udcs 1l(alta.
;\ junl.a nr·~nniw<l<wn. rins mesn.o fnnrJr,ionon 110 povoado
Cn jueiro quando a s<i<.lc do munieipio ,; a villn de Paruhybn,
:(documento junto sob n. 2ó), conlrtll'iondo assim n lei.
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A nela de org-anizn~iío das mesas existente~ na Secretaria
do Senado não ,; cópia, uonfm·mc uxig,, a lei (art. G7, ~ 2").
rrumbom nüo t3 oJ:iginnl, pois não m;lú nssignada pelo socreLudo
da .i unta, que a d~via I. ui' PSct·ipto (arl. üJ, ~ 3",),
Alt~lll dis ..;o, 1!:-iti'l al'i.si;.:nadn p·ulo cicJudüo .Virgilio Silva,

quo

nunlnuna pal'i.n tomou J/U.< Ll·abulhos da ,iunla, u que não per-

teJH!JU; eon!'oJ'IIW :-;r! VI~J·ifiea du
nome rlos memJJI!O:; tJI'~!:.;en Les.

LIOJni!IJO

dn. acla, onde vem o

Unm J'alsidndu rluu poJ• si sü Jmslaria para annullar a ordas nwsa,, t!este mtllliuipio, JWt"nnle as CJllaes se re-

g·aniza~ão

alizaJ•arn as ell'il;ii·I!S rlesl.a rluplical.a, {, o facto., de havei-a.
vresiclido como 1" supph!nle do suhsLilulo do .iuiz lfcderal, o
eirladão .~lauoel CoJ'l'ea da ·Cosl.a, quando o verdadeiro, unico,
l'urwciona1·io drrquellu eal·:;o ú ~lauocl 'l'r!ixcit·u ele Farias Costa.,
eom fmg-Junle violação do urt. G1 da lei (doeumento annoxo
sob n. 2G).
Junto à nela de organização, .iú ele si basl.anlc para annullat· um. Ol'~·ntlizar;ão de mesa, veem tl'cs oJ'J'icios ,que diz a
nela l.el'clll sido apt'·esnnlarlos inrlicando nw,at·ios pa1•a as trcs
seer;ücs do munieipio (um pai'U cada uma), 0.; ot'J'icios vecm
em Ol'it;inal "lll vez d" vil.'cm pot· ct'tpias. con I'OJ'lllC pl'CSCI'evc
r! § 1", tio al'L Gi ria lüi: mas os lacs ori:;inaes são oriuinaliss'ilnos, pois que são n>ct'ir>los lodos por um só punho.
O corpo dos of!l'ieios, o atlrslado c a· assig-natul'a da au·toricladc quo,al'l'il'ma SN'em do município e rias 1'1\spoctivas
sec1;ües os nleilDI'·es, e as· a:-;.-.jgnuluras dü::ilPs em sc~guida aos
ol'ficios, l.urln b.;o est<í cset·ipl.n eom a mesma lctlra ! Para
c~OI'Oill' a ulJI'n, ~:awm pasmo \'l'l.' que PS:ms as:-;ignaLura.s de

eleitores UH:iim L1Hla:; di! um stí punho, vunm J•ueunlwcidas por

•

11m niclar.Jão que sr' diz ese1·ivão ad-hiJI:, eom flagi'Uilll: violação
do .art. !ilt, ~ I" ela lei, que manda CflliJ as J'inna.; elos ol'l'ieios
·se,iam reconlwcirlas pol.' l.allellião puhlico.
·
)''ol'am cohm·ünlcs oo aul,ot·es ria !'mude, pois que ningucm
arlmitto qw•, rscl'ipla poJ• um s,:, individuo, sem siquer variar'
do ]PLLI'n, uma 1is ta di! nssi:.:nn!.w·as d1~ nltdlm·es, I ~aja um ia.belli~n quo J'·üeon!liP~a eorno dos pr·opt·ios tacs assignaluras .
. · Si !anlo' ainda não I.Ju.'Ln;;sl' IHII'a ovidencitll' a nullidade
dcsse:l o'J'I'iciris iudiennrlo JJlt~sar·ioS, dns Jnf!~as eom lacs mc-

snt•ios consliluidas, .,, ror consrguinle, da; cloi~Gcs vcranto
clla,; el'l'eeluada:.;, oul'l·n;; Yiolm;,ies da !ri aindtt nos mesmos
pmpel.1·adas 'impoJ•inm. não s1\ rsia nul!id!lcle, eomo lambem
a. npplicnção do Cocli:;o Penal.
O ülcilor Gui!IJCI'mc Coi'I'Õ:L da ·Costa assig·nn o of.ficio
nprcsentnndo mcsal'io rum u 1" secção, o lambem assigna o
que nprcscnln rnesa1·io para n 3",
. · O ·mesmo sueccde com l\[anor:J Vicim da Silva <J ll!anoel
Viconlc Bispo, que assignam os ol'l'icios apt•osenlanclo mosal'ios pnr·n as '1

1
'

n 2" scct,;ül's.

Ot·n, n § 2", elo al'l.. (i!, da lei diz que «nenhum elll'itorpodoJ'{I, sob pcnn ele falsidndr, assignm· muis do. um officio c,
si u J'izot•, não sol't\ o sou nome con].cmplado cm nenhum desses
o!'ficios.)
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E' facil de concluir, sem mais demora so!Jt•o o caso, que ú
mais flagrante violw;fio do JIIU'ag-rapho dtado, como de muitos
out.ros disposil.ivos da l-ei, i\ rucil de concluir que Laos ol'ficios
:(os tros apresunlados) sendo de 25 elcit.oros, J'ioam reduzidos
a 24, e, portanto, nada valem· <::c-vi do at·L !!" do decreto numero 504, de 10 ld. Que um is será preciso pnl'U annullur a organização de mesas em quest.ilo'i Nuda, cvidenlemeuto.
Mas ainda lm u que dizer: E' que pela acta se vcril'icn
que foram nomeados para membros da 1" secção set.e cidadãos
em voz do 10 (cüwo el'J'oelivos c cinco supplcnt.es), art.. G3 da
lei e que foi aleito membro da mesa da :J" sec(;ão, Benovcnut.o
Augusto de ~limnda, que ,, eleito1· da 1" seet;ão, conl'orm<J se
vê do seu nome no ol'l'icio indicando mesal'io pam a sua secção.
Não pre~isava du lunt.as IH'ovas a iiluslrada Commissão
de .]'odorus pal'll annullat· esta m•g-turi~at;ão d<J mesas de il'arahyba ou I~ueydcs ,\lall.a, n, r<ot· consoguinl.e, ,iulgat• nulla a
duplicata rltJ eleil;õos w·t·anl" l.aL•s musa:: r<•alizadas ( •).
Ainda, e por demais :
A remessa das nelas e demais papeis dessa duplicata das
tres secções ao :Senado :l'oi 1'eit.n directa. e unicamente pela
mesa da 1" secção, cujo ol'ficio capeou os oi'ficios das 2' c 31'
secções .com os papeis destas, com infracoüo do art. 84 da
lei: o que significa quo os papeis Llessa pseudo eleição- em- ·
ires secções -foram for,iados cm um ·só lagar, sob a di:reccão· e vistas do profissional da i'l'Uude, ,que delineou o
executou o respectivo plano. l~ bem assim pelo caminho do
Correio de procedencia ~Cajue-iro -se vê que d it.o officio
foi alli postado a 4 do fevereiro, portanto, fóra do triduo
legal (cit. art. SI, da lei).

\

IV) Piranhas
As provas materiaes da fnlsidade desta· duplicata. resaltn.rn dos respectivos papeis: a fraude é flagrante •.
Na 1' seccão, Severinno do Almeida Fontes, que figura
corno presidente da mesa, não o póde, ter sido, pois que assistiu e tomou parto, como fiscal do candidato a Deputado Sr.. Luiz Magalhiies da Silveira, na. eleicilo verdadeira, cuja
acta assignou nessa qualidade, t~ndo votad() e assignado a

'

'

.'

. '
'

''.

'
'·

· '(')Em contl'UJ10Sit;ão a esta organização de mesas, frau-

dulentas, nulla lm a D!'guni~açãri verdadeira, legal feita na
villa d-o Parahybu, s<ído tlo rnunieipio, como exige o: lei o const.ant.o tla cerJ.irJfio authen~ica da l'CSJ)ecliva acta, nOS UlliÍOXOS
(documentos n. 2G).
·
.A elei(:ão verddeii·a nas Lt•r.s gec~õos dest-e município do
'Jlnrnhyhu, eon>l.nnl.t! da; I'OSJWi!Livus uutlwnt.icus solr os numero~ do ontem, 17:1, l7!t ü..J7r,, ,·,, pn1· demais, _consl.al.ada jJol'
bolol.ms aullwntwo:; n ahu1xo assiglludo do oltHlot•es, uos nunexos (lloeuinenlo• ns. 27 e 35).
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.respectiva listn de 'inscripcüo de eleitores sob n. 02. A sua
firma c n dos mcsarios fot·am rccnnhecidas por tabellião,
como ,; fa.cil v•;rii'icar na authenUca, que tem o numero de
ordem - OG. A sua firma, pois, nos papeis da duplicata ora
sob exame, foi c não pó de deixar de ter sido falsificadas.
·
As trcs primeiras assignaturas na lista de inscri.pçüo de eleitores sob ns. t, 2 e 3 são evidentemente
do um só punho, corno âesle mesmo punho é a que se acha.
lançada como sendo de Manoel Vieira Ramos, sob n. 9. De
um só punho são lambem as de ns. 19 c 20. Igualmente,
as de ns Sl, 33 e :J.I. Idem as de ns. ''6 e '•7, como as de
ns. 60 c G3, dos deus Mm•tinianos. Idem as de ns. 28, 32, 39,
45, 61, 64, 66, 71,, 83, 84 a 88. Idem as de ns. 69, 70 e 7i.,
Idem as de ns. 78, 70 o 80.
.
Vide a assignatura sob n. 87, cujo fabricante, tendo duvidas sobre o ui timo sobrenome - si Fontes - si Santos, o
emendou.
O engano procede de se ter. familiarizado. o escrevinhador
· com o cognome - Fontes - por já o haver escripto varias
vozes na mesma lista de inscripçilo, como sob os ns. 22, 33,
. 52 e 54.
•.
Para oorrobornoão do que fica dito confrontem-se entre
outras: •
· a\ as nssignat.urns como sendo de .Tosé da Costa Soares,
Mario l\!ellius o .Tulio Almeida, sob os numeras, respectiva...
m.ente, 58, GO e ns na lista do insoripção de eleitores da duplicata, com as mesmas, estas de seus proprios punhos, documentos da olci')ão verdadeira na qual clles foram mesarios,
vot.arnm sob os ns. 88, 89 o üi, c toem suas firmas reconhecidas por tabellião;
b) a· assignatura como sendo de Manoel de Arag!ío A!meidn na listn de. inscripcão rlno dupHcata sob n. 611 e a que
acompanha a autlotcntica da clcicüo verdadeira. Para melhor
verificação de que esta é que ó ·a. legitima, do proprio punho
do dito eleitor·, c..xhihiu á illustre Commissüo de Poderes, an. nexo o como· documento sob n. 3G, um cartão postal poc
elle dirigido a mim em 25 do janeiro do corrente anno, cinco
. dias antes da l?!leição, escripto e nssignado de seu proprio
punho.
·
O presidente da: ·mesa da eleição verdadeira, José Ro. · drigues Lima e que votou1 conforme a lista de inscripcilo sol:l
n.: 27, figura, entretanto, na lista de inscripção de eleitorei
da duplicata sob n. GO, onde ainda lhe accrescentaram w
nomp, c sobrenome Fi1•mo, ~ue elle não tem o de certo ignora.
2' secção - As mesmas falcatruas. Signaes evidentes d.'l
fnlsifica~ão cncoritm-se:
·
. a) Na assignnturu do mesnrio Thoodoro Cavalcanti Al. b)lqucrqm, pela_, diffcrençn. flagrante de lettra. entre a que
úgura nos pape1s da duplicata e n de .seu proprio punho nos
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documento~ da clcir;ão verdadeira sob 'numero de ordem 97 e
mais na nela de organização de moSll!S, como membro que
J'oi d:L l'especLivn junta. Al•'m ele que, do seu nome supprimiu o fnbrirmntc da lista de inscripção da duplicata a preposir•.ão- de- nuteposl.n ao- Albuquerque. Por via de regra,
nii1gucm anda a nltcr·nr ·~cu nomo, muximé em documentos
publicas. na.s duas uma : on ú falsa a nssignaturn nos papeis da duplicata e verdadeira a da acta da junta orgnni:mdora das mcsns, ou é falsa esta, e, neste caso, é nulla nüo
só a ,,Jciçfio dosl,a sceção, rlOmO a da 1 ', por :fraudo n:t or~a
nizar.ão das respr.c!ivas mesas;
ú) na dup!icn.ta figura como mesario Mnnoel Campos.,
Enl.relanln, pela neta d.J organização da~ mesas, o eleitor escolhido para supp!ori.tc de mosario desta secção é Mnnoel Antonio Campos, que, com effcito, votou e assignou seu nome
na lioln de inscripção sob n. 16, nu eleição verdadeira.
Pedro Alvino Cerqueira, que figura na duplicata. como
mcsario, ·nrto o podia ser, e certamr.nte não foi, porque representou, como fisenl, o cnndidal.o a Deputado - Dr. José Antonio Marques na elci<;ão verdadeira., onde votou, tendo assignndo o sou nome, que é Pedro Alvino Siqueirn, e não CerfJitrtira, como ~c v<i da lista de' inscripr;ãci sob n. 91; do respectivo termo do encerramento c da, propria acta da· eleição,
onde sua ·fiJ•mn, como a dos mcsnrios, foi reconhecida por nol.nrr·io publico.
Ao ·J 00 assignaturns, constantes da lista de inscripcão,
como '' faci! do se veril'icaJ·, foram Jnnçndas por dous ·a tres
cspcdnlislns, !.fio nr,Bontunda ·~ a identidade dos respectivos
cnrncl.eJ'CS. Algumas guardam, seguida· c cscnndalosnmente, a
mesma uniformidade rle l.ypo, eomo, por· exemplo, as sob
ns. 57 f\m donnt1~.
Finalmente, uma obscrvnr;fio que nfiG deixa de ter cabimento.
.
A votação desl.a dup!ic:ll.n consigna ao Dr. Manocl· da
A1•au.io Gúr.s 213 votos nns duns scc~ücs c n mim ;c1'o na 1•
c trcs votos na. 2" ... E' m·i.vcl .que nm nm município do movimento ·como o de l'ir·n11hn.<, ponto ini.cinl da. estrada do
Fel'l'o de Pimnlras n .Tatob:'t, mn que, além do circcl;orio local
do Partido Dcmo~mta, fJllr. é o pari. ido siLuaeionista, . composto de einco membros, eonl,a o parlirlo regular numero do
cort'cligionarios c aclcplos, os mcm!JJ•os do Conselho' Municipal o seus funccionaJ•ios, os nu toriclades do muni ci pio, etc.;
o cnnd ida lo desse· nm·lido. O'riundo rlaquelln mesma zona (São
Francisco), onde ,j1á residiu llasl.nntos annos, militando nit. po-.
litic!l. a.etiva, em um pleil.o disputado, .como foi o ultimo, só ·
consiga trcs votos, cmqunnlo o do partido opposicionistn
obtem 213 ??
Deixo a resposta ao crit.crio dos honrados membros· da
Commissiio do Poderes.
·Pois, como esse, são, mais ou menos mu.tatis m.1ttandis,
os resultados apresentados pelas dunlientas •G6es.
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A m·gnni7.nçfio rins mesas pcmnlc aR quaes são dnrlnR como
realizadas as clciçGes que nas ninr1o (5) sr.er:õcs deste município dão maioria ao candidato Dr. Arnu.io C:r\cs, eleir;ões estas
eu.ias aullwnlicas soh numeros de ordCim :1132, 131,., 136, 138 c
130 viemm para n Seeroetaria do Senado eorno duplicatas no
lado dns authonLicas das ''erdndcirns eleir;ões, sob numeras de
or~lcm ·1.11, 133, '1.1~, :1.17 c 1·1,0, n organização r]c lnes mesas ó
cvHlenlomcnte nulla.
Si outros motivos não existissem para feri1· de nullidadc
n or:;an iznç;io rlc tnr.s mesas acarrctanrlo n nnllidnclc das clei. çõcs perante cllas realizadas, o facto ele funccionnr na .qualidade
ele a,iurlanto dr: prooumrlor da flo)mblioa, o cirlarlúo Manoel Vi.ccnto Canuto, sMrctario dn junta, seria mais do que bastante.
O que .se prova eahnlmcnte pela· cel'lidúo nnnexa (documcn!Cl
n. 25)', é f]un o aJudante do pJ·ocurnrlor da Repu!Jlicn no niunicipio r] c Trnipl't, dcsr]c 22 de ,iullio de IOH nbl 1í presente data,
•1 Odi!on r.m•J••\a r.otins c não o referido ~lnnocl Vicente Canut.Cl.
. A falsidade assim lr.o rlesembnrnr;ndrumentc commettida,
nlnm de IOJ·naJ· nulla n ,junta organizadora c todos os seus
netos, cst:í requerendo a npplicnrfio dn pena imposta pe!Cl
r.ocJi.go Penal no nrt. 22'·Í, áqucl!cs 0ur sr arrogam o cxcrcicia
· rlc fnne•;ücs puhHcas 11nrrt ns qrwcs nfio foram nomeados.
Do exame, porém. rJn neta dos trnhnlhos desta ,inntn organizador~ . .ití inieinl c irrr.mer.linvr.lmentc nulln, sr. vr.r•ificn qur
ns mesas delln surgidas fornm ronstitU'irlas 1l01' moio tlivcl'so
tio )H'osm•ipto na loi; o que, o:r-vi do arL ·II.G, I" rln lei eleitoral,
tornn nullns n> eleicües .perante ollns rcalizndns.
!Assim, diz n nela flUO, trnclo eompnrccirlo quatro membros dn cnmmissãn de nlistnmenln « J•rccb'irln.~ c a)luratlos os
?Jnto.ç )Jam. a I• secç,ín (oram ?lntntlos .. ,, c dá o nome do
1O clrilores. drrlamncln em scg-nidn; «sendo eleitos membros
cffr.ctivos F, F. F ... , c F .. ·1", 3". r;o, 7o 'p 0" mni$i votados
c supplente.~ F. 'F. 'F •••. r F .... c F. 2', !,', a•, s• c 10 votados).
·
OJ•n, sendo nprnns quatro os mrmbros prc.;;rntrs c votando
cnrln um cm rlons nomes no mnximo ,npparceinm oito votndos cClm um voto carln um, :fazendo-se T\0 cnso n elassificnç.ão
elo ·I•, 2" c .1• ... nnr clcscmpnte. Depois, então, procer.ler·-schin novmncnlc 1\. olciçfio parn o~ que fn!Lassrm, tudo na confoi'midnrlc do nrt. GG ~ ·t.• dn lei.
O que, porl!m, ·6 mais ncreitnvel 1\ que appn·recessem votados ·quatro ou cineo no ·I' rscrutinin, cnmnlctnnclo-sc então
um numero do mesnrios r snpplcnl.es no ~·.
Apparrccmm, cnt.rrinntfl, 1O votados c nindn assim uns
com muitos votos e outros com poucos. cnmo 6 de crer pclns
pnlnvrns dn neta: isso ~ que não ó pos;livcl. Dns r! uns umn: 011
· nãfl se :fez clnkiio e foram cscolhic!Cls n dedo os mesnrios, ou
cnclit membro dn .iunln, em vn• de dous voLos, leve direilfl a
r1untro ou cinco. Do uma on -" .nnt.rn maneira ó evidente rruo

ns mesas nssim organizadas o fomm por modo diverso do prcscrÍ],lo um ll!'i.

De snr'Lu que, ili já, niw rJHI,ivcssom nullns pela falsidade
a principio pr•ovnrlu, r.stnr·inrn pulo que acabamos do verificar.
Nullns sijo pois, ns- elci~ries, pd·nnt.o t.aes mesas roalizadns.

J.JoT·, em Lodo caso, urna ucLtt do olui(;fio dn urrm dns- f}Ínco

secr;ür's rl.,st,r, município é ler· as demais. 'rodas tiveram um só ·
modeln JJ!t fraude.
Assim todas cllns infr·int;em:
o) o nrl .. RO, lul.l.rn ''· ultima pnr•t.o, dn lei, deixando de dcclnrnT' o rmrncro dos olcil.nr.•rs que l'alt.aro:m;
I!) o nr·l .. 7li, filH\ munrln n. mesa unt.rcgnr os holcl.ins nos
cnnrlldntos c nos riscrws,. pois que os holct.ins, dizem as nelas,
fõrnm cnt.t·cgucs aos mcsnrios;
r1) n nrt. 8.1, pois que os netos foram postas no Cor·rcio rlc
origem depois de expil'ar!o n l.rirlno logrtl, isto r\, a t, rio rio fcvcrniJ·o, r~nmn se Vt~ rln rP~llPdivo r~nl'imhn nor; envo!nppes, c, nfio
olmtn.ntc, chegaram :í arlminisl.rnr:iio dos Gol'l'nios rio Esl.nrlo,
em Mnccirí, no rlin irnmNlinln (r.). r,nmo consta dos t•rspcr.l.ivos
ilnt•imhos. Om, snnrlo a r!isl.nncin de 'l'rnipt'r a ca)iit.nl do lTisl.ndo
....., do ccrcn dr 2R1 kilomcl:r·os, impossivel rí -pot· via tcrrcsl.t·c sem csl.mrln rlc f<'rro qne lifl'lll' nquelln wnn. do sul drJ
Esl.n<lo :1 cnpil.nl- vr.ncel-a cm 2'• .horas.
.
O serviço posf.nl ü nlli 'I' cito- cornrnummentc -JIOI' vins
.fhtYinl c mnril.ima,--. nmn. vr7. J!nt• srnrana pelos vapores da
ttavc~nçflo fluvial rio R. ·Fr•nnr.isco nhnixo ntr\ Prmildo (üú kilomcf.ro,), t' rl'ahi :tfrl 1\ capilnl (21ô kilomcl.ros) duns n trcs
vezes por mcz- por vnpm•es rir oni.l'ns companhias ou Blll.JII'C?.as. D'n hi, pois, n impossibilirlnrln ahsolnllt rio, por lodos
os papeis rlrit.ornPs rins cinco sr>.cções rlnsf.c mnnicipio na
n~encin rlc Trniptí cm " rlr' fever"r'ii"O, che:;arom :1 ndminisf,rnção no r.ort•rio na rnpilnl (~lnr.rirl). no rlin seguinte (5),
c sem hnxr~rrm t rnns ilar lo pela a~r'ttei:t in l.crmodinrin - .Pcn<ldo. F:rl por mrio ri" nrmplnno pnrlr•r•iam r'xr•ct.!lm• sr>.mcllmnfo
ra.irl.. FossP. pmlr 1m. nu/t•o n adminis/.t•ar!or dos Gol'roios rlo
l~ln:rrlns e niín o arlnnl, lu:rar-trtwnte si não o chdn mais rrn
ovidr'nria rln parlidn oppqsir.ionisla (!'. !l. 0-l r ~uc niin
encontra r'mhnracos pam seus planos pnri.Hlarws, c certo, tal
milap-ro niío sr realizaria.
ri.\ () ar1.. 7" § :í", por qnnnto cm p-rnnrk mnncro são nssignaturas falsas. srndo f!ngranlr1 a uniformidade do lcttra dos
fahricnnlrs rlns fimms ~ur figuram em f.l)dns r;s list.ns do
·inscripr,ão.
Exrmplifi,qncmos:
Nn 1' scrr,iio- Anczar no r1isfnt•cr descobre-se fa.cilmcnto
nn lisln dr inscrirriio r1r ri ri! orrs que ns firmns, como sondo,
de Florrn1 ino Vieira r1n F:iiYn r Fmncisro Rodritmes Tcixrirn.
sob os ns. H r 15. s:io rl!! nm sr> punho. como de um só
punlto sfln ns rlr ~lif:nrl nos .\n,ios Parhrcn c '\hno~l Vicrnf.o
flr Lima, ~oh ns. !,G e 50, bem assim ns d~ Manocl de Amn,if\
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Brito c Manoel Celestino da Hora, sob os ns. úO c 00, loda~
trahindo a l'alsil'icaçiio. No respectivo lermo de enccrramcnlo
lm ·rasuras no nome do rnosario Henrique noberl.o da Silva,
percebendo-se que no logar deste nom1: outro linha, ante~.
sido escripto.
.
Na 3' scccão- Figura como votando, pois que sou. nome
se acha hin(mdo na respectiva lista do inscripção dos oloiloJ•es,
sob o n. 2", o cidadão Leopoldina •ronorio ele Albuquerque.
úra este eleitor não podia ter ahi volado pela simples ra~ão
do t.er !'oito part.e da mesa da eleição verdadeira (uuthent.ica
sob o numero de ordem- '13il), como secretario, cuja firma
ó igual cm lodos os papeis desta eleição e no boletim aulhentico quo ora apresentamos, annexo -100m o documento .sob
n. 37. no qual hololim sua 'firma, como as dos demais mesarios que o assignam, estú reconhecida por nolario publico,
nos preeisos termos do arl. ü7- ultima parle da lei. O mesmo
se dá com o eleitor Aprigio Bispo de Oliveira, cu.io nome fi.gura na mesmn lista de inscripr;üo sob o n. G, quando elle foi
o presideul.e ria mesa da olcição verdadeira, unica que realmente J'un~cionou, tendo sua firma devidamente reeonhecidtl
no cil,ado bolel.im.
Na ,, .. sécçüo- >Os nomes, entre muitos outros, dos figull'Dntes elcil.orcs, na lista da inscripçüo, Antonio Bernardo dos·
Santos e .Tosrí Maximinio do Oliveira, foram escriptos 110r um
só punho, sendo a eal!igt•aphia ih'Ual a de Viecnle de Mello
'l'oliÍ, f!JHJ conferiu e concertou a act.a. O mesmo se dri com
as firmas do .los!Í l.''eJ·roira ria Costa c .Toão Nogueira da Costa
sob os ns. fJli c 1,7. Aliás. o 1" desses, Jos·é.Fel'!'eim da Costa,
a não sm· que lenha o dom da ubiquidade, não podia votar
. nessa dup!icala, evidentemente falsa porque ·funccionou como
,presidenle da mesa desta sem;fío, na clei~;ão real,· verdadeira,
o a sua firma ó pcr!'ciLamcnl.c iS'lml cm documentos desta
eleição (sob o numero do ordem 137), e no boletim que Juntamos nos anuexos, sob n. 38, cst;\ recnnhc.cida por tabelliúo ..
O mesmo sn 1.tú r·on1 o rncsal'io .Tosé Elias Bispo, da cloit,ão
verdadeira, cn.ia firma, devir.Iamcnle rer:onlwcida llll dito boletim, figura, onlrel.anl.o, .gpo~sciramenl.c l'alsiJ'icadn, na lista
do inseripeiio de üleii.ores da cluplir·.ata, soh o n. 35.
E. a proposilo, t•olcvn. a pondcmr que lodos os boíelins
expedidos pelas mesas que, de l'aclo. i'unccionuram · nesta
secção; como nas demais do município, c cm loclus us scccües
dos outros municípios do Estado, tondo ns firmas dos mesa-rios legaJ,mente rcwnheciclas, foram em seguida ;\ cleir)i\o
• publicados no D'ia.1•io 01'/'icial rlo Esuldo, cm vnrins ediclies.
sem que surgissem um só protesto por pnrl.o do .quem qtwr
que ·nello fi.gurando como mcsa·pios não o l.ivcssom sirlo. Assim,
pois, foi desmascarada n fraude dns du·plicatas deste mtmicipio, como as das elos outros.
·
.Tunl.n-sn ram prova rJn om nllcgndo, um nunwro rlo Dim•io
O{{'icial, do Estado, nm rm.ia pug. :l, "sl.i\11 puhlir•adns PXllcl.amontll os holnl.ins da~ ni1wn soe~õus uloilot'lll'S deslu mu. nicipio. (Anexos sob o n. 3!1).
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Nu. un secção: Con l.inuam as mesmas "/'rnudcs.
. •Assim ,; que na resrwcUm lisl.a. do inscripcão de eleitores
frgur·a como votando .fos•J Fcr·t·eira de Snni.'Anna, quando isso
rtiLO ,:, pos:;ivrd porque este l'leil.or 1\mceionou eomo presidente
da mrsa t.lesl.n. ::Wcf;iio, na q1eic.f'w l'Cal, vordarloii'a, corno consta
da ada u dumais documentos r·elacionndos pela Sceretaria do
S1mndo so)J o tt. HO, nos quuc:; sua :l'ir·ma igual cm todas
as pe1.•ns do pr·oecs;o cunrliz exacl.amenl.n corn n tio boletim
~oviclnnw11l.e rcconlrccida pot· nol.ario publico, ul documrmtos
JUrtl.os aos annexos sob o n. ljQ,
Entre os varias nomes cscriptos na rcfcl'ida lista por um
s6 pu~lro, dcstneam-se os ci? Alcxand~·ino IEiariJosn Larnngeira,
Anlouro Pedro tio .Souza Ltrna o Allredo Soar·os C!waleante.
1'1- l'lçosa

',

A organi1.ar;iio clnR mesas deste munkipio ''· cm .fncc da
lei, cvirlcnLemente mrll!t. g;-mtninnndo os ofJ'icios que J'orwm
apJ.•r•sont:ulos :'!. .iu11ln. indienndo ehd!.or'eR par·n. .Jncs:n•ios, c o
modo porque l'ieal'nm organizadas ns rlivur~n~ me!-!ns, vnriea-sc que tudo andou cm desaccôl'(IO eom a lei. Assim é quo
appurecc eleito mcsario da 7' socc.fio .Toão Pedro .Tntobú, conforme consta ela acta da ,iunta, eleito!' da 'l" sccoflo, 11arn onde
si'lmentc J10dcria ser eleito mesnr·in (nl'l.. !iii dn lei). Dizemos que .Tatoh:í é eleil.m· da I" sec~flo. 11orquc, como tal,
assignn o officio indicando o Dr. i\l:lllool do Barros Loureiro
Braúdão para mesnrio da anos ma ·I u Süf~f:fío. .Si1 J10rém, ó
cleilor· da i', nfln podia assignar officio pam a !.", sob pena
de falsidade ,, dn não scJ' ·o seu nome contemplado no dito
officio (art.. Gft ~ 2").
Da mnsmn J'ôrma app:u•c,:c eleito mesario (supplcnte)
.da l'i' secciio Olcgario Rnbol!o Torres, que eleitor é da 3". segundo se vrifica do oi'J'ie io pelo mesmo nssignado indicando mosario pnl'n esta 81~cc;ii.o.
.
·'
O mesmo succcdc com Tzidro Tcixci ra de Yasconce!los que,
como rleitm· da li" scer:ão, nssigna o:ffieio indicando Caetano
Ynlverdc Bmndiio para mcsario da mesma, c, no entanto, surge,
com drsJ•rspeil.o :í lei, eleito mesario da "" sccoão.
·
Hn tambcm um o1'J'icio indicando o cidadão Josó Xavier
de Amorim para mesa rio de uma soc·cão sem· se declarar
qual seja.
·
Este officio contém .mais, além da originalidade acima cilada, que d:\ o cn-racter ele sn111Jlc11tc pam a sccoão quo ficasse
vaga de indicação de mc'snt•ios, a anomalia ou antes u illeg-alidndo de ser nssignado duas vezes pelo eleitor José· Gomes'
da Silva, o mrsmo uconLeccnrlo com José Antonio do. Costn.
Crivado de tantas nullidndcs, nada impediu que semclhnnto
papel fosse apurado pela Junta Organizadora c feito o oi~
cladfio; nellc inrlkado, mesnt•io da .\' secção, E' o que se veJ•ificn da actn.
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Em resumo, tendo sido nomeados mcsar.ios paro. todas as
secções (um pura cada um) nm virtude de o1'l'icios, c estando todos ossos oi'J'ieios irremediavelmente nullos perante a
lei art. G·l· § 2' dn. lei n. L2GO, de 100.1, c art. 0' do decreto n. 2.~!H, de 1011). o mais ainda, tendo sido eleitos mesarios para muitas mesas eicladüos eleitores de outras scc~ões ·
contra u expr·ossa dispo,;içüo da lei '(art. Gü da lei n. 1.200),
il!cgacs süo todas as mesas deste municipio c nullas as eleições pcran te elias realizadas.
Examinando~sc us actas do processo eleitoral propria- ·
mente dilo, enconlrum-so Jwl!as as mesmas falsidades das
• outras .ii1. examinadas, revelando o firme proposito de fraudar
a verdade eleitoral.
·
lOs proprios papeis dessa duplicata se ennarrcgnm de
provar a falsidade das eleições a que se referem.
iVc.inmos:
1' sccçrw:- A lista de inscripçiw dos elcilorcs revela
no pr'imcit·o ,g-olpe de vista, que varias nomes '!'oram cscriptos
por um s6 punho. Ex.·: quem hsncveu o '1" nome eles la
lista- Tsrnacl Elpidio iBmnrlilo,- cscnwe os quatr·o nomes
seguintes. E' o incsmo cnr·actm· de letra. Quem tambem escreve os nomes elos mcsarios na acta não foi, certamente, a
mesma pessoa que os cserovcu na lista de inscripr;üo de clritores, o que prova cabalmente· que a lista de inscripção J'oi :fabricada cm lugar c tempo diversos da fabrica.çilo da ela; ''
a applieaçilo da lei da divisão do tmbalho c conver:;cncia elos
esforços. Assim: quem Ji:;um ele mcsa·rio com o nome de
Antonio Mamicio Sobrinho tt:m csl.c nome nssi:;nado nil acta
de forma muito clil'fcrcnte da assignal.ura que se vê lançada
na lista de inscripçüo ele clcitm·cs. sob, o n. I,G. O mesmo
succcde cm relação 1í. que 'figura como mcsario com o nome
ele Salusliano Nunes Cavalcante sob o n. H'l na lista de assignatura ele eleitores. O individuo que escreveu o nome do
Antonio Ri .i o de l\Joi'Ucs, que finge do mcsario, na acta não
foi certamente o mesmo que 'escreveu o dito nome no trrmo
do cncarrnmenlo clit lista de inscripção de elciLorcs, dundo-so
a respeito deste mcsnrio ele pantomima a circumstancin do
não :fi.gu·rnr seu nome na referida lista de inscripção,- o que
quer dizer que não votou, sem, entretanto como exige a lei
(nrt. 80 letra li), ler sido mencionada esta circumstancia na
neta. Dah i· a con.c.Jusão unica a tirar é ele que quem colheu
cm scpurnclo, cm lu:::nr e tempo cliffercntc da fabricação dn
acta, ou cscrcve.u, na lista de. assignaturas de eleitores, os
nomes destes, esqueceu-se ele escrever exactamente o nome
de qu~m, como Antonio Ri.io de Mo~aes, figura como me.
aario
~6. com zombaria, se pode explicar. entre as firmas fnlsificndus nn Jisl.a de inscripçiio de eleitores, ns de othon Odilon
de B:tt•ros Cot•J•ên c Tillut·cio NemeRio, nqucllc chefe locnl do
'Pitrlido Dcmo~mln (Riluncionistn) c senador cstndonl. c este
depu!ndo estudonl eleito pelo mesmo- Partido, de que figura
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de destaque no municitlio. 'l'udo se pódc admittir, menos que
os representantes c dirigentes de uma politica prestem seu
concurso pam u falsií'ictll)ilo de uma eleicão contra o seu proprio partido. Esta falsidade é o cumulo da desfaçatez.
. 10 que mais faltará, pois, para caracterizai-a definindo-a~
E' simplesmente revoltante.
2• secção·-· Nesta secção, o presidente da Mesa e os demais mosarios, excepção feita do Cantidiano Vital dos Santos,
csquuecram-se de votar, pois seus nomes !'igurando nu acta
o nos· tlemais papeis 1'oram omittidos na lista de inscripção
de eleitores, c pura mais importante do processo eleitoral, •
que constitue a prova de mais valor da realidade do pleito.,
- Heputc-sc a ssim o mesmo phenomeno observado nu primeira sec(;fio, em I'clação ao soi-disant mesa·rio -Antonio Rijo
de ·Moraes, isto é, quem foi escalado para arran,iar a falsi!'icaçiio de firmas na lista' de inscripçfLO, foi personagem diversa da mwar!·egnda da fabricação da acta, tanto importa
a omissão naqucllu dos nome~ dos que nesta 'são dados como
mcsarios. Grosseira fraude I
Quem escreveu Cosme Lopes Lima, sob· o n, 33, da lista
de nssignatura de eleitores, escreveu e:;ualmente os nomes
de Manoel Barbosa de Souza, MaLheus Rodrig-ues de Mello e
'Antonio de .Oliveira Campos, sob os ns. 36, 37 e 69, e mais
Arthur Nonato de Oliveira, Joaquim Lopes de Lima, Francisco
Corrêa da Penha. Felizardo da ~ilva Coloalino, Sebastião Campcllo de Albuquerque, respectivamente, sob os ns. 71, ·72, 73;
75 e. 77, e assim, successivamente, sob os numeras seguintes
85, 100 a 1Hl.

s• secção ->0 presidente da Mesa e o mesario Joaquim
Cassiano de Oliveira, não vot~ram- é um modo de dizer,
E' que foram omil.tidos seus nomes na .lista de inscripção de
eleitores. Repetiu-se nesta sec.cão o mesmo phenomeno. O
fabricante da lista esqueceu-se ou ignorn.va que elles figurassem na neta e demais papeis como mesarios. Todos os
n'ltme:ros de ordem dessa lista são de um s6 ·punho, contra o
preceituado no art.. 74 § '•·" 'ltlt, parte da lei. {1) Os nomes
lançados na mesma lista de inseri peão o foram seguidame)lte'
'POr um só punho, sendo que alguns emendados.
. '•·' seccão-Tambem nesta seccilo os que figurllill· como
mesarios com os nomes de José Xavier de Amorim e Americo Eloy de Amorim ll'!queceram-se de ·Votar, pois ·Cille seus
nomes não são encontrados na' lista de inseri peão de eleitores.
A causa- bem se vê -é a mesma. Quem foi escalado para. ·
preparar a lista de assignatU:ra de eleito.res, ·ignorJLva que
aquelles nomes deviam figurar como mesarios. Não é•outra
a explicacão dessa lacuna, porque nüo se comprchende que
mesnrios que tomllill parte cm todo o processo eleitoral, desde
( 1)
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a organização da Mesa, se esquivem de votar e de constatar
~ eleição nssignando seus nomes, como os simples eleitores
iazem, na respediva lista. E', não lla duvida, cs~u omissão
a prova inconwssa da J'alsil'ica~ão do todas as pecas do processo.
~\ simples inspect;ão tlos nomes lançados na lista de assignaturas de eleitores, se c!Iega lL evidencia de terem sido ol!as
grosseiramente J'alsi ficadas, escriptus- por séries- por um
só punho, como, por exemplo, as que se vêem sob os ns. i,
13, 111 u 25, 35 a ~:J e 05 a iH, .ià sendo do outro punho
c escriptas com tinta diversa as de· ns. 2G a 3~.
o" soct;ão- O que se d:í como presidente da i'i!csa- Narciso Teixeira •lc Vaseonccllos, no ofl'icio de remessa dos papeis do Senado, Narciso Teixeira Vascoucellos (supprimida.
aqui a proposição- do- anteposta a IIi ao ultimo sobrenome
- V'asaonlellos) na acta o no termo de encerramento da lista
de inscripção do eleitores, não só não ass'iana o tc~mo de aúertu,m dessa lista, cujo lugat· pam sua assignatura ficou em
branco, embora o termo declare que vau assignado pelo presidente, corno seu nome não se encontt·a na referida lista de
assignaturas de eleitores.
Ropole-~e. assim, o rnesrno 1'acto lacunoso das secções
'precedentes, ot·iginurio da mesma causa. isto ''· da diversidado
dos individuas encarregados da fal.>il'icaçiio da acta e da falsiJ'icaÇão da I is lu di.' as si e.nal.u t•a,; dos eleitores. Como nas
listas das outras seeçúcs jú examinadas, é visivel a .falsificação
das firmas que figuram na• dita lista, escriptus por séries ou
grupos, ora por um, ora por outro pm1ho. Exemplo: as sob ~
os ns. ·1, 2, G c 7; as sob os ns. 8, O, 10, H e 12; as sob
.os ns. 13 c H; idem as de 11s. ii, 18 c 10. A t'alsii'icacão 6
· vergonhosa, não tendo sic]uer· havido a preoccupação do clisfarce (vide as firmas sob os ns. 21 e 2'~): As ultimas quatro
firmas sob os ns. 100, HO, 111 e H2, niuguem contestará
que tenham sido eseriplas por uma "' pessoa.
•rodos os nt1mcros de ordem das listas fopam escriptos
por um sú individuo, contra o CJ\lC prescreve a lei (cit. ar~
li.go 7.'t, § 'Í'l In {iii e~ ,
li" secção- Nt•sta soc,.:üo 'a lolalitlude dos me>aL'ios es.qucceu-se d1• votar, pois CJuc seus nomes, figUl'anclo na acta
. da eleição, deixam, entl'etanto, de J'igural' na lista de inscripcão
dos eleitores CJUO se di~ terem comparecido r; votado. Niío
deixa ele ser· exquisila n eoincidcncia de, todos os mcsarios
não terem qucl'icto ou se teucm esquecido de exercer o direito
do voto, su.icilanclo-se ao trabalho est\1fante do proce~so da
eleicão, dever mais penoso t.lo que o sunples ele deposttnrem
duas cPclnlas na ut·na e a<si:.:llarern o 'en :inmcat7o na lista ele
inscrirw.fio dos uldlol'es. São, pois, clig·nns dn registro especial.·.
São ellcs:. João ~rnnoel de Figueiredo e Silva, presiclent.c: Alfl•tido tlt• Sou~t\ Paiva. seMclario: l\lnnoel dos Passos Villclil,
etwt1tuo Vnlvert.l~ Dranliüo e Apullinat·io •reixcira de Vascon•. ''
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Este rlú-sc no

de vul'im· llc cul!igruphia nos
em IJUo figUJ'tt sua us~i;;nnl.ut'lL J~rn vurdade, porúm,
ru~1de d1dxar· do al.l.r.'iL,uiJ• essa g-ravo laeunu sinfio ú

nwsnm causa nutes

.<JIOI'l

a~sigrmladu

nas

~wc1;tjes

pl.'ecedcntcs: di-

\'et·siLiarle de [ll'ol'bsionaes da l't·audu I!LWUI'I'egados da J'abl'ictu;ão das peuas da Iutwllina elciloJ•nl, scn1 lll'ÜviamCulo as
terem
ujustado.
Como nus ou l!·as s'·'"';ões, os nunH!I'Os de ol'dcm da lista
de assignaluJ•as dos eleitoJ•es l'ol'am todos eset·ipl.o; pot· um
sú punlto, e mullas das nssigllatuJ'U:'i osl.fio g'l'osBuil'arnente :l'ul-

I"'"'

si.t'ir.mdas, o.·WJ'iplns mn gr•anllo Jml'lc por· uma sú PO!:isOa, ])OL'

grupos ou SIÍJ'ies, como as so!J os ns. ! a J~, !3 a 15, !U a
18, as de us. ti:J, lH\ 70 c 7·'1, etc.
7'' Huo(;ão-tO mmmw vil.'liS J'a!Jieo contra. o valo, quo
me~al'h's da Ht~cr;fio pl'Pt!utlunlo (íi"), conLanos eol!ega~ tlesl.a ~~.·e~no
pe~o. desde o prcsidcnl.o
ull.im11 rins me~nl'ios, que l.am!Jem !em hol'l'or uo vol.o,

n!.ucou todos os

minun
em
al.ü "
ul.imnr.ln-o ús pi'Oftlllfii'WS do ,\veJ·no. Assim 1\ que clles,
l.e11dn dil'igirlo e tomado p:n·l.e nm Lodo o Jll'tH~cssu elciloral,
fib"UI'HTHio sou." llfHnus na ada c demais 11u\.~ns, se esquivaram
de \'fllt11', ]IOI'f!lltlflLO :=;etl!:; ·llUIIJflS niio sno eneonl.l'ados na Usln
do assig-nntur•a dos elrdl.ni'Cs que votnt•tun.
Qué oget·isn no voto I
J~ .qurm sabe si üllcs -assim pt·o~ctlendo -não têm car·
radas de m~ão ! • . .
Que vale, al'inal, · IJ voto'!- matul.ariio c IIm;, numa du:-vida l.i!I'J'iVI'I. Si'lllioJhanl.l' no /o UI' OI' uol lo l1u- do I!Cie!Jt•o

,•

pcJ·sntlngem ·tle .t;lmkspPat'P, .. Eu1.t'a Jla urna, rj ll11Ul'Uclo c

consi:;nado na aela, amplamente divulgado pela imprensa c
depois .. , 1'\'apoJ·a-se nas rl'i.nt•Lus dos lulmmlorios r.ltt mystCI'io:o:a cllimil~a, t!Ollln indi:;r\l'dnnwnl.u assoalham o::; maldi-.
zonLe:o; dn I'P-gimen t·r~pt'PfWnl.ntivo ....Longe de mim, pol'ém, ·
:tl!rcdilaJ' em ~emelhal!ll' lmleln, liio iiiVCJ'osimil c a!Jsurda. ·cun
é. Ao eonl.t•ut·io, s1\ po~so e devo ct·ôr pinmcnlc na efficucia
do volo.
.
..
Deixemos aqui t•ngi::;t,•adn!-1 os nomes desfif~S eineo incr,Jos,
c fllle, de oul.l'a l'eil.a, nas üleiçües por viJ•em, f~lles sr. rcgeno!'em inlcgmndo-~c na fune~iio rleil.oJ·al, nxcrcilnndo corn
sobranceria, Coragt~·m n aJ•rniguda ul'nnr,a o priniot·dinl- c imprcscindivr.l diJ•r.iLo rln voto. .
·
F.il-os: .Tona.' 'l'r.ixrim dt• Va~ennccllos. pJ·r.~idcnte: Bnrtholomru rln Silva l'l'agoso, S/)l)l'r.i.aJ·io, " Pcr!t·o ~ecixeira du
Cunha Lima, Sergio FcJ•nandcs de AguinJ• e .Tono Pedro .Talohá,
n1csurio~.
•
·Seja eomo flir, respeitando cmhm·a o~ npparcnlcs csct·upuloi dr."cs ••lcilorcs ncgnl.ivos. a 1mmn rcnl tln omissão do
sctú nmn''·' na li~l.n r!e insm•ipriio tios elcilorc~ 6 a mesma
nssignn!ni]a na; ''''''ir.s pi'CI~Pi]rntr.~- diwr,irladc dos rncaJ'rcga.r!os rln falsil'kar,~n dos papnis da ''ll'ir.no.
QurJ• nn nela. qtli'J' no lemlO· 1lr. Pnçct•J•amcnlo du lista do
nsslgnnlura do elL'ilnt•t.'~. nfin sn dt'elal'ou, como ~xige .a lei

•
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tdPil.OI't1:-5 !JUP dl!iXfll'illll r.lt! (!Olnp:tl'Pt:PJ'

e rulnl', rrudus o:; Jllllllt~t·u~ da J.'t!l'eJ•ida li:::ta e~Lfi.o r.:-:cripl.os
lWI' 11111 ~~i puultn, enJJlt'll o ordenado mt lei (at·L. j.'l, § .'J~~).

out.r·em qun
r;u Jo 1111~~mo
ar·t. /.1. " qm• ,: l'alsidadr·. ncnr·r·eLullLIO a nullidudc da clei!;úo
Ha :;r·undr• rrunwr·o de lll.llllr.s e;cr·iplos T>Ol'

H:ÍrJ o~ pt•opr·in:o:, enllLI'il u ·f!IJC lJI'n:-it~t·cvc o ~
I]UU "' di~

!'Pila ::ru•l.. I I !i, ~ :.1") •
.i~Xl!lllp]O~; a.-; ~l.~Si!:JIIHI.Ut'U::i ::!OÜ (JS Jl~.

~ ~\J,

Jllll

11Í

t!

18, :.l\1, ·113

lfll.

I)

l'~t:l'iptas
lllfllll.r\ l~!ll'tl ii~ di' 11~.

'l'oda::;

pnJ' Ullla s•j pe:;son. u que :-:c Uú igual-

no p ii.
Colllt•a a l'nl;irlurlr• " r:lnudr•.sLiuidudr: das i!lr:ir;ües de <ll.W
dr1u uul.ir:ia a; dllplieatu; que viuw,; rlr• '"ealru:llal', ·proLestaJ'illll, na l't'H'IIIil dn Jl.d, pt!J"ante u :!n I.HlJPilifin, nu·ios e1eitorf~S
e llli'Stll'iu:; du."i j 11 , '! 11 , :1 11 , IÍ 11 , G\ on t! 711 :;eef;õés de!'lt.e munieipin
du Vif.:.o::õa,

na~ qu:u~:"l ~n PI'OCt~f.lcu

~~nm

l.odu n publieiclade o ·

Vt~l'dadP

i't !dPi(:fio, Jll'nte:-ilu I.JIIP, tomado pOJ' Ler·mo, Ol'a sr.
,i unta por' l!l!t'l idão 1111:-i llllll!!Xfb ~011 o tr. -1 J ~~ foi BJnndado
publir~ar· pt~ln :!'1 r:ontuli:.;:-;ão dL' iiH11H't'Hn dn Camam. do~ Depu ..
l.arlos, rro Di111'io O((ir:iat riu ~5 de aiJJ'il pr·oxirno pa~~arJo, (t

lHII;. •i.:.li!l, :!" L'ulu1nua (dol'. ,junto sol1 o n ..'.!~·~. Ou:;o elltuuat•
u at.Lrmr:i1o d11 douta I! lJbJu·nda IJotnllli;;;.-::iío di! .Pt.Hiet·r·:; pnnL
e,;,;e iu,;lr'IHIII!JJ!.o, qun eompr·ova a J'r·aude eonrnwltidu.
~fio eornp:.H·eet.•r•am :i:;; ut·nu~ os adYer·:mrios da sit.ua1;iio
polil.ir:a rJorninanl.r:, almndonar.·run-ua' dn l.orlo, COliJO su vê rla:;
aulHlP!ltiea~ da r.•l11 i1..'fiu l'l.'lll, \'t!I.'Liadeil'a, pl'ocedida nas sete
."::t!e~~ües tft!.~l" nnllli~:ipio, paL·u, na=' t.L·evas, :is ealada:; da uoilc,
fot·gil:at•urn uma nlei1;ão fnl~n, como o clumonslt·am os r~spc
cLivns JHLJit!Lo;. I!Xamilmt.los, Yl'L'dat.lf.•i:·os corpos df~ dtdicto.

nno :qtplk:tt' u e:;si'S t~nuturllm:us J't•audadnt·es do votn.
da J,.i ! f;"m r!uvirla, u eer·t:ew r.la iJupuniduúc •í
'tJtW os aninm na reineiduucia.
·
'
-Appdlur·rtHJs, elllrin-, pu1·a qw• e pum quem?
!'ara nwliJnJ't'' l.ernpoô, diewr .o;; rtuo peu;am nu regencl'ar;üo dos t:oslu mes,
Ma~, quauuo·! ! ...

E

:-•W

:t penalidnrJ"

.

·I a· 8et.:~:io- Na ada da fanla.sLka d1!it:iio rlt!stn duplicata,

Jô .. :O:I! «... tanto 110 li\To

dt~ pr·e:-"1~111:a. eonw na~ duas ·usta!; d•J
as~ienai.Lll':t~. o I.L't'IIIO dt.' ÜlH..'I~I'L'Urrtl!llln, V• H' i l'i1!alldo-se nL•sta
c.wyu::d;io. f.t~t'i"!lll t;nmpa~···t~idu t' vnLtll.~.l L:!S ~~lt'ilOI'l'~. t.Jcixnudo
Lle t:nmpnl'l'l~·~r· 1..:!.:.! PIPI toros da sí.•e1;au »•

.\s;illl, o alistamt'lllo seudo ciP :!.iii eleilore:-o. cxrl.'dnu :w
limite nmxi11ro mal'~ado pela lei, l]UIJ t'J rlc ~Ull deilot·e; para
culla ~fll't;fiu (nl'i, 7" do dr•e. n. :.!.ún.í., de HJlL).
Dr•r:QJ'I'rl dr;s;;n inl'l'al'!:rio a nullirladr• da r•!Pir;iio (arl. llü) .
.-\: lista dt~ U!'i:-Jignalul'a d1• eleiloi.'C'S t'l'\'L'la a :i'alsifil!at:ão
de muitas, ve!lllo-;;r; var·ios ll•Jilli'S in:;~riplos por um só punho-.
Exémplo: os nome; sob o~ uumcroo ele ordem ü5 o IJ,li, vil

Vol, 11

2t
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do ns. 'i~ r i :i. os 1\i'. :í:! j! :í:l, ns Un 11:-!. no o li 1, os de ns. L5
c ((i, H~ d" n..;, I:! n Hi,, Pnla Uil.a lb!u, t!JII t~oLe.io etnn a da
:1Q Sl!t:f'~ll, :-;p \'I'J'il'it·n ainda tHlB u tduitoL' Antonio Vioir·a tla
~ilva \:olo11 no!'lla 111 :-;peuiio ;;ob n. ~Hi una :v• su!J u. :í5,.soJH!o
o lllllôlllll l.:rllllo ri" ll'l.ll'a cru :rrl'.lm,; as l'il'llras, ou du · pr•npr•ro

011 dr ·IIII II'""' por· e III'. L:pruu quer.• que sr.,ja Irou v" :l't·ar.Hir.:
ella ,, p:rtr•rrl••. O
:;ur:r;10do com o eleilor.· ;Jusé Carlos dos
Sanlol'l, t:tdo IJOJIW l'i;:u!'a duas. vezes na 1isLu de iuscrlpf;no,·
snh os rrs. w:,o " ·li G. !dum .Joaquim CuvalrmnLc do Alhuquer·qrro, qrru ·"' vr! duas vezes sob os ns. ()~ c Hill, cnm o
rncs11ru tall11o dro lr.ollr·:r. IJrrern escreveu esle noruo esct·ovou
l.anrlwr11 o ri" ,Joaquim de AllmqncrrJUC Cavalcaulc sair o n. HO ..
lnruurH~r·os, lfin r·e1wl.idos são, os casos de uomes oscriptos
].IIII' 11111 ,;r'r purrlru: ,; :;,·, p:rssat· mnu visla de olhos nu lista

""'"III'·'

o uw111H' csl'nr·eo depar·ar: com ellcs.
.
.
.
(Jtwnr. por· exuutplo, P:"r~t·evcn o lHlme de ,JuaquJJu Gornu::i
c.Ia Silvn, soh o 11. :_Hl, est:r·evun igualtnenl.n os ·nomnH de .Juae

::wtn

quirn Uornr•s da. C11,;l.a " .luaquirn Silveriu da Silm sol1 os
111Jrner·n.'5, t'r!:·;peet.tvarnnni.P, H:! e JOJ; e, cxer·cendo o 11w:-;rnu

ol'l'ir\io na:-; nutr·a~ ::-~r•ec't"~~. f~::lta•uveu: ua .".!"-os 1\0iliC!:; de
.l'edr·n Uorrws da ~ilva, .lo~~~ Gonws da Hi lvu u l\lmrucl Gutllf!l'l
da ~ilvn-sol1 os 11~. -t:l, l:i e :.W-na :.1 11 os nomes du ilufiu

da ~ilva e .lofio Candido da Silva, ~ub os w;. Hi e J:t.'J,
u na .\"-o nnmr' de Ar.•isl.ides C:onrcs tia Silva-- solr o n. :I ü.
VtH·H', pois, que a llliiHI!l'Osa :l'amilia Gornes da Silva foi
t·npr·esmtl.nda 11u~ eiPir.:rin::; da:; quul.l·u ~ec(:.õos du muui1;ipio por

Go/IJPS

urn ~~·~ d(_• seu.-. rnurnln•os. q11n dcst:ar·Le, fez as vez.cs do Lodos.
Mas. a es;e lrrw ~" op"prie l.erminantrmrcul.e a lei J'erinrlo rio

nullirlade a elcir:fin ''"' qr1'' isso tiO praLicat·, por ser, ua tca!ruit;u
,iuridiroa. IIIIIU l'r:al.\111' (ai'IH. 7-í, ~ u' O J:l!i-3").
.
~" see~:io- 11 ol'l'iroin indicmrdn o cidadão Manuel GiJmr~s
da Silva pat·a ntPsnr•io dPHia seecão ~,j Lcm :21, assignaLuras r:ID
e}eif.nr•rs, C!fllll ill{I'Ut!l.:fio da lei que exige 25 (al'L. Ü rJo dCCI'O(O
11. ~.iiH\ de Hill). E'. poi~, csl.o um vicio que al'focla inl.t·insocameutc a or•:;arri~acfiu ria mdsa, aeal'relamlo a sua IJUllidallu
e a dr lnrln,; o,; aroiM df'lla decorrcnl.os.
.
l'ri:L acta dr.• ur·,o;anizal'iio tias mesas foi cscollritlu Hll~sal•io
,,fl'edii'O de~la :!" secr.:fio n elcilot• .Tosé '.l.'enot'io de. Holla11da · ·
Cavalcanti. l;:ntr·daul.o, :l'i;;um uns papeis dn nsc,lldo-cleir;ão
eonrfl pn,,;idPtrll' .los[• 'J'rnorin de 'llo!lauda. Aque!le -:losó
'.l'ennrin rir' llnllarrda Ca1·alroanli limitou-se a exm·eer o diro'il.o
rle vnlo, cnnw sP \'I., rll~ sua assignn!.UNl ua lista de insct·ip(:fiu
~oh 11. ~~. dil'l'l'"il'iroandn a r:alligt•aplria eonr que estão cscriptós
os dnrr" llnllll''· o qur.• qu,.r·.diwr que pi'esidin a elci(oão quem
não tinira qual ida dr par·a Janto, sendo por isso nu !la a dlci~ão.
~lnnlli'l. Yirir•a .Jaln!r:'r, mrJ.,arin, foi lambem suusliluido,
11

illc)!·alnwnlr_~, ~\m s11as

..

.

,.

funr:r:üns JIOJ' otüro que assignou O sem

nonr,., pni,; dil'l'er·r•rn rnuiln a; assig-müur·as tt cllc atlt•ihuidaH
ronrno rrrr,;ar·io -no ol'l'ieio de J•ernr~ssa, no lct'mo de cncer'l'aJncJrln da Ji;la di.' in~rol'ipciio de eleitores o na acta,. c como
eleitor as~i~::uaudu n rcl'ct·idu lisLu s.ob n. 43, scndQ que na

•
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primeira h~·poLho'" qnettt u :;ubsl.itu iu nsereveu 1'iei.m, ·r, na
segunda lt;>polltes" u pL'<>IJI'ÍIJ.·- presume-sr.- esere:veu direito
- Vi(lil'a.
O trtf!:illlll "" >l:i.' l:ttttl 11 JJOllJC do mesario ,João de Araujo,
Cavaleauli, q1w ,·, '' l!ôi!J'itd.u, corno rnesario, com uma calligrapliia, u eon1o tduiLot· votuudo sob n. 10 com outra.
·
O nwsuw emn n nuuw de rncsario Antonio Tenorio de
Albuquorquu !iuLI.<>. Cnu1u mosario, em todas as pecas do processo qun tum de ;;ub.iGL'ovet·, quom c:;et·eveu o nome escreveu
·Nelo leutu Ullt 1 utmuas.', como uleitor, portlm, votando e
assignaullo na lisla de in;cripãlío esct·ev~u -1\'cllo (com
uous U).
Tclem etnn >J ttllllltJ do 1nesariu MmtotJl Gomes ua Silv<L.,
Como trwsa1.·io, CfUI!rll JIIH' l!lle l)sereveu seu nome, J'ez assim
-Selva, eomo eleil.ol', 1111 l'espectiva lista do inscripoão, rJsLá
USC!'Í pl.o- Silou.
Na ael a "' d1.•r:iam l.ui'l'lll eouLt>at·eeidu " vutudn 121 eiiJÍI.IIi'IJ~. l.r.nrlo d>dxad11 riu uumrmrecer 12!1, n que dá o total d<>
~;;o t•l,•i!lll'"' inse1·ipl.ns !LU nlistamunlu, HUtnCJ'O que excede ao
IH'esr"'iplo n:t l•·i ,j:í. eil.arla :li'L 1ü, u. r.;, .'·lnlla, pois, ú a eleicão.
Co1no na lu :'it!Cf.~~n, :1 a ·1 vessous, si lunLo, :;e encarregaram di! eLwiliPt.' a li,la d" pi'Coen~a e a,;si~;nal.ura de eleitores,
u qu" ;;" ""''il'i,·a a11 simple,; relnnee por clla. Esse• set'Vioo
ti J'uilo 11111' gJ•upns rn1 :;r~J·ir~~, ora du 2 nomes, ora de 3, ora
do .'t r! alr~ 111ais, J'OVr!saudu-:;c U.".i pm·ilos nesta urle Uc J'alsifiea~~ão dr! Ji I' !nas.
,\,SÍ!ll, pOl' I'Xi!lllplll: ·CJllBIIl OSIJI'CVeU SOb 0 ll, ~I) O ILOIOC
de.. Jnsr'!

:-;uaJ•es

AI"""

cialv:1o P:it~J'I~vuu

r!lll

seguida snb o

11.

:.! I. de

Avelino
da Hilva. Alti a pena passou para uul.ro pel'ito,
que ''""'o""" '"ii n. ~:.J u :J:3 o~ nomes de Paulino Bispo
liouvPia ~~ .lnão Passos tla ~ilva, o lJcm assim os de ns. 30
C ~lJ, :t.~ a :Jll ,iii [IIII' lllll OUI.J.'O IJUitiJOl 55 a. ti:!.
·
Oul.l·a provu-1• ,.,,la decisiva-da falsificação da lista:
de elr.iloi'Cs RI! """"'li.L'a 110 11am6 liJilllLt de Josri Sna1·es Galvãn,
qun selldfl dadu na 1deioiin enmo 1'is1ml, e nessa qualidade fi;;umndo se11 Jlltttw lllt tel'mo de cnccrmmcnto da lista dr.
inscrip1;fi.o 1.!1! nlt'iLm•üs o na acta da olcioão, o nome está es ...
m·ipto assim .Jo.wi Snm'"" Oal·otio (com um n cm logar do o em
SoaJ·ns! I"II!SSiiS d1Ja:-i pu1:as do pl'occsso, ao· pa:sso que na lista
de illst"'ÍP!:iiu de elniloi·ns ostú- Soares (com o) o o ·o dof:lalvfio :-' llsl.:'t l.l·ansl'~>t'ntarlo elll r. Ou é falsa " suit assi~;na
Lul'll na acta da uloi1•ii" " :1111 tnL'OIO de encerramento da lista
de' iusct•ipçfiu de elei"tnl'"~• hu é falsa nesta, quando não se.tit
ent todas as :1 fll't.;.as Í!Hiiuadas, o IJUC ü mais provavel.
:l" Sl'eçiio -IIJs meSLuus vícios, com as cunsequnnJ.es nu lI idades..
·
A :wla t·u~a l[UI' eultljlllL'eccL·am o volut•am 150 eleilnl.'es,
l.nudn l'altadn I011 r~loil.rJI'es, n lJUil ,; eo11 l'irmado no termo dn
cnceL'L'am"ul.n da lista de insel'ipcfio do dcitores. Sondo a~sim
n· 11. total de rll'itcll'es· do aliRimrwnLu-du ·250, ,excedo o
Ula;-;iwu Llclurmümuu (~00) nu lei, como se já Lom dito ba~-

.1:-<);.\ES DO :,E;;\.IJJLl

•

ta11L";; VP1.1!>, " 1\U<! a~an·du. a nul!idade do ~li;lalileul.o lJUO
pt·eei~a ~"'' J't:Vi:sl.o 11, eull:o:it!{jW.'IIlcuwuLe tlÚ elt..•it•ão.
A lhla tlt! n>l:;Íf!IHtluru de oleiloJ•u., ,,;;Lú feita, 1.'1.>1110 U>;

por· ulgrrllt:J ::.__fillllt!u.':! -c:oiet'ivhliÚ.td01'1!!', com ~e ·v•\
entr·e ouLr·o ...; lll.lJIIP:-i: u.' :mh o:;.m;. :J, .J, ü, 7 e:.!~ (•) pot· uur
:-itÍ puullu, ·l~l 1! -H; :íil, ·íti P -li; 7.':! n ~.:! {Lltll .o;t'• J'al.tt·iqueiru);

ouLr·a::;.

e IIJIJ e111 d<.':tlll.<•. :\inda llt•.,la >'ee~iiu "'' unparn, 11a liol.u. uu
iJI:;et·ip~fll.> "'·' i!leiiiii'PS, •olt 11. ~::; o JIOI1W t.il.! Anl.unio Vieil'a

tla :-5ilvu, f!U•~ ltulllH~lll
rw~L'u !Hi, ntuiH'·" eor11 '-'

l'i~ut·a ua li::il.a da 111 ~~~et;iiu :-mil u nuIIH.':-i\111.1 Ulllw tle Jui.Lr·a, u que eurrvt-tW'~
e.~t~r·iplu~ l'l.ll' Ullt :;ti individuo. Hueecdo u rrw~mu l;UIIl u

qut.•
JIOJIII! de .1uuquil11 t:avalt.:anl.e <.li! AIIJuq<.l!!l'fJI.II', •ltll..' l'iguru tlua:;
veí'.t!:; volandu MtJI! o~ 11.~. \J.:! e J:;o, :oit.!lldu do Jnl~.-:uw, punhtJ
a; t.luati '"''IILiO-l'ii'JHn>', 1Ju111 ~01110 a tlu Juaquilll Je Allwtlllt..'l'lJLII~ Ca\·aleattLe tlil lhta de inticdp~üu du. .~~~ ::wet;üo ::1u!J
o 11. K(l.
UH1 1111'"11111 indh·itluu . .iü "L' v1:0, ''·":l'enu, 1'1·nudult:HI.antt•ult•. t.•.'4ll~"'i nnttti':-O, l:t!pl.'lí~·-.".1.~ o tw!::>ntu l'actu eo111 o tJouw
du .lla\11.11'! l:al:tkauL•• tl1, AliHl<JUeJ•quu u 11. fiO, L' quul VUI! :i.
·Í 11 ~r_~e<;iio t' ·Iii tnmiJt!lrl vot.a a~~iguamlu a J't~specLiva lisl.a Lh~
itt~·.el'ipt;no dtl Ph•il.ut't~~ . . ub o u. :; •
.tn ~t·t~\:;iu. t:ulllu na~ ou Lt•a::; l.t'!..'S JJI't!~'t•dt~UI.l';o:;, ~~:;ta :-1ecc;ftiJ
t•.unl:r'•lll 1'111 ~~~11 alisl.attll~nlu .nuulet·u t\1~ P:t~ilm·t~:; :-;upet·iot• ao
1uaxiu1o dl'il'1'11lillatlu i•<'ln l1•i. .1. :1f'la di1. 1\l!l.' I.'Oitlpal'eee1'<1tll
t"; \'UI~tt':llll
I :;:i ,~I to i l.orr.•:-~. I t'IHio duixat.ln dt: 1!0111 pa t'et:t'l' l :!·j,
U qUl! t} t'IIIIS\i!\Udu IIII lt.'I'III!J t.\t! CIII~I!I.'I'Ut.ÚC!JII.II da Jisla di! a:;~i
rillUI.UI'tl tln "leil.ol't!~. '.l'olal, put·l.aulu, du:-:~ el•.dl.ol't!S da :-:ic.•t:c~·li:J.
::!lit.l, qUiJI\t.\11 u. lt!i Jllat'L'i.l o maxilliL' di' :.'011. Nullo~. u uJi:;LanJentu l! o-; ;wLu:-> qw_~ JIUl' ell•~ ~ãu pl'alieadu:-:, nulla a re~pl~el.i \'U dP iJ,;iiU -Pi 1., UI' L 1\lj- ~~~.
.
CtHnu 11:1:-~ uut1·a~ :'it~tT~il'~, n Jisla dt! u:;rde-tiu LÜJ•a LIP L'ILd ..
tuJ't~s l'~l;í. :.;·t·u;.;:;c•it'iU\It.'UI.o J'aJ...:iJ'icuda d~tudo-:;'! l.alllbt!lll u· l!iiSu
tlt! l'i~ut·;,ll'l'nt ~~ldluJ•e:; votaudo th.la~ vt~zt.•:o~, t~tHIJI.I o de liUJntl·
.-\ulollitt 'f,~t\OJ'iu CaYttit!aJtlH :;oiJ u~. :.H '-' tiO: o .i:í J'efCl'ido ,
ua a·~ :-ot•t•t;:io d•• 1\IIJIJP ~\ln~ttwl C:tvalt:tllllt~ de AlJHittUcrquc J(~
voluu :~uh u 11. uo e aqui. llf!~l.a ~L'I!t;fw, :;oh o u. ~. .
J>o lllo-;\ {{O/ISO
:J~ ,..;t,~t'l,:iin, llt!t;l'ialldO tJlW u:o; t~II~ÚIIJlt~iJ•t),..; J't•aUt.ladul•l~~ ,tiO
~lalta;, poh< l'aulo-.\i'J'Lt11~n ,; o IJ~1·~.u c o
dt~IJe...:, l'ol';:it·a~,..;t 1 1ll, t~L1\ll0 ,..;t'llllWe O fi~CI'fllll I' COJl:-i(fl
du:o; at•dli\'1.1$ do COl\1!1'(~,..;:-on 7\tH·iotlal, llllli~ .uma elt.•il:;io ~~lan ..
d•!::il.ill:t ~~ faba •. no dia :-'l!i;Hinl.c n" da eh.•it;iiu os l'i.~t·:u.•.'"l fio

\'<1111 na 1••1'1':1 du;

l't!tiUel.tl

nnHiidal" do l'nl'titlo Dl'llllli'l':\ln l'iÚI':llll lnl'l'a1' <'III elll'LOI'io ·
Jo labt•llifto nm lll'Olcslo, cu.io .Lei'IIIIJ u;o,i:;uut·mn com ll>slo-

~los

( '~ A família Pct·cit•n
seus lllcllllJros.

d•'

11UI'I'L>5, repi·e~enlnilu por um

'

.
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munlw, r.ontr•n

"l't~IJ'n.

f'(•Ha

quai<Iner~

pullli1~ll

rlrrplicnla da i,J,,i,;fio qnr na Yospera

e l.'t'l·WlarmouLn

Plll

toJu:; ns

l!in~n

:-if•t•.c,jes.

E não rm sem motivo ~~sse prolcsl.n, JlOrqur., mais t.nrd,~ ·
constou l1~1· uppat·ecido rluplieata da r•leicão i.la !l' ~~~~:~fw, :;
qual ''sltt r11lacionnda ·uo mappa r11·gnniwdo na Sr.er·r,tal'ia rio
:,\r.narlo ~oh n numero tlr. ordrm 7!l, duplicata CfJH! modifica n J'IJsull.ado da ctei~flO verodadnira; porquanto, nesln (arrllwntica >uh
o n. 80) :t'oi o mru. non11• suffr•ag:Hlo com GS votos e o dn
meu illml.r•r. .cotntlüliclor: com :!3 votos, no passo que nnquclla
-na dnplienln aquinlronmm o Dr·. :lfnnoel de Ar·nu.io Glir•s
com 77 :rotos e a sua ~·otaoiio na t'lr.icúo vcnladr.ir·a (33volo('.
Jtlf.' r'onsrg·nnrnm.
, . ..
O pr•O'I.csto eont:l'a esta manobra indecente r seus cffL~ilo;;
!oi apresentado :i !!" Conunissão de •Inqur.rito dn Camara dos
nnput.ados, ~u~~ n mandou publicar com outros documentos no
J)iarin Offit:inl, rle ~7 de abril J'indo, ú png • .\. 37R- 2" eol.·in J'ine a 1.~7!1-I' col. (doe. annexo soh n. 22.), e,; rlocnmnrlfo pr•ohanl.o r!ont.ra a validade dn. duplientn .
•\ mc>n rloS'a J'anlnst.ien elciçfro M ·COll1Jl07., conl'nl'mc n
. ada, de ,Josias Dnnl.ns de Sonza nochn, '\'L'Jlancio (de tnl
.f',J1•rrr:t rsrri·pto rs;;r! nnmn ~nr. parccr. lnmhcm ~ Vrrrrcmo »!.
:tosr\ JlQ[Jl'igrr'''· Mnrrord n,,r/i: dr! Olivi!il'n Lima, .tonqtl'im. l'Cll·
llll'fr r/11 Souza e :tos!: Prudente C:ucr·ra.
Desdn logo iH.' \·m·il'ica qtw nenhum r!lrilnt· com o -nonw
rln .loaqwhu. Vcrrtul'rt r/~: Souza •roi ,;;colhido pela .iunln. or•g·anJznrlor·a da;; r_rH"a;; elei_tornes para mesnrio, eft'cr:livo ou sÚ!lplmrtP, mas. ;;rnr, .Jnn.qnnn ·Jnsr: \'r.nt11.ra, este mw l.omou parto
na vcr.·rlacleir·a r'loioão, ·como se vli da rosper.lh·a autlwnt.il•a.
Essa circ111nst.anc:ia, s6 por si, has)a. para caraderiznr· a
rranrln eommoWdn no arranJo de papei;; de uma duplicata
do clnição r•, f'nrl.ant.o. a falsidnrtr, 'com a conse~tli'JlLe nnllirlade ,do nr·.t o elnnrlest.inn c r.l'im inoso. As n;;signnt.urns rlos
liPrnais nwsarios f)nn Jil(urnm J!Os rlitos papeis núo silo do
JWOPI'io punho do;; mr;;mos: J'ornrn falsifinarlns r•om pe'"imn
I' r·onl'rum ~:r·ri.ph ia.
·
•
Assim, o v,wdndeiro porladm· rlo nome d"' v,1rissimo .Tos(,
Rodri~:ncs, o nrrt.twnt.ien, c;wrr\'Ll o JH'''nomc com. n ~raphia
fii'Gfll'in; as.~irú «Yer·issimo •-eomo ;;e y,; dr. l.orlos o;; papeis
dn rlrir•ão vrr·dnrlcir.•n, ao pa;;so ~ur o individuo fi"'' o rsr:revr:n
nos pnjwi;; ria ch'icãn falsa (dnplicnt.a cm qncst.úo) o J'rz ri,,
modo quasi inr.Jir•,::ivel, ora « Vrr•ocimo » como no ol'ficio dr
prmossa. r. ora • Vm·rcimn » como no 'I ermo rlo rncerrnm~nt.o
ria list.a ele insnr•iprão dos r.leilot•es. O me~mo .<r. d(t eom 11
2' e ultimo sohl'ruômr, qtw no;; papei;; dn rlr.i(:úo verrlndeira
Psl.(t ~11SCI'ipto • ll_otlpigur~ », no f!U~sn ~uo nos. \ln phnntnstil!:t
rlercao r;;t.:í cscr.•rplo, OJ'n. • llndt•Jgru;; • l)O offrc19 rJ.r rrnws;;a.
ora • lludr.•i!lnes >, r•om u nns acln;; dr ms/.nllncan rln mr;;a ,,
da rlcição. ··na vemcidude ria grnrhia. n conclnsiin ·unir•a iflltl
SI) impu c.,:, n dn r.xislcnnia da rmudo.
.
Nn •li;;! a dr inset•i·P~iio dr nlei!orc;; hn \'nrin;; n;;;;il(nniHras
rscriplas por.· um sú pünhn, tiio pn't.cnl.e <• n unil'ormirladr. dos
rrspN:t.ivos cnr·ncl.cres, com n.s do José Vicirn dn Silva, Jo,>r!

..
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Rodrigues de Oliveira, Paulino Vieira Lima,· Girimias 'Vieira
. dos Santos, Antonio Francisco da Silva, Antonio 'Vicente Brandão, Mnnool PereR da Costa, Antonio Alves do Nascimento,
J•ospectivamcnte, ~ob os ns. :.1, li, '12, '17, 28, :.l:J, I,.'J, tlfl e. outra~
mais .cuja enumeracilo seria ·J'astitliosa.
10 nome lle Pedro Viei1.·a da Silva l'i~;llt'a duas VtJzes 11tt
listn de inscripçüo de eleitores sob os ns. 1 e ll/1, portanto, si
eleição tivesse havido, votando duas vr.1.es, o que a lei prohibú
terminantemente.
O mesmo succede com o nome de 1\!anoel Vieil•a da Silva,
que apparece sob os ns. 23 e 105.
Nula, portanto, é a· eleiç1io plumtasiadtt por esta duplicata.
JX) Ca11!al'agiba- ·/' ~ccçtio
Neste muniCJipio não houve eleil}ão nas ·1" e 2' seccões por
respe~Livas mesas, lunto assim que
111Uitos •;leitores foram volru· "· t.le facto, votar·am na :1• secção,
eomo faculta a lei (ar! .. íill e consta du. acta desta seccão.
Entretanto, appurecf; uma ada (llupplieal.a- Araujo G6es) de
eleição na t• sec~'ão.
Na prevista desta J'ruutle, alli .iá nm ·oJeit;ões anLerioJ·es
praticada muitos eleilol'es das 1." n ::!" seC(IÕes, depois de esperarem em vfio desde 9 ho1·as da manhã até 'L hora da 'tarde,
:nos edi1'icios desif,'Ilallos pal':l o Jli'Ocesso eleil.orul, fizeram
hwr•ar. eu1 l\Ur/.nrio dro l.abelliãn, prot.~Jsto contra qualquer eleir;iici
que, pot· ventur·a ltppareeesstl f\Omo tendo sido pro~edido peJ•arlle as mesas dessas duas sec~ões, Jn•otesto que por certidão,
<Jra se .iunla aos anuexos como doe. soll u. lôl e foi publicado
com outros dormmentos sobro u eleição de Alagôus do DiaJ•io
Offü:ial, de 25 de abril ul/.imo á pag. ft,377, 2• col. · (doe.
annexo sob n. 22) •
·
,Esse~ mesmos elei'l.orcs, :J'cilo ;1 protestai, \l'o:ram, com
muitos outr•o,q das duas secções, vo~{r, cm ·numero de. H2,
ua 2" ;wer;.ão, m11no eons/.a da t•cspeetiva authontica, relacionada
na Seer·ctaria rio Senado sob o n. 7.u·. Além desse pro~esto,
dtJ indiscutível valor ,iuridico Jl:ll'a invnlidn.r· a eleit;iio ·a que
sr1 J•el'ere a duplicata, lm, J'oborunrJo a J'alsidado da mesrrm cleit;.üo, o seguinte:
.
.
Figuram nu acl.a desta pscudo-elei~üo eomo mesarios .João
Ferreil'U de Lima, votando sob o n. 133 da list.a de inscripçiio
tle elerlores, o Manocl Ccsnrio ~lusrmrenhas, vo/.ando. sob o numero 130 nn mesma lista.
~las o pt•imeiro reside cm i\lucei6, f\UIJil.aJ· do E$lado, cuja
:15' secção eleitoral votou sollre. 87 o l'oi meu fiscal nu respccl.iva eleição; tl o segundo, tendo Lumbcm .J·esidencia na capital tio :msLado, ondo, como t.clegrnphista do 1'elegrapllo Nu<>ional, t•)m exct•cirlio nu rr.spollliva estação d11sde 100$, como
se vê dn cePI.idão annexu sob n. '•~. alli votam na. 15' secção,
como consta tia t·espectivu lista de inr:l'1)loiio de eleitol'es sob
;n •..40.
11iio se terem· l'eunidas as·

..

RF.SSÃO EM

2G J1E MAIO llE 1M!'i

327

Figurnm na Jisl.n rle inserip~.fio rir eleitores desta eleição
falsa, eomo t.enrlo eornpnr·ec•iclo n volnrlo, os nomes elos ;;er;n inl rs cillnrlfios:
.
r••, .Frrr!nl'it:n Nor•rnnnclin, snlr o n. 2S, rnns qnc, re~lr.lindo
nm l\la,:oiô, nlii votou nn t;n ;;;ner:fin :;nh n. :10 da l'espN!tiVu

lista rio insel'ipc;ão;

2~~, Pedro ~\la!'inhn .Pnlr,ão :Filho, soh o n. 7·'1, ruas que, como
J'isrmJ rio rmnrlirlaln u ·neprrtndn Dr· . .Euwbin rle Andrade, tomou
puc·l,r, na coJcdc;iio ela l~" :<neçiio ele i\lnr:eirl, onde votou ~oh o
n, 7G ria r·e;;puel.iva li:<La de assiguat.ura de. oleil.or·cs;
:1", :mul'ico ~lnl'inho Carneiro uc Albuquerqnc, J'igurando
nu I isl.n de assigna!.ura di.' eloilorcs solr o n. ns, foi um dos
meu., l'i;;cae,; na rJIIlit;iín da :I a• snc:(;ão dn Mac;rJic'r, onde votou
sob o u. G9;
·Ir", Miguol Coelho f!c Farias, sob o n. DO, é eleitor da
t' SN:r;ão rtn mnnicipin c.Jr, Por·l.o Calvo, tendo sido fiscal do
<'nnrlidulo a Deputado Dr· • .To~rí Antonio Marqurls na mesa da
·I" seer;iiu rio nw,;rno m11,nic:ipio de Porto Calvo, onde votou soh
o n. :12, as'i!innndo ainda, nes;m qualidadt! tlc fiscal, a neta
da eleir;iio c o ltJJ.•mo tle enenrramenl.o dn lista de insr:ripr,ão
de eleitores;
·
5", A1'i,,Urlos Mm·iulw Palr!rio, que valou, como fiscal, nn
:1• seci;ão ri()SI.tJ nw~mo munit:iJJio, di' Gamamgibe, nnica secçiLO
que. J'uneeionou, n na qual, r:omo .it'• dissemos, votaram eleitores das ·I" '' 2" scr,cões;
G", Pranci.,r:a Vieira Crwalr.ante, figurrundo na ~isln de
insnripf!iio dr• eleitores sob o n, J28, eleitor (, verdade dcst.a
1" secr;ão, valou, porrím, eomo fiscal do cnnrlidnlo a Deputado
-Sr. Luiz Mngalhii.os rla Silveü·a, cm i\lucció, nn 10• sécção,
corno se v•l niio sc\ da nela, eomo dn lisln de inscripcão ele
cleitores, onde sua nssignat.urn ,;e nehn sob o n. 70.
li'igurnm ainda como lrmdo compnrccido, votando e
nssignnndo :;euR nomes 11u list.a de inseripçfio rlc eleitores desta

elnic.ão fnlsn, sob o~ ns . .'t, 17, 21, . 23, ~H, 3::í, 4.1, ü3, Glt, Gú,
88 c 101. os eleitores Cicct•o Bunrqnc .Bnnc!cil•a de Mcllo, Au-

gusto .'\tJeioly cle.Barr·os Pimcnl.el, .Toiio ria Crm. Ribeiro llnmos,
Antonio Lnopoldo r!n Gusmiio, Mnnocl Fm·reirn de ALhaydc,
Manoel Bem ];'ilho, "~pollinnrio de Frnn~n Torres Galdino,
.]lr·ancisw CnvnJcmuto de Gusmiio Lym, ~lnnncl :\n:;clo da Cunha
Uehêra, :\rnnnriin Francisco Alves, .Emilio Alves Damasceno.
torlos os quacs, pol' niio ter htwirJo eleição nest.à 1' scccão, c
cJo,nsln do prorJesso. vnl.m·nm na 3• sccçiLo, onr!e nssignnmrn a
respectiva Jisl.n do insel'ipc:iio sob os numeros, respcct.ivnmcn'!r,
Hl:l,

II~, 122,

H:l, Jií:l, I:Jú, 13·\-, JfiO, 13G c 14!1 •. · .

Os e!r.ilorcs Cicm.·o BLJnl'flllC Bandeira de Mello, Mnnocl
Bem Filho, o .Toc1n rln r.r•u7. Tlihciro Hnmos, f!UC figuram riu
Jis!rL falsa .rln ·I" srt:ciin snh ns. !c, 3fi r 21, tnmhrm nssignnrn
n l'el'nt•irln PI'OI.cslo.
·
O onvohwm dn nDI.n tln ·!" src~iio niio l.rnz, eomn tle\'rl'U,
o tJUJ'.imho; r:Ju ag·nrwin postal tle ol'ig-cm .(Cnmur•ngibr>), e, no
conl.ml'io, consla tnl' sitio l'Pi11Pt.lir!n u l'nlsa neta, niio pela
'm~sa dn sccçiío, mus peln soi·clisant Juntn AP.urudora (n 2"),
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dr Mner•iô, ll'azrndo ea1·imllo ua Adminisll'a(;no dos CoJ•rr.ios
r•1n )I aec iô - eom da la r.h~ ·'I rle ma roo I...
Observa-se mais ll'l'tliHle someHtan(;n de lrLI.t•n nns fit•mns
dos mcsnrio~. o que deixa pal.cnLc n J'nlsid::ulc das mesma~.
Para J•r•mtlle desse estudo: o mesa rio G'onr.alo José doJ
Lima, niin obstante a sol'J'rivel ealligraphia com q11n r.set•cvo
o ~eu nomr, aindn. nüo nflPI'ülldcu n C!-!t!l'l!VP1-o, osm•m·cndo-o
om Goncalo, r•nm um sr'r l e sern ·r!edulhar o r, r!omo 110 of:l'ieio de
l'emr.::.;~a

..
'•

.

'

tln. ada. e dPJnai:o; pnpnlA da üloü;.ão no Senado, ot·n.

Go11eallo- com tlous /./. conservando, cmbot•a o c sem rwtlillm,
eo1no nos termos ele aberllll'a o enr,crramenLo da lbla de
eleitores r• nr.slu soh o .n. 131, notando-se gmnde rliJ'.f'r.rcnca
no caf'ar.Lcr• da lr•tl!·a eni.J'c os dou;; nomes r•;wriplos de modn
divm·so: !lo que se conclue que não uma, mas duas pessoas.
c eom ecr·teza nenhuma dcllas :l'oi o JH'oprio dono do nome,
sr iJwumJJit·am dtl rsr,rcvcr o mesmo nome.
Ror;\ preciso nddilar mais eonsidcrnçücs, dcvidnn1cnlc romJl!'O\'Hrlas, pnm. sr Ler a Ml'lr.za de que :;rmelhanLe clciaiio ,;
o r·ewllarln rln rrmrde, nunen se tendo. rcaliznclo? Ccrtnmcnt.c,
n~.
.
à .~nn nnnullaciin devo sct• pronnneinrln pcln dnuln e honrnrln Commissiio rir• .PociN•rs. .
Anab·;;ndns sob o criLerio da lri c da vcl'flarlc as ·llnplirn·ln;; com qu" o mcn illn:<Lt·e eompeLidor t11'Ctenrle embm·a(;tll'
o mNt I'DeonlteeirnnnLn nesla Casa do Congl.'e5so. Nacionnl; nx ...
postos, eomo foram eom r:laJ'r!r.a e prceisiin, os vieio;; insannvci~ dn qur. ella~ ~c:L l'r.::il~nlem, lnc5~ eomn- orgnni?.aeüo do·
mesas eontm o preceituado 11n lei, i·ncot•t·en!lo, nos .termos
dcsla, cm nullidade absoluta, de pleno cli!'cito com todos os
seus r.nnsnelurios,- elundesLinidndo r falsirlndc do netos essr.nciaos n ~lH' r.Jcvr•m sm· JH'al.ir!ados publ icnmcnl.c- cot•mn
JlOpulrJ,- n mais dr!seahrdladn :l'r•ande commcHidn grosseira- mr.nlr• po1· moi o r! r• falsi l'icn0ão do l'it·m:r;;, figumnrlo 11r.ssons
ausen!.r.s t'/Tl lo,;at'PS lwm dislnnLr.s,-ludo isso-drmolando
n :!'alta nhsnlnl.n dr "~rrupulos dos fundadores ria vnrdarlc elcitoJ•rd; iJnp(ir, como d<!l'l'l' inderJI inavrl pot• parle dn dona n
illnsLJ';Hla Gommissiio rln Podot•r.•s, a rc.iroir;iio, como· impt•eslavrois n anl.rs insiT'llJllentos de corpo rlrl r!rlicto; rie Lnes rmpcis
ciH·ismados pn1· duril it,al.as, r, como l'Ollsnquencin rig-Mo;;a, :t
pnniciiri fios tmlpndo~ nns lr.t•mos do art.. '131, '§ 1", n do arJ,i~o l:lti, ria lei n. l.:?li!l, de ·1:3 dr novnmhr•o de :100!,.
Nu lias r•omrl rir> l'nr!lrl cdii'Cilo sfio, u;; duplicnlns elos ·~ol.n
munieipio;; no !!Oilii'CO rnumr.mdos, r.Ja :l" seeciin rio munieipio
dP Paulo Al'fon;;n e· da ·J" ;;oeçito do mmricipio ele Cnmm·agihc,
niin pnrlom ser· upurado;; os voto;; dnllns eon~t.nnto;;; ·
}:m l.r·es dos r.Jrmnis municípios r!m quo não hom·P duJllirnl.n. t.endo ;;ido nl'gnnir.ndns ns mesas r!ontrn o !H'cccilo.lcf(nl,
mtllns 'iio as olciç~c;; Jli'Oeedidns por·nul.r• ns mesas ns~im ot•gnnir.nda~ (nt•L ·l'lü n. I"). Siio Piles os municípios rir Agua
Bt•ancn c Alnlayn-.n ;;nhcJ•-tndns ns srccrir:< rln que cllr•s sn
compõem
r! a .\." sccçiio do município de Anadia.
·
· ··
.
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nulhonLh:·n::; :;oh numoJ.•ns dr. nrd!JIÜ
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o 1
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:llnL,; riu um vir•io in~nnnvr.l, do gcnr.J·n daqur•Jir;; qne ar•nr~
t·el.nm a 1111llidudr• dn al'lr.• p/r•uo jure, eorn l.ni.los o;; i'I'U' r"Jl'Ol~

l!u•io:-;,

qllt!

:-;11

dn11

1m nt·~·ani:~.at:ii.o

das

mosa~

dn:;

~~inco :.Ot)t~(:iifls

do

ennipnn t~::;Ln munieipio.
Yc•jamo~: ·
n:• peln tH>I.a da .hmln dr Orr;nnizar;iío da;; ~fr.sns sr vc~
l'ificn qm• foi ella JH'rsidida pol' ~[;mor~l Gandiflo rln Xnsr'iJrH!nto,
segundo 'upplr>nlr• do ;;ubsl.il.ulo do ,juiz federal • .l.•'igut·u, nn
rm~otnnl.u, entl'c o' m,.miH'Oi! dn .runl.n 'l.omanrlo parle r.m ;:r•us
lrullallros " votandu. o I!OJ'onr•l Ulyssc:; Vieira do Arnu.io Lima.
~ur. ali:ís. ri o pJ•iJnr,it'<'l :;upplr;ntn do mesmo .iuizo, eomn I!OJ"I.n.
da N!l'lid:irl lllllwxu do .llinisl.r>r·io da .rusUcn. (dormmenl.o l!oll
11 ..1\). ,. u. lflli'lll, porlnnl.o, cm face do dispo:;iLivo lrt-:nl (ar~
lig:o lil. ~ 2", da dl.nrla lei r!lcilornl. Yigr.nlr•) ri•'via ealw1• a
JWn;;idr>nl!ia, ,, ;;r'r <'lllo sllfl {al/11. " impNli'/1/.rmM ;;rr·ia suhst.ilniclo
pr>ln ~ .. :<11Jitd••nl.r'•. Dns dun;:, pois uma: ou ,; l'f'l'•inde .n qun
diz a :wln <Jllll1ll.o no eompm·ceimr:nto do eornnr•l Ul~·sso;; Vicim
t)(l Amujo Liuw. '·' Plllão ,.fuuccinnou a. ,junta eont1·a n oxp1·nssa
:-;t"~

(Jiioipoi-iiethl

d:~

lei (nJ•l.igo

citado:~.

ou nfio osLavn.

PI'L'i-ir.tüt~

o.

mr'.,Jilo f'fH'Oltrd. sendo sulJ.qt iLu ido na pl'esidcncin pelo 2" ;;up~ ·
rdf•tltt•, IW~ll' ·!~fi~O, c!ií':f!l' n. iWln CfllC ellP l'SLO\'f~ !H'P.Sf•IÜt\ dn ...
lihr;r•ou. yolou ,. as;;ig1IOL1 é uma i'alsidtule que, por ;;i ,r\, rur~
nulln· todo o pmee;::;o. Não hn ~ue fu:;it•. De qualquet· J'rlJ·ma.
as mo;;as {úl'rwt. erius/.i/u'irlas pm· ·nvodo ditwlwo do 1lrcsr.•,•iplo
em ld, o qne iu1pli"a a nullidadc rln;; olr:içrjcs pernute n;;
· qnnc;; ;;c· J'iwJ•nm-. 110k p1·ceisos termos tio nrt.. IIli, n. i,
da cilada h•i;
IJ) '' 'f!LtatHio não hasLassc e:;sn infr·ar,;ãn pnrn fulminar do
nullidatle a~ elr•icii••,; das -cine]) seeç,jog (],~:;lo munir.ipin, outras
- se drPnm rJtW levam ít ll1thU\la. r:ont}lusüo.
D[,lm·minn alei (m•l.. (iG), t.rulnndo da clcir:iío do:; mrmln·n~
das me~n~ pf•la. I'Nipcdiva .iunln. organixadorn, qun n r:.w:ulha .~~;
rlmu: ·rt:ca/dr 1!'1/1. !!lrdtorr.s ria. N!S)ltH:I'imt. sec~<iO, Om . .püln Jni!Slllll
ada do rw;,:nnizn~iio rln;; mo;;as, em eonfmnto com '" nuthon~
Lica~ cln oll!i(~iio, St \'eeit'h1a o :;;eg-uinlo: o n1esnrio t.ln. 1n ~r.t!('fiO,
D1• ..lfiJ,:uol :\J'ehnn,in de RiqlH!it•n érol'l'e;;. é ~~lcii.Oi' ria ;.• scci;iío,
oiHic vntou t' n~f.:ignnn n J'C:·q:u~cti\'il liRt.n dr inf.icl'iJ1(:lin, do
PlnilOI't~~ :;oh o 11. HS; o mosRPiu dfl ::!'' Sl!t!t•itn, .Dt•. Lui~ Vitdrn.
r.lo Siquci1·a 'l'01'l'r>, npcza1· drJ lm· voLad]) nc;;l.a, sob n. 20. r\
r.Jcitot· . da 3'' Süt!Citfl: o mesnrio dn :~n see~~iio, Alr~xandrr. Vit•il'rt
1

de• ::;jqur-il'a Tor•J•r.:;, (• r.ltdlot• da ·JU, onde

apnnn~

volon soh n. :Ji:

o me:;nr i'o da ·\' scceão, cng:en h oil'o .01•. ,\ n l.on io Vi ciJ•a r!n
Siquoirn Tot•J•e;;, li eleilOJ' du "i" ser!eão, oncle votou soh n n. ;.n;
o ·nH i-1!11'Ín da ;jn i-iN!{:fín, .•\nLonio Soaros Vi!lt.~ln, ,·, 1.1lrdtnr~ dn.
I' socr;iio. !.onda votado na ú" sr.cciio. O prnLr:•sln lnvl'nd" pn1·.
Vrll!ios elrilni'PS rmnl.m n · l'nlidncle clns elr>il;üe,; nssim I'Piln~ n
tmnnclo· J10l' lct·mo donlt·o elo prazo lr:gnl. .o. qnc,
por dr~ mais,
.
1
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r.onslal.nrlo o facto, ioi apresentado por ccrl.idiio tL 2' Comrnis~ão de Tnrp~eril.n da Gamara doB Dcpul.ndos, c esi.:'L publinarlo no Dim•io O({icia.l, rle :Jri de abril ull.irno, ú png·, lt.37S,
·i' c•.olnmna (d11eurnent.o :111nexo soh n. 22). Por l.udo qunnl.o
exposto .l'ie:1 ~~ r·rr~ fnen dn ln i, nttlln.s Rfi.o n~ eleil:.ões Jll'fJC!Cdidus

nas ·!'\

~\

:.l"t

.',~· t•

G"

~oe(iÜI's

r.lo mnJJieipio flu l\g>Ua Branca.

lf) /ltolnun.

1',

e ·17,

~".

:J• c r,• secr;iíes, soh nnmoros de ordem ·I r,, :l'ií, ·I G

:,;rro nnllns as eleit,ões llcsl.c mun ieipio, porque !.ornou pnrlp

I

I

na ,Jcmlu. de

Or•r;nni~al.'ilo rins Mesas .rnsé Per•oil•a de Medelt•os, na
l'nlsn qunlidnr.lo de n,ill(lanl.c rlo pr•nrmt•n.dnr· da llepuhlicn, cargo
que nuuca l.oxnr.·clP-11, eornn "onsl.a dn cwrl:idiio nns :rnnexos sob
n. ·'l!i, (•.nm ini'T'al~t~ão do al't.. ü'l. dn. lei.
Alt~m dm~~n

viein nr·iginur·in, >.;fio ninda I'Hl~ns ns f•lei1;úf~S
•papei~ vindnH do SoJ11nrJo pm· sr. nfio Lf~J·em

n. qut! se ,.,.d'eJ'eJrl o!-1

:r·euli?.udo, lnnlo u~si11c q:nn vur·ioR eleitores, J10I' este mot.ivo,
vot.ur·nm no município JII'Oximo (Pamlrybu), ligado u Al.alnfn
JlOI' rlslr•ada de t'er'I'O, oomo fiseaes, e SIJ vel'il'ica dns nela~ das
J.r•es secçüHs do mesmo nrunidpio de .Pnr·alri'!Ja, relacionadas,
so!J os nunwr·os ue ordlllll 17:1, :17" u J7ri.
III) Aundirr
·' n

srct~ão-

Nn nr,ann izn~:1o da mcsn ele il.nrn I ~pnl'n a .. ~ • Rn-

r.çfin dr,sirJ mnnic,ipin foi e~·r!nlhirln mrsnrio r.fl'ret.il•o- Munorl
flilreim r!e LemnR, que não ,1 eleiloi' dn. sl'Cçiin, nem rncsrno r.lo
rnunieipio, (~Om(l sr• vf•r•il'ir,a dns f~r.r•!.idfin!-1 :nnwxns ~~nmo docmmrnl.os snh ns, t,ll r .\7,
Mas, Manocl llilreir•o rir Lrmos, :nnl.lll'nlmeni.P, pnr·a t'r•m1rlar•
a lrd, nssignounno papais dn eleioii.o-i\lnnoel r!n Gr·u~ llihripn,
norHn

qw_~

nfin fni P'-=r•,nlhido paJ•tt

moF~nrio cfl'er~t.ivo

nn suppltmlo

da -1 !-it'el.:fin, MHno ~P VfWiril·rt dn eel'l.idiin (rlnrmmnnto 11. ·Hi),
Cnmo flllPI' quP ~~·,ia, ~u. l\1nnnfll llilwir•n dn Lrmn~,_.hu l\lnJlilfll da. Cr·n~ ltihoir•n, nno pntlia, ~~omo não púde, SPl' :mP::;Inin,
dn. .p ~~~~·.~.~iin, f', poi~. a. nlnir,iio om qun niiP f.omon pnrl.n lll 1 :4~n
qlinliclacl<' ,,1 milln,
I" havido rlr.icJiin nn ú" sc•t!r:iio c!n 111IIIlicip·in .de Snnln
11

'.I'"'"

do Ncwl.e, ,n,fin consl.n elln dn mappo. cwg·uni~:ulil pnln Sr!<ll'ni.al'ia. cl11 S<'nnr!o, nrlf.ur·alrnenlc por não l.cr· sirln rr.mel.l.ida a
J'Cispncl.ivn nut.lwnticn, 1"\ si o foi, exl.rnviou .. se.
·
Na l'nll.n ele nut.lrent.ien, porrhn, n le.i nclmit.l.e- pnl'a n pr•nm
ela elciçiio, r•, t•nnseqnr.ntemr.ntr•, apm:wiin ela r·r~pccl.ivn vottwiin,
n hnlrl.irn nnl:lrPnl.icn (nJ•I.s, 96 e 97).
A~~im R<'llrlo, " exh ihindo, no~ annr.xos, o !Jnlcl.irn nnf.!cPnl.icn tia clr.il;iin o vot:wiio dn l'C'I'Cl'idn nn !:Wc1:n.a, soll o .n ..a:,
T'r!(]ILI.cir•n qu,; a vol.aeüo" clr.lle eonslnui.t.rJ "'·'.ÍU npm·udn c ritldirio- ·
nada :1 yola,;iio gerul do allud!do mo.ppn,
J.u~in

'

.

I
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.Do exposto:
Annullai.la~ a;; ~lr.i1.:<ios dos sel.n rnunicipios (Limori1·n, 'lu-·
rir.r, Jlar·a.liyl.m, nrrLI''Ul'a ]~uelydo~ Malta, .Pir·anhas, '.l.'r·air~t~r. Vi•;o~:L " Villi.!JI•iu.), da :.:• """'~" do rnuuieipin d11 Paulo :\l'l'nnso
" ua I" sr•e•;ão do lli!Hiicipiu u11 C:mmr·ug·ii:fe, eonsl:ml.es uas dur>lieal.us- Al'aujo G1l"s, l't!l:u:ion:ulas re'l"·:el.iv:inwni.<J soil os
rnuirwr·.o:-; de n!'Uem ~H, :W, :J:.!, úr.í, r.íü, G8, riH, fH, tia, ~:J, Br1,
98, 1~1::!, 1~1·'1, lati, ·t1::lK, ·I::HJ, JGI, .trí:J, ·.15G, Hí7, tútl, Hil, lü~1,
. I, ·lü9· 1 .,-.,
I , -•)
I, C• _,,
I ,J,
1'ü''Lt, ·J(iAunulladas l.amllen1 as r.Jr,iour,s dns sAcçüe;; tlos munieipios
de Agua Hr·a,wa (uul.lwnLicas 1'elacio1nadas sob ns. t a 5)
e Ataluyu (sob m. H, ·IG " lfi) e da :,• serA;ito do município
de Anadia (aiu,l.lwnlil:a l'elacir•,mtrla soh ll. 1:1\, pnr vieios de
organiza1;ão elas mesas;
A.dclieiunaüo;; au quadr·o g·eral da volur;ão os vol.os da elei\'iio
da "" Set,;ão do lltLJilieipio de S:wla Lu~ia do .Nor·le, expressos
no bolelirn úl':t junl.u sob 11 • .',8;
Fi•ca ,;enr.lo esl.u, del'irliliva e renltw;nle, a:volneüo dos dCIIH
enudidu los, a sahBr':

Volos
Mwrooel t:l1•nrenl.inn do Mnnl.r •... : •.••..•..•....•...•• S.HS
l\Ianw•l c.le :\J•auJo Gôe.~ ....... , .......... , ........... ~i .529

ut mappa .iunl.o, or·g·ani~ado •e.linl'or·mr. ao mappa g·el'UI Jevanladà pela Secrdur·ia elo Senado
IV

Com o dr;senvolvirnrnlo dndn :'1 pmo;mllr. ennl~sl.nr:iin, l.nnlo
qnalli.Ll P<!l'lllill.ill a f.'slr·,ilr:w d<'l prazo p:u·a. o 111inu,·.in"'

, exa.me dos clut'tiiiiUillOs om nu e ::;11 huseia o mmt ·illllfiti'B eomJlld.idor· ill'. MUilOid III! :\l'Ull.iÓ Gl'11;~. pur•:t [Jl'ei.<!ltrlf!l' ITI<: ,;uh. ~l.iliLLi1• UMl t·atltJi r·a rpll! o nnw ]~st.aUo ·natal :;eiWI"osunwntt~ lll•~
(}Onriôu, ul'i~tir·a-:liHl/1' ler· 'IH'OVUdu, d1; morlo i1·r·el'r·aguvel. os

'ilcos cnm lJIW al'l.ieul<.'i do eom•";o :t

eonlesl:u,,~n.

de lllúllo a

deixar·· un tJspir:ilo da illusl.mda ,(:.Ommissiíu de Porlei'~·' u
innllulnwl eonvir,;itn dt) que 1111, '' uito o 111eu illtrslr·e •i!OIIII"'lidor, J'ui o l'l<:ilu l<.'!;'ilintnlltl.'lllíJ, pnl'll o Slluado da Repuhliea.
'Jus f"if'la t!:r-w fJ·rr~.

Com qmu·rula r. niJ.n (i,S) do,;nmenlns

ri

um muppn.

IÍio de .Tnn•)iro, J~ de maio d·~ t!HG.-M. Clen~<'nl'irro do

Mont~ •

.,
'•

·'

..' ·.

.'
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CO:\'J'J~:;·r·.\ç,\u 01.1 t.:.\':oiDJIJA1'u JJil.
i\J:A:\uEr.~ rm ,\fL.\t:,Jo 1rt:.ir..~,
J\l'HJ·:BE:\'1'.\IJ.\ 1'1-:~.u :O:t·:U l'HtJt:CH.\IJ(Jlt IJil, t:.\1\l,.o~ PO~'J'J~~

.

llWJIJUI'<liJ• d.a

RXIII<JS. St•;, Pre,idr,IIL<J• .llelnlOl' 1J maiti
CrJJilllli:;slio rJ,, Y<!l'i l'ie111;1io ,j,) Pod•CI'CS du Senntlo - ,\nl.rs li<:
IJJlf.t·m· JIIJ "sL11tlu ddnlln"lo- da$ eluiçüc:; l'i!alizadus 11. :HJ dr.

uJUrno ClH .\lagoa~, pel'mHLi que vos tlt.H!üHI..LJt~, '!IJt
ru.püln:-i n vh·us, u t.·~fwJ.u Ue anan:ldn. cm que I'!.! cua
eun"tt'IL irciw~lla illft!liZ uuiiJndc! d'a Fm1eJ·w;-l1o. ·

.iallt'iL'O
·f.l'[li'U::'•

l:ur.r:-;l.t•lll!~'t.!-JIIl! n ~':Xpu~il.;.ãu dl'ssa elrrollica. ~ülllhl'ia clc~
aU..r~.nl.ndul': t; violnneiu:; quu l.t. 1lll sitio o :-ii!Juaduui;:;mu ;duot.t.LlllO,

cotu o JIIJdol.' tlc• eOJ'UIIel c:ludualdu dn. .l!'ousecn.
'•
Fac·.u .. u, ~~ HL•l'cl.u nlu, par·a. qu '' hem p0:-5:-iaes aval iiu· das) rl'CI;ulal'Ídadb; e vieio::: lclTh"tds dtJ UJU pleilo eUl qw.; ~e ,f..'lll]iClthou J'J'I!lli.'Li"liiiWJJLe Ulll ;;ovcl'nu eouLt·a um parLidll,
aquel!g J•ut' deJUt\i~ •:uJ't•atJUe<:il.lo " condommtdt• Iili. ()Ditl;ifio,
·~sl.t! 1 n·mn, eOU:'iCIL'Itl:e na dete:-;u. tlos :seus diJ•eito:··· Do quo
J'oJ·uw ciiJII\1.1),; d•~ r:onmwllr:r o:; sitnal!ioui.•Lus paJ•tt r1 sinllllndio t!e :umn \"idoJ•iu, que :liudtt eoth.ief;"uis::··e illudir · ú pa.ü~;
<tirfio a" monslruosidut.l•:s dn, :mus fl'audes u as :;t·ossr,ria·s rlo;.
•~uns t't•w:.,·. 1\r:;;l.a ult.ium "' ugilacla pha:;e da twssa vida repu·
bliuana. ncslt• si;;mi<:o ]JI!l'iodo da uos:;a hisl.orin. o EsLado ·do
:..\Jngou~ foi dc~rn·n~tadanJJenLe UUJ dos mai~ abnlado.s tlültt::• con.:
\ul,;ües iJolil.it'ns, Liio irouienruenlt•, hoje, cuuheciclus JlOI' slll·
.~ ·

1)W:t.iCS.

'

• Vindo II<J. cm•:;o [Jet•i:;uw daquel!e messianimw sinistJ·o
e faYorecido velas r:l't:ul.ualitlurlc~. de.> momento, o curoucl ~ul·
·t;adur, em um nt·reme~:!o et·utJI, conqui:!lOu aquulla Lert'lt llr..,;i!Jl'uleJ;ida f[lle :;e ]I H! i!lllt•c•!;<Jll• ll:!:!ll:iludtt e dimiuuida.
,.
Vutwedm· Lie liiu e:;plontlida cumvauh<a., aquello l\Ie::.sias
turbuleul.u u l•n·itnw uão :i<l ~ali:;fez eom o exilo Lia sua ltor·
ri vel JH'edesli uaGf•ü .
.Agiu cumu uJua •itlum ::;atauicn. Dcspm·Lou a::; JICOL'CS ;un ..
1h;iies, iWÍI'J..,..ltl os LHJios mai:; iür·ozes, nlinwnloU! os appeLites
111Hi8 tvt•rh'l~i~ n Jaw;1JU ,CHI uma luta nlluchmnt.u o iuglorüL.
nlugonaos r:1.1ni.I·a ala;;oanos. Pl'ecipilou o pequeno o pucn'ico
J~sl.ado no dclirio ria'' ngi'Lu!:ões eoutiuwas 11 na orgia. d<J;;,
· iustiul:fo~· Jllais gJ·Osseims. '.l't•tmsl'tot•mou o calmo scon~·iu'
da vit.la Jll'Ovineiana. J,;nsoJnbJ·ou·lhus os aspectos, uonvul:>iouou·lht•s íJ:i moviJw:ulo~. ,Togou o burr;o do:! stms JJJJtiores
li<J vurlillni•J da~. [JU;;nus dcscspura.d\IS. Mai:! inquicLunl.es .J)àiJ
· :1\H'U!ll, tli!CC!'I.O, OS Ut!I!O•Ulados CSI)H'll<J:i dus Ul'CS l!lltl l.!ll:iO!pht•aVUlll· u t!lll'urudaJn os uutres evocativos lius poeum:; ·cul·
til!O::I !
No ;;urln dn conJ'uo··üo 11 tlemnso;;iu irrompeu eo·m n..lfl.l,<t
: fómm nmi~ brutal...
•
'
· 't\'a tJ•iiJuna noptii-IH' agilnmm·.ic os demagogo~ J'urio,o,;
pru;;ando o ext.ernJinio elo,; advm•stH'iüs e no ,jomalismo ad1··cu·
1.i!!io reponLm·um os ·vi'rttto8e8 do iusttlto, como dirin Edmontl
.SeiJm•eJ.•, f.ermnduudo o Vtll'bo incnudcsccnt.u dos· seus coufmdes
dcmo.~tlwnico,, !
'\
O enviado pnru o miltiB't'e democrntico reinou ntl• de~i>r·

dom...

.

";

,·

•
•

'
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A massa tlns l'Otnila~ões despl'evenida.s, {laminadas de.
sul'pl'eza pelR violenuin dn assallo veuccdor. vi<.1lcncin. que um
omiueul.e sotJiolugo eoul.t)IIIJIOI'anuo chamada rJc clwqnc meu·
tal, IIIU Ullla llXpres~·iio J'eliz, acceif.ou inuonscicnl.e o herrir:
rn·ovirlcnciul, eleito !]mru as lrisLezas tlaqucllas [tlagas. lfui
uma bella V11ea~ãu cal.asl.l·ophiea o cOl'OilCI I
Folizmonl.n esst• esLado de illusão collectiva. que domina.,
p<H' ,·ews, o espiril.o das sneicdadc::•, c IJUO o sympathico j)en·
sador J'Ulos de Gau!Li•Ct' Lão bem caracterizou. na sua hrilhanl.c
o avcnl!LJI'OSa philosophia do Bovarusme, cm breve se desfer.
ern Alagoas.

· Jtestabr.lccirlo o scn::·o da reu.Jidatlc, voltadu a serenidade
'' t•eiu~legra(!\l a rel'loxão, o -povo alagoauo comprchcndeu intcl!igeuLomenle o cmbutill! do messianismo explorador.
. Aqtwllus qué ingenuamente acreditavam na providenciii
dessas avcnl.ur.as, eomo l'omr.dio el':l'icuz. J1nl'a os males repulllieano~. cedo .se rlef·illudiram, o viram no· Lriumpl!o sal'Vador•
nprmas o maio1· tios males da diaLhcsc uacional •..
Da hi o ttl:mndono om que J'ieou o si llmauionismo alagou.uo,
. Hlill amparado velo :l'also prestigio que lho cmpl'cstava u aul.Oi'ldade g'i'OSSIJII'U dü governo espurio.
Per·rruuwef)'l'tun HJH.Htus solidada c iuLagralmcul;o vjncula,..

dos ús suas loucuras IHJUellcs Jnvorccidos pelo tumull.o.
O~ to!cmonl.os mais J'ortcs do Estado, as correntes uonscit•llln:i ria polil.iea regional I'Oagiram pou·co a pouco, opponclo
a gTaodeza da sua l'o!·~u :'t rlesalmsada c anccdoliea dictaclura
clorloaldnsca, qun, apavol'ada eom a pel'spccl.iva diL proxirna
c J'nlmiuanlc derrota, se muli.iplicotl cm desatinos iuvcro·si-·
rn..-.~is.

0:; ,int·nae:; desl.a !.!a piLa I lccm sufficicnlemcnLe iuJ'or·mad()
a respcilo da anomala sil.ua~:lo de A:ln:;ôas, •que !ta l.t•cs anuas
rdurln. nfio uonsoguiu lriodifil!ar-so Jigciramcnl.c.

~em J'tlizos ua opinião, ,,cm olcmr.utos Jmsi.cus de nc~fi.n
nluil.oml, 8em signil'icacão polil.ica, vivendo arLificialmcnl.c do , ·
ol'l'icinl is mo t'phcmero o 1!·011 Li ng-enLc, a silua.oão democl'altl
não podia ahsnlu.J.amculc eontm· com a vicLoria ;]os seus mm.
ditlal.os, IJIII nn1 plóiln regu!at· c honesto.
Dispondo cliSC!'Ccionúiamcntc da sensacional inconscicn-'
eia. elo seu govornador, appollou para os processos mais t1•a...
pazt•s e Plll'll os meios mn is immoraos.
Do ttuc syntpathias n lle que i'orons JcgiLilims !)Odoriam
dispõr os rlominanl.cs üalli com uma conducla poliLioo lão
desorinlll.nda o mú ? ·
· "Urn ~o,vet'llo que dmuii.Lu ,iuims vilalicios, que dccrel.a a
put•tla cll.• mandal.o de smtado1·r.s, que dcsrospcil.a nccórqãos do
. mais a !Ln trihunal do pai r., CJUO dirige os destinos do lDsl.ado
· dict!\LprialmcuLc, que Hfio d{t sltLis:fnc,ão do seus aclos_ao seu.
oollahol'adot• eonsl.il.ur:ional -- o Cong.!'Bsso - que se n!to pódn
l'oLnlir• um duas Ingislaturas. por lho recear as rotl•<lrn~as
:unea~as, (]l!IJ so nfio consolidou IHI. opinião; um govct•n!J ass1,m,
t:ondomnado. eonsumindo-su na inuLiJi.d11do da proprm VJo~
Jenci;t; um a·o.veL·uo como ossu do coronel .Clodoaldo da Fon~
1
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seca nfi.o pode1•ia. ,iiírnn is vunect' tuna 'Uleiofi.o· lHI qual coneor- ·
11111 pn l'l.irlo <I bci pi inado e '"mscicnl.o da sua fori.:Linr.a.

t·c~ôr:

·
Siw pofl,r·ia I'IJIIeol' 11111 pleito disputado prH' uum aggTclllÍH.<;iw pulil.i1:;1. que se IJOnsolidou lia mais intensa das pelo,ias

e que :;u I'OI'IIllllt USJIOI!tnn·uamontc pelo instinelo generoso du.
defesa úa sua l.cr!·n, nlor•monl.ada por lautos erros pussadus "
dilaeenala por· l.aulos er•iJIIIJS prcscnlcs .•.
· rJue J'a~el' pum a illusão da prorn·ia J'rar]UUZti t
Violonlur c fraudnr· ...
l~oi o que for. o situacionismo alaguano.

AntiJ:i ainda de aho1·dur· o as:>Uinpl.o priudpal da caus:t
mu l.raz :í vossa J'll'esr.n,,a, pe'r•mitti, Srs. Senadores,
que ':umrm l.nmhc1n 11111 dever de lcalddadc, prcslan·Jo uma
holrlellll[Win .insl.a c tli~na ao cminoulc conl.cndor, o hom·ado
S!'. Dr. ~lanocl Clcrnenl.ino do Monte. E fa•;o-o com alma.
pioria.
·
:JC Jaçu-o l'Olll a siucol'idudc que me gnraute n ;ofJ:r:na.·
ç:io da minJHt rnoeidade.
V11.io ('.11'1 S. Ex. 11111 illustr·c ula::;ôano, dif;'no pot· toúos
os lil.nloR da ennü.ler·a~:io dos ~cus conslndoanos.
]~, dtgo-vu:; 1:orn dc~~a:;:;omln·o, si s1j csLh·esse úJU ,jogo o
inlcrossu r.fo nwu nunstil.uiule, n:io menos digno, o Sr. JJr.,
~lanoel do Jlrnn.io Gúr1s, '' si estivesse, so!Jrctu(]o, o meu intel'esse pessoal, eu não acceitaria cstn incumbencia de vir
peranle vós, rel'et·l.at• eill um :pleilo com tão illustre adver. sario • .l'urém, :wima do interesse d'o meu constituinte, :wim:L
do mcLr interesse, aciJna do respeito que tributo ;o í:i. Kt.,
e&IJ\ a causa de minha ~.:t•ra, ameaçada pela incursão da piralaria poliJ,icnntc.
.
.
.
Esl.t't o ·desUno daquellc JJOI'O que cm wn esforço lwt·oico
. rum ira ct·e dnt· a. prova de sua vitalidade, reagindo, denl.t·o da
Con•sl.ilui,,iio, conLt·a as f.ropclias. dtt horda dominadora.. :!!:slá
o direito sag-!'ado daqucJI.c povo, que pela maniJlesl.ação repu- .
hi.Jeann de nm triumpho clcitoml >esmagador mostrou (L Nação
a [Hl.inn!:n da sua cnusa.
..
O nomo do meu ominonl.e ac!Ycrsario, digno de aflorar vic! OJ•io~o das urnas om lllll plcilo súrio, como homenagem )IU·J.ricin ir~ virludes do sou caracter, foi ·ini'~lizmcnl.o desta vez.
conl'unclido no tnrhilhfio das ambicõcs il!ogitimns.
·
Ligado no Riluacionismo afag-ôano, por excessos de cscr·upulos quo. rospoii.Q, 1J dcsr:mtoz seria, aqui, d'iscutil-os, não
J.onc!o o lu.•rror da J•e.~JJOsabilidadc, S. Ex. participa nobr·o o
~l.oirmmoni:P 1los insrwt~essos· do seu partido, para cu,io m:ío
. destino, nfl'irmo.vu8., n:io concorreu. Pois si a sua UIJ1)ão JlOSsoa:l l'nssn modulo pm•:t seus corroligionnrios, não se 1m·ium·
ullcs lnn~ado nn ah;vsmo do tanto crimes .
. · Por isso, S1-s. Senadoras, cumpro tnriHJilillo o meu deYCI', qnu .:' uohr·o. 1~ lancu-mo ~om o coracão ligei!'O a esta
pm prezu, stlPCl' ior, Lal vo~, ás minhas energias. .
que

..
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!ln :u·l.a

~··~i'al

du .Junta :\pl.ll'lldtH'n,

l'~nwll.idn,

ua J'ül'lna

da !Pi uluil.nJ•nl, :i :--iet~l'f.'/.uria tio ~cnndo, t~on::d.a. C!llU fOJ.'HilJ vela

.liiL~~mn .iuula HJHII':HJn:; H~ authen~ie.a.':i, eor·respondunLc:;
llW:-ins ~·k•ii.OJ'Ht':-1 dns viuln e dnco Jll.UJÜcipios seguinLus,
tl'inlu 1\ eilll'O d(~ qLw :-;c t~ompõe o ]~sLndo de .A1agôn:5:

iÍS

dos

Vi1;osn, PiJ•an!Jns, ~. ,'losli da Lnr;c, Sunlu Lu~ia do 1\'0J.'te,
_p ia1:1suhu:;:;(t, '.rJ•i umpho. .A la ln ia. ~. H1·az, .PaJ uw it·n~
du:; Ind iotoi, Sun t'.:\ rma dt~ l"pannma, Y i1:u~;a, l\lnl'iey, .Pol'l o
Calvo, :Ji:nt:lydrs Jllullu., Mnel!iti, Agun Hl'UIWII, Auadia, Hullo
?\lonl.l!, C:lllliii'UJ.dpt"~, CuJ'lN'ipe, Leopoldiua, Jllnl'agog,r, l'aulu
~DJ•:tilpJ~I,

AJ'I'onsn, l.imoL•iJ'O, 'IIII' dnt'JIIll o; sul;llilltu•s l'e;mll.atlus:
D1·. ~lanoel de ,\t·au,iu Gôt•s, ti. !I[ I, yol.os, (cinco mil uuveeenlo~ ,, qtmtnJ'Z'!'.':
.
Dr. Mltll<."·i 1:Jem"111.iun do ~Joule, 3.G~S yulos, (lt·eo mil

nuiulu~nlo•,.;

I'

vinl.f·

I'

nil.o)

o

Üt!ixa t·am t.le SL'I' :t filli'Ouas na juula as au Ihcnl.ieas coriJ~ mo:o;as t\li~ii.O!'iH~S dos (}l)z rt..t~lnnlcs munieipios, pu1· l.iJI't!lll sido vi o lt•n Lameul.e m·J·cbul.udas do podt!t'
do esct·tv;io tlu .rnizo .F•Jdet·al, eomo mais ad::wle exporei.
::iãn os ,;e~uiul.iJs muuieipi-os: .l'urto llcul do Uol!eg-io[ Ala;;ons,
.i'tJII(•do..Junquoit•;1, S. 1\li;;u•JI, Pão de Assucar, .l!or o ele PrJ(Jms, União, Pilai', li. Lniz do Quil.unde, que sommados os
seus t•esul/.ados !Htl'ehws dão um tola! de lH8 v·oLos v:u•:t o
D1·. 1\lnnoel de J\l'au,jo C:•ics, e de 2 .. 3~.1 vol.os, para o iJlusLJ:e
S1·. :01'. Mauoel 11lnnwnLmo do Monte, vota~(;cs que adrJi<Jionad:is aos J•espect.ivos I'esultndos ,i;\ eonhucidos prwJ'azem:
0.70~ vnl<f.,s par·a o D1·. Mannrl de Arnu,jo Gôes, o !í.S.í!l votos.
pal'a. o til'll conlpel.iliot·, DJ.•, ~lanoel Clcmenl.iJJO üo Monte. Esl.e
l'esuiLallo ;;l'il.lmtcl.ieo, maLt•J•ial. não <:O!'l'e~pomk IJUI.t•el.aulo :i.
lcg'if.ima. ~~ 1·ignrosa uXLJI'cs:sfio dn. verdnde olcitotal. poi:o; ntui/.as vola\'Ües que dito avu l'.a!los numems no lJUndidalo Manuel
ClemunLino llo MonLe, "sLito i!IH.'iUti de vioios· monslJ.'\10808.
Muilu~ dollus são iusophismaYehnonLo mtilus,
como muis
udinnln provurei .. ,
·
Du :wla- de apnl'ur;ão não consta -o rc•c.cbimenl.o de
Jt.cnhunm at:la cleitoml em duplicata, como lambcru não t'uz
uwucão rle pmleslo ou reclnmn~ão apresentado pot• :qualquer
interus:;ado.
EtH:OI!li'LHt', pot•úm, mnplnmenlo narraun. a sccuu brutal
dn huvL't' :<ido violenta .e pult!itJameulc• arrebnlados dentro do
edil'icio do c;ovei'IIO municipal, elo IJOder do es~J·iyüo J'odcrul,
tl depois de iniriiaclos os trnba!hos de insl.allur;ilo, us authouLicn~ dos dez municípios jt\ J•eferidos.
O tiiLunnionismo vor não cont:u· c.om elemenJ.os eleitornes quq lhe gurunlissem o f,J•iumplw no ]Jioit:,, recorJ•cu ao
PI'Oe·e~~o J'aei! t.• cyn ico d•~ l'ubl'icur;üo escanda!t,sa do dupli.c:tLus, 1'11! que JH'oeuravn com eno1·midndc phnnLasl.icn. dus
suus cift·ns impressionar on ludibriar a illusl.re t.!ommissão.
Desabusado e it·rel'leLiào, nito procurou, no menos dissimulul', csJ'orçnndo-se por dar umas ligeims appurencias . du
vcrdaue nos pit.torescos documentos da sua fraude. Assim,
vemos nas actas J'nlsas do Victoria, onde o pm•t1do dominante
l't~::;potu.f,~ntus

llÜO

conta c-om forcas po!Hicus,
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mais despejada c inepta falsificar,üo. Não se conformaram os
senhores da situa(>ão em perder um pleito naqurlle município
de Lã o bel! a c sugges Uva expressilo onomastwu l ...
Victoria nilo poderia drrrotar o situacionismo leviano! ...
l'odas as actas das quatro secções trazem com um rigor
maLhemati•co o mesmo numero de eleitores, 200 isto é, a totalidade dos alistados em cada secciã-D.
A espantosa coincidencia numerica seria bastante para
despertar desconl'ianças si maiores defeitos não houvesse.
E os ha assombrosos !
Os empreiteiros da f!·•wde confiaram por Jem~is na bôa
fó dos seus adversarias e abusaram boçalmente. De ver é
que conseguiram dar aos candidatos a Deput;1d-os da chapa
ol'ficial 300 votos, a cada · um, não cumula ti vamcnte, pois
sufJ'ragarum lodos os cinco nomes, que integralment.e compõem a referida chapa! ...
J?rizemos bem a monfitruosidade.
Na primeira secr,ão, por exemplo, di:.~em que compareceram 200 eleitores, ()Orno acima ja me referi, que dispõem
de cinco votos cada um para eleição de Deputado. portanto
do 1. ooo votos, e dão aos candidatos do Governo 1. 500 votos
. e nos conservadores 650 vaLas, isto é, um total de 2. 350 votos. Na segunda secção, comwrecem os indefectíveis 200 elasticos que distribuem peios candidatos ·a Deputado, nada menos
de 2.250 votos. Na terceira· o na quarta, os wesmos victoriosos treilentos de Gedeão l
:n:• com essa arbitraria o oscandalosa arithmetica que o
Mess·ias de Alll,goas faz o milagre da multiplicaoão de votos,
vencendo o classico exemplo bíblico da ·multiplicação dos
pães.
.
Em Limooh·o houve t~mbom falsificação nas tres actas
correspondentes ús tres se·ccõcs.
·
·
Preliminat·mente - São nicros papeis sujos as duplicatas
porque em nenhuma dellas figura um só dos mesarios
eleitos.·
·
, · · Servem como tacs individuas, cu,jos nomes não consta!Il
·na acta de orr;anisacão de mesa, segundo se va da cópia respectiva exis~ente na Secretaria. A acta da segunda secção deste
munioipfo que J'unccionou cm Arapiraca foi poda no Correio
em Canoa Brava, apezar de naquella localidade existir agencia
postal, o que vem provar mais fortemente u sua falsifi·.
cacão.
.
·
· E' de jurisprudencia desta o da ·outra Casa do Congresso,
não ·SO considerar vàlidn o. authentica posta no Cerr.eio fóra ·
do prazo estatuido na lei ou em,ar;encias de localidades diversas daquellas dn séde das respectivas secções.
Prescreve a lei n. 1.269 em seu art. 8'•· ás mesas e!eitoraes a obrigação taxativa de remetterem no seu destino as
cópias das actas extrahidns n-o mesmo dia da eleição, mediante
t•ogistro postal, no termo de trcs dias.
o Cf:I'Ogio Senadot• Ruy Barbosa ao commc!llnt· este dispositivo dis~c: «E' sobc.io o prazo d•l tr.es dia:.. A lei fixou
cm stHl cslipula<;iio umn das gnrnnLins csscnci~os contra os
mnne,ios·dn ft•mHlu ,,

..
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Eis Lambem o que oceor·t·c com as dupljcatn~ ~o Traipú,
que foram postas no Oorr·cro, eomo se poderu vm·tfwar no carimbo poalal, no dia 4 d~ fevereiro, por con:;cgumte cinco
dias apôs as oleioões. . .
·
As duplicatas do Mu!'icy, alrlm dos seus vicias congenitos,
trazem ainda essa mesma eiva, pois foram registradas no dia
4 do fevereiro, E assim, todas as duplicatas que o srtuacionismo for,iou put•a dar maioria no seu eminente c~ndidato veem
tão pesadamente aval'iada~. tão cheias de crassos -dcl'ciLos q.u.o
Lt•ahern a ot•igem rJoudemnada. Siio papeis suspeil.os que voem
do sur·prer.a par·a o Sanado, não tendo Lr.·ansitado pulo ;ruizo
Fedor·al, •como quer· e exige o urL. 81 da lei.
ConL!·as~anc:lo rJorn toda ossa papelada fmudulonta o ir)~.
ahi osLão as actas vcr.·dndcir·ns, documeuLos lcgi!.imos, revestidos
do todas as formalidades lcgrws e ,ie.l. devidamente apreciadas
pela autoridade da Junta kpumdortt.
A J'raude nas suas vuricclur:jcs perigosas não consentiu qpo
o~ maiores Sllffrugios ob!.idos pelo orninertte contendor fossem
11 expressiio dn ·realidade,
Sem descer a maiot• exume bnsturi\ rcJ'erit• u circumstan-·
ciu regfsLruda na acta da seg·umla scc~üo do ~l'!'iumpho do uffirmnr que o eleitor Jôsé Viéim l~imu, alistado na primeira
secção do referido muni·cipio, l'igurou llOmo !'iscai de camdi(laLo a DeputarJo, Dr:-. José Paulino de Albuquerque Sarmento,
o. PQ!1JO J.al votou ulli, na segunda secção. í\las da lista de as-.
s1snaturas pos eleitores que votar~m na primeir:l. secção l;í
está o mesmo cubiquo votante, ass1gnado sob o n. 00; ÚP!llO
p m~s-ico eleitor se achava presento nu segunda, alli voLon
e ass1sn<>tl a rcspocl.iva ucta, tomando parto na mesa, conf<rrmo
tudo n!lrra a mesm~ neLa; rl evidente que a sua firma PSllripta
~óij () r~. op· na lista dos vol.anLr.s da primeira scct;ão rl i'alsri
e' corno· tal vicia por si todà a votaçã.a, porque si h:1 prova
t~P eloquente de que uma mesa fajsiJ'iocou ou permitl.iu a i'alsiflcacilo de urna assign!ILlll'a, teria naturalmente 'Permittido a
qe diversos. J.ogo a ele icão da primeil·a seocão está ab~olut~~
mente nulln pela.. prova da J'l•audc. Na segunda seccão· apparcco
vol.anào o Sr. Manoel Vieira Dantas .iá fallccido c por tal mo~
Livo cxcJ;u.ido d<r alistamento pela revisão do anho passado,
como provaram com documento na Segunda. Commissão do Innuerito da Carnara os candidatos al,a.goanos ti deputação federal.
·
,
Nfio póde Lambem ser anuradas legalrnem:te a votação da·
)ll'i!llcir:~ secção qe Lcopoldin~, ond~ englobadarniintri votaram ,
eleitores dn ter~crra, sob prete•to nua cornprovap.a pc n~o tpr
·
hayido eleição n~ssa ultima.
Houve flagrante violação do art. 79 da lei que rn:1npn,
;no caso occurrenl.e, sejam retidos os. titulas o rornettidos ao
jpiz substituto, presidente da ,iunt11. apuradora, circurnsLancia
quo a acta dn ,junta não menciona. ·
.
.
Nilo pódc tnmbcm ser vlllidn a tm•ccira sccnão do S. Luiz
do QuituudQ pelo vicio flllndameutul de figurar· nu qualidade

,.
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de mesario Americo José Pacheco que pela acta de organização
de mesa e~istente não !'fJceheu voLar;üo para tal runcr;üo.
Absolutamente nulia é a organização das mesas das duas
seccõcs em que se divide o munici:pio de Porto de Pedras, por
dupla infracc1W de préscripções legues:
.
· 1", rez pnrtç da junta como membro. efl'ectivo deli?- o_ proprio Ju,iz suhstr Luto estadual (JUe pres1dm a Comm1ssao de
Uevisão de Alistamento; ·
2', 'compondo-se a cornmissüo organizadora de mesas de
sete membros, dispondo portanto, de doze votos, distribuiu na
eleição, quarenta c dous votos, segundo se vê da cópia da aeta
z•espectiva.
Em Passo . de Cnmaragihe, rnn ter-ceira, apparecem votando 142 (cento e quarenta e dous) eleitores da primeira e
da segunda seccões em franca violação das exigencias Jegaes,
de remetter a junta n,puradora os titul'os dos eleitores exLranhos ú seccüo e porque a acta falsa attesta esta circumstancia
contra a qual prova a rueLa da junta apurada é de evidencia
a falsidade. Out,r.osim, na authentica da eleição realmente effectuadn na primeira seccão não ha a mais' simples mencãó
a respeito.
·
Em Pilo de Assucar a. orgrun.izacão das mesas é nulia porque, além do vicio de hnver a junta se •constituído de modo
irregular, fornm nomeados mesarios eleitores estranhos ás
seccões onde estão alistados.
A J}Obreza do elemento eleitornl do Clodoaldismo no referido município ó tão lamentavel que não recearam os dominftntes al'frontar o escandalo publico, fazendo mesario da
quinta seccão um individuo pronunciad-o por crime de homicídio, co>nrformo provaram COm certidão os candidntos ú deputacão na Camara.
Muitos outros f~ctos comprovados nus actas poderiam ser
ainda· citados e sel-o-hiam, certamente, revestidos d:i gravidade ell.irema joá aqui mnnifestnda em comprovacão da. fraude
pom que se pensa Iudibri~.r a manifestacão do eleitorado de
:!lagOas.
·Convém notar. que aqui são indicados de netos ·Capazes de
receber a sane cão da lei, pela invalidade de taes papeis; sem
.flnalyse das minucias de faltas de transcripeão, ausencin de
conferencia e concertos, e sem allusões á falsificação quasi
. geral de nssignaturns de eleitores e outras innumeras im·egu. !aridades.
·
· · Se tempo houvesse de faze : um exame verdadeiramente
anntomico, os vicias trazidos ú luz seriam simplesmente assombrosos. tl)esentranhar-se-hiaiJl destns montanhas de pnpeis
criminosos· as provns de immensas alioantinas.
· · ·Poupo~me no ·trabalho exhaustivo, poupando-vos ao esrpecLI!culo de tantos horrores. . .
·
· Abatidos os suffragios da· primeira secciío de Leopoldina,
das duas de Triumpho, da terceira de S. Luiz de Quintude,
das duas do Porto de Pedms, ela terceira do Passos do Cama.
ragibe, 'de quatro de Püo de Assucnr (total do 785- setecentos
1
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e oilcntu c cinco-) ficartt n ~cauintc votação para<> Dr. MO:IIOC! Clementina do Monte: ;:; . OM (cinco mil e se~scntu e
quatt·o) votos. Fa1.cndo-se o abatimento de votos d~s referidas sec~<ües, ü eandidato ulcHo Dt•. Manou! de AraU,JO Góes
Ler:\ G.ü:i'ú (seis mil e seiscentos e cincocntu c cin.co) votos.
A illusLrada Commbsüo, nu sua ulla sn!Jcdorta, melhor
podm·ú veril'i<car; estudando os papeis cleiloraes de Alugoas,
a realidade da maioria indiscuLivel do candidato verdadeiramonto eleito, Dr. nlanoel de Araujo Gócs, cuja victoria é a Victoria da causa republicana de Alagoas, que reage 'contra a
prepotcncia do Governo arbitraria, que infelicita aquelle Es'tado.
;1~· ü protesto do clcHorado consciente contra o accesso
das umbicües :l'oro1.cs do um partido insensato c violento nos
seus processos de dominação c conquista.
E' a mais alta manil'cstação da aonsaiencia alagoana contra .as golpes do partidarismo brutal c devastador.
O no•so Lrimnpho nas UJ·nas i.ovo à··..Jnais nobre c SJgnificutivu, e organica, o legitima reucciio contra a inl'ecciio da
llOlitica;;om aventureira, que, dispondo eventualmente das posições .al'J'iaiaes do Estado, o explora em detrimento do seu
brio c do seu nome,
Cumpre-vos, Srs. Senadores, o Julgamento deste pleito,
cm que nos empenhamos com ent.husiasmo, na significação
gt•ega do voaabul.a, para mostrar á Naciio que temos ao nosso
lado as grandes energias republicanas daquella terra, que conl'iam na sabedoria do vosso ,julgamento e nu segll!'anca da
vossa ,justiça;
·
·.
Rio do Janeiro, 2ü de abril de 1015.- O procurador do
Dr. Manool de Araujo Góes, Cw•los Pontes.
llllPLlCA llO C,\NlllDNJ10 EJ.El~'O ll lllPWMADO ·~IANOEL CLEMEN•
TINO DO MON'l'll ,( CON~'ES~'AÇÃO DO CANDJDA'l'O :MANOEL DE
ARAUJO GÓES
.
.

A breve aontestaciio do illustrc candidato Dr. Manoel de
Arau.io Góes consta trcs @pitulos: o 1" é um trecho apaixonado de littoratura politico-partidaria, em que seu talentoso autor ve a situa1;iío dominante do Alagôas por um prfsma
mais J'anLastieo que roa!; o 2", rcl'erindo-se á minha obscura
individualidade, cxtcJ•na concf!itos por demais g-enerosos que,
sonsibili1.ado, agradece; o 3", J'iualmontc, so ooaupa da cleicüo, ·
mas JlC1' mrnma ca}J'ila, achando, nal.uralmcnte, o digno autor·
da contestur;iip que niío valia a pena dat·-lhe maior desenvolvi·
·
mento.
Qual eolibl'i que, eom a sua iriuutc c seductora plumagem, ·.
esvoa~u. uelerc, em Lol'no elas ·flores, pousando mpidamente ·
em umas c um .outras emquanto suga o noclur, assim o joven
o clistincto nuLor da contestuçi\o passou uligero sobre ns ·netas ·
da clckiio que nw coni'I'J'Olll nminrin nl>;;olul.n ele sul'l'rligios
solll•e o s-eu contestante.
\I
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E Bomo este capitulo é que interessa ao pleito, sobre que
a douta e honrada Commissão de Poderes se tem de pronunciar, abordemol-o capittH·cmrn.
Atlendenclo-se as inverdades ela ucta do ajuntamento il!eg-al
que, por cuphemismo, chama de ,iunla apuradora, e que serviu
de diploma ao oonlestantc, a contestação dú como apuradas
eleições de 2ü municipios, a mór parle constante de actas
• · fo.Jsas c nullo.s, como demonstrei em minho. conlestaçiio, rcsto.ndo o.s de 10 municipios, que, segundo a mesma acta, niio
foram apuradas por terem sido arrebatadas as respeclivo.s
authenticas do poder rlo escrivão i'cdcral, ·dentro do cdil'icio
·do Governo Municipal, onde se achava reunida n junta npuro.doro. legitima. Mas, esta ,i unta apuradora, a .Jeg-al, constituida
por 27 •prcsiclenlcs de conselhos municipacs, dentre os 35 mu. nicipios em que se divide o Estudo, fez a apurur;ão das eleições por certidões das uutlwnti•cas e boletins authenlioos,
exactamente porque todas as authcnticas foro.m levadas pelo
juiz substituto federo.!, quo.ndo este, com seu escrivão, abandonou a mesmo. ,iunto. paro. ir formar o a,iuntamcnto illeg-nl,
Como, TJOis, explicar-se o art•ebatamento do.s mesmas aulhenticas, si e!las desappareccram daquclla .iUirlla?
E' que não convinha no a,iuntamento illego.l,. quasi o!o.ndestino, apurar as eleições das actas desses 10 mnni•cipios,
cujo. votação era de todo desfo.voi·avel ao contestante c aos
seus oorre!igionarios, companheiros de chapa.
Facilmente refutada esta parte preliminar do capitulo 3'
da contestacão, mo.ior di!'ficuldadc não a:oresehta a refutação
de meritis.
Os poucos pontos vulneraveis que a contestacão desco ..
· · hriu em a!gumo.s acto.s que me dão maioria absoluta de voto~,
são:
· a) em Victorio., o comparecimento da totalidade dos eleitores da respeCJtivo. inscripção;
b) em Limoeiro. falsificaciio das actas;
c) cm Traipt'l, Lerem sido as netas postadas a '' de feve·
reiro;
d) em Muricy, «Vi cios cong-enitos~;
c) em Triumpho, ter um eleitor da t" se.cção votado n~
~· onde servira como :fiscal de um candidato, apparecendo
seu nome. tamboem na voto.ção da,qucllo.;
f) -em Leopoldino., ter.em votado eng-Jobadamente elitore8
oa 3'o)seccão
no. i •· .
·
cm S. Luiz' do Quitunde, ter fig-urado como mesario da
3" seccão quem. pela acta de organização da meso., não fOra esl)('!bido;
'
h) em Porto do Pedras, não só ter feito parte di\ .iunta
o'rganizadoro. das mesas o ,iuiz substituto locai. co•no a distri.buicüo, nn eleição, dos respectivos membros, de ,,2 votos;
·.
i) cm Carnaragibo, haverem votado na 3" soccüo H2 eleitores da i • c 2" secções;
·
··
j) finalmente, em Pão do Assucnr, constituicão irregula•:
da junta org-anizadora das mesas, nomeação d~ mesarios ~x-

.
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tran·hos :'ts seer;ões, c, -ainda, escolha de individuo prúnuncindo
POI' crime de Jwmicidio parn mesnrio da 5' secção.
.
Silo estes, :l'ielmen.le, ·em substancin,os fundamentos unicos
da con tes,taciio de meu illuslrc oppositor .
Antes de quclqum· exume .eonvém .iú. salientar que iJenllivn
dncumento sobre esses r·onl.os controversos foi apposto ' ú.
peca principal pelo lmbi meeanico que a architer;lou, nàtú"
J•nlrnon tr. 'por· presumir que n simples a!Iegaçúo, n~i'te caso.
J;nstn pura convencer... contravindo embora a maxima de
rliroil:o - s·irnple:c alleaatio. partis rwn {acit jus, quia alletiiiá:
·dkil, et allertatúmi rwn proba'I'C, paria i;unt.
.. '
Os unieos documCD'los que acompanham a conteslar;üo são
cópias do papeis. que diúlfn com a organização das mosàs
eieilo1·aes do rntinu:ipib de Palmeira dos . Indihs, cujas cleiC(ies, rmtrO'/.anLo: não J'b1•:uil objecto de impugnação, de parte il.
prirle, o aos ~qiwt•H 'Litrnbom nenhum:t r·e~erencia fez a contese-
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/,,lção.

Passo, agora,
·contestação.

;1o

exrime do cada um dos eriundatlos tia.
a)

Victoria

r.,

Nnste municipio hn duplicata de nu/.hentlcas. denunciando duplicata de eleições. Mas, :falsas, como provei (~ evidencia.
na minha coutcstacf<O, pags. 37 a 1,2, ns eleir)õcs de que dão
noticia as actas apuradas pelo ajun·lameuto illegal .c re la9i.onadas sob os numeros do ordem, 165. !67, 169 o -171.; va!Jdus
ficam as que constam das nuthenlicas verdadeiras; apuradas
pela Junta Apuradora legal, c sob os numei·os de ordem i06.
168; .i 70 o i 72; conforme o brocrado 'inclusio u.nius est e:vctusio,
alterzus. .
,
Nein ~ motivo legal para as invalidar o facto do comparecimento ás. urnas da totlllidado dos eleitores inscr.iptoa:)
quod almndat non nocct.

r·'',
;· .... ,1, '

~.11 ~·.·

1

t .:
"I'

\.,

''· ..

'
'

b)

-Limoeiro

,1·"

.,•'··

Tiiinbein nesÜi müilicipio houve duplicata. Consegui demonstrar. irrecusnvelmente, na minha. contes tacão, pag's, 10
n f.i, n nuliidade das pseui:lo-eloicões em qüo se escüdn 0 meli
illustre contendor, .iú por viéio, ii:J.sunavel de org-aiiiznçüo
das
mesas, jô. por í:iil:tras infrnccões .da lei. em rclnciio ao niístamento de eleitores e pel:i frniide, Qt}O imperou destibüsàda~ _
mente
·
.
·
.
1\.· vnga nllegnr;.ão .n que se soccorre ·o coüteslaiÜe. - de
fnlsifümçüo nas nctris dris tres secções -· ii de todo .iilnne,. um~
vez ·que não declara, precisando e provando, ,qiial n falsifi. cncão: a!legar e não provar o allegudo importa nada ullegar,

•.
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•·

' '
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.
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c) -

'.

T1•aip!l

Duplicata igunlnwnLe, com nullidnde, por iricxistentes•
das fantasticas eleicões, cujas netas düo a quasi tiilanimi.:

.. .

I'
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dade de vo.los ao contestante. já peln viciosa ot·ganização de
mesas contra o prescriplo na lei, já pelas falsidades comprovadas. (Vide minha contestação; pags. 23 a 20.) .
A irregularidade, unica, alit\s. notada pelo contestante•
nas eleições procedidas perante mesas organizadas, na conformidade da lei - do carimbo do. Correio; registrar a data.
de ~ de fevereiro - não é daquellas que. por si só, acarrete
!l nullidadc do pleito, como jú tem sido decidido em ambas
as Casas do Congt•esso, de accurd.a com a intclligencia dadn
pala
.. autor da lei eleitoral vigente.
d) -

Mttricy ,

Duplicata lambem nas eleições deste município.
A !'alsidade das que distribuem a quasi unanimidade de
votos no conteslnnl.e ficou evidente c insophismavelmente
provada cm minha contcsiacão, pngs. H a 17.
Nas ncl.ns da eleição verrladen·n, sob os numeras de ordem 51,, 57, llil, G2, e ült, diz o eontestanLe existirem «Vicias
conwmilos>, limit.anrlo-se, porém, a essa formula vaga, imprecisa, sem incliea~.üo de nem um dos vicias a que alludc;
allegnr. não basta: ú 11ecessario provar o nllegado.
E co.nelu•~. referindo-se nnLurnlmente :ls mesmas netas:
«São papeis suspeitos, que vêem de surpreza para o Senado,
nüo j,~ndo t.rnnsitndo pelo .Juizo Federal· como quer e exige
o nrt. 8~ da lei.».
Não sei n que proposito foi .invocado esse art; 8'' da lei
eleitoral. Nccessm·iamentc .so equivocou ·O conteStante. Esse
artigo dll lei ditpõc, como é facii verificar, sobre as cópias
da neta dn cleicuo, que serão enviadas no Senado. ÍL Cnmnra
dos Dcpulndns o á .Tunln Apuradoro.; mas, directamente pelo
Correio, c sem do modo algum transitarem MIO .Tuizo Fo'dm·nl. Não tem cabimento. pois. n objurgutoria do contestanto.
c) ·- Trittmpho

·.,

'

O clóltor ao qua I arguo 11 contestacüO. de haver votado
na 2' secclio, onde funccionou, como fiscal do candidato á
Dejmtucão - Dr..Togé Paulino de Albuquerque. Sarmento. e
tamhem vàtndo na 1' secção - é .Tostl Vieira do Lima. Não
procede, porém. a nrguiçiio. O votante na i' secção não é o
rilcsm('l da 2", o que so verifica. niio só pela diffcrenca de
nomes (um - .Tosé Vieira de Lima; outro - Jostl Vieira
J,imu, nomes parecidos; mas. não iguacs); como pela diffc, rençn de loLtra nus firmas de um c outro. respectivamente,
na listn do inscripr,üo (nn i' secçilo), nu neta, na lista de inscripçüo c no termo de encerramento desta (nu 2' secção).
O cote,lo de umn e outra firmas comprova a diversidade de
punhos, o conscquenlemcnlo do pessoos.
Ontroslm, não colho n nrguicilo de ser defunto o votante .. nn 2' socr;üo, Mnnoel Vieirn Dnntns; desde que estl\ elia.
dcsacompnnhndn de quulquo~ provn ou mestno Judicio de

3U
prov~. Por· que o nonl.esl.nnLo o rlrí por morto'/: i\'cm no
menos por ouvida vaga.
Di1.' n co.nlesLncão: •não pôde ser· apumda leg-almc~lo a
votação d11 l' secção. onde cn'globnrlamenl.~ voluJ·nm .ülCJLorçs
da :!', sob prçlcxlo. não comprovac,Jo, de nao lar IHlVldo clç!çílo nos ln ullrmn~. E conclue, ass1m: «Houve flagranlc VJOIucílo do arl.. 7!l da lei. que manda, no caso ocnorrenle, se,iam
relidos os l.iLulos e rcnwll.idos Ufl ,iu•i1. subslil!u·l.o, prcsidenlc
da ;runl.a Apurndorn, cimumsl.ruwiu que .n· neta nfio mcneiona».
llecorramos (t nela da olciçfio dn 3" sccr;ão.
,
Depois d.n J'a?.cl' n rno;·.a a np;u!t'a(;ão elos volos dos eleitores dn secção quo eornparr.ecrnm, rozn. a acf.~n:
<Vol.nrnm l.amhcm nesta sr,ecão: Fra.neisoo Bol'ges, Esla·
nisliío Alves de Olivoirn, F. F., F .. F., F ... (no l.odo 23)
por não se lor r·ounido a mesa ria 3" soccão, sendo os f·eus vo·
tos !.ornados cm scp:wndo·, cu,ia apmaçilo J'oi n se.guinte:

Pnrn J)opu:l.ndoR: .......................................•
Para Srmadül': Mnnool rio Al'nu,io Góes, 17 votos; Mnnoc! Gle·

mcnl.ino do M.on·I.B, seis votos> .
.1~. eonl.in(ra a ndn: .o~. ti1.111os desses oloitores foram
J•cl,idos lrlll'a serem r•emel.l.idos :'t ;runln Aput•ndOrn>.
Mais elnro, mnis rmrnclcl'islicarnenLe legal do que isso,
impossivcl.
·
•
A prova do que não houve oloi~Ho na 3" socr;iio do mu"
nioipio dn Leopoldina e que, porl.rinlo', oR oleil.orcs alli nlis·
tndos podiam vol1nt· na ~·ceção mais pr•oximn, cm qualquer dns
duns oul.rns, omer•ge não sú da acta da sccoão (1") em que
ellcs vol.arnm, como rla ausonein nbsolul:u de nela. cfc cloi!l)io
naqueliln: soccão (3•), QLWJ' na .Tunl.a Ap•m·ador·n, quet• na i:le·
crotnl'ia do 8mmdo, ern euJo mnppa se ·consm'Vn cm branco
a linhn a olla düRI.inadn.
·
i\'ão dcixn, cnlml.anto, de ser• rmrioso que o oonlestnntc
nE·sim repudio n maiol'in de ~·ol.os apurados para si cnf,rc ossos
23 olcif.orcs da :l" sücçfi.o·: I7 volos pol' seis nrurndos Jmra
mim, c pr•cf.cnrln a annullncão clüssa oleiciio. Inquirin o·sc
a c>ausa desse rlcsprcnd imen to, desse gr·nnde desinlerosse,
porq:u~; tudo tom n sua mmsa, patente ou occuHn, proxima ou
remota, se a encontra na nwsm:t acl.a: E' que ncssn eleicilo
o seu nome só foi suffrn,::ndo pelo,, 17 elcll.or·cs dn. 3' secciio,
recallindo os suffrngios dos ria ·i" em meu obscuro nome l:'cr.o IR causa.
B')

-S. Lu.i: do Qu.itunda

.Diz n conteo·tncão: cnilo pódc t.nmbem sor vnÚda n '3" s~-·
ccão de S. Luiz do Quitunrlo pelo vicio ~u,ndnmentnl'de figu·
rnr nn qualidade de mesnrio Amarico· Jos>í Pnoheco quo ·pela.
nct.~ de ors:nniznc.ão da mesn exif·terrle, nüo ·rooebeu vá tacão 1\
para tal funcciio.
:·: .
Não hn tal.! ~u:ro engano .I .

~
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A neLa da organir.ução das mesas deste município re·
gisLJ'a o nome do mesmo Amarico .Tosú Jraeh~DO, eleito membro ci'J'ccl.ivo da mes1tt dn :J" seeçfw, como o 7" mais votado -

ut,.

pag, 4.

h) -

Pm•to de Pedras

A!lega o eonl.osLanl.c: <Absolutamente nullu é a organir.a·
çüo elas mems das duas sccr;&es por dupla inl'racçfto do
prcsct·i pr;ües legues:
<I) l'cz put·to da ,iunl.a como membro el'feclivo dclla o
proprio ,juiz subs!.il.uLo estadual que presidiu a commissão de
revisão de ulisLamcnLo;
II) compondo-se a eommissão oJ•ganir.aclorn de mes·as de
sel.c membros, disporulo, porLan!AJ, de f2 votos, distribuiu nu
eleição ~~ vol,os, s-egundo se vô da cúpkt da acta respectiv:u.
fil~SPOS'1'A

Quanto ao n. Ii, E' l'aclo q.u:e o ,iuir. substituto local com·
pareeeu aos l.rnbai!JOf• da ,junta, mas não consta da acta ter
vola;do; l.anl.o .nssim que com olle perfazendo Rele membros
da ,junta. appm·oc,em apenas 12 votos rJm carh escrutínio,
denotando assim q:ue sômenLe seis m.embros componentes ·da
,junta vol.nram, como, nliús·, sem talvez ter percebido, o con·
tesf,a.nlo conl'cssn, ainda que confusa ou ineongruenlemcntc
(sü•\ : <compondo-se a commissão organizadora do seLe membros, dispondo, portanto, de 12 votos>.
Ora, si assim fo:·SJ;, isto e, si a junta organizadora
se l.ive,so eomposl.o . de sole membros, tendo cada membro
dous votos (art.. GG da lei), disporiam c!lcs de H o não de I2
votos, como de~lm•a o conLes.l.ante e, demais, estú de accórdo
com n acta,
.A propos·i'lo, o relatorio dn Segunda Commissão de In·
queril.o da Gamara dos Deputados, !.ratando desse ponto. diz:
«Na acta da organiz~cüo das .mesas não está bastante
claro si cllc (.juiz subs·til.uto local) tomou parte na votação
e por este mol.ivo ,; de parecer ·a Commissüo que se,iam ap·
rorovndns as eleições nhi procedid·as>. ·(Parecer· n. 57, '1015.).'
Quanto ao n. TI). Ha perfeito engano. Os I2 votos cor·
respondem, c•omo ,já vimos. a seis· membros, o que comprova
o que acima ficou dito, e' si a somma dos votos recebidos por
. todos os oloitos é de t,2, niio quer isso dizer que se.in o resu1!·
·tacto d'e um S·Ó escrutínio, mas, sim, de diversos escrutínios,
hyp<ll.heso prevista pela lei (nrt. GGl e que a acta registra.
Exemplo: Supponhamos que tendo-se de eleg-er sete membros, umn vr.z que:. como no cnso vertente, tres ,jt\ tinham sido
indicados, por nfficios de eleitores. faz-:e n eleiçüo votando
os ·seis membros du .iunt(l apuradora ci, apenas, apparecem
votados do.us nomes. F.stüo eleitos estes dom·, nos quar.s fot'Um
·ctisLribuidos (IS I:l votos. 'l'ein-se, pois, de proceder a novn
eleiçüo pnrn os restante~·. isto é, para cinco membros. Nesoo
2" .l:lS~rutin.io llPP.nt:()C,!\riio fntalment() :12 yotos, v.odo!ldo u.indn
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acontecer nr.o i. or sido complcl;ado o numero que falta, sendo
J'cilo outro ""''''ui inio c, assim. sucecssivamcnte, alú completar o numw·o do mn,~wios (cJ'fcelivos o supplcntcs). Somma.r.
o numero lolul do votos que up[ruroceJ•am em lodos esses oseru lin ios pn l'ei nos, o os l.ran har qu c sendo seis os membros
votanlos d•a .iunla appnroca urn tola! :de 42 vofo~, nfio ó. de
!Joa, lo,;icn, .i'oditt .a IAí a som ma l.olal dos escrutlmos pui'CJUCs
ui.Lin~;h· n. m11 uumcr·o de volos superior uo consignado na
rue Lu.
ij -

'

.

..

Camarayiba

Eis o que n respeito dn eleicüo deste município se eon~
rtúm nu. conlosl.açiio:
«Nn 3" sc~:oiio nPJmreccm votando 142 eleitores dus 1' e
2' see~.ücs, e111 IJ·mwn virrlação das oxigencia~ legues, de remoilm• ú .funua. Apurndora os títulos dos ele1Lores estranho~
~\ liCCCüo o porque u. acl.a l'nlsa (para o· conlcslanto ·nela l'uls!L
cí a, verdladeira) aLI.esl.a esl.tt circumstanciu contra a quui
prova a acl.a da ;runln. Apuradora (,Tunta Apuradora puru ello
li o n,junl.amcnl.o illcgnl quo o diplomou), é do evidencia a
Jlalsfdado. Outl'Osirn, na aulhonlieu da clcicüo rculmento ol'fccLundn na 1" scc:nfio. nfio ha a mais simples mencfio a '"'~
spcito>.
" ·
Agor{l, a réplica:
O municipio de Cmnarngihc tmri trcs secções eJeitornes..
Nas i' c 2" scecõcs nfio tendo havido clcicão, os eleitores que
o qui~crnm. c:m IHllllCI'O de 142, foram vofmr e, de facto,
votaram na. 3' sceçfio, na eon!'oJ•miclnd~ do art. 70 da lei; maí;
depois que, l.cndo tlSporndo cm YtlO, desde !) horas da rnt~oUhÍI
utó 1 hora da. Íll!'dc, nos edifícios dcsigJrudos par•u a oleicüo,
fizeram lavrar, cm cnrtorio de tnbollião, protesto contra
qualquer cloicão- que, porventura, appurccesse como re•n!i~
1.ada. nas I'Cfcridns i' c 2" secções. Esses factos constam da
minlm cont.cstnc.rto; - 11ng. 1,5 a ltS - com prova inconcussiBc
e indestructivel: instrumcnfo do protesto, documento sob
'n. 42 .no volumo dos ann.rxos tl mesma contestação, o a pro~
pria nctn d:L cloicão da :J" soccüo1 no. qual se Ja:
•· . . Como acin'ln ficou ·düo votaram tambem nestil.
sccoiw os 11r2 eleitores dns 1' c 2' secções, - F.; F.; F., .,
'(escreve os nomes de todos olles por extenso), por não sii
terem reunido as mesas dns respectivas secções, sendo s'eü!i
votos tomados cm separado cm umn 2' 'urnn que. a inesn fe~
vir pura •Csf.e fim, cuja npm·ação é a seguinte: ... '.
E, co·ntint\n a neta: - <Os títulos desses eleitores foram
_
detidos para serem rcmottidos :\ .Tuntu Aj)U!'ndorn».
· Quer mais claro ·do que est:\ nn acta o no]Jre contest:uite 'l
Impossível satisfazer a sua e:dgencin.
· · · ···
·
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Mas cl'lt proeiso empr.osLn.r um certo cunho de vcrosiniilhnnr:n rí repugnanl.u ra.rçn que rcpt•escnLurnm o" ineari·Igiveis J'raud'adorcs de ·r.lcir;úo, J'or,iando, .como o ftzei·am, clun~
destinamcnle; mim. eleir;ão n!l. 1" secção, onde, como rlerxeJ
pt;civado r\ snciedln;dp r• com nbundnricia de provas, Ludo se
J'alsil'ieou - Mesar.·io;;, eleiLorcs, otl'.
FJ nindu ,se nrlmit·n o cont..osLnnl.e; meu illusLrc compelido!', ·em sua so.nl.a c tjuasi infantil ingenuidade, de. não haver
ni! ·ncl.a dessa eleiçüo fnlsifie•adu. (-da 1" secção) a mais simples mcncno i1 re,gpeiLo, isto é, de terem os eleilores dessa ·
mesma seccão votado nu 3" I ..•
Como u.dmitur esse contrase.nso ?
POis; si, ..iuslamdnte por nilo Ler havido <eleiçfLO nessa
i • sücção, e bom ussim no 2"; é. que eleitores de !las valaram
na 3" Hür!uão, como; por que syslomn de ncrobncin; inverter a
ordem ·nnlul'lll dos eonsas, lornund 0 o impossivel possível ll
o falso vordarl'eiro ?
.Tão ce·mbrintt U10oria nüo póde. ser invo~ndn. como um
modelo doe logicn e mesmo de bom senso.
,i) -

:

Piio dd Assücdr

. (E' nulln, diz a contestação, a organizacãd dtis masiis;
rwrquc, além do vicio de haver a ,iuiita se cdnstittiido de
lrti1~'Ô irrhgonJoiir; J'f1rnm nomcntlbs mbsnrios cloHor·es csLrunlio3
M scccõ~s otHJct estão alist.ndds>;
E pr·osci;iic o contesl;unt.ci :.
~A pobreza do elemento •r.leito~a·l do C!odonltlismo no
Jtiunibiplo é tão lnmcrit.nve! que não recearam o& dominantes
affrontar O OSC!l!nda!o publiCO, fazendo niesítrio rJd, 5' SOCQÜO'
um individúo jJrdhuncindo por crime ·d·c homiciclio; e cohciM
pedindo n nnhul!iução tia eleil)ão.
E' descabida b. ctitilinnria.
Qum!tb no pi•iriieir0 treclid acima tfnnscrlpto nada !.linho
a rdplicitr, porque o cbnl.estnnto se limitbu n fazer vaga alie..:
gncão, sem irlditmr pre1JishH1ent.e. d vicio de cjl.!c tenha; poT•
verlt.urtl; provindo ft irrogularid•ade. dn consl;ituiçüo da ,iuntti;
nssi!Tl como não mcnl'illrlbu os mesnrlos ·eleitores extt·nnhos
á seccüo. E' portanto insubsistente a at•guiciío·.
Qi.Úthtó no sei;uril:iô !J'Cclib, rjhe se refrii'ci á 5' sebi)[o:
Nen.humn prova adcluziu lambem o contestani.e, além de
que .nüo. inl.eressa o facto· nlle!l'ado tí douta c hom·uda Commiss.úo de. Poderes; porque nüo consta eleic~o .nlll'umn nn 5•
• ieccüo; ·cl,i.io lagar se nchn. em claro no mnppn !l'ernl ela Secretaria do .S~nado; o cuJa <apurnciio não peM, nen-i peco, pot·
não cónRI.m· do :a~ta n.!gumn.
. As nuthenticns dcsle município. existentes na secrr.tnria.
silo de quutro seccõos aponns - dn 1• tí 4', sob os numeros de:
'

'
•

.

'

...
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ordem 7'1 a 71,, linndo-su a eÍl'cumstancia do oleilorcs d:.: 5'
sect~iio,

ineriminadn;

l.c!'OIYI

votado na 11' .

Pede o I:On/.l•stanlc a annullaci\o da cloici\o do uma sccciLO
que não runecionou. Niío rne opponho no seu desejo. Fia·t
voluvtta,~ l!Ut.
Jt~ l'oJ•am

'.

·.:

essas. St•s. P./.'csidcnle o membros da Commi~são
de .PodeJ'cR, oH mo/,ivos da. bPcvc, si bom que imagoino~n. ~on
tcstnçfi0 rio mon illustrc eompcl.idor J\ mnis IegiLimn ~lr.icão
·que mo con/'oJ'Íll a cadeira de Senador pelo Estado de Alagnns.
Nfio di1·ei J'nteis. pol'f/IJC tenho om al/.n. c bem mm·c•:ida
con.La os talcnl.os do espc.t·an(;oso c digno eonte!'rnneo IJUf· os
emprestou a causa tfio ingrata, qual a de preJudicar direitoH
imprcsel'ip/,ivcis . .i:í não digo do escolhido livrcment.r. pelo
elcil.oJ.>ado de nossa terra, mas do prop·rio eleitorado, que vê
n sua vontade soberana postm~gacln pela mnis impudente dns
fraudes.
lnm suas consciencins, quer n de qunsi-nncião, enc~necrdo
no serviço da. .Pat.rin, qner a. do snu ardoroso e .ioven patwno,
no qual se a1·rimn nquello, nesta tentativa ingloria r, improba,
estou cor/o rrtw n vor. dn verdade repercutirá com firmt' accentG, mosl.rnnclo-lhes n necessidade dn regenc!'acão dos nnRsos
costumes políticos:
.
A connlusão n CJUC chega n conLcslação· Araujo G6es T"'r.cn
pelo prineipio do que parto. ist.o é, do eleições fnlsns e fraudulentas, constantes do duplir.nl:-ns om sete munir.ipio~. (Limoeiro. ~rm•ic~·· Pnrnhyhn, dnnl cs Euclycles Mnlt.n, Pirnnl~as,
Trnirn'J, Yir,osn c Vi e/Mia.). nn 3' secção de Paulo Affonso 9
nn 1' sccofio de Camarng-ibe e de outras nullns por vi cios de
orgnnir.aeiío das mesns (Agua Branca, Atnlnyn e a ,,, seccão do
município' de Anadia).
Mesmo assim, tendo a. contcsta~fio sr Iimit:adc n impu,r:rnnr, emhorn sem nrovns. como rlomnnstrci. ns f\leir,õcs n ·.neu
fnvO!' ,cm rjunt.ro rios l'r.fcridos sete municinios em que houve
dnplicatns. n snhcr: Victoria, l-Imoeiro. Trnipt1 e MtJrucy, e
silenciando snhre •ns dos outros trcs municinios. Pnrnhybn, tlnntes Enclydcs Mnltn, l'irnnl1as c Vir,osn, implicitnmcnt.o. ~om
ollns concordou npprovnntln-ns, sr.g-nndo n 'rcll't'n t!e tlireito.
l1.1'11rnlwre ?!irl~tnr. (fui ?1Dn contradicit, paria anim snnt non
cnntrntlicerc et npprobare.
O crit.erin nnicn. rig-orosnment.c lcgnl, htsto, n snr ndo~
ptndo ncln tlontn c honrntla Commissfio de, l'odP.ros, niin p6de
ser ontrn ~iniín. tles]\mr.nndn aqncllns clekõcs fnlsns .o nnllns
por instthsist.cnt.cs. nnprovnr ns nnicas verdndeirns, cin~ con-·
~tnm rlns rlnns nrimeirns ·rnlnmnns do rruntlrn nnncxo :i minl'>a
r.ontestnr,no. snh n rnhrira - ~oleiriics vnlidn~• - lcvnntndo
conforme o mnnnn "'era 1 rln ~cr.ref.nrin rio Serrndo, cujo re- ·
sultndo; como foi nlli nssiC'nnlnrlo, 6 este:

'I
I·

. VatoR

Mnnool mcmonlino dn Monte ..•..•• : . . , . . . • . . . . . • • R.HR
1\rnnocl de :t,.rpujo ,G6.~s.- ..·...·.:·.·:•···-<·:•.:•.•. ,, ...•..•• :.~·-·. •:. ~ 3.529.
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Mas,· aind11 que sejam clc,;prezadus as ·cJcicjücs dos ~el•:
municípios cm cluplieala - de parle a par·tc, nüo súmenlc; a~
falsas e nullas com as qua,es o meu illuslt•o competidor· lentu
fOI'(illl' as pot·Lns do Seriado, como as vci·daclc.irus que rue dã~
eonsiduravul maior·ia llu sul'l'l·ngios, o mais ainda ns clnif:õe~
dos municípios de Agua B1.•anca e Atalaya e d11 ''" seer:~u dR
Anadia, nuilus por vieios de or;;aniznc;ão das mesas. ci reoul·
tudo, em 2ü municípios, ser· ia o seguinte:
Votoa

Mànool Clcmenllno do Monto ..................... .
Manoe! do ArauJo Gócs .......................... .

5.709
., "''8

,J • ..· -

confor•me so vê do quacli'O demonslt·ativo, ora junto sob n. 1.
]~' ainda~ na pcor dos hypoLhesos para mhn; rslo J, despt•ezndas as referidas dupliealas (do parle a ríarto), o as elei·
cões impugnadas. í·eeitwocamonle, por ambos os 0an.Jidltos.
com ou sem l'unclameulo. npur·adns sómcnte ns dos munir:1piog
om numcl'O do 22, dentre os ~5 de que se comrõc o Estado, qu~
nãô soffrcrnm a mínima impugnação de qualquer dos dous
candidatos, o resu!l;ado. r:onfom1e. o domonsLrntivo de 011Lro
[JUUdrc:i tum bem junto soh n. 2, sct·iL o seguinte:
VotoJ

!Hanoor Gicmenlino do i\lont,, .................... .
Manool de Araujo Góes .......................... .
'

.'

1,,65k

.

3.128

Qua.lquor, pois. que seja o crilm'io a ser adoptado na apu.
raoão da cloiç:io procedida a 30 de Janeiro do corrente anno
no Estado ele Alagoas, o ro~'Jilado que sempre e infnllive!monlo so o!JLcm, cl o que ,iiL assignaloi no final de minha non·
!.estação, exprimindo n verdade, isto ó. que eu, c não o meu
illusl.ro competidor, fui o legitimamente eleito para trr as•
sento, si· !Jom que immorceidamont.e, no Senado da Re.pu!J i cu •
Confiante na inl.ogr·a sa!Jodorin. isenção de animo e e~pi
rito de ,justiça .da douta o honrada Commissüo de Porl~re~,
acredito que, nor maiores que possam ser· as convenioncius da
politica pu.rlidaria, jt\mai~ so saerificarú n justiça.
A vclhn doutrina dessas convoniencins (já cu diss~ nlhu·
res o poço licença para ·repetir), conforme ns circum~tnncins.
além de fortemente condemnndn, deve ser hoje considoradn
um rosto de .!Jnrhnria, contraria no espírito do governo r!rmo·
crntico moderno. Porque, niio podendo haver duns mr.d1dns
em mntet•in de moralidade c do ,iustiçn. seria, no caso vert~nte.
umn violoncin (L liberdncle cloitornl desconhccm•.so o Iea-itimament.o revestido ele ·poderes parn om seu Jogar so recÕnht~ce~
o quo, de fndo, o em fnrc cln !ri, niin ror''0hrtl nrnhmnn Í'I\'CS·
tidurn.

.

'
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'
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A politien não devo, no diwr de um publicista nmcricano1
obrigar ninguom (t ~uncr;ão pu!J!irm do que particú!a~·mcnt~
~C I' ia deshoncslo pam cada um de nós.
Com rnzfio. disso William Jll'yun: •Onde não lm nrnnc• no
povo, não púdc haver repuh!iea; onde não ha respeito pela sua
vontade solwmnn, não pMc havol' governo popular, domo·
cracin, republicanismo,.
·:
l~u couto, pois, r;om u ~op·nndcza moral da douta o honrada Cornmissfio de i'odm·es, bom como do i'?enado da Jle.publica,
pOl'fJUC o Estado (!e que essa alta corpOl'ação é representu;Jte
·
outra oousa não é que n incarnação do direito.
Com dous quadros.
llio de Janeiro, H de maio de 101 G. - M. Clementina do
Mm1tu.

(
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N. i-Quadra da votação, excluidas as duplicatas (do parto a parte)
e as eleições nullas

Votação
Município

Observações
Monte Góes

f. Alagoas . .......... ~ .

Anadia , ~ .. ~ ..... ~ ..

198
135

3. Helio Monto .... .'.••.

160

02 Todas as quatro secções.

•· COi·'qripo: ..... ! . . . . .
5. Camat•ag~be •.•.••...
6. JunqueiL·o .......... .
7. Leopoldina ........ ..

á. Maceió ............. .

76
!05

9. Maragogy .......... .
:!Q. Palmeira rlos ~nrlios ..
:!:! • Pão de Assucar ......

915
122
11;4
349

12, j'aulo Atronso ......•

206

:1.3. :Penedo ••.••••....•.
j'i~iibmjsu ......... ~

375
74

i.5. Pila.r . .............. .
:!ij~ Piir'tp G'IIVQ ..... I . . .

257
120

Excluída a 4"secção.Yotaçi!o
!lo tres.
52 As duas. secções.
H 2 As tres secções.
36 Somente a a• secção.
Duas secções.
13 Duas secções.
506 As 18 secçOOs do munlcipio.
27 As duas secções.
·
377 As seis secções.
19 Quatro secções. Na 5• não
houve.
190 Excluída a a• secção, onde
houve duplicata. ··
128 As seta secções do municipio.
50 As duas secçõe~ do muqi;
cipio.
· .· ·
14 As tres secções do muni!)iplo,
137 As .q~atro secções d9 rnuni-

j'o~o ~Pedras ... ..

:!:!2

-

11!, fprto fica\ do Co!lllgiO

:!26

19. Sant'Anna Ipanema ..
20~ S. Braz .......... ;·~.

:!52
108

2:! ,- S. J o.sé Çla La!>~ , ....

275

23.
. Santa
' '
. L!!Zia
. ,, do Norte
.

203

~.

:19,;

161
177

107

Clp!O.

17,
,.

22. S. Luil: do Qwlunde..

:!75

As duas secções do municiJliO.
" .
45 As duas secções do município.
·
.257 As tres secções do municipio.
H 9 As duas secções do municirio.

··

·

·

:!45 As. seis s.ecções do municipio.
3:! As tres secções do municipio.

218 As cinco secções do muni-

cipio. · · ·· · ·
quatro secções do muni2t· ~. I'!ligui;ll 49 GaJilpas. 252 283 Ascipio.
• · · ·· ·
*2 As duas secções do município
211.· 'J.'~UillPh9.,,, ·,., · !96
427
:1 98 As oito secções do municipio:
26. Uni~o .............. . 1---1--.,-1
'

'

~

5.609 3.228

~.

.. . .. .

'

.. . .

..., ,. ,.,._

"

Rio de Janeiro, :!4. de maio de :! 915. - M. Clementino do Monte.
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N. 2ii - Quadro das eleições quo nM solfrom contestação de parte.

e que silo acceitas como vordacloims por ambos os caudidatos
Votação
Municípios

Monte/ Cóes

i . Alagoas . ............ .

'

..

Observações

i98

92 Todas as quatro secções do
municipio
i35
2. Anadia . , ........... .
i07 Excluída a 4• secção. O município tem quatro.
i69
3. Bello Monto .........
52 As duas s~cçúes do município.
i61
i. Coru ripe . .......... .
H2 As t1•es secções do municlpio.
76 5. Junqueira .... ~ ..... .
As duas secções do' muni·
cipio.
36
6. Leopoldina ........ ..
i3 Somente a 2• secção. A t• ó
contestad11 por A. Góes.
9i5
7. Ma.coió ............. .
500 As dezoito secções do município.
·
i22
. 8. Maragogy . ......... .
27 As duas secções do município.
.
9. Palmeira dos Indios •.
377 As seis secções do municipio.
i4·>
206
1oo Excluída a 3• secção onde
i O. Paulo Alfonso .......
ha duplic11t11. Silo cinco.
375
:li. Penedo ............. ,
158 As sete secções do município.
74
50 As duas secções do muni·
~2. Piassabussú . ........ .
cipio.
.
257
44 As tros secções do município.
:l3. Pilar .............. .
i20
137 As quatro secções do muni14-. Porto Calvo .....••.•
cípio.
i5. Porto Real do Collegio
i26
45 As duas secções do muni· ·
cipio.
.
i 52
257 As tres secções do município.
16. Sant'Anna.· Ipanema ..
i OS
H OAo duas secções do muni· ·
i7. S. Braz ............ .
cipio.
iS. S. Josó da Lago .... .
275
i45 As seis secções do município.
i9. S. Luiz Quitunde .. ..
i23
28 Excl uid11 a a• secçllo contes·
ta da po1• A. Góes. S!l.o ao
todo tres ·
·
203
2i8
As
cinco
sécções
do
mÚni20. Santa Luzia do Norto
cipio.
2t. S. Miguel Campos. . • 252
283 As qu11tro secções do muni·
cipio.
·
22.·Unino...............
427
i98 Asoitosecçõesdomunicipio •.
l •• ,..

,__,___,

Total................ 4.654- 3.!28

Hio de Janeiro, i+ do maio de 10!5.- M. ·Clementina do Monte.

-A imprimir.
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O Sr. Raymundo de 1\Uranda- Sr. Presidente, tendo
iido unanime o parecer <lf Commissão de Poderes que reconhece Senador pelo Estado d~ Alagoas o Sr. Dr, Manoel
de Araujo Góes, venho pedir a V. Ex., de accôrdo com os
precedentes da Casa, que consu!Le o Seriado sobre si concede
dispensa de impressão '! urgencia para que seja esse parecer
·
immediatamente discutido e votado.

)

O Sr. Presidente - O Sr. naymundo de Wranda requer
urgencia pam que seja immed·iatnmcnte discutido e votado o
parecer sobre ns eleições de Alng•las, que acaba de ser lido.
Os senhores que approvam esse requerimento queiram
levantar-se. (Pausa,)
Foi approvadu a urgencia.
Vou, pois, submetter n discn·ssão e volacão as duas conclusões do parecer.
E!,EIQÃO DE UM. SENADOll 1'01\ M.AGÓ,\5

Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes,
n. 31, de 1015, sobre as cleioões realizadas em 30 de jarrewo,
no Estado .de A:Iagõas, para preenchimento do terço constitucional e opinando que seja ·reconhecido e proclamado Senador da Republica o Sr. Manoel de Araujo Góes.
Encerrada.
•são approvadas a:s seguintes conclusões:
1', que sejam approvadas, com excepc~o das annulladas
por >Jste parecer, as elei·ções J•ealixadas no Estado de Alagõas,
cm 30 de janeiro deste anno, para renovaoão do terço do
Senado;
2•, que ,se,it~ renonhecido e proclamado Senador da Rc·'ublica pelo mesmo Estado o Sr. Dr. Manoel de Araujo Gócs.
O Sr. Presidente -- O Senado acaba de reconhecer c eu
· proclamo Senador da Republica pelo Estado de AlagOas n Sr.
' Dr. Manoel de Arau,jo Góes ..
O Sr. Ribeiro Gonçalves (pela ordem) - Sr. Presid..:nt.e,
. pedi a palavra para requerer a V. Ex. que se digne mandar
inscrever na acta dos trabalhos de hoje que votei contra o
pa.recer que reconhece Senador eleito pelo Estado de A)agOas
o Sr. Araujo Góes, e que o fiz por estar muito convencrdo dt~
que ·O legitimamente eleito Senador pelo mesmo Estado ~O!
o Sr; Dr. Manoel Clomentino do Monte, convicção que adqum
por. ter assistido a tDda n discussão travada perante a CDmmissão de Poderes.
O Sr. Presidente .- V. Ex. mandará a sua .declaracão
por oscripto.
Vol, II
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.Vem á :Mos a e é lida a seguülte
DgCf..AHA(:;\0 DE V01'0

«Dcelnramos flUe vaLamos eontru o pnrcoer da Comm!s.

são do Poderes, quo acaba do ser npprovado sobre a o'leiciio

senatol'ial do ]~sL!Hlo de .Aingón:;.

'

Sala das sessões, !!ü de maio de 1!11 il. - R'iba·ii'O
,vcs. - Ru:u !Jaruosa.»

~

Gonç~l.

·

O Sr. Raymundo de Miranda- 81•, .Presidente aílhando-

;;n 1m :wte-sala o Sr·. Dl'. i\Jnnocl ele Ar·au·jo Góes, qu~ acaba do

ser reeonlwcido
peço a V. Ex.
inLrodmil.o no
mental c Lomar

e .proelumado Senn.dor r11ilo Estado de AlagOas,
que se digne nomca1• a Commissão quo devo
rccinl.o afim de prestar o ·compromisso regi.
posse.

O Sr . P1·esidente - Nomeio pa.ra essr~ Commissão os Srs..
Ra.ymundo ele Miranda, Lopes Goncalves e Pires Ferreira. ·
(Int?·~d~t:ido no ?•ccinto, 11'/'Csta, ,iunto â mesa, o cO?llJJ?'Om·isso rr:rrnncntal c toma assento o S1·. Dr. lflanoel da A1•anjo
Gócs.)

'

.

O Sr. Pereira Lollo ( ·) - Sr·. Presidente, pedi a palavra
pnra tra~cr no conl10cimento do Senado os termos de um officio que me foi endoreoaclo pela. Associaoão Commercial, d-o
;meu Esl.aclo, soliciLnndo o meu concurso ,iunto ao Conf]'resso
com rclauii.o ú sellngom dos ,,tocks de mercadorias.
.
Não pr•eclso, Sr; .Presidente, enoarecer aqui o valor da
questilO de lfio grande interesse Para o .p.aiz.
J:í aqui no Senado hn dias, foram lidas dive.rsns recla..
macões dos Esl.11dos de Santa Ca.thnrina, Pernambuco e outros com rólacão ao assumpLo de que me occupo, e na .outra
Casa do Congresso il!usLre representante de S. Paulo lavou.
ao conhccimenLo da i\lesa da Camara reclama~;iio identica.
Assim, imitando esse procedimento, envio :í Mesa do Senado o o!'ficio qu<l me foi enderecaclo. por aquellt~ associa~;ão.
o Sr. 2' Secretario procede á leitura de um officw da
:Associação Oommorcinl c!e Sergipe solicitando do Congresso
Nacional a revogaoão da lei que dispõe sobre a ·sellagem dos.
stocks das mercadorias, o qual é enviado á Commissão de Fi. nanc.as.
o Sr. Gal)~;ie! Salgado - Pedi a pall),vra, Eir. Presid~n!,e.
afina de commumc\lr a. V. Ex. e :í Casa que a Comm1ssao
designada. para represe~J,at' o Senado. junto ao. Olnb ·Militar
nas homenagens nos olftmaes que ftzeram a ~ampanha do
Contestado, deu cumprimento tí sua missão.
·
·o Sr. Presidente - A mesa i'ica inteirada

(•) Este discurso nwo foi revisto pelo orador;

·
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ORDEM DO DIA

Vot.ac;üo. em 2" discus~·üo. do projecto do Senado n. 12,
àe ·I 000, que determina quues as ma terias que devem ser
exigidas para a matricula das escolas superiorli'S de ensino.
Rejeitado.
Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 23,
de 1007. que manda applicar aos institutos de ensino superior,
oquip•arados, o disposto no art. 107 do Codigo dos institutos
officiaes de ensino superior· e secundaria.
Rejeitado.
. Votacilo, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 51,
de 1908. que reorganiza o on~oino superior e secundaria, dan·.
do-lhe os taoldes universitarios.
Rejeitado.
Votac;ão, cm 2" discussão, ela proposição da Gamara dos
DeJ)U.tados n. l,(j, de 1898, autorizando o Governo a· validar os
exames pre~·tados no Seminario de S. José, desta Capital, pelo
cidadão Antero Olympio de Siqueira.
Rejeitada. Vae ser devolvida á Gamara dos Deputados.,
'
Votação. cm 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. 90. de 1898, que autoriza o Governo a nomear.
Junto á Escola de Engenharia de Porto Alegre, o fiscal insti·
tuido pelo Godigo das Dispo~oicões communs ás InstituJcões
de Ensino Superior.
Rejeitada. Vae ser devolvida á Gamara dos Deputados.,
FAVORES 'AOS AI,UMNOS DAS ESCOLAS DE MltDICJNA

'2" discussão dn~ proposição d'a Camara dos Deputados numero '102, do· 1000. J'aculbando aos alumnos que nas faculda-

des de medicina inicinJ•am .seus estudos pelos regulamentos
ant'eriores aos uctuaes realizar, pura ter·minacão do curso me. dico. os exumes das ondeirws d" olinica pelo regulamento de
25 do outubro de 1884, mantidt: a d1ispensa da disposição do
art. 562 .do decreto n. 9.&i1.
'
Rejeitada; Vae ser. devolvida á Gamara dos Deputados.
LICENQA A JOSÉ ALVES FEI\I\Eil\t..
'<

Continuacíío d:n 3' discussão da proposlcão da Qamura d~s
. Dcpulados n. 81, de ·1011,, concedendo ao conservador de h-

··
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O Sr. 1" Secretario dii c.ont.a do seguinte

EXPEDIEN'l'E
•reJ0gramma do Sr·. l!'emnndo J<oeh, l" Vice-Presidente
da Camura dos Deputados do Estado da Bnlria, communicando
ter sido re.ieil.ado o projecto de reforma da Constituição. Inteirrado.
O .Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Presidente - Tendo eomparecido apenaJs '19 Srs.
Senadores, não póde hoje llaver sessão.
Designo para a seguinte a mesma orden:t do dia, isto é

Traba•lhos de Commissões.

'
20" SF.:S~;\0, EM 28 DE MAIO DE 1915
PRESIDENC!A DO

sn.

URBANO SANTOS, PRESIDENTE

'A' 1 hora da tarde abre-se n ses·são, a que concorrem os
Srs. Pinlleiro Machado, Pedro Bor1J'c~. Met.ello, Hcrcilio Luz,
P~reira Lobo, ·Lopes Goncnlvcs. Gnhricl Salgado. Silverio
Nery, Arthur Lemos. Mendes de Almeida, Pires Ferrcirn, Ribeiro GoncnJv.~s. Thnmn7. Arr.iolr. Antonio ele Souza, .Toão Lyra,
Eloy dll Souza, Wn lfrcdo T.cnl. Rnymundo de ~lirandn. Si queira
de Meneze~. Gúilhermc Campos, Bernardino Monteiro, Erico
Coelho, Alcind'o Gnnnnhnrn, C.eneroso 1\fnrques, Vidnl R.nmos,
Abdon Baptista c Vict.orino Monteiro (27). •
Deixam de comparecer com cnusa ,justificada os Srs.
Indio do Brazil. Laura Sodré, Costa Rodrigues, .Tosé Euzehio,
Abdins Neves, Epitncio Pesson, Ribeiro cte Brit.to, ArauJo GMs,
Gomes Rib.1•iro, Ruy Bnrhosn, Luiz Vin'nnn, .ToRó Mnrc0Jiino,
Domillll'OR Vicont.o, .Toão I,niz Alvrs, Nilo Pc~nnhn, Augusto de
'Vnsconcellos, Sá Freire, .Francisco ·Snlles, Bueno de Paiva,
Bernardo Monl.eiro, FrnnrdRco· Glyr.er·io, Adolpho Gordo, AI·
fredo Ellis, Gonzngn .Tn~·me, Leopoldo rlc Bulhõos, A, Aze.
redo, .Tosé ~furt.inho c Alencar Gnimnriies (28) .
·São Jidns, postas cm discussão o, sem dohntn. npprovndas
all notas da sessão anterior Q da t•euniü.o do dia 27.

;

.

'

..

ll~7

i\NNAES DO SENADO

,.

"'~

nhns do. Estrndn de Ferro Central do· Brazil José Alves Ferreira um anuo de licénoa.
Approvada. Vae ser õubmettida á sanccão.
PROROCJAÇÃO DO PRASO PAilA llESGATE DE EMI'RESTIMOS

1' discussão do projecto do Senado n. 3, de 19'L5, prorogando al.•í :Jl de do~ernbro de· :iü1ü o prazo para :o resgate dos
emrH'cslimos a que se refere 1111 lei n. 2. G83, de 24 do agosto
de '1911, e dando outras providencias.
....
Approvado. Vae á Commissão de l"inancas .

O Sr. Presidente - Estando esgotadas as matarias
constantes da ordem do dia, vou levantar a sessão.
Convido os Srs. Senacores a se conservarem. r. o recinto,
para ter Jogar. a sessão secreta convocada para hoje.
Para ordem do dia da sessão seguinte des1gn0 :

.

Trabalhos de Commissões.
Levanta-se a sessão, ás 2 horas.

AC'fA EM 27 DE MAIO DE 1915

I·

PRBSIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE

A' l hora da tarde, acham-se presentes os Srs. Pinheiro
Machado .. Pedro Borges, Metello, H<ercilio Luz, Gabriel Salgado, Si!veri o Nery, ArLhur Lemos, Ribeiro Gonc.alv·es, Antonio de s·ou~a. João Lyrn. Eloy de Souza, Rayinundo ue Mirnnda, .João Luiz Alves. Bcmardino Monteiro, Erico Coelho,
Sá F'reire, Bueno do Paiva, Gonzaga Jayme e Abdon Baptista (19).
•
:Oeixam de comparecer com· causn.,iustifieada os Srs. Pereira ·Lobo, Lope1 Gonçalve's, tndio do Brazil, Laura Sodré,
Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, José Euzebio, Abdias
Neves, . Pires Ferreira, Thomuz Accioly, Epitacio .Pessoa.
Wnlfloedo ..Lca.J, ltiheiro de Britto, Arnu,io Góes. Gomes Ribeiro, Siquei.rn ele Menezes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa,
Luiz Vianna, .José Ma1·Mllino; Domin~os Vicente, Nilo Peça- ,
nha, ·Augusto de' Vasconcellns, Alcindo Guanabara, Francisco
Snlles, .Bol'naJ•c!o MontciJ•o, · Francisco Glycerio, Adolpho
Gordo, Alfredo Ellis, .Leopoldo rle Bulbiles, A. Azeredo, Josó
Murtinho, Alencar ·Guimarães. Generoso Marques,· Vi dai Ramos e V)ctorino Monteiro (36).

..

3!í3

ANNAJ~S

DO SENADO

O Sr. 1• Secretario dá conta dlo seguinte

EXPEDIENTE
Telegramma da Mesn dn Assembléa Legislativa do Estado do Ceará, do teor seguinte:

..

<A:ssembléa Legislativa Ceará população Estado exultam
pelo reconhe~1mento integral dos candidatos •dos dous grandes partidos em que se divide a opinião politica nesta circumscripção, por terem s1do os unicos cujos nomes foram
levados ás urnas e suffrag~dos pelo eleitorado cearense, nas
mesmas condições dlcve ser reputada DI candidatura d() general
Thomnr. Cn.vnlcnnLi tl J•onovncão do terço pel() Ceará. Est~
:Assembléa espera pois que o mesm() criterio presida ao seu
reconheeimcnto no Snnado. Assim fazendo, as duas Casas d()
Parlamento Nacional terão agido derttro das normas restrictas da moral polli:ica e iasscgurado definitivamente a paz
neste Estado.» - Inteirado .
i
I

O Sr. 2' Secretario procede ·á leitura d() aeguinte
PARECER

N. 32- i9i5

.

Tendo necessidade de ausentar..se desta Capitrul por motivo de molestia e não podcnd(), por is•s(), comparecer ás sessões desta Cnmnrn. o Sr. Senador .Tosú Marcellin() de Souza, em
officio dirigido ti. Mesa d() Senado, solicita licen~a para tratamento de saude .
A Commlssão nooa tendo a oppOr ao requ~riment() do
honrado Senodor. pela Bahia é do parecer que 1se.ia concedidln
a S. Ex. a solicitada licença.
'

'''

" •"

J

·,

'"'

'

Sala das Commissões, 27 de maio de 1915. - J. G. Pinheiro Machado~ Presidente. - Pedro Auausto Bo'l'"es, i• Secretario. - JMé lllmia Metello, 2' Secretario. ;_ Hercilio Pedro da Lu:, 3' Secretario. - José Joaquim Pereira Lobo,
'4' Secretario. -A imprimir.
·
O Sr. Arthur Lemos- Sr. ·Presidente, p()ucas palavras
[para um assumpto nüo pequeno. Será ·talvez essa a fórma mais
adequada no discurso que vou. pronunciar, attentas a subtaneldnde e a profundidade dn p~rda que lhe .constitue objecto.
Na tard(l do nnte-hont.em. sob nquelle céo triste e pesado
de mormnoo, dr.sfilnvnm pclns runs centrnos' da nossa cidade
grandes forcaR de l~xemit.o c Marinha. caminho á nccropolc
de Botnfogo. Durante o din torlo, de horn cm hora, rolxíava
pela urbs. soturno c grave, um tiro disparado de uma das nos-.
,

'

•,
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sas maiores naves de guerra. Cumpria-se assim a pragmatica
do luLa official pela perda na paz de uma das mais legitimas
das nossas esp•eranças na guerra. . •
·
0 SR. PIRES FERREIRA - Apoiado,
o Sn. AnTJWn I..EMOS - ••• pelo perecimento de uma
das mais: elevadas patentes da nossa Armada.
. Mas um cunho especta! revestia aquellas demonstrações
de sentime.nto, um pezar mais profundamente sentid., envolvia,
como crepü fino, marinheiros em murcha, carrr:las de artilharia. bandeiras enroladas. Era que, sendo Ministro da Marinha o illustrc alinimnve Alexrmdrino de Alencar fallecera
om plena acção de labor f)atr'iotico o insigne contra-almirante
Altino Correia. Cnda um destes nomes tem .c·ertamente um relevo proprio, inconfundível. pessoal; unidos, porém, assumem
uma l'eiç•iío peculiar. Elles suscitam uma phase angustiosa da
u<Jssa vida naciona.J, rnómentos de amargura e de pressão em:
que, frente a frente, os dous. combatendo por correntes antagonicas, mediram,se como adversarias, embora sob 0 influxo do mesmo ideal patriotico. porque era· sempre o amor·
da Patria que em seus !leitos batia, esse amor de tons tlío
~ambiantes para quantos se batem nas' lutas civis.
Esses dous nomes evocam' aqueHe sombrio e ao mesmo
·;bernpo refulgente epilogo do conhecido prelio intestino, que
é qua~i dos nossos dias, desenvolvido preliminarmelllte neste
amphiteatro magnifico da Guanabara.
Alli, em aguas de Santa Gatharina. vimos todos em luta
um couraçado e um destroyer: o Aquidaban e o Gustavo Sampaio, o Ministro da Marinha de ho.ie e o morto de hontem. A
victorin decidiu-se pelo official mais novo e pela nave mais
fragil. Desse triumpho não resultou, porém, o od•.o. n<:m siquer
o resentimento, nem mesmo a prevenção; ao contrario. delle
emanou para os adversarias uma nmisact·e solidissima, 1uma
solidariedade •edificante : aquellas almas consorciaram-se, pelo
conhe·cimento das virtudes reciprocas, civicas o merrmras,
em um mesmo amor patriotico, com que ambos ~erw1m á pati:ia ·commum. Inimigos em uma phase de guerra, amigos e
collaboradores em uma paz profiqua.
· Senhores, bello; fecuudo exemplo lis geracilrs novas, motivo demais para que o Senado não recuse uma amostra de sua
solidariedade á dor da Marinha, ao luto da POJtria.
O Sa. PmEs FEaa!liRA - Muito bem.
0 Sn. AIITHUR LEMOS - · E' istl) que tenho a honra dé
propOr ao Senado: n inserção, nil. neta dos seus trabalhos. do
um voto de peznr·peln morte do contra-almirante Altino Correia, bravo official, uma das glorias conlemporaneas da nossa
nacionalidade, como elo l~studo que lhe deu o berco, o Pur~,
que ·tenho u honra de representar o ele que ora elle um.logltill\P factor de desvanecimento e do orgulho.,
.

''
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O Sr. Presidente - O Si'. Senador Al'lhur Lemos acnba
do r•equcrOI' no Senado a iusercão de um volo de pezar nu acta
da sessão tlu ho,ie pelo fnlieeimento do nlmit•anle Altino Correia. 'Os senliOI'Os qur. uppmvnm o l'rqur!l'imenl.o queiram Iovant.m·-s,~.

(Paus({.)

'lroj UPJli'OVlldO.
O Sr. Arthur Lemos - ~r. Presidente écoam ainda aos
llOSSOS OUVidOS US UCcJamaçúe.' com que U nlma popular em
Montevidtío, em Buenos Aires e em SanUago, festejou a nossa
Patrin, o nosso Governo, a nossa nacionalidade, personificados
pelo excelso Ministro das Relncões Exteriore,~. Sr. Dr. Laura
Müller, cu,ja habilidade, cujo talento, cujo poder de assimilação dos nossos ideaes do nação tiveram na passag-em de
S. Ex., neste momento, por aquellas tres grandes capitaes, a
mais perfeita confirmação.
Satisfaz-nos certamente a alma pacifista a apothcose de
que foi cercado o illustre Minisl.r.o, representante, alli, do
nosso paiz.
A acção que !(L f6l'!l desenvolveu S. Ex., corresponde aos
sentimentos organicos, dominadores, da nossa alma, que não
repousam cm méras palavras de convenção, mas estereotypamsc em acl.os t!loquentes, no nosso amor real (L paz, ú harmonia
internacional deste continente, fadado, por tal caminho, aos
mais altos destinos.
Seria desnecessario, Srs. Senadores, proseguir nesta demonstrar;ão dos motivos que me levam a pedir ao Senado se
consorcie (L aleg1•ia que .i:\ vac lavrando pela Nação Brnzileira
neste momento cm que, de regresso a ella, está prestes a chegar· :\ Capital da Republica o nosso illusl.i•e c honrado Çlhanoellei·.
O Sn ..Pmms FmmEinA- Muito bem.
O Sn. AHTHun LEMos- Requeiro a V. Ex. que. consulte
ao Senado si concorda na nomcncão de uma conunissão que
reprcsentr esta Casa ,iunl.o ao Sr. Ministro das Relncões Exteriores na sua proxima restituição ú Patria.
O Sr. Presidente - O Sr. Arthur Lemos requer a nomeação de umn eommissão que represente o Senado nn proximn chegada n esta Capital do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, o Sr. Laura Müller.
Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa.)
Estú ·approvado.
Nomeio para essa e···,.,n issão os Srs. Senadores Arthur
Lemos, João Lyra e Lope~ uouçalves,

•
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ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Consl.a n ordem elo dia exclusivamente
de trabalhos de Commissões.
NiJsl.as condi(;úr•s, vou JevanlaJ' a sessão, dcsi::mando para
a ordem do dia ria seguinte a mesmn, i~to '':

Tl'nhalhos rl!'

Commis~ües.

Levnntn-sú n sessão ;ls .2 horns e ·JO minutos.

~I''

SEi'iSXO, EM 20 DE MATO DE :1.015

PllgSfnllNCIA DO SI I. PIWIIO

nonm:s, ·I"

R~CIIE'I'A/110

A' J hOJ'a da l.nrdc ahro-se n snssiio, n que concm·rem os
Svs. 'Pedro Borges, Mei.ello, Homilio Lu?., Pereira Lobo, Lopes Gon~.nlves, Gabriel Salr;ado, I.nuro Sodrl!, A1·thur Lemos,
Mondes de Almeida, Pires Ferreirn, Ribeiro Gonça!yc:;, João
.Lyrn.;)>l!:lo~· de Souza, \Vnolfredo Leal, Siqueirn de ~lenczes,
Guilherme Campos, Dominr;os Vir:cnJ.e, .Toiio Luü A!Yes, Barnnrdino ,Monteir•o, Er·ico Coelho. Aur:~sl.o de Vasconcellos,
Bueno ·de Paiva, Leopoldo d'e Bulhões, .losrl ~!urtinho, Alencar
Gn•imnPães, 'GenoJ•oso Marques, Yidn'l Ramos, Abdon Bnptist.n
e Yietm·ino ~lonteiro · 129).
Deixam do comparecer com causa Justificada os
Srs. Pinheiro Machado, Silverio Nery, Tndio do Brn?.i!, Costa Rodrigues, .Tosé Euzebio, Abdias Nr.ves, Thoma?.
Accioly, Antonio de Souza, Epitaoio Pessoa, Ribeiro de Britto,
ArauJo Gr'ios, Rnymundo dre Miranda, Gomeg Rihoii'(), Ruy
Barbosa, Lu·i?. Viaonna, .Tos<l Mnrcellino, Nilo Pot,nnhn, AIcindo Guanabara, St\ Freire, .Francisco Rnll:,s, Bnmnrdo ~lon
toiro, Jo'rnnciosco G!yecrio, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Gonzar;a .Tayme o A. Azeredo (2G).

E' lida, [lostn em discussão c, sern debate, approvada a
acta da sessüo anterior.
O Sr. 2" Secretario (se1'vindo de ·/") dtL conln do seguint.r

EXPEDIEN'l'E
Officio do Sr. Ministro rio Interior tmnsmittindo n mensngem com que o Sr. Presidente dn Republica presta informricões relativas aos inqueritos abertos na Brigt~da Policial,

.. f·~;-;~:;;;·..!,.:-;.l·~ .. :::z~~.',:, :.~ ·'"';-·-;-.· ·-:·· .
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'

'
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para apurar responsabilidades, abusos ou crimes descobertos
naquella corporauf~o, depois de 'lil de novembro do anuo findo.
-A' quem !'c~ a requisicão.

,..

"

O Sr. 3' Secretario '(se1'1Jindo de 2')" declara qu<l não lU\

pareceres.
OHDEM DO DIA

O Sr, Presidente- A ordem do din consta do t.rnbalho
do Commissões. Vou, pois, levantar a sessão, designando para
ordem rio din d:1 se~;uinl.c n mesma, i'sto é:

.

Trabalhos de Commissões .

Levanta-se a sessfio :í '1 horn e 35 minutos,

.
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A' 1 horu da tardo abre-se a sossr~o. a que !:Onc·orre;n os
Srs. Pinheiro i\lnchado, Pedro Bot•:;es, Metel:o. P!.ll'llirn Lob~
Lopes Gonualvcs. Gabriel Salgado, Silvcrio Nery, Indio do
Bmr.il. Lnuro f\odré, AI'Lhm• Lemos, Cost:~ Rodrigues, Pires·
Ferreira, llihcim Gononlves, Antonio ele Souza, João Lyru •.
Eloy de Souza, Walfrcdo Leal, Siqucira de Menezes, Guilherme
Campos, .Toiio Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho.
Augusto de Vnsconccllos, SC~ FJ•oire, Buc.n,o de Paiva. Bernardo
1\[ontciro, Gonza'(a Jaymc, Leopoldo de Bulhões, Alencar Gui·
rnnrães. Qenct•oso Marqnos, Virlnl nnmos, Abdon Baptista F.
Victorino Monteiro (31).
Deixam de comparecer com causa ·,justificada os Srs.,
J:Icrcilio Luz, Me'Odes de Alrneidn, Josó l~uzebio, Abdins Neves,
Thomnz .>\ecioJy, Epitacio Pessoa, Ribeiro de Britto, Arnujo
G6es, Jlnymundo de Mirnncla, Gomes Ribeiro, Jl.uy B!ll'bosn,.
Luiz Viannn, .Tosé Mn:T'cc!lino. Domingos Vicente, Nilo Pecnnhu,
Alcinrlo Guannbnra, Framisco Snlles, Bueno de Paiva, Francisco GJ,yccrio, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, A. M.eredo e
José Murlinho (24),
· ·

· E' Lida, posl:n crn discussão e, sem debate. npprovncla a neta.
dn sessuo unterwf'.
·
. .
..
'
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O Sr. i' Secretario dú conta do seguinte

EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. i' Secretario da Camarn dos · Deputados remettendo a seguinte
PROPOSIÇÃO

N.

.

t,-

1015

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da J•:stica e Negocios Interiores, o credito do
258:000$, supplementar ú verba 9' do art. 2'. da lei n. 2. 924,
de 5 de ,janeiro de 1915, para pagamento de ajuda de custo
aos membros do Congresso NaciOnal no actual exercíciO; revogadas as disposições ·em contrario
Cnmarn dos Deputados, 29 de maio de 1915. - Astolpho
Dutra Nicacio, Presidente. - A. J. da Costa Ribeiro, i • Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2' Secretario. - A'
Commissão de Financns.
Outro do Sr. Elmano Cardim. secretario da Associação
de Imprensa. do Brazil, communicando que foi, em sessão de
i3 do corrente, empossada a nova directoria. - Inteirado.
Telegramma dos Sr. José Frazão e outros. conselheiros
municipnes de Floresta,. Estado do Ceará. chamando a nttenciío
dos poderes publicas para a situnçilo aff!ictivn em que se encontra o norte do pniz devido :\s seccns e pedindo auxilio pura
1as. populações dos innumeros municípios flage!lados. - Inteirado.
Requerimento do Sr. Antonio Felisberto de Oliveira pc~
dindo a decretação de uma lei sobro a liberdade profissional.
- A's Commissões de Constituição e Diplomacia e de Legisla-

ção e Justicn.

O Sr. 2' Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Mete!lo - Sr. Presidente, pedi a palavra para communicar no Senado que o Sr. Senador A. Azeredo tem deixadp de comparecer ús sessões por uchnr-se enfermo.
O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada .

·,

•

. O Sr. Gabriel Salgado - Sr. Pros.iclentc, peço a V. Ex.
que consulle o Senn<do sobro si permitf.o que nn no/a dos
seus t.J•nhnlhos elo ho.io. sr..in inscriplo um voto do profundo
peznr pelo fnllccimento, occm·rido nnte-hontcm, nesta Capital,
de mal•l'cllnl ;\ntonio Geraldo dn Souza. AA"uinr.
Sorti isso uma .insln homenagem prest.ndn. por estn Cnsa
a' um soldu<lo ]Jrn:dloiro que foi, desde; os primeiros passos

•
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da carreira. que abraçou muito j oven ainda, um tNbulhadtl!'
intelligentc e infatigavel, não se deixando disLnnciar dos
seus camaradas, como nu anUga Escola. Militar da COrte, dos
seus companheiros de turma - a turma. de aguias, cõmo
merecidamente se n denominava, pequena pelo numero,
grande pela inLelligéncia dos irmãos l~rttncisco c Aprigio
Gomes, AnLão Silvestre, Arnobio, Bnratu Góes, Andrade Silva
e.· Serzedello Correu, o unico que ·sobrevive qua.si esquecido,
e outro cujo nome jú me não vecordo; e foi correcto, discreto
c proficiente nos trabalhos c commissões que• exerc·eu.
Além de profundamente modesto, amante de sua classe,
qu~ honrou, tudo fazendo pnr·n. vel-a acatada de seus concidadãos, o marechal Antonio Gera.ldo de Souza Aguiar personificava a lealdade: - Era leal para com todos, com os seus
amigos e camaradas, subordinados, igun.es e superiores; leal
:;JUra. com os poderes publicas, nos q,uaes sempre acatou;
serviu-os com ··a verdadeira subordina.ção militar •e não com
o espirita de servidão que, infelizmente, vae dominando a
nossa sociedade, impellindo-a para que destinos não podemos prever.
Da lealdade do marechal Antonio Geraldo de Souza
·:Aguiar ,iáma.is houve a mais leve. sombra de suspeita. Nos
momentos de crise por ·que temos passado, sempre e inva.·
. rinvelmente se o encontrou ao Indo ela ordem legal, sem desque lhe er.n qualidade inna.ta e não estudada.. Taes são os
maiores c melhores elogios que se pode fazer á sua memoria.
Infamado e calumniado um dia, atrósmente ·in,jtJriado 8ncouraçudo nas primorosas quaJi.dad·es que o ornavam, sem
queixumes, defendeu-se como o sabem fazer os soldado~
conhecedores dos se11s deveres e direitos; e completa e
cabal foi n sua. defesa, lavando-se assim da lumn
que de todos os lados lhe ut;i'ravam desapiedadamente,
esquecidos de que elle era um gener:a.J btnzileiro,
c, que o não fosse, fosse o ultimo dos nossos concidadãos, 0 purirr a.rra.ncado ás snrgi'Ttas, nem por i~so deveria
ser tratado rln m011cirn barbara por que o foi, por causa de
um crime que não prnt.i-cnru, não n.ntori't.nrn e nem tiio pouco
acobertara, porque os seus sentimentos de bom cnlholico,
que elle o. era. nunca. lhe permit.t.iriam nppluudir a pratica. d8
um neto máo qualquer, quanto mais de um homicidio.
Tenho conclui do.
·o Sr. Pires Ferreira - Em vista de o nobre Senador pelo
Amazonas haver requerido a inserção de um votr. de ·profundo pezar nn act.n dos nossos trabalhos de ho,j.e pelo fnllecimento do marechal Antonio Geraldo rle Souza Aguiar, devo ·
dizer o seguinte :
. .
No sabbndo, quando dei entrndn nestn Casa, Rr. Presidente, fui surprehendido por uma noticia que devC.rns me .
feriu e· abalou - o pnssnmento do marechal A,ntor.io Geraldo
de Souza Aguiar.
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Seu amigo desde- muito, delle tendo recebtdo ~cmpre as
mais altas provas de consirJer-ar;ão, tanto pessoaes como militares, eu nüo poderia silenciar, como não o farei, porque o
de\ler m'o impõe.
·
Esperei entretanto que o~ r'erm:sentantes do Estado natal
do grande morto se manifestassem a respeito, corno sempre
costumam fazer, pum pot· minha vez manifestat-m·: tambem.
Não o fiz. Sr. Presidente, cm t·elacão ao ;audoso almiI'Unte Antino CotTêa, não porque elle- não rnerece3se esta prova
de consideração e respeito como cidadão brazileiro. daquelles
que mais tl'Ubnlhum, cuja lealdade ,j indiscutível .. i'~ão J'allei,
Sr. Presidente, roset'vanrJo-mc pum J'azcl-o em rrlacão ao
marechal Souza Ag-uiar, porque este, além de outra> provas
do distincr;ão sempr.e reproduzidas, deu a de e~colher-me
para padrinho de seu ultimo enlace.
Era minha inlenção fazer requerimento identõeo ao do
nobre Senador que me precedeu na tribuna.
Peço, porém, .ao Senado, que, como maior pmva de considerarJãO ao illustre m01·lo, que nunca trepidou d•,ant.e do cumprimento de seu dever, sustentando a auloridade legal e os
.bons principias republicanos, seja nomeada uma com. missão de tres Senadores para representar esta Casa do Congresso nas exequias que provavelmente deverão ser rralizadas
em homenagem ao passamento do illustre republicano.
E' o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam ·o requerimento do Sr. Senador Gabriel Salgado pedindo para ser
inserto em acta um voto de pezar pelo fallecimonto do marechal Antonio Geraldo de Souza Ag-uiar queiram levantar-se.
(Pausa.)

l?oi approvado.
Os senhores que approvam o requerimento do Sr ..marechal Piro> 'Ferreira pedinao que- SOJa desig-nada uma commissão para representar o Senado nas exequias d0 mesmo
marechal queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvado.
NomeJO pam essa commissão os Srs. Pires Ferreira, Siqueira de Menezes e Aug-usto de Vasconcellos.

'

O Sr. Vida! Ramos - Sr. Presidente, li poucos momentos antes do dirigir-me a esta Cnsn uma local .elo Co1~·cio da
.Jlanlui, brilhante Ot'll'iio da imprensa desta Cttpilnl, na qual se
faz unta gTandc accusaçii.o no govemo do Estado de Santa
Cntharinn, ncLualmente 'CXC•t·cirlo pelo coronel Dr. FelipJPe
Sclunidt. Diz a rel:cridu loeal: <.Tú por vnt•ins voze·s tem sm·gido ;1 Hol.ici:l llll que ao :;nl'ot•no o aos polil.icos dns sorl.ües
cullttu·iueuses cabe gl'illlde pnt•lo de responsnbil idnde nos
sucr:essos do Contestado. ~losrno nn .int.ercot·rencia da campnfltn, 'n~n deixaram de appnt·ccer vr.t•sões nosse sentido. snm.
quo tsso pt·ovocasse ela parlo daqtwll,J g·ovet•no um desnwntido severo e ca[egorico, que pn.messe tet'i110 <\ possível exploraoão ·contida em taes nolicias.
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Novas i~ormruDõos ,q!Uo chegam Uo sul por meio do
f:elegrapho nao podem passar, porém, sem um energico proie~lo do coronel Scllmidt., .Presidente do Santa Cutharinh.
D'Jzem ellns que o bandido Aleixo vfi'e apresentar no governo
deste Estado uma eo•nlfl de 1.200:000$, )Jelos seJ"v'iços q'Ue

2l1'estou. )JOr ordem. tio m.esrno aoveJ•no na snble'Vaçüo dos (.a.
'llaticos. Em '"ista destas ·ctisposicões de hleixo, {)u.tro chefe,

de ,no!lJe Tavares, teria l'Bi'erido que os seus serviços eram
mms mwortantes, mas quo elle •estava. satisfeito porque dispunha da proteccão do mesmo Sr. Schmidt.
Si não ·fn,Jha o bom senso, nhi está perfeitamente demonstrado que no minimo o Sr. Schmidt é connivente
na mi seria do ConLest.ndo, segundo essas informações. Mas
repugna .acreditar nisso. Trata-se d'e um homem politioco
de responsabilidade, do chefe de um Estado da Federação, de
um ex-Senador da Republica; na~ece, pois, improvavel que elle
tenha descido ,u tratar con1 fuscinort~s a sublevOJoão die uma
importante região do territorio nacional.
O Sr. Schmidt tem-se limitado a deixar passar em silencio tudo quanto se vem articulando contra elle, de algum
tempo u ·esta parto. Neste momento, o ~eu costumaddo mutismo serirl mal interpretado, a cruel accusacão lançada sobre
n sua conducta não p6de per·manecer de pé. Urge que a
responsabilidade do seu nome anniquile do um11 vez por to.
das essas malovolus noticias.
.
A menos qu.e, prura decepção de todos nós, sejam ellas
verdadeiras.»
Ora, Sr, Presidente, a SU.S!peitiL de connivenci-a do. governo e dos homrens ·publico~. do Est11do de Santa Catharina
no banditismo quic ensanguentou uma parlte do terlrito!1iO•
nacional ·é IUillla clamorosa in,justiça.
E' crive!, senhores, que brazileiros, investidos das altas
l'esponsabilidadeE: do governo de um Estado da Federação,
possam ter connivenciu com esse levante de bandidos ?
Pois 1\ possível que o gover•no do Estado de Santa Cntharina tenha fomentado esse movimento, quando é certo que
foi ,i•u.S:Lamente aqueUe Estado o que mai~. soffreu com esse
criminoso levanto ?
·
. ·
E' geralmente sabido, Sr. Presidente, que o Estado de
Santa Catharina viu l!l!guns dos ssus mais prosperas munici·
pios completamente devastado~. pelos fanaticos e bandidos.·
A villa de Canoinhas foi, por diversas vezes, ataoad11, sendo
a sua população obrigada a retirar-se. . .
.
A villa de Curyt.ibanos foi lambem abacada varias vezes
e, afinal, incendiada pelos fnnaticos. O municipio de Lages,
meu berço, foi igualmente invadido por · :e~es criminosos,
sendo aquella cidade por elles sitiada durante alguns dias, e.
si alli .iá não estivesse o brioso 51!" de cncadores, ao qual di•
gnamenbe se incorporou n populacão da cidade })ara SUI!1 de~
fes:t, es~·à cidnde teria a mesma sorte da de Curytibanos •.
AISsim mesmo, Sr. .Presidente', muitas fazendas dlo rioo1 ~
importante município foram saqueadas.
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O Estado i'oi obrigado a sar~rificar os seus minguado::.
recursos nessa cumpuniHt c por isso teve de suspender diversos mclhommcnlof. ,itL iniciados. l'or varias ve:zes petliu
a iulorvonr;ão J'odcral para deheHar aquellc movimetllo de
Janaticos o band'idos, porque, sü, não o poderia fazer.
Dcanlo do t:udo isso, Sr. Presidente, ,; posôivel aLlrib.u.ir
no governo do Estado de Santa Cathuriuu qualquer coparti·
cipuoão nesse movimento ?
Não, decerto.
.
St·. Presidente, ha felizmente nesta Ca~-a um testemunho
de alto valor para o q.ual posso appellar neste momento; é
para. V. Ex., a quem pot· diversas vezes appellei nessa do·
lorosa emorgencia, n.l'hn dr' que eom sou alto prestigio au·
xiliasi·O o governo daqnollc J~slado .iunlo -no 'fedc:ra.l, para
que este empregasse os meios capuzes de debellar promptumente o movimento.
V. Ex. conhece a correcção com que procedeu· o governo
de Santa Catharina e lambem as torbur·as e n.s angustias que
Gquelle governo ·soffreu com aquelle criminoso movimellto.
Sr. Prc:·idente, o actual Governador de Santa CaLhar ina,
o ex-Senad:Or Felippo Schmiclt, é bastante conhecido nesta
Casa, onde goson sempre da gt•tmde cstinm de seus collce;us,
pelo scn criterio, pelo seu .ucrysolado paL!'iotismo. S. Ex.
(I um militar de elcvacl!l patente. cheio de serviços ú Patri:l,
na par. c na gu.erm, é por isto mesmo estimado c acatado na
sua classe. Não lenho, portanto, neces:-idnde de demorar-mu
na defesa d1Jsse illustre bt·nzileiro, mas preciso dem<m,.trar
no Senado o ao paiz. a correcçilo do governo do meu Estudo
deante clesses tristes !'netos, e, assim, peco a V. Ex. que me
considere inscriplo para l'allar na hora do exped·iente da ;es·
siio do amanhã.
Preciso ler ao Senado, Sr. Presidente, documentos para
demonstrar a l·ealdade e a correcção do governo de Santa
Catharina nesta qu.es.tJio e não .os tenho necste momento em
mãos.
·
·
Antecipadamente imploro a benevolencin do Senado,
porque não tenho o habito da tribuna o nüo disponho de 1lo· .
tos para occqpal-a (não apoiados)' com vantagem.
Tenho . concluido. (Mu·ito bem; muito bem.)

OIRDEM DO DIA
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O Sr. Presidente - ·A ordem do dia consta de trabalhos
do Commis:·ões. Levanoo a sessüo. designando para a de ama. nhü a mesma ordem di) dia, isto é :
Trabalhos de Comm'issõe&.
Levnntn·se a s'es~·ÜO !Is 2 horas e 15 minutos.
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