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deputados pelo mesmo Estado os Srs. Antonio 1H'ancisco ele. 
Aí'credo e major Caetano Manoel de Pari.a e Al))u{1uerque. 
· Procede- se á. votaoão do parecer n. 20, relaLivo 1á eleição 

elo Estado do Par~, sendo reconhecidos e declarados depu~acl o .,; 
pelo mesmo E s tado os Srs . capitão- tenente Arthur Ind10 do 
Brazil e Silva, Drs. José T eixeira da Matta Bacellar, Pedro 
Leile Chermont, Lauro ,Sodró, Innoeencio rSerzeclel\o Corrêa, 
.José F erreira Cantão ·e Raymundo Nina H•ibeiro. 

''.\'ada mais havendo a tratai>. o 1Sr . Presidente dá para 
aman;hã a seguinte ordem do dia.:· 

Votac;.ão dos pareceres ns: . 22 e .23. 
Levantnn-se a sessão :1.s L?. 1hoea'S e 35 minutos . 

()' 8EBS.\10 PHE PARATOHL\ , JIJM U DE NrOYTijl\'!BillO DE 18QO 

PP.ES!DENr:1 ,\ no s n. A '.'I TO'l lO Go:'!(:Ar.vgs Cm1 VEs 

A's H horas e 30 minutos ela manhã fa z-se a chamada, 
:'t qnal respondem os rSr s . ,Gonoalvcs Ohav·es, Alvaro Botelho, 
'.Frederico Borges, Ilctumba, Amorim 1Gar cia, ri\forAi r a rl rt 
·silva, Nil o P·eoauha, Bu eno .ele Paiva, :\fanoe1 Ful.gencio, J<0ã o 
ele Avellar, Uch ôa !Rodrigues, Fernando 1Simas, rMenna Bar
.re to, Gabino Bezouro, v'i centc do Espirita Santo, Mursa, Matl.a 
Bacell al', Er:ico Coel1h o, Ju stiniano de Serpa, Bernardino cl 
::\[enclonc-a, rGantilo,. ·.Jofi.o el e Siqueira, Vi.ria.to ele ;Medeiros, 
Cu.rins Garic ia, Thomaz Flor es, H.odolpho 1Miranda, 101livcir a 
Valladfio, Zarn::t , F on s·cca Hermes, P edro Americo, B olfo1·L 

' Vieira , Arthur Ilios, Moniz IFreire, ,Franci sco Veiga, B ernar
din o de Campos, Viotti, Pall eLa, Beze.rril , Al.rn iuo Affonsu, 
l'rdro Chcrmon l., Ca1· valhal , ;c,assiano do Nascimen to, La
m1J1rnicr Goclofreclo , Caetano rlc Albuquerqu e, Ari s tides Maia. 
!.acorda Coutinho, Ai cides /Lima, .:\farLiruho Rodrigues, Go11-
caln de Lagos, Domingos Porto, Ul'bano :i\'larcondos, Anrle1 ·~ 
Carnlcanti , Angola P.inl1eiro, Nascimento, Migu el de Ca.sLrn ·. 
Domingos de Moraes, ·Cus todio ele Mello, Sc·hmirl L. Barão fi e 
R. Mareos, Jlod r igues !Fernandes, Bap tista eh NJoLLR., 'l'homaz 
Dclphinn, Alfredo Elli s, Luiz de Andr ade, Rubião .Juni or , Oli
yr,ira 11 inl o, Joflo Barbalillo. -Mcdr-udo, MarLü1·h o Prado .Juni or , 
Sú Andrade, Mor.aes Barros, Chag0as Loba-l.o, [,.op es Chaves. 
Eduardo Gonçalves, Roclrig·ues Alv es , Al exandre Sl.ocl;Jrn< 
S eabra, F er r eira Rab f\ llo, .Tnvencio de Aguiar, João Vicii.·a , 
.fofo Pinl1 ciro, Enwbio t!c Almeida e Ameri co iL11r.. 

· Abre-se a sessfi o . 

F.' li da. posta cm disr.ussão e sem debate ap11r ovacla .a 
acla cfa sessão antcc,edente . 

O Sr. Zama (v ela ordem.) - Sr . PrnsiclcnLc. eu não f en
cionava envolver-me absolutamente em ques tões <le verifi ca
oão de poderes ; eslava r esolvido a deixar q.ue o Congresso 
exercesse as mas attribuições com a maxima ,Jiberdacle ; mas, 
parecendo-me .que os illusLrcs collcgas estão dispostos, neste 
assumpto, a constituírem-se ,cm tribunal jud'ioiariu de 
modo que não tirem· nem deem direito a ninguem; s ai'o do 
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meu silencio para apresenLar á :Mesa um requerimenLo pe
clinc!o-, além de oulras ac~as .que já 'i'ora,m requisitadas, duas 
actas eleitoraes da Bahia, que, na minha opinião, merecem ser 
examinadas pelo Congresso, quando tenha de resa! ver defini-· 
tivamenLe sobre as eleiçõ1es claquelle Estado. 

· Nestes termos, ·pe(;o a V. Ex. que haja ele su,jeitar á 
Gamara o meu requerimento e, ao apr.esental-o, não tenho 
outr:o interesse senão o da verdade eleitoral, tanto mais 
quanto eHa não foi possivél a ·1'5 de s·etembro, com o famoso 
rr..gulamento •que nos cloou o illnstre ·Ministro do Interior. 

E' .preciso que .a /Gamara veja as aclas a .que me r efiro, 
mórmente quando o procedin::ento elo go·vernador da Bal1ia 
indica que elle, implicitamente, j•á condemnou o autor ou au
toi:·es da fraude que se praticou, d:emittindo, como tdemittiu , 
o presidente ela In tenclencia e seus collegas, que foram .par tes 
nessa tramoia. 

A Gamara não se eleve limitar a ver ·as actas raspadas e 
viciadas, essa belleza -c1ue, pela .primeira vez, a primogeni'L~i 
rl e ~:?abra! teve .a honra ele ver sob o regímen republicano; a 
Gamara ceve tambem ver que, além elas raspacturas e das 
falsificações, houve nmita o))ra <limpa, ;que .pócle fazer ihonra 
aos mais adeantaclos artistas eleitoraes. E' preciso que a Ca-
111ara fiqu e informada de Ludo. 

Assim, vou mandar á Mesa o meu r ecruerimonto, 011,i a 
approvação solicito elos meus coUegas . 

Vom :í. ·Mesa, i;, l ido, posto cm cl iscussu.o e sem debate ap
provad o o seguinte 

Reqnerimento 

Roquriro que se por,am ao Conselho i\Iuni ci11al ela capili1l 
rln ]~ s ta.dn ela Bahia , por inLermedio do rospedivo gnver.n::i,c'.nl'. 
as auth cnl.icas rla I " e 2' socr;õr.'s <:ln villa do C:rrr.moaho, q11n 
~1·1·1 · iram Trnra a apm:ação geral. 

R. 11 .. -· - Snh rla .s ~'L\ssõ cs, -t.2 ll o nnvemh 1'0 el e ·lSHO. -i 
/.nmrr . 

O!HlíYFYvf .no f>Tt\. 

Procedo- se ú Yo Lação elo pareco 1.' n. 22, r elaLivo :i oloi~fío 
elo Esl.arlo ci o Maranhão, sondo reconhocicl os r,. c~er. l a.rados 
fl oputarlns r oln mesmo ]]js Lado os Rrs. Drs. ~\[ano e l lle.rnar
clirio ela Costa Iloelrigues, Custodio Alves elos; 1Santos, Gasemirn 
Dias Vieira Junior, José .noclrigucs F ernand es, Henrique J\lye~ 
ele Carvalho, Antonio Ennes cio Souza e 1 º t onf.'nte Augusto 
'l'asso Fragoso. . . 

A Commissã.o, em seu parecer, commlm!Ca :i iVf.esa o ~al
lec imento do Dr . Custodio Alves cos iSanLos, um cios elerLo s, 
para que 'tonie as providencias que o caso exige.. , . _ 

Procede-se á votação elo parecer n. 22, relativo a ele1çao 
do Estado do :Piauhy, sendo reconhecidos deputados pelo 
mestho Estado os Srs. Drs. A.rtfrisio Fialiho, Joaquim Paranaguá, 
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1º tenente Nelson de Vasconcellos e Almeida e coronel Firmino 
Pires rFeneira . 

O SR. PRESIDEN'l'E diz que, para· se terminar o tra.ba,1,110 
da verificação de poderes, falta apenas o parecer sobre ~s 
eleições do Estado de Goyaz; por isso convida a Comm1SS?-O 
a apresentar hoj e es:se trabalho, para o que, si · fôr necessa!'10, 
suspenderá a sessão . 

O SR. VIDTTI diz que, por emquanto, não póde ser aI_Jr~
sentado o parc1cer, por Dão ter ainda actas completas da ele1çao 
de Goyaz. Procurou na Secretaria e achou apenas 20 ·e poucas, 
faltando 28. Nestas condicões, a Commissão não póde apre
sentar parecer. 

O SR . PHESIDEN'l'E declara 1que .acabam de ser enviados á 
Mesa os diplomas dos ·srs. Joaquim Xavier Guimarães Natal 
e José Leopoldo de Bulhões Jardim, eleitos pelo EsLad:o de 
Goyaz, os 1quaes vão ser remettidos á !1ª Commissão. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convida os 
Srs. Deputados a reunir-se amanhã, á hora regimental. 

Levanta- se a sessão ás 12 horas e ~. 

10ª SESS.W PREPARA'I10RIA, EM 13 DE NOVEMBRO rDE 1890 

PHESIDENCIA DO SR . ANTONIO GONÇ,\LVES CHAVES 

A's 11 horas e 45 minutos da manhã faz-se a ·chamada. 
á nua! respondem os Srs. Gonçalves Chaves, Alvaro Botelho, 
F rederico Borges, R•etumba, Amorim Garcia, .A.lexand.re .sto
ckler, !Gonçalo de Lagos, l\'íanoel Fulgencio, Antonio Olyntho, 
Gabino Bezouro, H.mha üsorio, Milton, RoG.olpho !Miranda, 
Domingos de Moraes, F onseca e Silva, Nascimento, Rodrigues 
'.Fernandes, :.\ifiguel ide :Castro, '.fülentino de Carvalho, 1Carva
lhal, Lamounier, Belfort Vieira, João Vieira, Bernardino de 
Campos, Moraes Barros, Viriato de Medeiros, Jofio Lopes, João 
de Avellar, Pacifico Mascarenhas, Uchôa Rodrigues, Nilo Pe
çanha, Alfredo Ellis:, Francisco Veiga, Aristides Maia, Rubião 
.Junior, Palleta, Lopes Chaves, Carlos Gai:-cia, Garcia P ires, 
Gabriel de .Magalhães, Paula Argollo, Americo Luz, Adolpho 
Gordo, Pedro Amcrico, André Cavalcanti, Astolpho P lo, Cas
siano do Nascimento, Francisco Glycerio, Homero Baptista, 
Alcides Lima, Jos6 Avelino, Borges de Medeiros, Angelo Pi
nheiro, Martinho Prado Junior, Chagas Lobato, Eduardo 

. Gonçalve~:. Justiniano de Serpa, Nelson, !.\fodrado, Juvencio 
de Aguiar, Paula !Guimarães, Rodrigues Alves, Cyrillo de 
Lemos, Ferreira RabeUo, Epüacio Pessôa, Barão de S. Marcos., 
Espírito Santo, Pedro Chermont, JoaquiiTl Breves, l\forsa, 
Santos Pereira, Barbosa iLima, Thomaz Delphino, Schmidt, 
Domingos J'esuino e Moreira da Silva. 

Abre-se .a sessão. 

E' lida, posta cm discussão .e .sem debate approvada a 
acta da sessão antecedente . · 
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