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3ª SESSAO PRJ!.:PAHATOIUA, EM JCJ DE NOVEMBHO DE 18\JO 

Pf\ESlDJfüCIA DO SH . FEL.ICIO DOS SANTOS 

A' s H 1 [2 horas ela manhã , acham- se presenLes 41 Srs . 
f.',enaclores, a sabei·: 

Feljcin rios Santos. Elyseu Martins. Tlrnoclurcto Souto, 
Amaro Cavalcanl.i , João Neiva, Luiz Delphino, Almeida Bar
rete , Leovig-i lcló Coell10. Cunha Jun ior, Gomes ela Silveira, 
:3 r~ rTnuo , Braz Carnei.ro , "I-~·cz erra ele Al'lmcruer.c1ue, Tava:res Bas
to s. Catunrfa. 1-losa Ju n iot\ Saldanha Marinho, Esteves Junior, 
iHarnir<J Tl;1 1'C c'llns , Perkr1 Pn·ulino , E. \V'ancle11lrnlk, Santos An
rll'acl c . .Juiíu P1:clro, :vlachaclo, Coellio u Campos, Campos Salles. 
Sftr·men 1.o , Aq u clli no r,in A rnar::tl , P ·i ll ]ioiro Guedes, Monteiro 
Bacnu. José. Hygino. Huy Barbosa, João Severiano, Domingos 
Vi cN1 Le, Monteiro ck Barros, 'Prudente de Moracs,. La\per, 
Jo :;ó 13ernarclo. Paes ele Carvalho, Cardoso Barata, José Sogun
dino e Olive.ira Galvã.o . 

,Q Sn. Pn11smEN'I'E abre a sossã.o . 
E' lida. 11osta em cliscus ~» ão e som clebaLe ap1·ovada a acla 

da sessão ai1t ccedenle. 
O ::!n .. 'i º SEcnwrAn.ro dá conta do seguinte 

E.\J>EDJENTE 

Ofii1·io rh1, Ca1nnra rio ~ D1'pt1Larlos. rir: 7 riu C·fll'J.'1 :111.c .1nr:z. 
c(lmm111ticaud1 1 11110 ac11wl l a Camani clcl i!Jeron nomear uma 
crnrn1 1 i~ s :fo cm 11pos La dn ~ S1 ·s , Galwicl de Paula Alrbe irln Ma
~a l hã1' c: . Jus1' Avdillo Gur·gel rio Amaral e Dionysio 'Manl 1ãe:õ 
Ban·e l.n e co111·i da1' o Sr,,naclo a faze i· outro Lanlo, aJirn de que 
usl.as dllas comrni ssões reunidas forrnul c1n 11m projecLo ·ele He
girncnLo comnrnrn, que deverá ser discutido em sessã.o plena 
das duas ca.ma ras . 

O Sn . P1urn rn1 ~N' J'J;; , satisfazemln ao pedido rla Carnarn dos 
D op-L1Laclos, nomuia para lt eornn1issão os Srs. !'rurlenLe Josr\ 
el e Morar, ;.; Barros, Ely:oeu ele Souza iviartins e João Pedni Bel
forL V iei r a; o qu e se vai cnn1mlmiear úquclla. Gamara. 

Rc preseJ1tai:;ão de .Tn<Lquim F ranci sco ·Lopes Anju. aprn
sc11Lanclo , po1· s i e pelos tachygrapllos. seus cornpanlleiros elos 
ti ·abal11os, base:; para um contra·cto fie scr vii:;o tachygraphico 
rl o Srrnacln. - A' Mesa, pam t ornar cm consideraoão . 

O S1t. PtrnSlDEN'rn dcelai·a qu e se aeham sobre a n-ic.sa · 
1' vão a irn JJ 1'iff1i1· 1111 Dim"iu 0/Iicfal, a l'im ele sm·um claclos naI'a 
distmssão, os seguinLcs -

PAF\E:ClfüES 

N. 2 - 1890 

A' pr im eira Commissão vcl'ifjc,aclo:'a de poderes', foram 
j)resentes 5 1 autll cot ieas ela eleição a .qe. e se procedeu no dia 
15 ele se i ernhrn do con' cnl;c an1t0 110 E s Lado elo Amazonas. a 
acta ela apuração gr,ral elos votos feita pela Intendencia lVIu-

• 
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tlii;i pal de Jlfanúos e lJci11 u.s.-irn os rliplon1as dos SE.ma.dores 
elcilos pelo mesmo JI:sl ad 1J . 

A apuração g·eral da lnlend eucia ó a seg·uinte: 

1 º, W.hmo ul Fraucisco !Vl!aclrnido: ..... . .. . 
2º, Joaquim Leovig·ildo de Souza Coelho 
3º, Joaquim José Paes da Silva Sarmento 

E outros me11os voLados. 

3. 5l!iÜ1 

3.437 
3.387 

A apuraoão das authenticas enviadas ao Senado dá o se
guinte resultado : 

1 º, Mano oi Francisco Machado .... : ..... 
2º, Joaquim Leovigildo de Souza Coelho 
3º, Joaquim José Paes da ·silva Sarmento 

E ouLl'os menos votados. 

3.887 
3.785 
3.624 

A Commissão, considerando que não houve irregularidade 
alguma no pl'Ocesso eleitoral, é de parecer: 

J º, que é valida a elei·oão realizada no Esl.ado do Arnaz.onas 
a 15 de setembro ultimo: 

2°. que se,jam recori.heci<los senadores por aquelle Es
tado. e na ordem da votacão, os Srs. Mn11ri1~ l Fe:rnc:i - 20 ~ la .. 
chad o, Joaquim Lcovigilclo de Souz:a Coelho e Joaquim José 
Paes ela Silva Sarmento. 

Sal a das Commissõe:3, 8 ele novembro de 1890. - Seve
?"iano da Fonseca.. ·_ ilfanoel da Silva Rosa Junior. - José 
Pedi·o de Oli'Vefra Galvão. 

Foram presentes á 1' Commissão de Verificacão de Pode-· 
res os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado · do Mara
nhão, a acta da apuração geral de votos feita pela Inten
clencia Municipal da Capital e 102 authenticas da eleição a que 
:=ie procedeu naquellc Estaclo no dia 15 de setembro do cor
rente anno. 

Do exame de todos os papeis verifica-se ·que ·as eleições 
eorreram mui regularmente, e sem protc~Los. 

A apur ação da Intend encia ó a seguinte: 

1º, João Pedro Belfort Vieira .... ~ - •... 
2º, Francisco Manoel da Cunha Junior. 
3º, José Sewndino' Lope-s de Gomensoro, 

E outros menos votados. 

11.664 
1'0.438 
10.339 

A apuração das authenticas remettidas ao Senado dá o 
seguinte resu ltado: 

1º, João Pedro Belfort Vieira. .. .. . .. .. 8.871 
2º, Francisco Manoel da Cunha Junior. . 8 .154 
3º, José Secundino Lopes .i:l C' Gorn ensoro. 10 . 339 

E outros menos votados • 

• 
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Assim, a Commissão é .cir parecer: 

:l º, que é va1ida a eleição realizada no Estado do Mara
nl15o a 15 ele setembro ultimo; 

2'', que se.iam reconhecidos senadores pelo mesmo Estado, 
e na ordem . da . votação, os Srs. João Pedro Belfort Vieira, 
Francisco Manoel da Cm1ha Junior e .Jose Segunclino Lopes de 
Gnmonsoro. 

Sala das Comrnissões, 9· de novembro de 1890. - Ma
noel da S'il1Ja Rosa Junior. - Dr. João Severiano da Fon
seca . - João Pedro de Oliveira Galvão. 

N. 4 - 1890 

A' 2" Cornrnissão nomeada para verificar os poderes c~J:' 
senaclo1'es eleitos pelo Estado do Ceará, foram presentes os 
diplomas e papeis refativos á eleição a .que se procedeu· n::i 
rlilo l~st.arl o, ern 15 el e setembro ultimo. · 

Das· assembléas eleitoraes que funccionaram, foram en
vi1tdas ao Senaclo 119 authenticas, que, apuradas pela Com
missão, deram a seguinte votação: 

Joaquim de Oliveira Catunda ........ . 
Manoel Bezerra de Albuquerque Junior 
Thcodureto Carlos ele Faria Souto .... 

18.579 
18.3% 
18.035 

A Intenclencia l\hrnieipal da Capital procedeu, em H1 de 
otüubro findo , á apuração geral da mencionada eleição de 
senadores, apresentando o seguinte resultado: 

J oaqu im de Oliveira Catunda ........ . 
<Manoel Be,zerra de Albuquerque Junior 
Theod1:ireto Carlos de Faria Souto ..... 

18.944 
18.469 
18.342 

Não 'enconf.rando a Commissão, nas actas que examinou. 
irregularidade no processo eleitoral, e reconhecendo que a 
falta de authenticas não enviadas ao· Senado nada altera o 
resultado ela eleição e, por conseguinte, não influe sobre a 
collocação dos· .votados, é de <parecer: 

1º, crue é va1irl a a elriçã.o para senadores a que se pro
cedeu rm 15 de setornbrn ultimo n n Estado do Ceará; 

2º. que sejam rcr,onhecidns e proclamados senadores pelo 
dito .Estacln. na nrclem em que vão mencionados. os Srs. Joa
quim de Oliveira Catunda. Manoel Bezerra de Albuquerque 
Junior e Theoclureto Carlo'S ele Faria Souto. 

Sala elas Commissões. 10 ele novembro ele 1890. - Luiz 
Delph1:no. - Joaquim Leovi(Jilclo de Soitza Coelho. - Fran
cisco Manoel ela Cunha Junior. 

N. 5 - 1890 

A' 2º G.ommissão de V.erificação de Poderes. a quem foram 
presenl es ós rlip lamas dos senadores eleitos pelo Estado do 
Rio Grande rlo Nortr. a ada ela a1rn!'avi'in grrnl elos voLos ela 
eleição a que sr proecclcrn naqucllr J<:qtado, rio dia 15 ele se
temh1·0 uHirno, ben1 eorno 88 autlrn ntic as relativas á mesma 
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eloioão, tondo examinado lodos estes documentos, nelles nã.o 
encontrou protestos, vicias ou irregularidades. 

A apuraoão feita pela Intenclencia ela capital do Estado 
dá o seguinte resultado: 

Jost\ Bernardo ele Medeiros .... ..... .. . 8.09·5 
7.846 
7 .li'98 

,José Pedr o ele Oliveira Galvão ....... . 
Amaro Cavalcanti. . . . . . ..... . .... · I · • 

E outros menos votacl os. 
A apm'aoão :fcila pela C0mmissão dá o scg·uinl.c r esul-

faclo: · 

Josú Bernardo de Medeiros ...... ... .. . 7.861. 
7.733 
7.097 

J osé Pedro do Oliveirn Galvão ..... . . . 
Amaro Cavalcant.i. . . . . ........ . 

E outro s menos votados. 
A' v ista elo exposl.o. 6 a Commissão de parecer: 
tº, que seja cons icleracln valida a eleição a que se proce

deu nn Estado do Hio Grande do ;'-l'orte, no dia :1. 5 de setembro 
r]o corrente anno; 

2º, qur, sejam reconhecidos e riroclamados sonaclores pelo 
Eslado do Rio Grande do Norte, e pela ordom ela vot.aoão, os 
Srs . .José Bernardo de Med eiros. J osé Pedro de Oliveira Gal-
vfi.o e Arn::m1 Cavalcanti. · · 

Sala cln s Commissõos, 10 rl e novembro · de 1800. - Liliz 
Dcl11h'ino. - F 1'ancisco 1JI11.no el ria Cunha .Tnn:ior . - Joa.q tiim 
Lr·o ·1"i(Jilrlo de Sonzri r:oc7/w . 

N. 6 - 1890 

A' 2." Cnrnrn issfio rlr Verifi cação rlo Porlercs foram pro-. 
lirntcs 119 anuthenticas ela eleição a <e[ue se prot[}ecieu no Es
tarln rla Pnr::iliyha, no rlifl '1 5 rlo setembro elo corrente mrno. a 
a.da rlfl apu :'flr,.fí.ri grr nl · feita pela Intenclencia Municipal ela 
cap iLal r. hr.m assim ns clinlomas elos f'r.naclores eleil os por 
::irp1rllo F.stnclo. 

no nxn.rnr r•snup11loso rlr. to.clns o~ pap ois ros11ll a que 
nrío llrrnvr prntr.st.o, vicio ou irrrgnl::iriclacle nf1. eleiçã.o. 

A npnnÇ.iio grrnl tl os vnlos iln Tnl1' hrl r 19oia ~Junieipal 1° a 
sr.gnint.c: · 

1 º, Josr\ elo Alm eicl[l, Barreto .. . . 
?.º, Jniio Rnar0s Neiva ........ .. . 
:3°, Firmino Gnmrs rla Silvr,ira .. 

E rmt.ros menos votados . 

lCJ·.'980 - 2 
o. 94.5 2 
D.'723 - 2 

. A f1Jllll'fl \/ fin elas autlrnnticas enviadas a.o Senado l'i a se
p:uin lr. : 

:!.º, Josó rlr. Alm eida Barreto . ... . . 
2º, .Toão Soares Nei.va .......... . 
3º. F irn1ino Gomes da Silveira . . 

E nutros menos valados. 

:lO. 069 2 
9.094: 2 
0.'777 - 2 
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A Cornmissão, porlanto, é de, parecer: 

1 º, crü e é valida a eleição a qu e se procedeu no Estado da 
Parahyba a 15 de setembro ult1rno; · 

2º, que sejam reconhecidos senadores pelo mesmo Es
tado, e na oedom ela votac,\fiO, os Srs . .Tosó de Alme ida Dano':o, 
.Jofío Soares Nei va e Firmino Gomes da Silveira. 

Bala elas Commissões, O de novembro de 1890. - Lm:z 
Delphi?W. - Pranc'isco Manoel da Cunha Junior . - Joaqnün 
L eov'iaüdo da Souza Coelho. 

N. 7 - 1890 

Foram presentes á 2" Commissão el e Verificaoão ele Po
dorec; 262 auLhcnticas ria eleição a que se procedeu no Estudo 
ri o Pernambuco, a 15 ele setembro u!Lirno, e bem ass im oc; 
rliplllmas ci o senadores eleilos pbr esLe E s tado. 

Do exame ilas rofer·ir.las ach:ts resulta que não houve pro
tesl.ll, nem ir r egulariclarl es 11 0 prncesso eleitoral , Loncln dci
xnrln de ser cnviacln s an Senado 3·G aut.ho11tieas. 

A apurar,.ão fcil.n nela Gommissão rl;í o seguinte resnl
luclo: 

1º, Jo ,.ié Hyg ino Du a1'fe Pc l'Cil'a . .. .. . . . . .. . 
~ 0 José F; irnnfio de i01Uva-ira ..... . .... . .... . 
3~; Freder ico Guilherme de Souza So rrnno . . . 

E outros m enos votacl os. 

22 . . '25·3 
2i. 8()(\ 
20 . 7'18 

A nomrnissilo. considerando c1ue nã.o foram remett idas ao 
Renarlo 313 aut11entir.ms, as quars ped em alternr a class ificar; fí 1: 
t1o s eleitos, 6 r]e parec,er' : · 

'"i. º, q;1e ó v·a1icla a ele i\;ão r ealizada no E stado ele Pernnm-
lmco, a '15 el e setembro uH,irno ; · 

2", que sr,i am rrr.nnl rnc iclos scnad·nros 11 clo mesmo Es
Lailn 03 .Srs . Jns1'! Hygi nn 'Duarte Poroira, José Simeão do Oh
vc!ira r, Fl'rd r,rico c+uilh1: r·rn e cl1• Soma 'Serrano. ficando reser
va rla a c,las~ ifi cação el os mrsmos sc nlJOL'O~ nara clepo·is ela rr•
rnr.: sa <las ;:rn thcnl i-cas qu o r:i.Ha m . 

Sala das Cornmissões, 10 de novembro de 189.0. - Lniz 
D cl11 hino. - Jnaqicirn L coviu ildn rle Sonza Coelho. - Pran
cisrn i\Irmnr'/. ilrt r:nnlia Jnirioi- . 

:\f . 8 - t890 

A' 3ª Commi ssão de Verifica ção el e Poder es foram prnson
tes o. rliplornas rlns sr11 arlm'rs 1:i lril os pelo Ti:sr aclo rla ,; _\lagôas 
ll Lnclos os pa11eis r elativos · ~1 eleio5o a qu e se procedeu no elita 
Est.arlo 13m 15 ele sot.embro u!L~rno. 

Das assembl0as eleiloracs cpie fonccionaram nesta elei
cão fonun r 1w i a il a~ ao Sr' 11allo HJH ;rnlll enlieas. dei <;:;rndn ;\ ') 
8er reme lticlas a s ela s seguinle~ locnlirJacles : Nossa Senhora 
do O', Santa Luzia do Norte (2ª secoão ) e l\faragogy (1" sec
oão do 1 º districto e 2ª do 2º ) . 

Da act.a rla apu r ação µ·eral consta nãn tor hav irlo elr. iofío 
na 4ª secção de Palmeira dos Indios. 
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A Jntendencia Municipal de Maceió procedeu em 10 de 
0u l.11bro :J'i11do ú aipuraoão geral eh mencionada eleição de se
nad ores, apresentando o seguinte resultado : 

1 º, Floriano Peixoto . . .. . ........... : ..... . 
2º, P·edro Panli:no da Fonseca . .. . . ... . . .. . . 
3º, Cassiano Candido Tavares Bastos ....... . 
Jo é TorquaLo de Arauj.o Barros ........... . 
Tihurcio Valeriano de Ara.ujo . .. , ......... . 

E outro m enos . votados. 

10 .125 
8 . 81719' 
8.1879 
2 .898 
1 . 871. 

/\ :l.JJllTação feita p ela Comrn iss?í.o é a. soguin l1e: 

1.º, Fl oriano Peixoto . . .. . . .. ........ .. .... . 
2º, Pedro Pau lino el a Fonseca . ........ . ... . 
3º, \Ca ssiano Candklo Tavares Bastos ....... . 
José Torquato de Araujo Barros ...... .. .. . 
Tiburcio Valeria.no de Arau jo ............. . 

E outr os menos votados. 

·10 . 015 
9 .676 
;s. '8•25 
2.8815 
1 . . 83'7 

Não rn contrando a Commi s'iJão, m t fi act.<is ilu ,i-eitas ao eu 
Rxame, irregula!' i cl adcs no processo eleitoral; e, outro sim, re
cnn h ecenrl o que a falta das quatro authenticas acima men
ci onrt cl rts nfin infl u-r no resnll.acl o da eleição, o qu e, por con-
3eg11into . nfüi a ltera a callocação {lOA vota dos, 6 rl e parecer: 

t º, quo é v alida a eleição para senadores a cru e se p r o
cedeu em 15 de setembro ultimo no Estado das Alagôas; 

2º, q11R sejam reconhecidos e proclamaclos senadores p0!0 
rlito EsLado, na orrlem em que vã.o collocados, os Srs. F loriano 
Peixoto, Pr rlro Paulino da F onseca o Cassiano Canclido 'l1avn.
r es Bastos . 

Sala elas Commissões, 8 de novembro de 1890; - João 
Soares Neiva . - .Toaqu.irn de O. Catunda. - Joaquim .Tosé 
Paes lia Sflva Sannento. 

N. 9 - 1890 

A 3' C.Jrnmissão de Verificação de ·Poderes, examinando os 
cliplornas r;os senacl orcr; elei.t.os pelo Estado clfl Sergipr, a 1na 
rl::t anuração feita pela Intend encia Municipal de Araca,iú e 
as 63 authenticas. enviadas ao Sena.do, .da eleição a que se 
1wocedru naquelle E stado no dia 15 de setembro proximo 
passado, veiu ao conhecimento ele que não houve protesto, 
n em v i cios ou irre,gularidacles na eleição . 

A apuraoão geral dos votos, feita pela Intenclencia Muni
cipa·l, dá rJ seguinte résultado: 

1 º , .Manoel da Silva Rosa Junior ...... . . 
2º, José Luiz Coelho e Campos . ...... . . 
~·, Thomaz Rodrigues da . Cruz ........ . 

6.893 
5.868 
5.339 

A avuração das authenticas, remettidas ao Sena:do, é a 
seguinte: 

1°. Manoel ela Silva Rosa Junior ...... . 
2º, .José Luiz Coelho e Campos . ....... . 
3º, Th.ornar. Rorlrjgues da Cruz . .... .. . . 

1.065 
5.787 
5 .2M 
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A' vis La do exposto, a Commissão é de parecer: 

1 
c:.1°' _que é valida a eleição a que se procedeu no Eetado 

e.e . e~g1pe, a 1.5 ele setembro proximo passado; 
2, que seJam recli ec1d os s-cnarlores po1' aquclle mesmo 

F.sl ado os Srs. Manoel ela Silva Rosa Junior José Luiz Coelho 
n Campos o Thomaz Rodrigues rla Cruz. ' 

P,aJ:t ~las Cornmissões. 9 ele novembro ele 18'9'0 . - João 
SoaTcs Ne1.?'ª· ~- Joaq1âm ele O. Catuncla. - Joaquim José 
/'acs da Silva 8arinento. 

N. 10 :1890 

A' ,:-in ·C 1Jmrni ssão de Verificação de Poderes foram presen
trs 1122 anlhrnt1cas cnvwrlas . ao Senarlo, da eleição a qu e se 
111·or-crlcu no :V,sLarlo ela Bahi11 110 dia 1.5 ele setamhro do cor
ren 1 e nnno, e a a:ela da apuração geral, feita pela Intcndencia 
M1111H'1pnl ela capiL:'tl cla•riuellc füdado. 

A apuração - das authentlicms, recebidas no Senado d·á. 
; i s1•guinle resu ltado: · ' 

'!:". Virgilio Climaco Damasio ....... . . 
9, n n.uy Tiar]Jos'a ...... ... .... .. ... . 
3·. 0

'. .Tosé Antonio Saraiva ..... . .... . 

E .onf.ro~ mrnos votarlo2. 

36.723 
3G.460 
34.484 

A apuraçiio fciLa pela Inl,enclencia da Capital é a E:cguinLc: · 

:I ." Virgi lio Glirnaco Dama:;io . . ...... . 
2.º :H·llY Bar'hlJSU .... .. .. ...... . ... . 
3.º José Anl onio Saraiva . ........... . 

E outros menos vot,aidos . 

43.295 
'1.3 .!2 47 
36.936 

A Cornmissão, considerando qu e não houve vicio ou ir
rog11larielacle que invalide a rleição. mas considerando que a 
falta ele acl::u; quo deixaram ele vir ao Sena:do, porlení. influir 
na co]locação dos eleltos. é de parecer : 

1°, que é valida a:eleição a que se procedeu no Estado da 
Bahia no rlia ·ifí de sef.embro u lt,imo; 

2º, q1w sr.jam J'r'conhecidos senadores pelo rnesrnci ·Estado 
os Srs. Virgílio Climaco namasio, Ruy Barbosa e José An-
1.onio 8araivn. resr,rvando, poróm. a classificação destes iõ<~-· 
nhores ])ara depois ele recebidas a~· authenlicas que a Com-
mi.ssão aguarda. · 

Sala elas Cornmissõos, 10 da novembro de 1890. - João 
Som0 es 1Veiva . - Joaq1úm O. Catmnba . - Joaquim Josri 
Paes dn. Silva Sarmento. 

N. 11 - 189:0 

Foram 11rosont.cs á: 3" Cornmissão elo Verificação de Po
deres os diplomas elos senadores eloil,os pelo E'taclo elo Es
r)i1'ito Santo. acLa da ap11ração geral da eleição a que -.1e P1 n
cccleu llf) din i5 ele sc lemlwo prox11110 passado no mesmo Es
t.acl0 e, bem assim, 55 aulhenUcas em·iaclas ao Senado 
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Do exame de Lodos esses papeis, verifica-C\e que nãri 
h ou vc protesto nem ireegnlar icJacles na el.eição . .. 

A apuração geral feita pela InLenclencia Mu111c111al ela ctl-
pila.l dá o seg11 int.e resullaelo: 

''.!.º. Do111 ingos Vicente Gonçalve·s de 1Souza .3. 839 
9º Gil D.i.n iz Gou lar t ... . .... ... . . . . .. . 3.775 
3°: José GC'sa ri o ri"e .Mirancl a Monteiro cl·e 

Ba.i1r.os . . . . .. . ........ .. ... .... '. 3. 733 

E 011 1'.rns menos votados. 
A apuração elas anlh ent1cas remcltticla,s ao Scnaclo é a 

seguinte: 

1 º, Domingos Vicente Gonr;alves de Souza 
2º, Gil 'D i.njz G·o11 la·rt . . ..... . .. . .. . . . . 
3º, J.c~s ó Cesar io .ele Mir:mcla ':\íonLeiro ele 

Banros .... . . ... . . . . ..... . . . ., . · · 

E ou Lros menos votados . 

3 .752 
3. Cifl2 

Ass·im a Commissão r'.i ele parecer 
1 º, q11e (: valirla a eleir:fio a qu e se p r ocecl en no E sLarlo 

l'lo E sp irito Santo no dia 1.5 de se i.ombro proximo f indo; 
2", cruo sej am roccnhociclos o proclamados senacloi"es pelo 

rnesnw Est.ado, e na ordem ela votação. os Srs. Dom ~ng·1s Vi 
cento Gonçalves ele Soma. Gil Dini z · Gou lar L e José Cesario el e 
Miranda lVIonleiro de Barros. 

Sala das Commi õ·es, 9 rl·c novernbr·o de '1890. - Joúo 
Snau:s Neiva .. - Joaqu irn de O. Caf.?1.nda. - Joaq1.r:irn .Tosf> 
Prt.f!S rla Silva Sr.wmento. 

N. 12 - 1890 

A' /1"' Comrni ssão rl e Verificação rl e Poderes foram pre
sen tns os ·clip lomas elos senarlo1' es el c-; itos pelo Estado do H. io 
rir, .Jn nniro r, todos os papeis relativos :\. eloiçã.o a. C{LlO .'>e nro
c de 1i. nn rlil .o E.; laclo em 15 rle sd.e.mhro nl tirno . 

Das assembléas elci Loraes qne fnncionaram nesta elcioão 
foram enviadas ao Senado 3·1 O auLhenLicas, deixand o ele se r· 
remeLl. iclas as das sng-11 in tc•s lucal idullf'S: llab or-ab y (·'iª socçfio ) . 
Garnpos ( 'i' e '.2 scqç;ões), S. BcneclicLo. Morro do CC>co (2' 
secção) , l\fa.gdalcna ( '!" o 3' sei}ÇÕes), S. Fideli s (:1ª. 2ª, :iª. 
e 1" secç.ões), Mon le Verde, Bemnosla (1" secção), E.s i.reli a 
( '!. " e ;?a secções·) . Therezopoli s e i\fan garatiba. 

Conforme communicaçifo official elas r espec tivas mesa ' , 
t'.onsta ao Senado não ter liav ido eleição em Qui ssaman e n::i 
:i" secção ·ela Villa do Rio Bonito. 

A Jnl.nncle.ncia Mimicipal ele NicLlrnroy procedeu em ·15, rle 
onLubro :finclo á apnrac;ã.o geral da rnfln0im1arla cleir.un rlr 
i:: rmaclorrs,. apr0sen1anclo · 1J 'rcs11Haclo srguin i·e: .. 

l º. Qlli nti no Bocayuva . .. . . ... . . .. . . 
2º, .João BapLi sta I,apce .. . . . . . . . . . . 
3º. Braz Carneiro Nogueira rla Gama .. 
Frfl.nci sco 1Pinto .Hiheiro . .... . . .... .. . 
João Cancl ido Brasil. . ........ . .... . .. . 
Paulino Jo·sé Soares ele Souza . .. ... . . . 

E ou tros menos votados. 

24. !180 
2'1 .305 
19 .OHi 
5. 4.'l 5 
5 .320 
1.617 



-- 27 -

A apuração fc il.a pel a Gornmis:::ão é a :::cguintc : 

1 º, Qn inf.in o Bocaynva . ... ...... ... . 
2º, Joã\,o l.Baip\Lista J_Ja~p, e1~ . . . ... ." ..... . . 
3º, Braz Carneiro Nog11eira rla C:ama .. 
Franci sco P·into Hibe-iro . ........... .. . 
Joã.o Cand ido Brasil. .. . ..... . .. . . ... .. . 
l'n,1ilin.o .Tnsé Soares ele 181J11t:a ........ . 

· ]~ 011Lros mcno;:; wilado s-. 

2fLftfi2 
20 . 817 
19.004 

5. 5Gl1 
!i.551 
2. otG 

Nfio cnconl.ramlo a C11rnmis.;;ão na;; aclas sujr,iias ao se11 
ox:amc irrcg11lar i dado: no iwoccss·o cleilnl'al, .e. oulrosim, rc
conhecendn qu e a fa! La rln,s aul l1 1ml.icas, acima mencionadas. 
nii0 influo no rcsulfado rla r l rioã.o, r, por conscg1iinLo, n[io 
a.Hera a co ll ocação elos rnlaclos, ''· clr• parccr.r. 

1º, que se.ia valida a l'lf'i(:ft11 parn scnarlorns a q11c se pro
crrl cu. r,m 15 rlc sri·cmbrn 11\[ j mo no E,;Jar\n rlo Rio ele .Ta~ 
nuiro: 

2°. que se.iam rcconllccido s u proclarnarlos sf'narJores irnln 
rlilo E slarlo, na ordem rm rr11 c vão cnllor.arlos. os S1·s. Q11in
lino Hocaynv::i, .Toüri naplisla Laprr e fü'aY, narncirn Nng·1rnil'a 
rla Ga 111a. · 

Rala elas Cnmrnissfü1s, 7 dr• novrmb1'n df' 18:!0. - Jüs1J 1-Ú: 
.1\/ 111eida J3Ui'J'f>/'n. - J!unncl /J <"zr'1Tri iir' 1\l b111111r'rr111r'. -
Th f'11d?t1'r' I iJ Cm'los tlc F'arin Santo. 

N. 1.3- '1890 

A' li." Commissfio rio Yerifirar:fí.o rln Porlcrcs fnrnm prn .. 
sonl N: Ofl clip lornas cio: sanallnrl's eloiLns pelo l ~;:;lailn ele Siin 
l'a11\11, r, lorlns os iw.pr, is 1·1• l alirns á rlr i r;iio a q11r. ,:; p pr11-
c1 •.flnn 11n diiln Eslarlo rm Hí rln .-n l cmhrn ,nllirno. 

Dn.s asscnll1Jr'as nlrilnl'ar.q q11r, In11ccionarnm nr.c;la clri ÇJ·.'· 
fni'am rnvinclns :i 8Pcrrln ria ri" 81'nnrlo :w:í :mi l1rnl.icnS". q11. r' 
rrn.n () srgui nln 'f'(':;i 1llncln: 

1", P1' 11r.lenLR Jost'· .rl n !lfo1'<1rs Hn1Tn,; .. ::l'i-. 5\1(l 
2". Manoel Fe1'rnz ri" r:ampos ~n llrs. . ::l2. !iíl!'í 
::!", J''mncisrn ll::rn grl l' Psl n11n........ :1:2. HiR 

E n11lrns rnrnn s vo l acli1<; . 
A Jnlrncl"ncia Mtmir.ipal rlr. S. Paulo procerlr,n rm.15 rlr 

rm l11i>rn finrlo :í ap11rnr;.fin g'f'l'fll ria mrnrionacla r.\rir,iín rle sr-
11nrl11rr':. aproscn lanrl o 11 rPsu ll nrl11 sPg-r1intc: 

'I º, 'i1 1'ulicnlr, .Tos1• rl1' Mnrar•s Hn1·1·n;;; .. 
fvfanor l Fr1'1'a;1, rll' Ca11ipo::.· Snllr· " ·. • )O -, 

::lº, Francisco Hangrl l)r ::; l nna . ...... . . 

:rr; onLros menos vnLarl os . 

:-: ~ . 'i/i.7 
:J '1 . ·t \):i 
~rn. 1 íi fi 

Nfí.o cncnnl.nrnrlo a Gorn rni ssfio nas nelas su jril'.11s an srr1 
exame nacla dr irrrg11lar. 11 rlr, paJ'rrrr: 

'l º, q11r sr.in Yalicla a r!Pic;:ão parn se nadores a que .'e J1l'O
cml m1 i1n F,;; l ado de S . Paulo rrn ·15 de setambrn nlhrnn; 

2º. q11 e sn.iam rrr.onllrcirlns r; p1·rw l amarlos srnarl orr s pc ln 
diLo Estado. na 01·c1cm em q1rn viiri co llocndos, os Se . Prn-
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d0nfe José de Moraes Barros, Manoel Ferraz de Campos Sall es 
e Francisco nang·el _Pr.stana. 

Sala das Comrnissões, 7 de novembro de 1890. - José de 
Almeida Bm'reto. - Manoel Bezerm de Allmqnerqu.e .limiar. 
- 'l'heodurelo Cai·los rle Fai·ia Santo. 

N. 11! - 189'0 

J\' 4." Commissão de Verificaç.ão de Poderes foram pre
sent.1s os diplomas expedidos aos senadores elei!1os pelo Es
tado rlo Paraná, a nela ela apuracão geral dos votos ela eleiç.ão 
a que se .procfldeu no mesmo E.staelo. feit.a pela Intemlencia 
Munieipal ela GapiLal, e, bem assim, 88 anLhenticas relativas 
ú oleicão. 

nü exame elos citarlos papeis verificou a Cornrnissão qirn 
11 0 iwo cesso eleitóral não hnnvo nrotesto nem vicios ou ir
rf':rnlarirlades. 

A apnrací'í.o geral rlos votos feita Inl.endcncia M1rn icipal 
rh Ca[)ital clã o seguintcJ resnltado : 

1 º, Ubaldino do Amaral FonLoura . .... . 
2º . .Josr Perr ira rlos 8rn11os Anclracle . . .. . 
3·0 , Generoso Marques dos Santos .. . .. . . 

8.570 
7.781 
7:74. 0 

A apuração feila p ela Commissão á vista .das· auth ent i ca~ 
qno lhe foram presentes da o seguinte resultado: 

1 º, Ubaldino elo Amaral Fontoura. . . ... 10 . 890 
2º. .Tosé Pereira dos Santos Andrade. . 9. ·985 
3º, Generoso Manques elos Sant.os..... 9.91t7 

E ontros menos votados. 

Assim, é a Comnii:,'são ele parecer: 

1º, que se.ia considerada valida a eleição a crne se pro
cedeu no dia 15 ele setembro ultimo no Esta,do ·do Paraná; 

2º. qne se,jarn reconhecidos e proclamados senarlores pelo 
refericlo Esl·aclo , e nela ordem da votação, os Srs. Ubaldino d •J 
Amaral FonLoura. José Pereira dos Santos Andrade e Generoso 
l\farq11 es ·elos Santos. 

~ala das Commissões. 9 ele novembro de 1.890. - Jnsé 
de A.lmr>ir/11 nm·i'Rfo. - Jl1,rinoeZ BPzen·a ele A.lb1iq1i.e1'r11cc .Tn
nior. - Theodi1,?'elo Cai·los rle Farin Smüo. 

N. 15 - 1890 

A' 11" Commissão ele ·verificação de Poderes foram pre
sentes os diplornaa dos senadores eleitos pelo Estado de Sanht 
Catllarina, a -neta ela apuraç.ão geral da eleiço a que se pro
c0de11 naquelle Estado no clia '.i 5 ele seLernbro proxirno 11as
sado e mais papeis relativos á rnesma eleição. 

Do cxrime ·de todos os papeis verifica- se qne não houve 
proLes l o:o nem inegul.ariclades na eleição. 
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A apuração geral dos votos dá o seguinte t'eSu\tado: 

1 °, Haulino Julio Adolpho Horn ..... . 
2º, Antonio Justiniano Esteves Junior. 
3°, Dr. Luiz Delphino dos :Santos ..... 

E 0Lü1·os menQs votados. 

Assim., a C0mmissão é de parecei·: 

9. '715 
9.713 
9.5.85 

'l º, que é valida a ele ição realisada a 15 de setembro ul-
Limo no Estado de SanLa Catp.ari111:i; . 

2º, que sejam reconhecidos e proclamados senadores pelo 
mesmo Estado, e na ordem da votação, os Srs Raulino Jul~J 
Adolpho Horn, Antonio Justiniano Esteves Junior e Dr. Luiz 
Delphino dos 1San_tos. 

Sala das Commissões, 9 de novembro de 1890. - José 
de Almeida Barreto. - 1vlanoel Bezerra de Albuque1·que Ju
niO?'. - Theodu1·eto Carlos de Faria Souto. 

N. 16-1890 

F oram presentes á 4ª Gomrnissão de Verificação de PoderM 
;379 authenticas da eleiçao senatorial a que se procedeu no 
Estado do Rio Grande do Sul no dia 15 de setembro do 
corr ente armo, a acLa ela apmação geral elos votos feita pe la 
Inteneleneia Municipal ele Porto Alegrn, e, bem assim, rJs di
plomas dos senadores eleitos pelo mesmo Estado. 

Deixaram de vir ao Se:laclo 16 autheuticas, constando da 
acta da apuração geral que nã.o houve eleição na 1 ª sessão 
do 1 º districlo do municipio de Gravatahy, segundo officiou 
o presidente da Mesa eleitoral do mesmo municiipio. 

A apuração feita pela Intendencia Municipal é a seguinte: 

:L º. Dr . Ramiro Fortes de Bar-
cellos . . . . . . . . . . . . . . . 37.972-18 sep . 

2º, Dr. José Gomes Pinheiro 
Machado . .. ......... 36. 082-111 » 

3º, General foli o Anacleto Fal-
cão da Frota ...... .. 35.691-1 » 

A apuração das authenticas enviadas ao Senado é a 
seguinte: 

1 º Dr. Ramiro Fortes de Bar-
, cellos . . . .. ..... . . .... ., 36. 7011-12 sep. 

t2º, Dr. José Games Pinheiro 
35

. 
083

_
10 

» 
1Maehado .......... · .. · 

3º, General Julio Anacleto Fal-
34

_
41

t._
14 

» 
cão da Frota. . .. . . . . . . . . . . , 

E outros menos votados. 
A Comrnissão considerando que não houve protes Lo n1m1 

v ici o ou irregularidade alguma na eleição, e que a~ aut,hen
ticas que deixaram de .ser rcrnettidas ao Senado nao podem 
ínflu ir no resultado da eleicão, é de parecer : 

1° que é valida a eleição a que se procedeu no Estado. 
do Rio Grande do Sul a 15 de setembro do correnle anno; 



.2º, que scj am rcconllec idos , e proclamados senadores 
iwln uiesn10 1flsLaclo, na ordem da voLaç·üo, os ):)rs. l>r. füuniro 
F ul'Les de Barcellos, Dr. José Gmnes Pinheiro Machado 'e 
g<füetal Julio An acle'Lo Falcão da FroLa. 

Sala elas Comrnissões, 8 ele uovembro du '18!)0. - Jos6 
d e A.lmeúla BarN1l'o. - Mano el B ezernl ele Alb·uquer-quc Ju
nior. - 1'heollm·elo Ca'l' los de Paria Souto. 

N. 17 - H3 90 

A' 5" Commissão ele VeriJjcação de Pollcrc::; 1'o 1·am pre
sentes os dip lomas elos s·enaclores efo itos pelu Estado ele 
Minas Geraes e Lodos os 11.apeis r elativos ú eleição a qu e 
se prncedeu naquele Estado cm :15 de setembro de 18·90. 

Das assernbléas eleiLoracs qu e funcci onararn nesta eleição , 
foram r cmettidas ao Senado 810 auUrnnticas, oonstar,d;1 üela 
act.a da apuraçã0 geral, não Ler havido eleição nas segu in les : 
Canas trão, Carmo da ILabira, Cocaes ( 1 • e 2" secçõ ~~ l, Bru
ma.elo. S . Gonçal o (:l" secção), Soccorro, Jacuy (1ª e 2ª se
cções ) . Mi ll10 Ver.ele, Serro (1", 2" e 3" ser;çõcs), Pillar, Bagrc:; 
Lâge, Papagaio e Morro ela Graça. 

Deixaram de vir ao Senado as anthentioa::> cio : Anl o11iu 
Tlias ( ·i" Fec:çilo), S. BarLholomeu, Hio ele Pecl1.'a.:, , Tiiiuco, 
J.an 1i m. i'v!á1 ianna, SanLo An tonio da Boa Vista ( I" ;;:coção ) , 
Sel'l'_a (2" secção), Manhnassú . (2" . secção ) 1 'S.acram onto ela 
.rtab1ra, Sdo l:ae l1 11mras , Anton 10 Drns .Aba ixo, Lapa, Curral 
cl'IEl-Rey, Caul.é, Onça el o H.io 'S . .Joã.o, S . .João rl 'E l-11ey ('.!" 
seoção ), TiralleJJ.l.cs (2'' secção ) , Baoalhó.o, Bomfon (2ª sec
ção ) , J\rapun ga (2ª soc:ç:.ã.o) , Coimbra. S. Migud Lln .'\tJl,a. 
Peclra Li o AnLa, Ernpnssadn, São Paulo cio Mu1'ial 1 r~ 
(•:l" e 3" secções ) , J3 0u Familia. V.i cl.oria (9 " sncr;.ão) . 
. J11iz ri o ]<' (11·a (4" e li" s1•L:çõc•:; ) , i\yuruuca (:2" distr iLJ Lo ), 
ExL1·e1na, S. 1SebasL iffo cio JagT1ary, l\fozarnhinho (2" secçft.o), 
Lul. el o AI.errado , SanLa ·Rita de Passos, Tres Corações, Carn
Jmqnira, EstHLrnmuça, ·San ta Isabel, Varginlla, Carmo da 
Cachoeil'a, EspiriLo SanL() el e Il.apeccri ca (2" sccçffo ) . U'b<erabn , 
Forquilh a. Pal'acaLú (1 ª .3ecção), Cn.nua Brava, Rio Preto. 
BmiLy, /\ lugr cs. Aragnary (2.ª secção ), Patos, Diaman Li na 
(2" e :3" secções), Brejo das Almas, Olh os d'Agua , Guaycu hy, 
8. Migu el. ele Guanhãcs, l\fa!a()achcl;a, Hacambira, Capão Re
do11clo e• l'm·eclão . Ao todo, G3 . 

A lnLen cl encia rwunicipal de Ouro PreLo procedeu , no 
dia '15 el e out.uhrn ull.imo, ú apuração de 6fl9 mühonticas ela 
mcnci•macla clui i;ão, apl'escntando o resultado seguinte: 

1 º, José Cesario ele Fal'ia Alvim .... . . 2< J oaquim Fcli.cio elos Santos . . .... . 
3", A n:1c,r·ico Lobo Lej l.c Pc1 ·e. ira ... ... . . 
Diog·o Ln iz de _i\ l rnr icla tP'm·cira de Vas-

1cnnce l l u;, ... .. ...... . .. . . . .. . ... . . 
Vi soon clc el e Lima DuarLe . . . ..... . .. . 
Bal"ão ele Santa Helena . .. . . ..... . . . . 

E oucros menos votados. 

'l3. 077 
!Ji . 78!) 
30.912 

') /1.8'18 
'14 . 613 
10. 1118 

Apurat,:ão fcila peta Commissão, cornpecllcnclcnclo as 
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810 authenl.icas recebicla::; e a:; L7 scc<;ô::; oncls, sc;:;;_;;·1lk a 
acLa da apura(;ão geral, não h ouve eleição é a seguinte: 

i º, >Toaquim Helici o dos Santo-; .. . .... . 
2º, José 1Gesa1·i o de Ji'aria Alvim ...... . 
3°, Americo Lobo Leite Pereira .... .. . 
Diogo Luiz de Almeida Pereil'a ele Vas-

concellos . . ............ . ..... . 
Visconde ele Lima nuarle ..... . ...... . 
Barão de Santa Helena .. . . . ........ . 

!19.508 
!i7. 260 
4.1. 072 

22.305 
2'2.278 
1.5 .180 

Não erwontrando a Commi s·são nas a~tas sujeiLas ao SBLl 
exame, irreg11laridacle no processo eleitoral, e, outrosim, re
conhecendo que a fa!La elas anthen ticas acima mencionadas 
não influe no resultado da eleição, podenclo' sómente alterar 
a classificação dos tres cidadãos mais votados, é de parecer: 

1º, qlrn é valida a eleição para senadores a que se ]Jr u
ced0u no Es tado de Minas Gemes em 15 ele setembro ultimo ; 

2º, qu e sejam r econhecidos e proclamados senadores 
ri elo rlito Es tado os Srs. Joaqu irn Fe licio dos Santos, José 
Cesa1·i \) dc Faria Alvim e Awc rico L obo LeiLe Pcrei ca. 

Sa la das Commissões. 1 O el e i1ovembro de ifüJO - Finnino 
Gomeo ela Silveira. - A. Cavalcanli . -:-Tavm'es Bastos. 

N. 18- :l890 

_\..' 5" Gummis ·ão de Venficaçi5u du .Pod e t"eS f0 rnrn ]J t·e
sun Lc s J.211 au 11"1 cn Li cas ela eleição para senadores a q u Ó· se 
procctlen 11 0 D.ist l'i cLo Fell eral cm o dia 15 rl rl se i ernJ)1· u elo 
üO 1Ten 1 o armo, a acta da apuração geral do•s voLos, fei ta 
1J() !a InLencl e11cia Muni c i.pnl ela Capital, e, hc111 ass im, os cliú lo
rnus rl c s cnctdorc .~ rlc ll n~ J1Cln mesmo DisL1·i cLo FedciJ"<tl. 

A a 1m r ação feita p ela Infoncleneia é a scguinlc: 

1º. F,clnanlo \Va11cl cnkol k . . .... . .. . 
2°; João Severiano da Fonseca . 
3º, .Joacp1im Salchnha Marinho .. .... . 

10. 729 
0.507 
8 . 335 

. \ apm·açãu ela Connnissão, á . visl a elas au Lhenticas en-
viad as ao Se11aclo, é a seguinte : 

1 º, Eclual'Clci \Vanclenl>olk . . . ..... .. . . 
2", João Scvcriano ela Fouscca ... . ... . 
3º, Joaquim Saldanha Marinho .... . . . . 

.b~ outros m enos votados 

9.751 
8 . 30J 
7 . !185 

A Commissão, con~idcrnurl11 f]ll e 11i:'w h n1tvc 11t·r1 Lesi,r1 11011 1. 
viuio ou irregulariclacl e alguma na eleição, e que as a cLLhen
Li cas que deixaram ele ser r·emettidas ao Senado não podem 
influir 110 resultaclo ela elei.cão, é ele parecel' : 

:l º, que é valida a eleição a que se prncccleu no Di sL r·icLu 
1"ederal; 

2º, que sejam recunlrncirlus e proolarnados se1mrl1H·cs flf' J11 
t11esm o Dis Lri cto, e na ordem ela vo~ação, os Sr· . Eduanlo 
\Vandenkolk, João Sevcr iano da Fonseca e J.oaquim Saldanha 
Marinho. 

Sala das Commissões, 8 ele novembro de 1890. - Finrâno 
Carnes da S'ilvrçfra. - A. Cavalcant·i. - Tavares Bastos. 
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. O SR. BRAZ CARNEIRO (pela ordem) , requer ·di spensa de 
impeessão dos pareceres, afim de que possam ser dados para 
orclern do dia de amanhã. 

Consultado, o Senado resolve affirmativamente. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá para 

ordem do dia 11 : 
Discussão unica dos pareceres apresentados hoj e pelai:l 

Commissões de Verificaoão de Poderes. 
Levanta-se a sessãq ao meio dia. 

!1" SESSÃO PRíEIP ARATORIA, EM 11 DE NOVEMBHO 
DE 1&910· 

PRESIDENGIA DO SR. FELIGIO DOS SANTOS 

A';; 11 ela manhã acham-se presentes 32 Srs. Se
naclorc::;, a saber: Felicio dos Santos. Elyseu Martins, Theodu
rnto Souto, Amaro Cavalcanti, João Neivçi,, Gomes da Silveira, 
Aquilino do Amaral , Tavares BasLos, Catunda, Bezerra de 
Albuquerque, Saldanha Marinho, João Pedro, Braz Cari:i.eiro, 
Cunha Junior, José Simeão, Pedro Paulino, Leovigildo, Coelho 
.Machado, Pinheiro Guedes, Joaquim 1Sarmento, Serrano, E. 
Wandcnkolk, Almeida Barreto, José Secuncl ino, Coelho e 
Campos, Oliveira Galvão, Prudente de Moraes, Rosa Junior, 
Esteves Jnnior, Campos Salles, Ramiro Barcellos e José 
Hygino. 

O SR. IP-RESIDEN'rE abre a sessão. 
E' lida, post,a em discl1ssão e sem debate approvada a 

acta ela sessão antecedente. 
Comparecem depois de aberta a sessão os Sra. Antonio 

Baena, José Bernardo, Santos Andra:de, Julio Frota, Pi.nheiro 
Machado, Saraiva, Theodoro Pacheco, Ubaldino do Amaral, 
Gi l Gou lart,, João Severiano, Paes de Carvalho, Floriano Pei
xoto, Silva Paranhos, Cesario Alvim, Domingos Vicente, Laper 
e Monteiro de Barros. 

O Sa. 1 º SECRETARIO declara que não ha expediente. 

O Sr. 2º SECRETARIO lê ps seguintes 

PARECERES 

:N. 19-1890 

A 1" Commissão de Verificação de Poderes, tendo e~a
i11inado as 83 authenticas, enviadas ao f::lenado, ela elei ção a 
<efuo se procedeu no Estado elo Pi atihy a 15 de setembro 
ull.imo, a acta ela apmação geral feita pela Intendencia 
Municipal da Capital, e, bem assim, os diplomas dos senadores 
eleitos pelo mesmo E stado, não encontrou vicio ou irregDla
ridades que invalidem a eleição . 
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