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RESUMO 

 

Este trabalho consiste na edição paleográfica do Livro de Atas do Conselho Municipal 

de Itabaianinha, relativo ao período de 1904 a 1920. É formado de duas partes básicas: 

uma introdução e a reprodução do documento. Na introdução o documento é 

caracterizado quanto a sua natureza, autores, importância e aspectos relevantes. Já o 

miolo do trabalho reproduz fac – similarmente e  paleograficamente o documento. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

     Este trabalho consiste na edição do Livro de Atas do Concelho Municipal da Vila de 

Itabaianinha, correspondente às sessões realizadas entre 5 de Abril de 1904 a 12 de 

Dezembro de 1920. Trata-se de um documento que registra aspectos importantes da 

vida política do município, tais como as eleições e posses de Conselheiros e Intendentes 

municipais e outras atividades do Conselho municipal. 

     O Livro contém noventa e seis (96) folhas, numeradas e rubricadas pelo Secretario 

do Concelho na Época, Conselheiro José Baptista de Gois.  Mede 32 cm de 

comprimento por 21 cm de largura. Cada página tem em torno 33 linhas. Todas as suas 

páginas foram utilizadas. O livro contém oitenta (80) atas das sessões ordinárias e 

dezoito (18) atas das sessões extraordinárias. Cada ata ocupa geralmente uma página. 

     O Livro faz parte do Acervo da Câmara Municipal e está guardado na sala de 

arquivo morto, dentro de uma pasta que é datada e numerada de acordo com a ordem 

cronológica das sessões. 

     Foi redigido por vários redatores. Entre eles: José Genésio Baptista de Gois (1904-

1907), João Alves do Nascimento (1907-1910), Elpídio Baptista de Sousa (1911), 

Manoel Boaventura de Oliveira (1912), Euclides D’Ávila Freire (1912), Augustino 

Cesar de Lemos (1913-1914), Luiz Sousa de Carvalho (1913), João Cardoso de Matos 

(1915-1916), Antônio Martins de Carvalho (1916-1917), Antônio Leal Filho (1917), 

Bernardino Alves de Sousa (1918) e Antônio Corrêa Lima (1919). Todos estes, foram 

responsáveis por redigir as atas específicas nos seus respectivos anos, biênios e 

quatriênios.  

     A edição do livro se justifica como resgate histórico, uma vez que esse documento 

possui mais de (100) cem anos da sua origem. É uma fonte documental de eleições, 

passagens e feitos realizados pelo Conselho Municipal da Vila de Itabaianinha, nas duas 

primeiras décadas do século XX. É uma fonte de fundamental importância para o estudo 

da política da sociedade itabaianinhense.    

     Os documentos aqui editados poderão subsidiar pesquisas no campo da política 

municipal. Permitem a investigação das ações dos Conselheiros e Intendentes no 
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período de 1904 a 1920. Os testemunhos também permitem visualizar o quadro político 

e administrativo da época e compara-lo com o cenário político atual, observando assim, 

a evolução política do município. 

     Nas atas do Conselho Municipal da Vila de Itabaianinha são notáveis alguns 

aspectos: a) a sucessiva reeleição das mesmas pessoas para os mesmos cargos, b) a 

presença de militares e c) de Senhores de Engenhos. 

a)As sucessivas reeleições é um fenômeno bastante documentado nas atas aqui reunidas. 

Eis alguns exemplos disso: Capitão Joaquim Martins de Gois Fontes foi eleito 

Conselheiro municipal por três vezes seguidas: nos biênios de 1906-1907, 1908-1909 e 

1910-1911. Outro personagem que ocupou a função de conselheiro municipal por três 

vezes foi o Tenente João Alves do Nascimento. Ele exerceu essa função nos biênios 

1906-1907, 1908-1909, 1910-1911. Já o Capitão José Martins de Gois, exerceu a função 

de Conselheiro municipal por duas vezes (1906-1907 e 1914-1916). Além disso, foi 

eleito Intendente municipal para o biênio de 1910-1911. O mesmo fenômeno ocorria 

com os cargos de Intendente municipal. Este é o caso de Manoel Boaventura de Oliveira 

eleito para o cargo por duas vezes: 1914- 1916 e 1920- 1922. 

b) A presença de Militares é bastante evidenciada nas atas aqui reunidas. Predominam 

nelas patentes como capitão (5), tenente (4) coronel (1) major (1). Dessa forma, 

ocuparam a função de Conselheiro municipal os capitães Joaquim Martins de Gois 

Fontes, José Martins de Gois, Porphirio Messias Victal e José Tavares de Freitas. 

Dentre esses o capitão José Martins de Gois, ocupou também o cargo de Intendente 

Municipal. Outro que exerceu esta função foi o capitão João Antônio dos Santos. 

c) A participação dos senhores de engenhos na vida política da Vila de Itabaianinha é 

outro fato evidenciado pelas atas do Conselho municipal. Dessa forma participam da 

vida política da vila, Salvador de Ávila Freitas, conselheiro e proprietário do Engenho 

Amparo; Cap. Joaquim Martins de Gois Fontes, também Conselheiro e dono do 

Engenho Conveniência; Ten. Euclides de Ávila Freire, conselheiro e proprietário do 

engenho Limoeiro. Outro senhor de engenho, que teve intensa participação na vida 

política do município, foi Manoel Boaventura de Oliveira, dono do engenho Bica. Ele  

foi, por duas vezes, Conselheiro e Intendente municipal. Além desses, há outros  

senhores de engenhos que tiveram participação ativa na política do município. São eles, 
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Cap. Sizenando Soledade de Souza, Cirilo Soares do Nascimento, João Rodrigues dos 

Santos Cotias, Trajano de Oliveira Teles e Antônio Martins de Carvalho. Estes eram 

respectivamente proprietários dos engenhos Colégio, Riacho do boi, Quixaba, Quiçamã 

e Juazeiro
1 

     O trabalho aqui realizado se encaixa na chamada edição paleográfica.
2
 Tal edição 

tem como características, transcrever fiel e exatamente um manuscrito, respeitando-lhe 

a grafia, pontuação etc, e colocando entre colchetes os acréscimos julgados necessários. 

Ou seja, nesse tipo de edição são mantidas as características originais de um manuscrito, 

como variações puramente gráficas ou ainda o sistema de pontuação original. 

     Na edição do Livro de Atas do Concelho Municipal da Vila de Itabaianinha, adotei 

os seguintes procedimentos. 

a)No que diz respeito à grafia, mantive as abreviaturas, as quais são de fácil 

reconhecimento. Além da acentuação, pontuação, ortografia e uso de maiúsculas e 

minúsculas dos documentos originais. 

b) Quanto à apresentação gráfica da edição, a transcrição dos documentos foi realizada 

de forma corrida, respeitando a parte estética do texto, assim como a divisão paragráfica 

do original. 
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[fl. 1] 
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5               Servirá este livro para 

 o lançamento das actas do 

 Concelho Municipal desta 

 Vila, o qual vai por mim ru 

10 bricado e numerado com a ru 

 brica de que uso JGBGOES e no 

 fim leva termo de encerramento. 

 Paço do Concelho Municipal da  

 Vila de Itabaianinha em 5 de  

15 [corroído] de 1904 

                                             O Secretario 

 José Genesio Baptista de Goes 

[fl. 1] 
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[fl. 1] 
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 Acta da sessão pre   J.G.B.GOES                                                                               

 paratoria do Concelho Munici 

20 pal da Vila de Itabaianinha 

 no segundo anno do biennio de  

 1904 a 1905 para eleição do Presi 

 dente e Secretario do mesmo Con 

 celho, bem como para juramen- 

25 tos e posse dos cidadãos Juises 

 de Paz eleitos para o quatrien- 

 nio de 1905 a 1908  

 Aos dois dias do mes de 

 Janeiro de 1905 na Sala do Con 

30 celho Municipal da Villa de Ita 

 baianinha, do Estado de Sergipe  

 as 11 horas da manhã presen- 

 tes os Senhores Concelheiros Capitão  

 Joaquim Martins de Goes Fontes 

40 Tenente Coronel Manoel Candido de  

 Sousa , Capitão José Martins de Goes, 

 Capitão José Genesio Baptista de  

 Goes , Tenente João Alves do Nascimento 

 Capitão José Tavares de Freitas, e Eucli 

45 des de Avila Freire e occupando  

 á Presidencia  o Capitão Joaquim  

 Martins de Goes Fontes declarou 

 que ia proceder-se á eleição  

 para o presidente e o secretario 

50 que devem servir no corrente  

 anno de 1905. E Logo proceden 

 do-se dita eleição por escruti- 

 nio secreto e a pluralidade 

                                                                                                          de votos para Presidente                                    [fl.1] 
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[fl.1v] 
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55 Secretario effectivos do coreen                                                                              

 te anno verificou-se o seguinte 

 resultado. Para presidente o capitão 

 Joaquim Martins de Goes Fontes  

 Com seis votos, Tenente Coronel Mano 

60 el Candido de Sousa com um vo- 

 to. Para secretario o Capitão José Ge 

 nesio Baptista de Goes com seis votos 

 e o Tenente João Alves do Nascimen- 

 to com um voto. Em acto conti 

65 nuo o Presidente proclamou 

 Presidente e Secretario effectivos  

 E reheleitos para o corrente anno 

 Os Concelheiros Capitão Joaquim Mar 

 tins de Goes Fontes e Capitão José Gene 

70 zio Baptista de Goes as quaes  

 continuando a occuparem os res- 

 pectivos lugares entrarão de no- 

 vo em exercicio. 

 Achando-se na sala emmedia 

75 ta os cidadãos Tenente Coronel Agrario  

 Mendes de Sousa, Capitão Antidio 

 Dantas Pontatel Major Candido  

 José de Araújo Vianna, Capitão Za 

 charias de Goes da Silveira Juises  

80 de Paz d’este 1° Districto e os cida 

 dãos Jose Rodrigues dos Santos Co- 

 tias Ernesto José de Oliveira  An 

 tonio Alves da Luz e Bento 

 Francisco dos Santos juises de  

85 Paz do segundo districto do Povo 

 ado do Gerú uns e outros elei 

 tos para o quatriennio de 1905 

 

[fl. 1v] 
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 á 1908 as quaes sendo intro       J.G.B.Goes 

 duzidos com as formalidades  

90 legaes no recentho da sala do con 

 celho e depois de exhibirem os  

 respectivos diplomas que forão  

 declarados, digo reconhecidos i 

 denticos e verdadeiros o Senhor  Pre 

95 sidente do Conselho recebeu de to 

 dos compromisso legal do que 

 lavrou-se o termo no livro espe 

 cial. Em seguida designou o Senhor 

 Presidente o dia  de amanhã e 

100 seguintes para os trabalhos das 

 secções ordinárias d’este Conce 

 lho e convidou aos Senhores Conce 

 lheiros presentes a comparece 

 rem as horas regimentaes. 

105 Por nada mais haver á tractar 

 declarou o Senhor Presidente en 

 cerrada á sessão do que eu secre 

 tário José Genesio de Baptista de Goes , 

 lavrei a presente acta que de 

110 pois de lida vai por todos as 

 signada 

                                Joaquim Martins de Goes  Fontes  P. 

                      José Genésio Baptista de Goes    S 

                                Euclydes D’Avila Freire 

115                   José Martins de Goes 

                                João Alves do Nascimento 

[fl. 2] 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

[fl.2v] 
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                   Acta 1° da sessão or 

 dinaria do Concelho Muni 

 cipal de Itabaianinha de 3 de 

120                    Janeiro de 1905. 

Presidencia do Sr Capitão Fontes 

 A hora regimental presente os senhores Conce 

 lheiros Joaquim Martins de Goes Fontes, José Ge 

 nesio, Euclides de Al, digo Euclides de Avila 

125 Freire, Jose Martins de Goes, Manoel Candido 

 de Sousa Jose Tavares de Freitas e João Alves do  

 Nascimento , havendo numero legal o Senhor Pre 

 sidente declarou aberta a sessão e disse que 

 ia de proceder á eleição das commissões per 

130 manentes para o corrente anno de 1905, as qua 

 es  ficarão compostas da forma seguinte: Indus 

 tria, Viação e Obras publicas Manoel Candido com 

 4 votos, João Alves do Nascimento 4 votos Euclides 

 de Avila Freire com 4 votos. Obtendo José Tavares, 

135 José Martins de Goes e José Genesio 3 votos cada um. 

                           Finanças e Contas 

 José Genesio com 4 votos, José Martins de Goes, com 

 4 votos e José Tavares com 4 votos, obtendo Mano 

 el Candido José Alves e Euclides Freire 3 votos  

140 cada um 

                 Hygienne, Instrução e assistencia Publica 

 José Tavares com 4 votos Manoel Candido com  

 4 votos e Jose Martins com 4 votos, obtendo José Gene 

 sio, João Alves e Euclides, 3 votos cada um.  

145 Em seguida o Senhor presidente proclamou o resul 

 tado destas eleições e declarou que ia se to 

 mar as contas do Senhor Intendente Muni 

 cipal cidadão Henrique Franklim de Carva 

 lho achando-se sobre os mesarios ba 

[fl. 2v] 
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[fl. 3] 
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150 balancete da conta e despesas corres          J.G.B.Goes 

 pondente ao exercício primeiro findo man 

 dou o Senhor Presidente o referido doccumento a com 

 missão de contas para dar o seu parecer e bem 

 assim um officio do Senhor Intendente declara 

155 rando que deixava de apresentar projec 

 tos de orçamento por lhe parecer não há- 

 ver precisão de alterar á lei do orçamento que 

 vigorou no exercício primeiro findo, cujo officio 

 mandou o Senhor  Presidente a comissão de finan 

160 ças e contas pois deu o seu parecer. Estando  

 á hora adiantada o Senhor Presidente levantou 

 a sessão. E para constar, eu José Genesio Baptis 

 ta de Goes, lavrei esta acta em que todos as- 

 signarão. 

165  Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                                José Genesio Baptista de Goes  Secretário 

                                 João Alves do Nascimento 

                                José Martins de Goes 

 

 

 

 Acta segunda da 

170   sessão ordinária do Concelho 

 Municipal de Itabaianinha, em 

 4 de janeiro de 1905 

  Presidencia do Sr. Capitão Fontes 

  A hora regimental presente os senhores Concelhei 

175 ros Joaquim Pontes [sic], como Presidente, José Genesio 

 como Secretario, Manoel Candido, João Alves, 

 José Tavares, Euclydes de Avila e José Mar 

[fl. 3] 
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[fl. 3v] 
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 tins de Goes, havendo numero legal, foi aberta a 

 sessão e lida á acta anterior foi approvada 

 

180           Expediente 

 A comissão de finanças e contas apresentou em  

 seguida seu parecer a cerca da tomada de contas 

 do Senhor Inlendente [sic] Municipal Henrique Frank 

 lim de Carvallho, correspondente ao exercicio 

185 proximo findo, oppinando para que fossem ac- 

 ceitas e julgadas boas, o que posto em descussão 

 e não havendo quem pedisse á palavra foi 

 peloSenhor presidente postos á votos, e por u- 

 nanimidade forão approvadas. A mesma 

190 Comissão apresentou tambem parecer sobre o of- 

 ficio do Senhor Intendente oppinando para que  

 fosses vigorados á lei do orçamento do exer- 

 cicio proximo findo, o que  posto em discussão 

 foi unanimemente approvado. 

195 Estando a hora adiantada o Senhor presi 

 dente levantou á sessão, do que para cons- 

 tar, eu José Genesio Baptista de Goes, Secre- 

 tario lavrei esta acta. 

                                   Joaquim Martins de Gois Fontes   Presidente 

200                            José Genesio Baptista de Goes   Secretario 

                                   João Alves do Nascimento 

                      José Martins de Gois 

 

                                     Acta terceira da  

                                     sessão ordinaria do Conselho Mu-  

[fl. 3v] 
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[fl. 4] 
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205 cipal de Itabaianinha, em 5 de Janeiro                              J.G.B.Goes 

 de 1905 sob a presidencia do Sr. Capitão Fontes. 

 

 A hora regimental presente os Senhores Concelhei 

 ros Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel Candido  

 João Alves, José Tavares, José Martins de Goes  

210 e Euclydes de Avila Freire. Reconhecendo o  

 Senhor presidente ser o numero legal, declarou 

 Aberta a sessão, lida em seguida á acta 

 da sessão anterior foi approvado sem discusa- 

 são sem emendas. Estando a hora adian- 

215 tada e nada havendo a tractar levantou  

 o Senhor presidente a sessão a que para cons- 

 tar eu José Genesio Baptista de Goes, Secretario 

 lavrei a presente acta. 

               Joaquim Martins de Goes Fontes   Presidente 

 220             Jose Genesio Baptista de Goes   Secretario 

              João Alves do Nascimento 

              José Martins de Goes 

 

 

Acta 4° da sessão or- 

dinaria do Concelho Municipal 

225  de Itabaianinha em 7 de janeiro de  

1905. Sob a presidencia  do Senhor 

Capitão Fontes. 

 A hora regimental presentes os Senhores Concelhei 

 ros Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel Can 

230 dido, João Alves, Jose Tavares, José Martins de 

 goes, e Euclydes de Avila Freire Reconhe   

[fl. 4] 
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[fl. 4v] 
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 cendo o Senhor presidente ser número legal, 

 declarou aberta a sessão. Lida em seguida 

 á acta da sessão anterior foi approvada  

235 sem discussão. Estando a hora adiantada 

 e não havendo á tratar o Senhor Presiden 

 te levantou a sessão, de que para constar  

 eu Secretario Jose Genesio de Baptista de Goes 

 lavrei a presente acta. 

240                  Joaquim Martins de Goes Fontes   Presidente 

                   Jose Genesio Baptista de Goes   Secretario 

                   João Alves do Nascimento. 

 

 

 

 Acta 5° da sessão 

 ordinaria do Concelho Municipal 

245  de Itabaianinha, em 9 de Janeiro  

 de 1905, sob a presidencia do Senhor Capitão Fontes 

 a hora regimental, presentes os Senhores Concelhei 

 ros Joaquim Fontes, Jose Genesio, Manoel 

 Candido, João Alves, Euclydes de Avila Freire 

250 Jose Martins de Goes e Jose Tavares de Freitas. 

 Reconhecendo o Senhor presidente ser o numero  

 legal, declarou aberta a sessão. Lida em se 

 guida a acta da sessão anterior, foi ap 

 aprovada sem discussão. Estando a hora  

255 adiantada e nada havendo a tractar 

 levantou o Senhor presidente a sessão, de que 

 para constar eu Secretario, José Genesio  

 Baptista de Goes lavrei a presente acta. 

[fl. 4v] 
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[fl. 5] 
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                 Joaquim Martins de Goes Fontes  S. [sic]               J.G.B.Goes 

260 José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

 João Alves do Nascimento 

 

 

     Acta 6a da sessão or- 

                dinaria do Concelho Municipal 

                de Itabaianinha, em 10 de Janeiro de 1905 

265                Sob a presidencia do Senhor Capitão Fontes 

 a hora regimental presentes os Senhores Concelheiros 

 Capitão Joaquim Fontes, José Genésio, Euclydes 

 de Avila Freire, Manoel Candido de Sousa 

 Jose Tavares de Freitas, João Alves e José 

270 Martins de Goes. Reconhecendo o Senhor presi 

 dente ser o numero legal, declarou aberta 

 a sessão. Lida em seguida á acta da ses 

 são anterior foi aprovada sem emmen 

 das. Estando á hora adiantada e nada ha- 

280 vendo á tractar, levantou o Senhor Presiden- 

 te a sessão, do que para constar eu se 

 cretario Jose Genesio Baptista de Goes la 

 vrei á presente acta 

                          Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

285                          Jose Genesio Baptista de Goes  Secretario 

                                        João Alves do Nascimento 

                                          José Martins de Goes 

[fl. 5] 
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[fl.5v] 

]  
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                                                   Acta 7° da sessão or- 

        dinaria do Concelho Municipal 

290  de Itabaianinha, em 11 de Janeiro de 1905 

 sob a presidencia do Senr’ Cap’m Fontes 

 A hora regimental presente os Senhores Conselheiros 

 Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel  Candi 

 do, João Alves, Jose Tavares de Freitas, Jose Mar 

295 tins de Goes e Euclydes de Sousa Freire. Reco- 

 nhecendo o Senhor presidente ser o numero 

 legal declarou aberta a sessão. Lida  

 em seguida á acta da sessão anterior 

 foi approvada sem discussão estando  

300 a hora adiantada e nada havendo a trac 

 tar se levantou o Senhor Presidente á sessão 

 do que para constar eu Secretario José 

 Genesio Baptista de Goes, lavrei a pre- 

 sente acta 

305                           Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                               José Genésio Baptista de Goes  Secretario 

                              João Alves do Nascimento 

                               José Martins de Goes 

 

 

 

                               Acta 8° da sessão 

310                Ordinária do Concelho Munici 

                                   pal de Itabaianinha, em 12 de  

                              Janeiro de 1905 sob a presi 

                             dencia do Senhor Capitão Fontes 

 a hora regimental, presente os Senhores  Con  

315 celheiros Capitão Joaquim Fontes, Jose Genésio 

[fl. 5v] 
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[fl. 6] 
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                  Manoel Candido, João Alves, José      J.G.B.Goes 

 Martins de Goes, José Tavares e 

 Euclydes de Avila Freire. Reconhecendo  

 o Senhor Presidente ser o numero legal, decla 

320 rou aberta a sessão. Lida em seguida á acta 

 da sessão anterior foi approvada  

 sem discussão. Estando a hora adiantada 

 e nada havendo a tractar-se levantou o 

 Senhor Presidente a sessão do que para cons 

325 tar, eu Secretario José Genesio Baptista  

 de Goes, lavrei a presente acta. 

                Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

                João Alves do Nascimento 

330                Jose Martins de Goes   

 

 

 Acta 9° da sessão or 

 dinaria do Concelho Muni 

 cipal de Itabaianinha, em 13 de 

 Janeiro de 1905 sob a presidencia do Senhor 

335 capitão Fontes 

 a hora regimental presente os Senhores Conce 

 lheiros Joaquim Fontes, José Genesio, Mano- 

 el Candido, João Alves, José Martins de Goes 

 José Tavares e Euclydes de Avila Freire.  

340 Reconhecendo o Senhor presidente o nu 

 mero legal, declarou  aberta a sessão. Lida  

 em seguida á acta da sessão anterior 

 foi approvada sem discussão. Estando  

[fl. 6] 
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 a hora adiantada e nada havendo á 

345 tractar-se levantou o Senhor presidente 

 á sessão de que para constar eu secreta 

 rio José Genesio Baptista de Goes, louvrei á 

 presente acta. 

                  Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

350                 José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

                 João Alves do Nascimento 

                 José Martins de Goes 

 

                  Acta 10a da sessão 

                  ordinaria do Concelho Municipal 

355                  de Itabaianinha, em 14 de Janeiro de  

                  1905, sob a presidencia do Senhor  Capitão Fontes 

 A hora regimental presente os Senhores Concelheiros 

 Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel Candido, 

 João Alves, Jose Tavares de Freitas, José Mar 

360 tins de Goes, Euclides de Avila Freire, Reco 

 nhecendo o Senhor Presidente, ser o numero le 

 gal declarou aberta a sessão. Lida em 

 seguida á acta da sessão anterior, foi 

  approvada sem discussão. Estando á hora 

365 adiantada e nada havendo á tratar-se 

 encerrou o Senhor Presidente á sessão. E pa 

 ra constar eu Secretario José Genesio Bap 

 tista de Goes lavrei a presente acta que  

 todos assynão 

370           Joaquim Martins de Goes Fontes Presidente 

           José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

[fl. 6v] 
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                                                                                JGBGoes 

                                                          Acta da  

 primeira sessão 

 extraordinaria do Conselho 

375   Municipal da Villa de Ita 

 baianinha. 

 Aos seis dias do mez de Maio de mil 

 novecentos e cinco, ao meio dia, na sa 

 la do Conselho Municipal d’esta Vil 

380 la, sob a presidencia do Senhor Capitão Jo- 

 aquim Martins de Goes Fontes, com 

 migo José Genesio Baptista de Goes,  

 Secretario a seu cargo, comparecerão os 

 Senhores Conselheiros João Alves do Nasci 

385 Mento, José Tavares de Freitas, Mano- 

 el Candido de Sousa, José Martins de Goes 

 e Euclides de Avila Freire. Havendo  

 numero legal. Senhor presidente abriu á ses- 

 são e disse que o fim da reunião era 

390 tractar de fazer uma manifestação 

 de regosijo ao Doutor João Maynard, dig 

 no Juiz Municipal este termo, pe 

 la sua acertada nomeação para o  

 cargo de Chefe de Policia do Estado; que 

395 interpetrando os sentimentos dos mu 

 nicipes de Itabayaninha, dava para 

 bens ao mesmo Doutor Maynard e ao mes 

 mo tempo sentia de coração sua au- 

 sencia, por que lhe parecia ser um 

400 vacuo imprehenchivel; que o Doutor May  

 nard, quer como Juiz, quer como ci   

 dadão, quer como amigo, era corretissimo, 

 que finalmente convidava á todos que os 

 Senhores Conselheiros para irem em com 

[fl. 7] 
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405 missão dar lhe as sinceras felicita 

 cões pela feliz escolha que acaba de  

 fazer o patriótico Governo de nosso Es 

 tado. O que posto em votação foi de  

 lirantemente approvado. Nada mais  

410 havendo encerrou Senhor presidente á  

 presente sesão, mandando que todo o  

 recebido fosse lavrado na acta a que 

 de lhe tornou uma copia para ser en- 

 tregue ao destinado juiz Doutor João May 

410 nard. Depois de lida e achar confor- 

 me assyna o Senhor presidente com os 

 demais conselheiros e eu José Genesio 

 Baptista de Goes secretario Conselheiro 

 que á escrevi. 

415            Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                    José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

            João Alves do Nascimento 

 

 

            José Martins de Goes   

[fl. 7v] 
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 Acta da eleição                 J.G.BGoes 

420   das mesas eleitoraes 

 das tres secções d’este Munici 

 pio para á eleição de Intenden 

 te e membros Conselho Muni 

 cipal em 1° de Setembro de 1905. 

425 Aos vinte e dois do mes de Agosto de mil nove 

 centos e cinco, n’esta Villa de Itabaianinha, mu- 

 nicipio do mesmo nome, Commarca do Rio- 

 Real, do Estados de Sergipe, as dose horas do dia 

 reunidos na casa do Concelho Municipal, 

430 Joaquim Martins de Goes Fontes, como Presiden 

 te, José Genesio Baptista de Goes, João Alves do 

 Nascimento, José Martins de Goes, e Euchides [sic] de 

 Avila Freire, como Conselheiros, e os immedi- 

 actos com votos Francisco Monteiro de Carvalho, 

435 Porphirio Messias Victal, Alcidio Biserra 

 Monteiro, Sesenando Soledade de Souza e Eles- 

 bão Monteiro de Carvalh; deixando de compare 

 cer os Conselheiros Manoel Candido de Sousa 

 e José Tavares de Freitas, e os immediatos Sal 

440 vador de Avila Freitas, e Trajano José de Carva 

 lho, todos anteriormente convocados. 

 O Presidente declarou aberta a sessão especi 

 almente convocada no dia 12 do corrente mez, pa- 

 ra á eleição das mesas das tres secções eleito- 

445 raes em que está devidido este Município,  

 as quaes tem de receber as cedulas e proce 

 der a apuração dos votos e mais trabalhos  

 inherentes ao processo eleitoral no dia No de 

 Setembro do corrente anno para Intendente  

450 e membros do conselho Municipal, tudo de ac  

 cordo com a convocação feita por edital e 
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 cartas officiaes aos referidos membros do 

 Concelho e seus imediatos em votos. 

 Procedendo-se em seguida a eleição da me 

455 sas eleitores foi este o resultado da apura 

 ção das cedulas que estão abertas e assig 

 nadas: Para membros da mesa da 1° secção 

 eleitoral que tem de funccionar na casa do  

 Conselho Municipal: Joaquim Martins de  

460 Goes Fontes, com 9 votos; José Genesio Baptista 

 de Goes, com 8 votos; Francisco Monteiro de Car- 

 valho, com 7 votos; Elpidio Baptista de Sousa,  

 com 6 votos; José Martins de Goes, com 5 votos; 

 Sesenando Soledade de Sousa, com 4 votos;  

465 Zacharias de Souza Silveira, com 3 votos; 

 Antonio Francisco do Nascimento com 2 votos; 

 pelo que forão eleitos membros effectivos, o 1° 

 2°, 3°, 5° e 6°, á saber: Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, José Genesio Baptista de Goes, Francis 

470 co Monteiro de Carvalho, José Martins de Goes, 

 e Sesinando Soledade de Sousa, e supplentes  

 o 4°, 7° e 8° votados, á saber: Elsidio Baptista  

 de Sousa, Zacharias de Souza Silveira, e Ante [sic] 

 nio Francisco do Nascimento. 

475 Para a mesa da segunda secção eleitoral que  

 tem de funccionado na casa do cidadão 

 Manoel Candido de Sousa, feita á eleição 

 da mesma forma, deu o seguinto [sic] resulta 

 do: Manoel Candido de Sousa, com 9 votos 

480 Henrique Franklim de Carvalho com 8 votos, 

 Elesbão Monteiro de Carvalho, com 7 votos, Ar 

 thur Esteves Lima, com 6 votos; João Alves   

 do Nascimento, com 5 votos; Juvenal José 

 de Sousa, com 4 votos; Alcidio [ilegivel] 
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485 Monteiro , com 3 votos; Manoel Va       J.G.B.Goes 

 letim de Sousa, com 2 votos, pelo 

 que forão declarados membros effectivos 

 o 1°, 2°, 3°, 5° e 6° a saber: Manoel Candido de  

 Sousa, Henrique Franklim de Carvalho, Eles- 

490 bão Monteiro de Carvalho, João Alves do Nas - 

 cimento e Juvenal José de Sousa, e supple- 

 tes, [sic] o 4° 7° e 8° a saber: Arthur esteves Lima,  

 Alcidio Biserra Monteiro, e Manoel Va- 

 lentim de Sousa. Para mesa da 3° sec- 

495 ção eleitoral que tem de funccionado no Po- 

 voado do Gerú, no edificio da sala Publi 

 ca, deu o seguinte resultado: José Rodrigues 

 dos Santos Cotias, 9 votos; Porphirio Messias 

 Victal com  8 votos; Antonio Alves da Luz 

500 com 7 votos, Pedro Messias Xavier com 

 6 votos, Bento Francisco dos Santos, com 5 vo- 

 tos, Manoel José de Santa Anna, com 4 votos 

 João Nasciso de Araújo com 3 votos, Manoel 

 Rodrigues dos Santos Cotias com 2 votos, pelo 

505 que forão declarados membros efectivos o 1°, 2°, 

 3°, 5°, e 6° á saber: José Rodrigues dos Santos 

 Cotias, Porphirio Messias Victal, Antonio  

 Alves da Luz, Bento Francisco dos Santos e  

 Manoel José de Santa Anna, e supplentes 

510 o 4°, 7° e 8° á saber: Pedro Messias Xa 

 vier, João Narciso de Araújo e Manoel 

 Rodrigues dos Santos Cotias. Terminado o  

 trabalho da eleição das mesas, o presidente  

 mandou publicar por edital o resultado  

515 fasendo-se as commemorações aos mesários 

 eleitos, tanto effectivos como suplentes pa 

 ra se reunirem no dia 1° de Setembro proxi 
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 proximo vindouro as 9 horas da manhã nos 

 edificios já designados para o funcciona 

520 mento das mesas  das respectivas secções. 

 E nada mais havendo á tractar, eu José Ge 

 nesio Baptista de Goes, Conselheiro servindo 

 de Secretario, escrevi  a presente acta, que  

 vai assignada pelo Presidente, membros do 

525 Conselho e emmediatos em votos. 

                   Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                   José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

                    João Alves do Nascimento 

                   Sezinando Soledade de Souza  

530                  Francisco Martins de Carvalho 

              Elesbão Monteiro de Carvalho 

          José Martins de Goes  

 

 

  Acta da apuração da eleição  

 Municipal procedida no municipi 

535 o de Itabaianinha em 1° de setembro de  

 1905, para Intendente e Conselheiros mu 

 nicipaes. 

 Aos vinte e um dia do mez de Setembro 

 de 1905, nesta Villa de Itabaianinha, Comar 

540 ca de Rio Real, do Estado de Sergipe, na sal 

 la do Conselho municipal, as onze horas do dia, 

 presentes o Doutor João Maynard, Juiz Mu 

 nicipal, como Presidente, os Conselheiros Jo 

 aquim Martins de Goes Fontes, João Aves do 

 Nascimento, José Tavares de Freitas, Euclides  

545 d’Avila Freire e os comadantes Francisco 

 Martins de Carvalho, Alcides Biserra Mon   

 teiro e Elesbão Monteiro de Carvalho, servin 
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 do de secretário eu Francisco Martins              J.G.B.Goes 

 de Carvalho, o Presidente declarou aberta a ses 

550 são e disse que ia proceder a apuração das 

 eleições feitas neste Municipio no dia 1° do 

 corrente para Intendente e Conselheiros muni 

 cipaes, tendo recebido trez authenticos , sen 

 do: duas da primeira e segunda sessão deste  

555 primeiro Districto e uma da terceira sessão do 

 segundo Districto do Gerú, competentemente  

 fechadas, as quais forão abertas. 

 Em seguida, tendo sido designado mesário 

 João Alves do Nascimento para faser sua 

560 leitura, o Presidente devedio pelos outros me 

 sarios, em ordem alphabetica,  os nomes dos  

 cidadãos votados. 

     Passando-se a somar em voz alta a medida 

 que erão sido lidos, deu o seguinte resultado: 

565 Para Intendente municipal, Tenente Coronel 

 Agrario de Souza, com cento e oitenta e oito 

 votos; Arthur Esteves Lima, com trinta e  

 tres votos. 

     Para Conselheiros municipaes Joaquim 

570 Martins de Goes Fontes, com cento  quarenta e 

 sete votos, José Genesio Baptista de Goes, com  

 cento quarenta e tres votos, Joao Alves do Nas 

 cimento, com cento trinta e sete votos, Ma 

 noel Candido de Souza, com cento trinta e qua 

575 tro votos, Euchlides de Avila Freire, com cen 

 to e vinte sete votos, José Martins de Goes, com 

 cento e vinte votos, José Favares [sic] de Freitas, com 

 cento e trese votos, Francisco Monteiro de 

 Carvalho, com quarenta e dois votos, Por- 

580 phirio Messias Vital com trinta e qua 
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 tro votos, Sezinando Solidade de Souza, com trin 

 ta votos Alcides Biserra Martins, com vin 

 te e cinco, Elpidio Baptista de Souza, com 

 vinte e um votos, Elesbão Martins de Carva 

585 lho, com dezesete votos, Antonio Francis 

 co do Nascimento, com dose votos e Terencio  

 de Sirqueira Santos, com trez votos. 

  Terminados a apuração e como nada 

 Mais houvesse a tractar, mandou o Presiden 

590 te faser publico o resultado, cuja acta foi li 

 da e tirar copias necessarias para serem  

 remethidas, uma ao Presidente do Estado, u 

 ma ao Presidente do Conselho municipal 

 e uma a cada um dos eleitos para servir de 

595 diploma; depois do que foi apurada e assig 

 nada a presente acta, eu Francisco Montei 

 ro de Carvalho, Secretario da Junta apurado 

 ra a fiz e escrevi 

  João Maynard   Presidente 

600         Francisco Martins de Carvalho -   Secretario 

        Joaquim Martins de Goes Fontes -   

        Elesbão Monteiro de Carvalho 

       João Alves do Nascimento  
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 Acta da posse dos                         J.G.BGoes 

605 Concelheiros Municipaes e  

 do Intendente d’esta Villa de Ita 

 bayaninha, eleitos para o biennio de 

 mil novecentos e seis á mil novecen 

 tos e sete. 

 

610 Ao primeiro dia do mez de  

 Janeiro de mil novecentos e seis, na 

 sala do Concelho Municipal d’es 

 ta Villa de Itabayaninha Comar 

 ca do Rio Real do Estado de Sergipe, 

615 presentes os Senhores Concelheiros diplo 

 mados e eleitos no dia primeiro de Se 

 tembro do anno proximo findo, para o  

 biennio de mil novecentos e seis á mil no- 

 vecentos e sete, Capitão Joaquim Martins 

620 de Goes, Fontes, Tenente José Genesio Bap 

 tista de Goes  Coronel Manoel Candido 

 de Souza, Capitão José Martins de Goes, 

 Capitão João Alves do Nascimento, Capi 

 tão José Tavares de Freitas e Tenente Eu 

625 clidesde Avila Freire, occupando o lu 

 gar de Presidente provisorio o primeiro co 

 mo mais velho, servindo de secretario tão- 

 bem provisorio o segundo Concelheiro pa- 

 ra tomarem posse comforme forão con 

630 vidados e pondo-se todos de pé, foi pelo 

 Presidente provisorio Capitão Joaquim 

 Martins de Goes Fontes, prestar o seguinte 

 compromisão: promette cumprir a cons 

 tituição, á lei organica e as emmendas 

635 do Concelho deste Municipio, desempe 

[fl. 11] 



67 
 

 

 

 

 

[fl. 11v] 

 



68 
 

 

 

 nhar os deveres do cargo de que sou re 

 vertidos: em seguida cada Concelheiro pro 

 ferio a formula: assim o prometto enclu 

 sive eu secretario provisorio, á medida 

640 que o nome de cada um era proferido 

 por mim Secretario. Assim empossados  

 o novo Concelho , procedeu-se á eleição, por 

 escrutínio secreto e pluralidade de votos pa- 

 ra Presidente e Secretario effectivo do corren- 

645 te anno, cujo resultado foi o seguinte: Para 

 Presidente, Capitão Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, com cinco votos, e Coronel Manoel 

 Candido de Souza com dois votos. Para Se- 

 cretario, Tenente José Genesio Baptista de Goes 

650 com cinco votos e o Capitão João Alves 

 do Nascimento com dois votos. Em acto 

 continuo o Presidente proclamou Presi 

 dente effectivo o Capitão Joaquim Martins  

 de Goes Fontes e Secretario o Tenente José 

655 Genesio Baptista de Goes, os quaes occupa- 

 rão logo os respectivos lugares e entrarão 

 em exercício . Achando-se na Sala 

 emmediata os Senhor [sic] Intendente 

 Tenente Coronel Agrario Mendes Sou 

660 sa, foi elle introdusido no recinto da Sala 

 com as formalidades de estilo e o Senhor  

 Presidente do Concelho lhe recebeu o compro- 

 misso de que lavrou-se o termo no livro 

 especial. Em seguida designou o Senhor 

665 Presidente o dia de amanha e seguintes 

 para os trabalhos das secções ordinarias 

 deste anno e convidou aos Senhores Conce-  

 lheiros a comparecerem as horas regimen- 

[fl. 11v] 

 

 

 



69 
 

 

 

[fl. 12] 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

                                                                                                   12 

 taes. Como nada mais houves-                      J.G.BGoes 

670 se a tratar, lavrei eu Secretario 

 José Genesio Baptista de Goes, a presen- 

 te acta que depois de lida, vai por 

 todos assignada. 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

675                 José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

                 João Alves do Nascimento 

                 José Martins de Goes. 

                 José Tavares Freitas 

 

 

                                        Agrario Mendes de Sousa 

 

 

 

680  Acta 1a da sessão  

  ordinaria do Concelho 

  Municipal de Itabaiani 

  nha em dois de Janeiro de 

  mil novecentos e seis. 

685  Presidencia do senhor Capitão Fontes 

 A hora regimental presentes os senhores 

 Concelheiros Capitão Joaquim Martins de Goes  

 Fontes, José Genesio Baptista de Goes, Ca 

 pitão João Alves do Nascimeto, Ca  

690 pitão José Tavares de Freitas, Capitão 

 José Martins de Goes, Tenente Eucly- 

 des de Avila Freire e Coronel Ma- 

 noel Candido de Souza; Havendo nu 

 mero legal o senhor Presidente decla 

695 rou aberta a sessão e disse que ia 
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 proceder-se as eleições das commissões 

 permanentes para o corrente anno de 

 mil novecentos e seis as quais ficarão 

 compostas da forma seguinte: 

700 Industria, Viação e obras publicas: 

 Manoel Candido de Sousa quatro votos 

 João Alves do Nascimento quatro votos 

 Euclides de Avila Freire quatro voto. Ob- 

 tendo José Martins, José Genesio e José Tavares 

710 tres votos cada um. 

  Finanças e Contas 

 José Tavares com quatro votos 

 Euclides de Avila com quatro votos 

 João Alves do Nascimento com 4 votos 

715 Higienne, Instrucção e Assistencia Publica 

 José Tavares, com quatro votos 

 Manoel Candido com 4 votos 

 José Martins com quatro votos, obtendo 

 José Genesio, João Alves e Euclides de Avila 

720 trez votos cada um. Em seguida o senhor 

 Presidente proclamou o resultado desta elei 

 ção e disse que ia se tomar as contas do 

 Senhor Intendente Municipal cidadão Hen- 

 rique Franklin de Carvalho, e achando-se 

725 sobre a Mesa o seu relatorio e um balance- 

 te da receita e despesa correspondente 

 ao exercicio proximo findo, mandou o Se 

 nhor Presidente os referidos documentos a com 

 missão de contas e finanças para dar o seu 

730 parecer o qual ficou composta dos Senhores 

 concelheiros José Tavares, Euclydes de Avila, 

 e João Alves. Estando á Hora adiantada o 

 Senhor Presidente levantou a sessão, ficando 
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 os trabalhos adiados para o dia ama         J.G.BGoes 

735 nhã, do que para constar eu José Genesio Bap- 

 tista de Goes, secretario, lavrei esta acta, que  

 depois de lida, foi aprovada e por todos assig- 

 nada. 

           Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

740          José Genesio Baptista de Goes   Secretario 

          Jose Martins de Goes   

 

 

   Segunda acta da pri 

   meira sessão ordinária do Con 

   celho Municipal de Itabayaninha 

   em tres de Janeiro de 1906. 

745  Presidencia do Senhor Capitão Fontes 

 A hora regimental presentes os senhores concelheiros  

 Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel Candido, José 

 Tavares, João Alves, José Martins e Euclides de 

 Avila Havendo numero legal foi aberta á 

750 sessão. Lida a acta da sessão anterior, foi 

 aprovada.  

                                                   Expediente 

 A commissão de contas e Finanças, apresentou-se o 

 parecer acerca da tomada de contas do Senhor 

755 Intendente Municipal, cidadão Henrique Franklin 

 de Carvalho, correspondente ao exercício de 1905   

  proximo findo, oppinando para que fossem ascei 

 tas e julgadas boas, o que posto em discussão e não ha- 

 vendo quem pedisse a palavra o Senhor Presidente 

760 poz á votos e forão unanemente aprovados. Estando  
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 adiantada a hora, o Senhor Presidente levantou 

 a sessão, do que para constar, eu José Genesio 

 Baptista de Goes, secretario lavrei esta acta. 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes 

765                 José Genesio Baptista de Goes 

                 José Martins de Goes 

 

 

 

 

               Terceira acta da primei 

               ra sessão ordinaria do Concelho Muni- 

              cipal de Itabaianinha, em quatro de Janei 

770              ro de 1906. 

                  Presidencia do Senhor Capitão Fontes 

                                           Expediente, não  

                                            houve. 

 A hora regimental presentes os senhores Conce- 

775 lheiros, Joaquim Fontes, José Genesio, Manoel 

 Candido, José Tavares, João Alves, José Mar- 

 tins e Euclides de Avila.  [sic] havendo numero le- 

 gal, foi aberta a sessão. Lida e approva- 

 da a acta da sessão anterior foi por todos 

780 assynada. Nada havendo a tractar e estando  

 a hora adiantada, o Senr’ Presidente levantou á 

 sessão, do que para constar, eu José Genesio Bap 

 tista de Goes, Secretario lavrei a presente acta. 

              Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

785 José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

             Jose Marins de Goes 
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   Acta da reu                             J.G.BGoes 

   nião co Concelho Municipal 

   da Villa de Itabayaninha. 

 Aos cinco dias do mez de janeiro de mil nove 

790 centos e seis as 11 horas da manhã no edifi 

 cio da Intendencia Municipal desta Villa de  

 Itabayaninha, séde da Comarca de Rio- Real 

 do Estado de Sergipe, sob a Presidencia do Senhor 

 Capitão Joaquim Martins de Goes Fontes, com- 

795 migo Secretario do Concelho Municipal, abai 

 xo nomeado e os Senhores Concelheiros Conce- 

 lheiros [sic]João  Alves do Nascimento, Manoel Can 

 dido de Sousa Euclides de Avila Freire, José 

 Martins de Goes e José Tavares de Freitas e se- 

800 os immediatos em votos, Francisco Mon- 

 tins de Carvalho, Porphirio Messias Victal 

 e Alcides Beserra Martin, havendo nume 

 ro legal o Senhor Presidente abriu a sessão 

 e communicou que o fim da reunião éra tratar 

805 se  da eleição de trez membros effectivos e tres sup- 

 plentes, que tem de fazer parte da comissão 

 de recisão do alistamento eleitoral deste Municipio, 

 exerci do disposto no § 1° do art. 41 do Decreto n° 5391 

 de 12 de desembro de 1904. O senhor Presidente de  

810 classe que ia se proceder a eleição votando 

 cada um dos Concelheiros um cidadão dando o se 

 guinte resultado: Emiliano José dos Santos 3- 

 votos; Sesenando Soledade de Sousa, 2 votos; Hen- 

 rique Franklin de Carvalho, 2 votos; Elesbão Mon- 

815 teiro de Carvalho, 1 voto; Elpidio Baptista de Sousa, 

 1 voto e Arthur Esteves Lima, 1 voto. O Senhor  

 Presidente proclamou membros effectivos os trez 

 mais votados e seos suplentes, digo e seus refec 
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 tivos supplentes, os immediatos em votos. Declarou 

820 mais o Senhor Presidente, que ia officiar ao Presi 

 dente da Commissão do alistamento eleitoral com- 

 memorando-lhe o resultado Gerou eleição; bem 

 como que ia officiar ao Presidente da Junta de  

 balanço na Capital sobre o mesmo assumpto; e que 

825 os fara scientes aos cidadãos eleitos. Nada mais ha- 

 vendo o senhor Presidente encerrou a presente ses- 

 são. Depois de lida e achar comforme, assignarão 

 o Senhor Presidente e os demais Concelheiros Muni- 

 cipaes. Eu José Genesio Baptista de Goes, Concelheiro 

830 Municipal e Secretario do mesmo Concelho 

 assigno-a também.  

 Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

 José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

 Jose Martins de Goes 

 

 

 

 

835   Acta da secção extraordinaria  

    de 12 de Novembro de 1906. 

   sobre a Presidencia do Capitão Fontes 

 Aos 12 dias do mez de Novembro de mil novecen- 

840 tos e seis, as duas horas da tarde, nesta Villa      

 de Itabaianinha sede da Comarca do Rio Real reunirão-se 

 em secção extraordinaria O [sic] senhores Concelhei = 

 ros, Capitão José Martins de Goes, Capitão João  

 Alves do Nascimento, Capitão José Tavares de 

845 Freitas e tenente Euclides de Avila Freire, 

 sobre [sic]a Presidencia do Capitão Joaquim Mar- 
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 Martins de Goes Fontes, o qual           J.G.BGoes 

 reconhecendo ser o numero legal, declarou 

 aberta a secção.              Tomando a palavra 

850 o Presidente do Concelho o Capitão Joaquim 

 Fontes disse que o ffim [sic] da presente Secção 

 era dar á saber aos Senhores Concêlheiros 

 e seos municipes á lamentavel noticia 

 assas doloroza e terrivel do barbaro assas= 

855 sinato, na Capital Federal , do eminente  

 grande homem do Estado Monsenhor Olympio 

 de Sousa Campos Senador da Republica e  

 que se manifestasse a grande dor e pezar 

 de que todos se acharão=se possuidos por 

860 tão inniquá barbaridade, do que para cons= 

 tar lavrou=se a presente acta que vaia assi= 

 gnada por todos os membros, ficando á meza  

 incumbida de dirigir telegramas de Condolen= 

 cias ao Exelentíssimo Senhor Desembargador Guilher= 

865 me de Sousa Campos, actual Presidente de  

 Sergipe e aos Exelentíssimos Presidentes do Senado 

 Federal e da Camara dos Deputados da  

 Capital da Republica. 

            Joaquim Martins de Goes Fontes.  Presidente 

870            João Alves do Nascimento   Secretario 

            José Martins de Goes 
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                                                          Acta da sessão  

   extraordinaria do dia  

   11 de Desembro de 1906 em 

875   commemoração ao tri 

   gesimo dia do passa 

   mento de Monsenhor O- 

   lympio de Sousa Campos         

880 Aos onze dias do Mez de Desembro de 1906. 

 as 14 horas do dia, n’esta Villa de Itabai- 

 aninha Commarca do Rio Real, reunirão 

 se em sessão extraordinaria anteriormen- 

 te convocados os Senhores  Conselheiros 

885 Coronel Manoel Candido de Sousa. 

 Major José Genesio Baptista de Goes 

 Capitão João Alves do Nascimento 

 Capitão José Tavares de Freitas e Te 

 nente Euclides de Avila Freire, sob a 

890 presidencia do Capitão Joaquim Mar- 

 tins de Goes Fontes, o qual reconhecen- 

 do ser o numero legal, declarou aberta a  

 sessão. Tomando a palavra o Senhor pre 

 sidente do Concelho Capitão Joaquim Fontes, depo- 

895 is de solicitar a respectiva venia, disse que 

 o fim da presente sessão era faser  sciente  

 aos Senhor Conselheiros , e aos seos munici 

 pes que completa-se hoje o trigesimo dia 

 do passamento induvidavel  do benemerito 

900 cidadão Monsenhor Olympio de Sousa 

 Campos Egregio Senador Federal bar- 

 bara e cruelmente assassinado no  

 dia 9 de Novembro ultimo, na capital  

  da Republica, e que deste modo conscio dos 

905 sentimentos e equidade e patriotismo 
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 dos Senhores Conselheiros represen-        J.G.BGoes 

 tantes diretos do Municipio, competia-lhe 

 á bem da memoria do Ilustre sergipano 

 mas só relembras á todos o infeliz suci 

910 so que cubrio de lucto e de dor a pa 

 tria Sergipana, como tambem convidol 

 para assistirem com todo devotamento 

 á commemoração comica que n’esta 

 hora se realisa na praça Municiapal 

915 como homenagem devida ao valor ao 

 grandemente e aos seus serviços pres- 

 tados os engrandecimento do seu Esta- 

 do natal. Declarou-se ainda mais o 

 Senhor Presidente que conforme anotas 

920 sação que tem dos Senhores Concelheiros 

 em sessão anterior, telegraphada ao 

 Excellentissimo Desembargador Doutor Gui 

 lherme de Sousa Campos,  Presidente de Ser 

 gipe, aos Excellentissimos Presidente do Sena- 

925 do Federal  e da Cammara dos Deputados, 

 apresentando-lhes os seus sentimentos de  

 pesar pelo nefausto acontecimento da 

 morte inexperada do mais elogiado Sergipano 

 Em seguida o Senhor Presidente leu um offi 

930 cio digido á este conselho, pelos cidadãos  

 Alympio Fontes no geral declarou aquele 

 mesmo cidadão que officia no Mu 

 nicipio de Itabaianinha do qual era feito 

 o retrato de Monsenhor Olympio de Sousa 

935 Campos, como prova de affecto de sua 

 votade a memoria do vas[ilegível] B[ilegível] 

 ro seu padrinho e amigo idolatrado. 

 Submettido o seguido officio a aprovação 
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 da casa foi este, acceito por unanimidade de 

940 por proposta do Conselheiro Major José Genesio Baptista de Goes  

 votos, ficando deliberado que se agradeces- 

 se as offertante tão expontaneo quão sen- 

 ciso testemunho de sevismo, devendo ser 

 o referido retracto inaugurado nas sala das  

945 sessões deste Concelho. Terminando o senhor 

 presidente declarou em linguagem commo- 

 vida que Itabayaninha não se poderia con- 

 servar  muda diante de tão doloroso quão 

 profundo momento em que todos sergipanos  

950 Livres e independentes se achavão constris 

 dos e lamnetavão do interno d’alma 

 a perda irreparavel do grande Martir; 

 victimado pela crueldade de criminosos 

 assassinos, vendo-se portanto que a 

955 presente sessão é a mais nítida e fi 

 el  expressão do que acaba de diser. 

 Deu em seguida o senhor Presidente á palavra  

 ao orador official da casa cidadão Alypio  

 Telles de Meneses a qual em belíssima des- 

960 cissão arrebatados de imagens e conceitos 

 altyssimos desempenhou-se do seu nobre 

 litante mandato com toda galhardia e 

 perfeição. Terminando o luminoso dia 

 [ilegível] os cidadãos Antonio Izaias Coelho  

965 que muito agradou a todos mandou o Senhor 

 Presidente encerrar a presente acta, que sendo 

 lida e approvada sem o mesmo Senhor Presiden- 

 te pos finda a sessão ufanando-se como o  

                  concelho Municipal e o povo Itabaianense 

970 por ter assistido as tão solemne  commemo- 

 ração sivica em homenagem a memoria 

 do grande Estadista sergipano Monsenhor  
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               Olympio de Sousa Campos                                      J.G.BGoes        

          Joaquim Martins de Goes Fontes Presidente 

975         José Genesio Baptista de Goes  Secretario 

         João Alves do Nascimento. 

         José Martins de Goes 

         Manoel Candido de Sousa 

         Jose Tavarez de Freitas 

 

980                    Porphirio Messias Vital 

        Antidio Dantas Portatil 

        Jose Martins Fontes Filho 

       Alfredo José Alves de Sousa  

       Antonio Alves da Cruz  

985       David Francisco de Oliveira 

       Francisco Barreto do Rosario 

       Luiz de Souza Carvalho 

       José Rodrigues da Silveira [?] 

       José Martins Fontes 

990       Antônio José dos Reis Vianna 

       Domingos de Sousa Freitas 

       João Martins de Santa Anna Fontes 

 Francisco Dionisio Suares 

       João Alves de Oliveira 

995       D. José Vicente de Souza Neto 

       Luiz Antonio da Costa Mello 

       Agrario Mendes de Souza 

       Alipio Menezes 

                           Padre Virgilio do Rosario Montalvão 

1000       Antonio Isaias Coelho 

       Eutynio Esteves Lima 

       Emiliano José dos Santos 

       Elesbão Monteiro de Carvalho 

       Joaquim Monteiro de Carvalho 

[fl. 17] 

 



91 
 

 

[fl.17v] 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

1005 Sizenando Soledade de Sousa  

 Zacarias Silveira 

 João Cardoso Simoes 

 José Simoes do Nascimento 

 Pharmaco José Zacharias de Sousa Freire 

1010 Jose Vicente da Silva 

 Ernesto José de Oliveira 

 Antonio d’Araujo e Silva 

 Francisco Martins de Carvalho 

 Luiz Ferreira da Silva 

1015 José Baptista de Alencar 

 Ramiro Iris  Limeira 

 Antonio Francisco do Nascimento 

 José Izidorio da Conceição 

 Othão Silveira Goes 

1020 José Freire do Carmo 

 José Carvalho Lima 

 José Antônio S. Alenca 

 Apolonio Pacheco de Goes 

 José Antônio de Souza 

1025 Elpidio Baptista de Sousa 

 João Marculino de Carvalho 

 Sergio Vidal dos Santos 

 Pedro Matins de Goes 

 Manoel Missias Monteiro 

1030 Henrique Franklim de Carvalho 

 Juvenal José de Sousa 

 Ernesto José de Sousa 
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  Acta da eleição                         J.G.B.Goes 

  para Presidente e Secre 

1035  tario d’este Concelho Munici 

  pal para o corrente anno de 1907 

 

 Ao primeiro dia do mês de Janeiro de mil 

 novecentos e sete, as 12horas do dia, na sa- 

 la do Concelho Municipal d’esta Villa de  

1040 Itabaianinha, do Estado de Sergipe, presen- 

 tes os Concelheiros Capitão Joaquim Martins 

 de Goes Fontes, José Genesio Baptista de Goes, 

 João Alves do Nascimento, José Martins 

 de Goes, Manoel Candido de Sousa, José Ta 

1045 vares Freitas e Euclides de Avila Freire, 

 sob a presidencia do primeiro. Havendo nu 

 mero legal, foi aberta a sessão e declarou 

 o Senhor Presidente que ia se proceder  a 

 eleição a pluralidade de votos para Presi 

1050 dente e Secretario deste Concelho no corrente 

 anno. Effectuada a votação, deu o seguin 

 te resultado: Para Presidente, capitão Joa 

 quim Martins de Goes Fontes, com cinco vo- 

 tos , Manoel Candido de Sousa, com dois votos. 

1055 Para Secretario, José Genesio Baptista de Goes 

 com seis votos, João Alves do Nascimento 

 com um voto, Em seguida o presidente 

 proclamou presidente effectivo e reeleito 

 para o corrente anno o cidadão Capitão 

1060 Joaquim Martins de Goes Fontes e Secreta 

 rio reeleito para o corrente anno, José 

 Genesio Baptista de Góes, os quaes occupa 

 ram os respectivos lugares e entrarão em ex 

 ercicio, mandando o Senhor presidente 
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1065 que se fizesse as necessarias communicações. 

 Estando adiantada a hora, o Senhor presi 

 dente levantou a sessão do que para cons- 

 tar, eu José Genesio Baptista de Goes, Secreta 

 rio escrevi a presente acta que vai por  

1070 todos assynada.    

                                Joaquim Martins de Goes Fontes Presidente 

                                José Genesio Baptista deGoes  Secretario 

             Jose Martins de Goes 
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           Acta da inauguração do retrato de    J.G.B.Goes 

1075 Monsenhor Olympio de Sousa Campos, offerecido por 

 Olympio de Carvalho Fontes, em homenagem ao Munici- 

 pio de Itabaianinha. 

 Aos 2 dias do mez de Novembro de 1907 as 10 horas da 

 manhã nesta Villa de Itabaianinha sede da Comarca do 

1080 Rio Real, do Estado de Sergipe, na casa do Concelho 

 Municipal, reunirão-se os membros do mesmo Concelho 

 Capitão  Joaquim Martins de Goes Fontes, João Alves do 

 Nascimento, José Martins de Goes, José Tavares de Freitas, 

 Manoel Candido de Sousa e Euclides de Avila Freire, fal= 

1085 tando por ter falecido José Genesio Baptista de Góes, 

 Capitão Joaquim Martins de Goes Fontes, occupando a cadei- 

 ra de Presidente declarou aberta a secção e convidou 

 para servir de Secretario em substituição ao Senhor José Gene- 

 sio, o Senhor Concelheiro João Alves do Nascimento. 

1090 Expõe o Senhor  Presidente que essa sessão tinha por fim 

 inaugurar hoje no salão nobre deste Concelho, o retrato 

 em fonte grande do nosso benemerito e inesquecivel patricio 

 Monsenhor Olympio de Sousa Campos, offerecido por Olympio 

 de Cravalho Fontes, afilhado e amigo do ilustre morto, 

1095 em homenagem ao Municipio de Itabaianinha, berço de ambos 

 idolatrado. Foi unanimente com muito louvor aprovado e 

 aceita a offerta, sendo imediatamente inaugurado o dito 

 retrato presente muitas pessoas grado desta locali- 

 dade, em cuja occazião deliberou o Concelho que 

1100 se officiasse ao Senhor Olympio Fontes, agradecendo em 

 nome dos Munícipes tão grande quão voluntaria  

 offerta. Pedindo e obtendo a palavra o Senhor Concelheiro 

 José Martins de Goes propos que nesta occasião,digo   

 nesta acta se consagrasse em voto de profundo pezar 

1105 pelo prematuro fallecimento do nosso bom amigo 

 e Companheiro Capitão José Genesio Baptista de Goes 
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 acontecido no dia 4 do corrente mez, o que posto  

 a votos, foi unanimente aceito e aprovado. 

 Nada mais havendo a tractar foi encerrada a secção. 

1110 Para constar eu João Alves do Nascimento, Concelheiro 

 servindo de Secretario escrevi esta acta que lida e a 

 provada e em seguida assignada. 

  Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

  João Alves do Nascimento.   Secretario 

1115  Manoel Candido de Sousa 

  José Martins de Goes 

  José Tavares de Freitas 
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                                Acta da 1° secção ordinária            J.G.B.Goes 

      do Concelho Municipal da Villa de Itabaianinha 

1120    sobre a Presidência do Senhor Joaquim Fontes. 

 Aos vinte e seis dias do mez de Desembro de mil nove   

 centos e sete, as 11 horas do dia presente os Senhores 

 concelheiros Joaquim Martins de Goes Fontes, João 

1125 Alves do Nascimento, Manoel Candido de Sousa, José  

 Martins de Goes e José Tavares de Freitas, faltando com 

 cauza justificada o Senhor Euclides de Avila Freire, 

 o Senhor Presidente reconhendo haver numero legal 

 declarou aberta secção. Em seguida deu para 

1130 ordem do dia um [no1] projecto que se achava sobre a meza, 

 criando a verba de ceiscentos mil reis para a estatua 

 do benemerito Cidadão Monsenhor Olympio de Sousa 

 Campos que os Sergipanos de patriotismo, pretendem 

 collocar na Capital do Estado, cujo projecto finda 

1135 a sua leitura e não havendo quem pedisse a pa= 

 lavra para discutir, mandou o senhor Presidente que 

 fosse entregue a comissão de finanças, compostas do 

 Senhores Concelheiros José Tavares de Freitas e João Alves 

 do Nascimento, para darem parecer. Estando a  

1140 hora adiantada e nada mais havendo a tractar, o 

 Senhor Presidente levantou a secção. E para 

 constar eu secretario João Alves do Nascimento lavrei 

 a presente acta. 

 Joaquim Martins de Goes Fontes Presidente 

1145         João Alves do Nascimento  Secretario 

                 José Martins de Goes 
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  Acta da segunda secção ordinaria 

        do Concelho Municipal da Villa de Itabaiani 

       nha em vinte e sete de Desembro de 1907 sobre a 

1150        Presidencia do Senhor Joaquim Fontes. 

 A hora regimental presentes o senhores Concelheiros 

 Joaquim Fontes, João Alves do Nascimento, José Tavares, 

 Manoel Candido e José de Goes, faltando com 

 cauza justificada o Senhor  Euclides de Avila Freire. 

1155 O Senhor Presidende reconhecendo ser numero legal de- 

 clarou aberta a secção. Lida e aprovada a acta  

 da secção anterior, passou o senhor Secretario a 

 fazer a leitura dos pareceres apresentados pela 

 Comissão de finanças, sobre o projecto numero um, 

1160 cujos pareceres mostrarão em termos claros á utilidade 

 de referido projecto, o qual sendo submetido a discur- 

 cão e não havendo quem pidisse a palavra, o Senhor 

 Presidente pos em votação, sendo o mesmo projecto 

 unanimente aprovado em primeira discurção, danduo 

1165 o senhor Presidente para ordem do dia seguinte, e levan= 

 tou a secção, por nada mais haver a tractar. 

 E para constar eu, Secretario João Alves do Nascimen 

 to, lavrei a presente acta. 

                                            Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

 1170                           João Alves do Nascimento  Secretario 

                                              Jose Martins de Goes  

[fl. 20v] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

[fl. 21] 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

             21 

              Acta terceira da secção ordinaria      J.G.BGoes 

          do Concelho Municipal da Villa de Itabai- 

      aninha do dia vinte e oito de Desembro de  

1175      1907 sobre a presidencia do Senhor  Joaquim 

      Fontes. 

 A hora regimentar presente o Senhores Concelheiros 

 Joaquim Fontes, Manoel Candido, João Alves, 

 José Tavares, e José de Goes, faltando com cauza  

1180 justificada o Senhor Euclides de Avila Freire; Senhor 

 Presidente reconhecendo ser o numero legal declarou 

 aberta a secção. Foi lida e aprovada sem com= 

 testação a acta da secção anterior. Em segui- 

 da o Senhor Presidente submeteu a 2° discursão o  

1185 projecto numero um, que sendo lido e não haven- 

 do quem pidisse á palavra, foi posto á votação  

 e logo aprovado por unnanimidade , sendo pelo senhor 

 Presidente proclamado essa segunda votação. E  

 estando á hora adiantada, deu o Senhor Presidente 

1190 para a ordem do dia seguinte a terceira discurção 

 e aprovação do mesmo projecto e levantou a secção  

 o que para constar eu Secretario João Alves 

 do Nascimento, lavrei a presente acta. 

                      Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

1195                              João Alves do Nascimento   Secretario 

                                José Martins de Goes 
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            Acta quarta da secção ordina- 

          ria do Concelho Municipal da  

          Villa de Itabaianinha do dia vinte 

1200           e nove e Desembro de 1907 sobre 

            a Presidencia do Senhor Joaquim Fontes 

 A hora regimental, presente o Senhores Concelhei= 

 ros Joaquim Fontes, João Alves, Manoel Can- 

 dido  José Tavares e José de Goes, faltando com 

1205 cauza justificada o Senhor Euclides de Avila  

 Freire, o Senhor Presidente reconheceu ser nume- 

 ro legal e declarou aberta a secção. Lida e  

 aprovada sem emendas a secção anterior, o Senhor 

 Presidente submeteu á terceira e ultima a discur- 

1210 cão o projecto numero um concebido nos termos  

 seguintes.                 Projeto numero 1° 

 

 O Concelho Municipal Conscio da patriótica medida 

 de levantar-se na Capital do Estado a estatuá do  

 Benemerito Cidadão Monsenhor Olympio de Sousa  

1215 Compos Egregio Senador Federal barbaramente as- 

 sasinado na Capital da Republica, resolve de- 

 cretar a seguinte lei. Artigo 1° Fica criada 

 a verba de ceiscentos mil reis, que será opportuna= 

 mente entregue á commissão, Olympio Campos, para 

1220 ser aplicadas as despesas com  á estatua de 

 Monsenhor Olympio de Sousa Campos que 

 levantar-se-a na Capital do Estado. Artigo 2°  

 para esta despesa ficca desde já criado o respe= 

 ctivo credito e o Senhor Intendente autorizado a effectua-   

1225 la de preferença a outras menos urgentes, constantes 

 do orçamento que vigorar no próximo exercício de 1908. 

 Artigo 3° ficão revogadas as despuzições em 

 contraria. Concelho Municipal da Villa 
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 de Itabaianinha, 26 de Desembro de 1907    J.G.B.Goes 

1230 o qual sendo lido e não havendo quem pedisse 

 a palavra, foi posto a votos e aprovadas por una- 

 nimidade. O Senhor Presidente proclamou com  

 seguida, a aprovação do mesmo projecto e mandou 

 que fossem elle registrado como lei e remetida ao 

1235 Senhor Intendente para sanção e execução, e para 

 constar lavrei eu Secretario João Alves do 

 Nascimento apresente acta, sendo pelo Senhor Presi- 

 dente levantada á secção para o dia 31 visto 

 haver eleição municipal ámanhá onde 

1240 todos se occuparão. 

                    Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                    João Alves do Nascimento  Secretario 

                    José Martins de Goes 

 

 

 

  Acta 5° Secção ordinaria do Con- 

1245              celho Municipal da Villa de Itabaianinha 

              do dia 31 de Desembro de 1907 sobre a 

             presidencia do senhor Joaquim Fontes. 

 A hora regimentar presente o senhores Concelheiros 

 Joaquim Fontes, João Alves do Nascimento, 

1250 José Tavares, Manoel Candido e Jose de Goés 

 faltando com cauza justificada o senhor 

 Euclides de Avila Freire, Senhor Presidente reco- 

 nhecendo ser o numero legal declarou aberta  

 á secção. Lida em seguida a acta da Secção do 

1255 dia 29 foi aprovada sem discursão. Em se- 

 guida disse o Senhor Presidente que ia-se 

[fl. 22] 

 

 



111 
 

 

 

[fl. 22v] 

 

 

 



112 
 

 

 

 tomar as contas do senhor Intenedente Munici- 

 pal relativamente aos exercícios de 1906 a 

 1907, hoje findo, havendo-se sobre á meza 

1260 dois balancetes de receita e despezas correspon- 

 dentes aos ditos exercícios mandou o Senhor 

 Presidente os referidos documentos á 

 commissão de contas e finanças para 

 darem seus parecerem, e bem assim 

1265 um officio do Senhor Intendente declarando 

 que deixava de apresentar projectos de  

 orçamentos de receita e dispesas para o 

 exercício de 1908 por lhe parecer não haver 

 previzão de alterar o orçamento que se acha 

1270 em original. Estando a hora adiantada o Senhor 

 Presidente levantou a secção de que para cons- 

 tar eu Secretario João Alves do Nascimento lavrei 

 a presente acta. 

                  Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

1275                  João Alves do Nascimento   Secretario 

                 José Martins de Goes 

 

 

            Acta 6° da secção ordinaria do 

          Concelho Municipal da Villa de  

         Itabaianinha, em 1° de Janeiro de 1908. 

1280       sobre a Presidencia do Senhor Joaquim 

        Fontes.  

 A hora regimentar presentes os Senhores Concelhei= 

 ros Joaquim Fontes, João Alves, Manoel Can-  

 dido, Jose Tavares e José de Goes, faltando com 
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1285 cauza justificada o Senhor Euclides de      J.G.BGoes 

 Avila Freire o Presidente reconhecendo ser 

 o numero legal declarou aberta a secção sendo 

 lida e aprovada sem discursão a acta da 

 secção anterior. Passando-se ao expedi- 

1290 ente a commissão de contas  e finanças  

 apresentou em seguida seus parisseres  

 a serca da tomada de contas do Senhor Inten- 

 dente Municipal correspondentes aos exercicios  

 de 1906 á 1907 oppinando para que fossem  

1295 aceitas e julgadas boas, o  que posto em discur- 

 ção e não havendo quem pidisse a palavra 

 forão postas a votos e unanimamente appvova- 

 das. A mesma comissão apresentou tambem 

 parecer sobre o officio do Senhor Intendente oppi= 

1300 nando para que fosse vigorado no exercicio  

 corrente. a lei orçamentaria que servio no exer- 

 cicio findo, o que postos a votos unanimente  

 approvados e estando á hora diantada E não  

 havendo nada mais a tratar-se, levantou-o 

1305 Senhor Presidente á secção o que para cons- 

 tar, eu Secretario João Alves do Nascimen- 

 to lavrei á presente acta. 

                       Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                      João Alves do Nascimento  Secretario 

1310                                 José Martins de Goes 
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   Acta 7° da secção ordinária do 

  Concelho Municipal da Villa de Ita- 

  baianinha de 2 de janeiro de 1908 sobe 

  a Presidência de Joaquim Fontes. 

1315 A hora regimentar presentes os Senhor Concelheiros 

 Joaquim Fontes, João Alves, Manoel Candido, 

 José Tavares e José de Goes, faltando com 

 cauza justificada o Senhor Euclides de Avila Freire 

 declarou o Senhor Presidente aberta á secção  

1320 por haver numero legal. Lida a acta da  

 secção anterior foi approvada sem emen- 

 das. Em seguida foi lida um officio do  

 cidadão Zacharias de Sousa Silveira , renun- 

 ciando o cargo de 3° Juiz de Paz deste 1° Districto  

1325 de paz, no quatrienio de 1905 a 1908  por ter 

 sido eleito Intendente municipal para o bie- 

 nio de 1907 á 1909, do que ficou á casa inteira- 

 da. Nada mais havendo a tractar levantou o senhor 

 Presidente á secção do que para constar eu 

1330 Secretario João Alves do Nascimento lavrei á 

 presente acta. 

                         Joaquim Martins de Goes Fontes   Presidente 

                         João Alves do Nascimento.   Secretario 

                         José Martins de Goes 
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1335  Acta 8° da secção ordinaria JGBGoes 

  do Concelho Municipal da Villa de 

  Itabaianinha de 3 de Janeiro de 1908 sobe 

  a Presidencia do Senhor Joaquim Fontes. 

 A hora regimentar presentes os Senhores Conce- 

1340 lheiros Municipais, Joaquim Fontes, João  

 Alves; Manoel Candido , Jose Tavares e José de  

 Goes, faltando por mutivo justificado o  

 Senhor Euclides de Avila Freire o Senhor Presidente 

 achando o numero legal declarou aberta a secção. 

1345 Foi lida e aprovada sem emendas acta da 

 Secção anterior. Nada mais havendo a tractar  

 levantou o Senhor Presidente a secção e para 

 Constar eu Secretario João Alves do Nascimento 

 lavrei a presente acta. 

1350                 Joaquim Martins de Goes Fontes.  Presidente 

                 João Alves do Nascimento   Secretario 

                 José Martins de Goes 

 

 

 

 

  Acta 9° da secção ordinaria do  

  Concelho Municipal da Villa de Itaba- 

1355  Ianinha de 4 de Janeiro de 1908 sobre 

  a Presidência do Senhor Joaquim Fontes. 

 A hora regimentar presente Senhores Concelheiros 

 Municipal Joaquim Fontes, João Alves, Manoel  

 Candido, José Tavares, José Goes, faltando com 

1360 mutivo justificado o Senhor Euclides de Avila 

 Freire, o Senhor Presidente achando ser numero le- 
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 gal, declarou aberta á secção. Lida e aprovada  

 á acta da Secção anterior e nada mais haven- 

 do á tractar levantou o Senhor Presidente a Secção 

1365 do que para constar eu João Alves do Nascim [sic] 

 lavrei á presente acta. 

                                      Joaquim Martins de Goes Fontes  Presidente 

                                      João Alves do Nascimento   Secretario 

                                       José Martins de Goes 

 

 

 

 

 

 

 

1370                      Acta 10° da secção ordinária do  

                            Concelho Municipal a Villa de Itabaia- 

                             ninha em 5 de Janeiro de 1908 sobre á 

                           Presidência do Senhor Joaquim Fontes. 

 A hora regimentar presente Senhores Concelheiros  

1375 Municipais Joaquim Fontes, João Alves, Manoel  

 Candido , José Tavares, e José de Goes, faltando 

 por mutivo justificado o Senhor Euclides de Avila 

 Freire, Senhor Presidente achando ser numero 

 legal declarou aberta a secção. Foi lida  

1380 e aprovada sem emendas á acta da Secção 

 anterior. Nada mais havendo a tractar em 

 cerrou o Senhor Presidente á secção e para constar  

 eu Secretario João Alves do Nascimento, lavrei á  

 presente acta que depois de lida e aprovada 

1385 foi assignada por todos. 
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                          Joaquim Martins de Goes Fontes.     Presidente    J.G.B.Goes 

                       João Alves do Nascimento. Secretario 

                      José Martins de Goes 

 

 

 

 

                        Acta da apuração da eleição Muni- 

1390                                 cipal procedida no Municipio de Ita= 

  baianinha em 30 de Desembro de 1907 pa= 

  ra Intendentes e Concelheiros Munici 

  paés. 

 Aos 9 dias do mez de Janeiro  de 1908, nesta Villa de Ita= 

1395 baianinha Comarca de Rio Real do Estado de Sergipe 

 na salla do concelho municipal, as 11 horas do dia, 

 presentes o 1° suplente do juiz municipal em exercício  

 Tenente  Coronel Trajano de Oliveira Telles, como Presidente, 

 os Concelheiros Joaquim Marins de Goes Fontes, João 

1400 Alves do Nascimento, Manoel Candido de Lima, José 

 Martins de Goes, e José Tavares de Freitas e os imme- 

 diatos Porphirio Messias Victal e Sesenando Soli- 

 dade de Sousa, servindo de secretario eu João  

 Alves do Nascimento. O Presidente declarou aberta  

1405 a secção e disse que ia proceder a apuração 

 das eleições feitas neste município no dia 30 de  

 Desembro findo, para Intendente e Concelheiros mu 

 nicipaes, tendo recebido duas authenticas, sendo 

 uma da primeira secção do 1° Districto e uma  

1410 da segunda secção do 2° Districto de Gerú, competen- 

 temente feicham, as quaes farão abertas. 

 Em seguida tendo sido designado o mesário Porfi- 
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 rio Messias Victal para faser sua leitura, o Pre- 

 sidente dividiu pelos outros mezarios, em ordem 

1415 alphabetica, os nome dos Cidadãos votados. 

 Passando-se assumar em vos alta á medida que 

 erão sido lidos, deu o seguinte resultado. Para  

 Intendente Municipal Zacharias de Sousa Silvei= 

 ra, com 186 votos; José Sousa Leal, com 43  

1420 votos; Para Concelheiros Municipaes Joaquim  

 Martins de Goes Fontes, com 160 votos; Ernesto José  

 de Sousa, com 154 votos; João Alves do Nasciment, 150 

 votos, Arthur Esteves Lima 139 votos, Pedro Munis de  

 Sousa, 125 votos, João Antonio dos Santos, 122 votos, Elpi- 

1425 dio Baptista se Sousa, 60 votos, José Herculano dos  

 Santos, 56 votos; Domingos José da Fonseca, 52 votos,  

 Sesinando Solidade de Sousa, 48 votos, Henrique Fram= 

 klim de Carvalho, 45 votos, Elesbão Monteiro de Carvalho, 

 34 votos. Terminada á apuração e como nada mais  

1430 houvesse a tractar mandou o Presidente faser publico 

 o resultado, cuja acta foi lida e tirar copia ness- 

 ria para serem remetidas, uma ao Presiden- 

 te do Estado, uma ao Presidente do Concelho mu- 

 nicipal e euam a cada um dos eleitos para  

1435 servir de diploma dipois do que foi aprovado 

 e assignada a presente acta. 

 eu João Alves do Nascimento, secretario da jun- 

 ta apuradoura afiz e a escrevi.  

                         Trajano de Oliveira Telles Presidente 

1440                         João Alves do Nascimento Secretario 

                         Joaquim Martins de Goes Fontes 

                        Manoel Candido de Lima 

                         José Martins de Goes 

                         José Tavares de Freitas 

1445                         Sizenando Soledade de Sousa. 
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 Porphirio Messias Vital                                    JGBGOES 

                         

                                     Acta da posse dos concelheiros  

                                 Municipais e Intendente desta Villa  

                                de Itabaianinha, eleitos para o Bienio de  

1450                        1908 a 1909. 

 Aos 19 dias do mez de janeiro de 1908 na salla do  

 Concelho Municipal desta Villa de Itabaianinha,  

 Comarca do Rio Real do Estado de Sergipe, prezen- 

 tes, os Senhores Concelheiros diplomados e eleitos no 

1455 dia 20 de desembro do anno próximo findo, para 

 o bienio de 1908 a 1909, Capitão Joaquim Martins  

 de Goes Fontes, Major Ernesto José de Sousa, Tenente 

 Arthur Esteves Lima, Tennet [sic] João Alves do Nascime- 

 nto, João Antonio dos Santos e Pedro Munis de Sousa, 

1460 occupando o lugar de Presidente provizorio o primei- 

 ro como mais velho, servindo também de secretario  

 provizorio o conselheiro Tenente João Alves do Nascimen- 

 to, para tomarem posse comforme forão convida- 

 dos e pondo-se todos de pé, foi pelo Presidente 

1465 provizorio Capitão Joaquim Martins de Goes Fontes 

 prestado o seguinte compromisso: Prometo comprir 

 a Constituição, a lei organica e as emanados do  

 Concêlho deste município, desempenhar os deveres 

 do cargo de que sou revestido= Em seguida cada 

1470 Conselheiro profiriu a formula= assim o prometo 

 encluzive eu secretario provisorio, a medida que 

 o nome de cada um era proferido por mim secre-  

 tario. Assim em possado o novo Concêlho, procedeu-se 

 a eleição por escrutinio secreto e pluralidade de votos 

1475 para presidente effectivo do corrente anno, cujo 

 cujo resultado foi o seguinte: Para Presidente Major 
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                  Ernesto José de Sousa, 3 votos, Arthur Esteves Lima 

 2 votos; Capitão Martins de Goes Fontes 

 1 voto, para secretario João Alves do Nascimento, 5 

1480 votos, João Antonio dos Santos 1 voto, Em acto  

 continuo o Presidente proclamou Presidente affec- 

 tivo o major Ernesto José de Sousa e secretario 

 João Alves do Nascimento, os quaes occuparão logo 

 os respectivos lugares e entrarão em exercício. 

1485 achando-se na salla emediata o Senhor Intenden- 

 te Capitão Zacharias de Sousa Silveira, foi in- 

 troduzido no recinto da salla com as formalidade 

 do estilo e o Senhor Presidente do Concelho Munici- 

 pal lhe recebeu o compromisso, do que lavrou 

1490 o termo no livro especial. Em seguida o Senhor 

 Presidente desiguinou o dia da manha e seguintes 

 para os trabalhos da secções ordinarias deste 

 anno e convidou os senhores concelheiros a com 

 parecerem as horas regimentaes. Como nada 

1495 mais houvesse a tractar lavrei eu secretario João 

 Alves do Nascimento apresente acta que depois 

 de lida vai por todos assignada. 

                   Ernesto José de Sousa       P. 

                 João Alves do Nascimento       S. 

1500                Arthur Esteves Lima 

                Pedro Munis de Sousa 

               João Antonio dos Santos  

                Joaquim Martins de Goes Fontes 
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                            Acta da reunião da junta  J.G.B.Goes 

1505                                    e organisação das mezas eleitoraes do 

                                           Município de Itabaianinha, sede da  

                                          Comarca do Rio Real do Estado de Sergipe. 

 

 Aos deseseis dias do mez de Fevereiro de mil novecen- 

 tos e oito, ao meio dia do edifício do Governo Mu- 

1510 nicipal desta Villa de Itabaianinha, sede da Comar- 

 ca do Rio Real, do Esado de Sergipe, reunio-se a 

 Junta composta do Juiz Municipal Trajano de Oli- 

 veira Telles, como presidente, e dos membros do con- 

 celho Municipal Ernesto José de Sousa, João Alves  

1515 do Nascimento, Joaquim Martins de Goes Fontes e 

 Arthur Esteves Lima e o emediato em votos Elpidio 

 Baptista de Sousa, faltando sem causa justifi- 

 cada os Concelheiros João Antonio dos Santos e 

 Pedro Munis de Sousa e os emediatos em votos Domin- 

1520 gos José da Fonseca e José Herculano dos Santos. 

 O Senhor Presidente declarou, assim, installadas 

 a junta e annunciou que ea [sic] receber os officios  

 de indicação de mesarios, para cada secção 

 eleitoral. As duas horas da tarde recolhidas  

1525 seios officios, dos quaes sederão os competentes 

 recibos e depois de rubricados, a junta procedeu 

 a apuração delles, cujo resultado se segue  

 para Mesarios da primeira secção: Joaquim  

 Martins de Goes Fontes, com trinta e cinco assignatu- 

1530 ras, de eleitores da mesma Secção, João Alves do  

 Nascimento, com trinta e quatro a assignatura Sesinan- 

 do Soledade de Sousa, com trinta e treiz assignaturas  

 Elpidio Baptista de Sousa, com trinta e dua assig- 

 naturas, Henrique Franklim de Carvalho, com trin- 

1535 ta e uma assignaturas, Alcides Beserra Monteiro 
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 com trinta assignaturas  o Senhor Presidente fez 

 aciente de que a junta, a pos exame detido nos 

 officios, verificou serem todas as assignaturas 

 de eleitores da primeira secção, as quaes  

1540 achavão-se legalmente reconhecidos. Não 

 tendo-se completado a Mesa eleitoral da 

 primeira Secção, visto como, apenas forão 

 recebidos seis officios, o Senhor Presidente 

 declarou, que de accordo com o que despõe 

1545 a lei vigente, ia se proceder a eleição dos me- 

 zarios que faltavão. Cada membro da junta  

 com direito de voto, votou em dois nomes dan- 

 do o seguinte resultado: Arthur Esteves Lima 

 quatro votos, Zacharias de Sousa Silveira, 

1450 tres votos, Juvenal José de Sousa, dois votos, 

 Antonio Francisco do Nascimento, um voto. 

 Em seguida o Senhor Presidente proclamou  

 mesarios effectivos da primeira secção os 

 Senhores: Joaquim Martins de Goes Fontes, 

1455 João Alves do Nascimento, Sesenando Soledade 

 de Sousa, Elpidio Baptista de Sousa e Henri- 

 que Franklim de Carvalho, e seus supplentes  

 os Senhores: Alcides Biserra Monteiro, Arthur 

 Esteves Lima, Zacharias de Sousa Silveira, 

1560 Juvenal José de Sousa e Antonio Francisco 

 do Nascimento. Depois, passou a Junta a  

 apurar os officios assignados pelos eleitores  

 da segunda secção, verificando-se o seguin- 

 te resultado: Porphirio Missias Vital, com 

1565 trinta e cinco assignaturas de eleitores da mes- 

 ma secção, Antonio José dos Reis Vianna, com 

 trinta e quatro assignaturas, José Rodrigues 

 dos Santos Cotias, com trinta e tres assigna- 
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 turas, Bento Francis dos Santos, com     J.G.B.GOES 

1570 trinta e duas assignaturas, João Narciso de  

 Araujo, com trinta e uma assginatura, e Mano- 

 el José de S.Anna , com trinta assignaturas. 

 Todas as assignaturas acharão-se reconheci- 

 das pelo Tabelião. Não tendo-se completado 

1575 a Mesa eleitoral da segunda secção, o Senhor 

 Presidente declarou que ajunta procedesse da  

 mesma forma, que há poucos momentos, quanto 

 ao modo de preencher a Mesa da primeira 

 secção; o que se realisou, recohindo a votação 

1580 nos seguintes Senhores: Manoel Rodrigues dos San- 

 tos Cotias, quatro votos, Bartholomeo José 

 Guimarães, tres votos, José Bernadino de Olivei- 

 ra, dois votos, Manoel Florenço de Oliveira um 

 voto. O Senhor Presidente Proclamou mesa- 

1585 rios effectivos: Porphirio Missias Victal, 

 Antonio José dos Reis Vianna, José Rodri- 

 gues dos Santos Cotias, Bento Francisco dos  

 Santos e João Nasciso de Araujo, e seos su- 

 plentes Manoel José de S.Anna, Mano- 

1590 el Rodrigues dos Santos Cotias, Bartholo- 

 meu José Guimaraes José Bernardino de Oli- 

 veira e Manoel Florenço de Oliveira. O Senhor 

 Presidente fez aciente de que os títulos, dos 

 eleitores que se achavão juntos aos offi- 

1595 cios, ia ser entregues aos seus verdadei- 

 ros donos , logo que terminassem os traba- 

 lhos da reunião, que os officios apresenta- 

 dos para a organisação das mesas eleitoraes  

 devidamente rubricados pelo membros da Junta 

1600 serião arquivados, e delles remetidas copias  

 ao poder verificados, i ainda que ia 
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 officiar a cada um dos mesarios effectivos e  

 suplentes, communicando a sua eleição e a 

 designação dos edifícios em que teêm de  

1605 funcionar as respectivas mesas eleitoraes . 

 Finalmente declarou o Senhor Presidente, 

 organizadas as mesas eleitoraes da  

 primeira e segunda secção deste Mu- 

 nicipio de Itabaianinha, determinando que  

1610 fosem publicados por edital afixado no 

 lugar competente os nomes dos mesarios e  

 suplentes escolhidos. Nada mais havendo, 

 encerrou o Senhor Presidente apresente sec- 

 cão. Depois de lida e achar comforme 

1615 assignarão a presente acta. Eu João  

 Alves do Nascimento, Secretario do Concelho 

 a fiz e assigno 

                           Trajano de Oliveira Telles P. 

                       João Alves do Nascimento S. 

1620                       Ernesto José de Sousa  

                       Elpidio Baptista de Sousa 

                       Joaquim Martins de Goes Fontes 

                       Arthur Esteves Lima 
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           Acta da apuração da eleição proce-            J.G.B.GOES 

1625 dida para Juises de Paz do primeiro e segundo Districto 

 do Municipio de Itabaianinha. 

 

 Aos vinte e um dias do mes de Setembro de mil nove  

 centos e oito, nesta Villa de Itabaianinha, Comarca 

 do Rio Real, do Estado de Sergipe, na salla do Concelho 

1630 Municipal as onze horas do dia, presentes o cida- 

 dão Trajano de Oliveira Telles, primeiro suplente do 

 Juiz Municipal, em exercício como President, os Con- 

 celheiros Joaquim Martins de Goes Fontes, João Al- 

 ves do Nascimento, Arthur Esteves Lima e os eme- 

1635 diatos Elpidio Baptista de Sousa e Sisenando 

 Soledade de Sousa, servindo de secrelario [sic] eu 

 Elpidio Baptista de Sousa, o Presidente decla- 

 rou aberta a sessão e disse que ia proceder a  

 apuração das eleições feitas neste Municipio 

1640 no dia primeiro do corrente para Juízes de Paz. 

 Tendo recebido duas authenticas, sendo: uma 

 da primeira sessão deste primeiro districto e uma 

 da segunda sessão do segundo Districto do Gerú, 

 competentimente fechadas , as quaes forão 

1645 abertas. Em seguida, tendo sido designado o me- 

 sario Elpidio Baptiste de Sousa para faser  

 sua leitura, o Presidente devidio pelos outros me- 

 sarios, em ordem alphabeticas, os nomes dos ci- 

 dadãos rolados. Passando-se a somar em vos alta 

1650 a medida que erão sido lidas, deu o seguinte 

 resultado: Para Juizes de Paz do Primeiro Destricto, 

 Antidio Dantas Portatil, com noventa e cinco vo 

 tos, Antonio Francisco do Nascimento, com noventa e  

 dois voltos: Elesbão Monteiro de Carvalho, com oitenta  

1655 e quatro votos; José Juvenal da Silva, com oitenta 
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 e um votos Henrique Franklim de Carvalho, com 

 desoito votos; Elvino Vieira da Silva, com qua- 

 torse votos; João Cardoso Simoes, com dez votos; Fran- 

 cisco Rodrigues da Silva, com oito votos. Para Juizes  

1660 do segundo Districto do Gerú, Jose Rodrigues dos Santos 

 Cotias, com oitenta votos; Ernesto José de Oliveira, 

 com setenta e oito votos; João Narciso de Araujo  

 com setenta e seis voto; Bento Francisco dos Santos, 

 com setenta e cinco votos; Manoel José de Sant’- 

1665 Anna, com quinse votos; Manoel Rodrigues dos  

 Santos Cotias com quatorse votos; Bartholomeu  

 José Guimaraes, com doze votos; Silvino José 

 de Oliveira, com dez votos. Terminada a apura- 

 ção e como nada mais houvesse a tratar, man- 

1670 dou a Presidente faser publico o resultado, cu 

 ja acta foi lida – tirar copias necessarias para 

 serem remethidas, uma ao Presidente do Estado, 

 uma ao Presidente do Concelho Municipal e 

 uma a cada um dos eleitos para servir de  

1675 diploma; depois do que foi aprovada e assi- 

 gnada a presente acta. Eu Elpidio Baptista 

 de Sousa, secretario da Junta apuradora 

 a fis e escrevi. 

                  Trajano de Oliveira Telles  P. 

1680                  Elpidio Baptista de Sousa  S. 

                Joaquim Martins de Goes Fontes 

                 João Alves do Nascimento 

               Arthur Esteves Lima 

             Sisenando Soledade de Sousa 
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1685               Acta da primeira secção ordinária   J.G.B.Goes 

         do Concêlho Municipal da Villa 

        de Itabaianinha no segundo anno 

       do biênio de 1908 a 1909, para a 

        eleição de Presidente e Secretario 

1690        do mesmo conselho, bem como para 

        juramento e posse dos Cidadãos 

        Juizes de Paz eleitos para o quatri- 

        ennio de 1909 á 1912. 

 Aos dois dias do mez de janeiro de 1909 

1695 na salla do Concêlho Municipal 

 da Villa de Itabaianinha do Estado de  

 Sergipe, as onze horas da manhã presen- 

 tes os Senhores Concêlheiros Ernesto José 

 de Sousa, João Alves do Nascimento, Arthur 

1700 Esteves Lima e Joaquim Martins de 

 Goes Fontes, faltando sem causa João 

 Antonio dos Santos e Pedro Muniz de  

 Sousa, e occupando a Presidencia o 

 Concêlheiro Ernesto José de Sousa de- 

1705 clarou que ia proceder-se a eleição 

 para Presidente e Secretario que 

 devem servir no corrente anno de 

 1909. E Logo procedendo-se a eleição para 

 escrutínio secreto e a pluralidade de votos 

1710 para Presidente e Secretario verificou 

 se o seguinte resultado: Para Presidente 

 Ernesto José de Sousa, com trez votos, Joa- 

 quim Martins de Goes Fontes, com um voto. 

 Para Secretario João Alves do Nascimento, 

1715 com trez votos. Arthur Esteves Lima, com 

 um voto. Em acta continuo o Presidente 

 proclamou Presidente e Secretario effec- 
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 tivos e reheleitos para o corrente anno 

 os Concelheiros Ernesto José de Sousa e 

1720 João Alves do Nascimento, os quaés con- 

 tinuando a occuparem os respectivos  

 lugares entrarão de novo em exercício. 

 Achando-se na saa imediata os ci- 

 dadãos Antidio Dantas Pontatil, An- 

1725 tonio Francisco do Nascimento, Elesbão 

 Monteiro de Carvalho e José Juvenal 

 da Silva, Juizes de Pas deste primeiro 

 Districto, e os cidadãos José Rodrigues 

 dos Santos Cotia, Ernesto José de Oli- 

1730 veira, João Nárcizo de Araujo e Bento 

 Francisco dos Santos, Juizes de Paz do se- 

 gundo Districto do Povoado do Gerú, uns  

 e outros eleitos para o quatriennio de  

 1909 à 1912, as quaes sendo introduzidos  

1735 com as formalidades legaes no recinto  

 da sala do Concêlho e depois de exhibi- 

 rem [?] os respectitos diplomas que forão 

 reconhecidos idênticos e verdadeiros, 

 o Senhor Presidente recebem de todos o 

1740 compromisso legal do que lavrou-se 

 o termo no livro especial. Em seguida 

 designou o Senhor Presidente o dia da 

 manhã e seguintes para o trabalhos das 

 secções ordinárias desse Concêlho e con- 

1745 vidou aos Senhores Concêlheiros a compa- 

 recerem as horas regimentaes. Por nada  

 mais haver a tratar declarou o Senhor Pre- 

 sidente em cerrada a secção do que eu 

 Secretario João Alves do Nascimento, la- 

1750 vrei a presente acta que depois de 

[fl. 30v] 

 

 



145 
 

 

[fl. 31] 

 

 

 



146 
 

 

                                                                                          31 

1755 lida, vai por todos assignada.     J.G.BGoes 

                Ernesto José de Sousa.      P. 

                João Alves do Nascimento      S. 

                Joaquim Martins de Goes Fontes 

                Arthur Esteves Lima 

 

 

 

1760                 Acta da 2° secção ordinaria do 

              Concelho Municipal de Itabaiani- 

              nha, em 3 de janeiro de 1909. 

              Presidencia do senhor Ernesto de  

             Sousa. 

1765             A hora regimental presentes os Senho- 

        res Ernesto de Sousa, João Alves do  

     Nascimento, Joaquim Martins de Góes 

  Fontes e Arthur Esteves Lima, fal- 

 tando sem cauza João Antonio dos 

1770 Santos, e Pedro Muniz de Sousa, havendo 

 numero legal o senhor Presidente decla- 

 rou aberta a secção e disse que  

 ia se proceder a eleição das com- 

 missões permanentes para o corrente 

1775 anno de 1909, as quais ficarão compos- 

 tas da forma seguinte. Indústria, Via- 

 ção e Obras publicas, Joaquim Fontes, 

 Arthur Esteves e João Alves, trez votos  

 cada um. Finanças e contas Joaquim 

1780 Fontes, Arthur Esteves e João Alves, trez  

 votos cada um. Hygienne e Instrução  

 Publica. Joaquim Fontes, João Alves e Arthur 

 Esteves, trez votos cada um. Em segui- 

 da o Senhor Presidente proclamou 

[fl. 31] 

 



147 
 

 

 

[fl. 31v] 

 

 



148 
 

 

 

 

1785 o resultado destas eleições e declarou 

 que ia se tomar as contas do Senhor In- 

 tendente Municipal cidadão Zachari- 

 as de Sousa Silveira e achando-se so- 

 bre as mezas um balancete da receita e 

1790 despesas correspondente ao exercicio pro- 

 ximos findo, entendeu o Senhor Presidente 

 o referido documento a commissão   

 de contas para dar o seu parecer e 

 bem assim um officio do Senhor In- 

1795 tendente declarando que dexava de apre- 

 zentar projecto de orçamento por lhe pa- 

 recer não haver precisão de alterar a lei 

 do orçamento que vigorou no exercício pro- 

 ximo findo, cujo officio mandou Senhor 

1800 Presidente a comsissão de contas para 

   dar o seu parecer. Estando á hora 

 adintada o Senhor Presidente levan- 

 a secção. E para constar, eu 

 Secretario João Alves do Nascimento 

1805 lavrei esta acta em que todos 

 assignão. 

                 Ernesto José de Sousa.    P. 

                 João Alves do Nascimento.   S. 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes 

1810                 Arthur Esteves Lima 
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         Acta da 3a secção ordinaria        J.G.BGoes 

      do Concelho Municipal de Itabai- 

      aninha, em 4 de Janeiro de 1909. 

     Presidência do Senr  Ernesto José de  

1815     Sousa. 

 A hora regimental presentes os senho- 

 res Concelheiros   Ernesto José de Sousa 

 como Presidente, João Alves do Nascimen- 

 to, Joaquim Martins de Goes Fontes e 

1820 Arthur Esteves Lima, faltando com  

 causa justificada João Antonio dos San- 

 tos e Pedro Munis de Sousa havendo nume- 

 ro legal, foi aberta á secção e lida á 

 acta anterior que foi aprovada. 

1825                      -Expediente 

 A commissão de finanças e contas aprezen- 

 tou em seguida seu parecêr a serca  

 da tomada de contas do Senhor Intenden- 

 te Municipal Zacharias de Sousa  

1830 Silveira, correspondente ao exercicio  

 próximo findo, oppinando para que 

 fossem acceitas e julgadas bôas, o  

 que posto em descussão e não haven- 

 do quem pedisse a palavra foi pelo 

1835 Senhor Presidente posto a votos, e por  

 unanimidade forão approvadas. 

 A mesma commissão apresentou tam- 

 bem parecer sobre officio do Senhor In- 

 tendente oppinando para que fosse vigo- 

1840 rada a lei do orçamento do exercicio pro- 

 ximo findo, o que posto em discussão foi 

 unanimente approvado. Estando a hora 

 adiantada o Senhor Presindente levantou 
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 á secção, de que para constar, eu 

1845 João Alves do Nascimento, Secretario  

 lavrei esta acta. 

                  Ernesto José de Sousa.  P. 

                João Alves do Nascimento  S. 

                Joaquim Martins de Goes Fontes 

1850               Arthur Esteves de Lima 

 

 

           Acta da 4a Secção do Concêlho 

          Municipal de Itabaianinha, em 5 de  

            janeiro de 1909. 

 Sob a presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

1855 A hora regimental presente os Senhores 

 Conselheiros Ernesto José de Sousa, 

 João Alves do Nascimento, Arthur Esteves 

 Lima e Joaquim Martins de Goes Fon- 

 tes, faltando os Conselheiros João Anto 

1860 nio dos Santos e Pedro Munis de Sousa, 

 havendo numero legal, declarou decla- 

 rou aberta á secção. Lida em segui- 

 da a acta da secção anterior foi appro- 

 vada sem descução. Nada havendo 

1865 a tratar o Senr’ presidente levantou 

 a secção de que para constar lavrei 

 a presente acta. 

   Ernesto José de Sousa  P. 

   João Alves do Nascimento S. 

1870   Joaquim Martins de Goes Fontes 

   Arthur Esteves de Lima 
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                       J.G.B.Goes 

 Acta da 5° sessão do Conselho Mu- 

 nicipal de Itabaianinha, em 6 de Janei- 

 ro de 1909.  Sob a presidencia do Senhor Ernes- 

1875 to de Sousa. 

 A hora regimental presentes os Senhores 

 Conselheiros Ernesto de Sousa, João Alves 

 do Nascimento, Arthur Esteves Lima e 

 Joaquim Martins de Goes Fontes, faltan- 

1880 do os Conselheiros João Antonio dos  

 Santos e Pedro Nunes de Sousa, havendo 

 numero legal declarou aberta a sessão. 

 lida em seguida a acta da sessão ante- 

 rior foi approvada sem descussão.  

1885 nada havendo a tratar o Senhor presidente  

 levantou a sessão do que para cons- 

 tar lavrei a prezente acta.  

                     Ernesto José de Sousa,    P. 
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                  João Alves do Nascimento      S. 

1890 Joaquim Martins de Goes Fontes  

 Arthur Esteves de Lima 

 

 

 

          Acta da 6° sessão do Conselho Muni- 

         Cipal de Itabaianinha, em 7 de janeiro de  

         1909. 

1895 Sob a presidência do Senhor Ernesto de Sousa. 

 A hora regimental presentes os Senhores Conse- 

 lheiros  Ernesto de Sousa, João Alves do Nas- 

 cimento, Arthur Esteves Lima e Joaquim 

 Martins de Goes Fontes, faltando os Conse- 

1900 lheiros João Antonio dos Santos e Pedro 

 Munis de Sousa, havendo numero legal, 

 declarou aberta a sessão. Lida em  

 seguida a acta da sessão anterior foi 

 approvada sem discussão. Nada ha 

1905 vendo a tratar o Senhor presidente levantou 

 á sessão, do que para constar lavrei a 

 presente acta.  

                Ernesto José de Sousa  P. 

               João Alves do Nascimento  S. 

1910               Joaquim Martins de Goes Fontes  

               Arthur Esteves de Lima 
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                               Acta da 7° sessão do Conse-    JGBGoes 

 lho Municipal de Itabaianinha, em 8 de Janeiro de 1909. 

 Sob a presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

1915 A hora regimental presentes os Senhores Conselheiros 

 Ernesto de Sousa, João Alves do Nascimento, 

 Arthur Estteves Lima e Joaquim Martins de 

 Goes Fontes, faltando os Conselheiros João An- 

 tonio dos Santos e Pedro Munis de Sousa. ha-  

1920 vendo numero legal, declarou aberta a sessão. 

 lida em seguida a acta da sessão anterior  

 foi approvada sem descussão. Nada havendo á 

 tratar o Senr’ Presidente levantou a sessão, do que  

 para constar lavrei a presente acta. 

1925                            Ernesto José de Sousa P. 

                            João Alves do Nascimento S. 

                            Joaquim Martins de Goes Fontes 

                            Arthur Esteves de Lima 

 

 

                           Acta da 8° Sessão do Conselho  

           Municipal de Itabaianinha, em 9 de Janeiro de 1909. 

 Sob a presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

 A hora regimental presentes os Conselheiros Senhores Ernes- 

1930 to de Sousa de Sousa, João Alves do Nascimento, Ar- 

 thur Esteves Lima e Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, faltando os conselheiros João Antonio  

 dos Santos e Pedro Munis de Sousa. havendo 

 numero legal declarou aberta a sessão. Lida 

1935 em seguida á acta da sessão anterior foi appro- 

 vada sem descussão. Nada havendo a tratar 

 o Senhor Presidente levantou a sessão do que  

 para constar lavrei a presente acta. 

                          Ernesto José de Sousa, P. 
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 1940      João Alve do Nascimento  S. 

      Joaquim Martins de Goes Fontes 

      Arthur Esteves de Lima 

 

 

 

                  Acta da 9° sessão do Conse- 

                   lho Municipal de Itabaianinha 

 1945                 em 10 de janeiro de 1909. 

        Sob a presidencia do Senhor Ernesto de  

        Sousa. 

 A hora regimental presentes os Senhores Conse- 

 lheiros  Ernesto de Souza, João Alves do Nas- 

1950 cimento, Arthur Esteves Lima e Joaquim 

 Martins de Góes, faltando os Conse- 

 lheiros João Antonio dos Santos e Pedro 

 Munis de Sousa havendo numero legal de- 

 clarou aberta á sessão. Lida em segui- 

1955 da a acta da sessão anterior foi appro- 

 vada sem diescussão. Nada havendo  

 a tratar o senr’ presidente levantou a sessão 

 do que para constar  lavrei a presente  

 acta. 

1960                            Ernesto José de Sousa P. 

                           João Alves do Nascimento S. 

                           Joaquim Martins de Goes Fontes 

                           Arthur Esteves de Lima 

 

  

      Acta da 10° Sessão do Coselho 

1965                     Municipal de Itabaianinha, em 

                   11 de janeiro de 1909. 

 Sob a presidência do Senhor Ernesto de Sousa.  
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 A hora regimental presente os Senhors      J.G.BGoes 

 Conselheiros Ernesto de Sousa, João 

1970 Alves do Nascimento, Arthur Esteves Lima 

 e Joaquim Martins de Goes Fontes, faltan- 

 do os Conselheiros João Antonio dos Santos 

 e Pedro Munis de Sousa havendo numero  

 legal, declarou aberta a sessão. Lida em  

1975 seguida a acta da sessão anterior foi appro- 

 vada sem descusão. Nada havendo a 

 tratar o Senhor presidente levantou a sessão  

 de que para constar lavrei apresente acta. 

                         Ernesto José de Sousa  P. 

1980                       João Alves do Nascimento S. 

                      Joaquim Martins de Goes Fontes 

     Arthur Esteves de Lima  
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  Acta da 1° Sessão Extraordinaria  

          do Conselho Municipal da Villa  

1985                de Itabaianinha 

 

 Aos nove dias do mez de Desembro de mil  

 nove centos e nove, ao meio dia, na Salla 

 do Conselho Municipal, sob a presidencia 

 do Marjor Ernesto José de Sousa, commigo 

1990 João Alves do Nascimento, Secretario, com- 

 parecerão os Senhores Conselheiros Joaquim 

 Martins de Goes Fontes e Arthur Esteves 

 Lima, faltando com cauza justificada 

 os senhores João Antonio dos Santos e  

1995 Pedro Munis de Sousa. Havendo nume- 

 ro legal o Senhor Presidente abrio a sessão  

 e disse que o fim da reunião era 

 tratar do projecto do orçamento para  

 o exercicio de mil novecentos e dez apre- 

2000 sentado pelo Intendente deste Munici- 

 pio, o qual sendo discutido foi remetti- 

 do para a commissão para dar seu parecer 

 e nada mais havendo a tratar o Senhor  

 presidente levantou a sessão. Para  

2005 constar, eu João Alves do Nascimento 

 lavrei esta acta em que todos assignarão.  

                    Ernesto José de Sousa       P. 

                   João Alves do Nascimento       S. 

                  Joaquim Martins de Goes Fontes 

2010                  Arthur Esteves de Lima 
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  Acta da 2° Sessão extraordi         J.G.B.Goes 

             naria do Concêlho Municipal de Itabaia- 

              ninha em 10 de Desembro de 1909. 

 

 Presidencia do Senhor Major Ernesto José de  

2015 Sousa. 

 A hora regimental presentes os Senhores 

 Concelheiros Ernesto José de Sousa, como pre- 

 sidente, João Alves dos Santos, como 

 Secretario, Joaquim Martins de Góes Fontes 

2020 e Arthur Esteves Lima, faltando sem cau- 

 za os concelheiros  João Antonio dos Santos e  

 Pedro Munis de Sousa, havendo numero legal,  

 foi aberta a sessão, Lida em seguida a acta 

2025 da sessão anterior que foi approvada. A com- 

 missão apresentou seu parecer a cerca do orça- 

 mento para o exercício de mil nove e centos e 

 dez, e posto em descussão foi unanimen- 

 te aprovada. E nada mais havendo a  

2030 tratar o Senhor presidente levantou a sessão, 

 dando antes para a descussão do dia 

 o seguinte projecto numero 16, do que 

 para constar, eu João Alves do Nascimen- 

 to, secretario lavrei esta acta. 

2035                       Ernesto José de Sousa  P. 

                  João Alves do Nascimento  S. 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes  

                  Arthur Esteves de Lima 
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              Acta da 3° Sessão extraordinária do 

2040              Conselho Municipal de Itabaianinha 

               em 11 de Desembro de 1909. 

 

 Presidencia do Senhor Major Ernesto José de  

 Sousa .  A hora regimental presentes os Senho- 

 res Concelheiros Ernesto José de Sousa, como 

2045 Presidente, João Alves do Nascimento, com 

 Secretario, Joaquim Martins de Goes Fontes e 

 Arthur Esteves Lima, faltando sem cau- 

 za João Antonio dos Santos e Pedro Mu- 

 niz de Sousa, havendo numero legal o  

2050 Senhor presidente declarou aberta a sessão. 

 lida em seguida a acta da sessão an- 

 terior foi approvada sem descussão. 

  Nada mais havendo a tratar o Senr’  

 presidente deu para a segunda des- 

2055 cussão ,do dia seguinte, o projeto n° 

 16, e levantou a sessão, do que pa- 

 ra constar eu secretario João Alves 

 do Nascimento, lavrei a presente acta. 

                              Ernesto José de Sousa  P. 

2060                              João Alves do Nascomento S. 

                              Joaquim Martins de Goes Fontes 

                               Arthur Esteves de Lima 
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           Acta da 4°sessão extra-            J.G.B.Goes 

          ordinaria do Conselho Municipal 

2065          de Itabaianinha em 13 de Desembro  

           de 1909. 

 

 Presidencia do Senhor Major Ernesto José de  

 Souzaza. [?] 

 A hora regimental presentes os Senhores 

2070 Conselheiros Ernesto José de Souza, co- 

 mo presidente, João Alves do Nascimento, 

 como secretario, Joaquim Martins de Go- 

 es Fontes, e Arthur Esteves Lima, fal- 

 tando sem cauza João Antonio dos 

2075 Santos e Pedro Muniz de Sousa, ha- 

 vendo numero legal o Senhor presidente 

 declarou aberta a sessão. 

 Lida em seguida á acta da sessão 

 anterior que foi approvado sem 

2080 discussão. Nada mais havendo á 

 tractar o Senhor presidente levantou a 

 sessão, eu Secretario João Alves do 

 Nascimento, lavrei esta a presente 

 acta que vai assignada por todos 

2085                Ernesto José de Souza  P. 

             João Alves do Nascimento S. 

           Joaquim Martins de Goes Fontes 

             Arthur Esteves de Lima 
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  Acta da reunião da Junta e  

2090  organisação das mezas eleitoraes 

  do Minicipio de Itabaianinha, 

  sede da Comarca do Rio Real do  

  Estado de Sergipe. 

2095 Aos vinte dias do mez de Desembro de mil 

 nove centos e nove, ao meio dia no edi- 

 ficio do Governo Minicipal desta Villa 

 de Itabaianinha, sede da Comarca do 

 Rio Real do Estado de Sergipe, reunio-se 

2100 a Junta composta do primeiro supplen- 

 te do Juis Municipal em exercicio, 

 Trajano de Oliveira Telles, como presidente, 

 e dos membros do Conselho Municipal 

 Ernesto José de Sousa, João Alves do 

2105 Nascimento, Joaquim Martins de  

 Goes Fontes e Arthur Esteves Lima 

 e o emediato em votos Elpidio Baptista 

 de Sousa, o Senhor Presidente declarou 

 installada a junta e annuciou que 

2110 ia receber os officios de indicações de  

 mezarios, para cada sessão eleitoral 

 as duas horas da tarde, recolhidos seis 

 officios, dos quaes se derão as competentes 

 recibos e depois de rubricados, a Junta 

2115 procedeu a appuração delles, cujo resul- 

 tado se segue, para mesarios da pri- 

 meira secção: Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, com trinta e cinco assignaturas de  

 eleitores da mesma secção , João Alves do 

2120 Nascimento, com trinta e quatro assi- 

 gnaturas , Sezenando Soledade de Sou- 
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 as, com trinta e tres assignaturas,  J.G.BGoes 

 Elpidio Baptista de Sousa, com 

 trinta e duas assignaturas, Henri- 

2125 que Franklim de Carvalho, com trin- 

 ta e uma assignaturas, Pedro Martins 

 de Goes, com trinta assignaturas. 

 Senhor Presidente faz aciente de 

 que a Junta, apos exame detido nos 

2130 officios, verificou serem todas as assi- 

 gnaturas de eleitores da primeira 

 secção, as quaes acharão-se legal- 

 mente reconhecidas. Não tendo-se 

 completado a Mesa eleitoral da 

2135 primeira secção, visto como apenas 

 forão recebidos seis officios, o Senhor 

 Presidente declarou, que de accordo  

 com o que despõe a lei vigente hia 

 se proceder a eleição dos mezarios 

2140 que faltarão.   Cada membro da 

 Junta com direito de voto, votou  

 em dois nomes, dandos o seguinte re- 

 sultado Arthur Esteves Lima, qua- 

 tro vos, Zacharias de Sousa Silveira, 

2145 tres votos, Juvenal José de Sousa, 

 dois votos; Antonio Francisco do 

 Nascimento, um voto. Em seguida 

 o Senhor Presidente proclamou mezarios 

 effectivos da primeira secção os Senho- 

2150 res: Joaquim Martins de Góes Fontes, 

 João Alves do Nascimento, Sesinando So- 

 Ledade de Sousa, Henrique Framklim  

 de Carvalho e Elpidio Baptista de 

 Sousa, e seus suplentes Pedro 

[fl. 38] 



175 
 

 

 

[fl. 38v] 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

2155 Martins de Góes, Arthur Esteves Lima,  

 Zacharias de Sousa Silveira, Juvenal 

 José de Sousa e Antonio Francisco 

 do Nascimento. Depois passou a  

 Junta á apurar os officios assignados 

2160 pelos eleitores da segunda secção, ve- 

 reificando-se o seguintes resultado. Por- 

 phirio Messias Victal, com trinta e 

 cinco assignaturas, José Rodrigues 

 dos Santos Cotias, com trinta e qua- 

2165 tro assignaturas, Bento Francisco dos 

 Santos, com trinta e tres assignatu- 

 ras, João Narciso de Araujo, com  

 trinta e duas assignaturas, Ernesto  

 José de Oliveira, com trinta e uma 

2170 assignaturas, Manoel Florencio de 

 Oliveira, com trinta assignaturas. 

 Todas as assignaturas acham-se reco- 

 lhidas pelo tabellião. Não tendo-se 

 completado á Mesa  eleitoral da segun- 

2175 da secção o Senhor Preseidente de- 

 clarou que a Junta procedesse da  

 mesma forma que a poucos momen- 

 tos, quanto ao modo de preencher a 

 Mesa da primeira secção; o que se 

2180 realisou, recolhendo a votação nos seguin- 

 tes Senhores: Manoel Rodrigues dos Santos 

 Cotias, quatro votos, Manoel José de 

 Sta Anna, tres votos, Jovinian José  

 de liveira, dois votos, Bartholomeo José  

2185 Guimarães , um voto, o Senhor Presi- 

 dente proclamou mesários effec- 

 tivos José Rodrigues dos Santos Cotias 
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 Porphirio Missias Victal, Bento Fran-             J.G.BGoes 

 cisco dos Santos; João Narciso de Arau- 

2190 jo e Ernesto José de Oliveira, e seus  

 supplentes Manoel Rodrigues dos 

 Santos Cotias, Manoes Florencio 

 de Oliveira, Manoel José de Santa- An 

 na, Joviniano José de Oliveira e 

2195 Bartholomeo José Guimarães. O Senhor  

 Presidente fez sciente de que os ti- 

 tulos de eleitores que se acharão 

 juntos aos officios vão ser entregues 

 aos seus verdadeiros donos, logo que 

2200 terminassem os trabalhos da reunião, 

 que os officios apresentados para a 

 organização das mesas eleitores devi- 

 damente rubricados pelos membros da jun- 

 ta serião archivados , e delles remettidos  

2205          copias ao poder verificador, e ainda 

 que hia officiar a cada um dos 

 mesarios effectivos e supplentes ,com- 

 municando a sua eleição e a designação  

 dos exerficios em que tem de funcionar  

2210 as respectiva mesas eleitoraes. Finalmen- 

 te declarou o Senhor Presidente, organizadas 

 as mesas eleitoraes da primeira secção 

 e segunda deste Município de Itabaia- 

 ninha e determinando que fossem publica- 

2215 do por edital e affixado no lugar com- 

 petente os nomes dos mesários e supplen- 

 tes escolhidos. Nada mais havendo 

 encerrou o Senhor Presidente a presente se- 

 ção. Depois de lida e achar  

2220 comforme assignarão a presente 
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 Acta. Eu joão Alves do Nascimento, 

 Secretario do Concelho a fiz e assigno  

       Trajano de Oliveira Telles P. 

       Ernesto José de Sousa  

2225               João Alves do Nascimento 

       Joaquim Martins de Goes Fontes 

       Elpidio Baptista de Sousa 

 

 

 

 

 

 Acta da posse dos Concelheiros Muni- 

 cipaes e do Intendente deste Municipio  

2230 de Itabaianinha, eleitos para o biennio  

 de mil novecentos e dez a mil novecentos e  

 onze.  

 

 Ao primeiro dia do mez de janeiro de mil 

 nove centos e dez, na sala do Concêlho Mu- 

2235 nicipal desta Villa de Itabaianinha, 

 Comarca do Rio Real, do Estado de Sergi- 

 pe, presente os Concelheiros, deplo- 

 mados e eleitos no dia primeiro de  

 Setembro do anno proximo findo, para 

2240 o bienio de mil novecentos e dez a mil 

 novecentos e onze, Capitão Joaquim 

 Martins de Goes Fontes, Major Ernesto 

 José de Sousa, Tenente João Alves do  

 Nascimento, Tenente Elpidio Baptista 

2245 de Sousa, Salvador de Avila Freitas  

 e Capitão Porphirio Messias Victal, 

 occupando o lugar de Presidente provisorio 
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 o primeiro como mais velho, servindo         J.G.BGoes 

 de Secretario tambem primeiro o tercei- 

2250 ro Concelheiro para tomarem posse  

 conforme forão convidados e pondo= 

 se todos de pé, foi pelo Presidente 

 provisório Capitão Joaquim Martins  

 de Góes Fontes, prestado o seguinte com- 

2255 promisso. Prometto Cumprir a Consti- 

 tuição, á lei organica e as emanadas  

 do Concelho deste Municipio, desempe- 

 nhar os deveres do cargo de que sou 

 revestido = Em seguida cada Concelhei- 

2260 ro proferio a formula = assim o pro- 

 metto inclusive eu Secretario proviso- 

 rio a medida que o nome de cada 

 um era proferido por mim Secreta- 

 rio. Assim empossado o novo Con- 

2265 celho, procedeu-se a eleição, por escru- 

 tinio secreto e pluralidade de votos pa- 

 ra Presidente e Secretario Effectivo  

 do corrente anno cujo resultado foi  

 o seguinte:  Para Presidente Major 

2270 Ernesto José de Sousa, com quatro vo- 

 tos e Joaquim Martins de Goes Fontes com 

 dois votos. Para Secretario, João Alves 

 do Nascimento com quatro votos, e o Te- 

 nente Elpidio Baptista de Sousa, com 

2275 dois votos.  Em acta continuo o Presi- 

 dente proclamou Presidente effectivo 

 Major Ernesto José de Sousa e Secre- 

 tario João Alves do Nascimento, os quaes  

 occuparão logo o respectivos lugares e 

2280 entrarão em exercício. Achando-se 
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 na sala immediata o Senhor Inten- 

 dente Capitão José Martins de Goes 

 foi elle introdusido no recintho do 

 salão com as formalidades do estilo 

2285 e o Senhor Presidente do Concelho lhe 

 recebeu o compromisso do que lavro= 

 u-se o termo no livro especial. 

 Em seguida designou o Penhor Pre- 

 sidente os seguines dias uteis para 

2290 os trabalhos das secções ordinarias 

 deste anno e convidou os Senhores Con- 

 celheiros a comparecerem as horas  

 regimentaes. Como nada mais hou- 

 vesse  a tratar, lavrei eu Secretario  

2295 João Alves do Nascimento, apresente  

 Acta que depois de lida, vai 

 por todos assignada. 

                           Ernesto José de Sousa P. 

                          João Alves do Nascimento S. 

2300                          Joaquim Martins de Goes Fontes 

                          Elpidio Baptista de Sousa 

                          Salvador d’Avila Freitas 

                           Porphirio Messias Vital  
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 Acta da segunda secção ordinária      J.GBGoes 

2305 do Concêlho Municipal de Itabaianinha 

 em 3 de janeiro de 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

 A hora regimental presentes os Senhores Ernesto 

 José de Sousa, João Alves do Nascimento, Joa 

2310 quim Martins de Góes Fontes, Elpidio Baptis- 

 ta de Sousa, Salvador de Avila Freitas e 

 Porphirio Messias Victal, havendo numero  

 legal o Senhor Presidente declarou aber- 

 ta a secção e disse que ia se proce- 

2315 der a eleição das commissões permanen- 

 tes para o corrente ano de 1910, as quaes 

 ficarão compostas da forma seguinte. 

 Industria, viação e Obras publicas, Joaquim 

 Martins de Goes Fontes, Porfirio Victal e 

2320 Elpidio Baptista cinco votos cada 

 um . Finanças e contas, Salvador de  

 Freitas, Elpidio Baptista e João Alves, 

 Cinco votos cada um. Hygienne e Ins- 

 trução Publica Joaquim Martins Fontes, 

2325 Elpidio Baptista e Porphirio Victal, 

 cinco votos cada um. 

 Em seguida o Senhor Presidente procla- 

 mou o resultado destas eleições e 

 declarou que ia se tomar as con- 

2330 tas do Senhor Intendente Municipal 

 Zacharias de Sousa Silveira, e achan- 

 do-se sobre a meza um balancete da  

 receita e despeza correspondente ao 

 exercício proximo findo mandou o Senhor 

2335 Presidente o referido documento a 

 Commissão de contas para dar 
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 o seu parecêr, e um officio do Senhor 

 Intendente declarando que deixava de   

 apresentar projecto de orçamento por  

2340 lhe parecer não haver precizão de  

 alterar a lei do orçamento que vigo 

 rou no exercicio proximo findo, cujo 

 officio mandou Senhor Presidente a  

 commissão para dar seu parecer  

2345 estando a hora adiantada o Senhor 

 Presidente levantou a secção. E por  

 constar, eu secretario João Alves  

 do Nascimento, lavrei esta acta a  

 que todos assignarão.  

2350                  Ernesto José de Sousa     P. 

                 João Alves do Nascimento      S. 

                  Elpidio Baptista de Sousa 

                  Porphirio Messias Victal 

                  Joaquim Martins de Goes Fontes 

2355                  Salvador d’Avila Freitas. 

 

 

 Acta da 3° secção ordinaria do 

 Concelho Municipal de Itabaianinha 

 em 4 de Janeiro de 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa 

2360 A hora regimental presentes os Senhores 

 Concelheiros Ernesto José de Sousa, 

 João Alves do Nascimento, Joaquim 

 de Goes Fontes, Elpidio Baptista  

 de Sousa, Porphirio Messias  

2365 Victal e Salvador de Avila Freitas 
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 Havendo numero legal declarou o                              JGBGoes 

 Presidente aberta secção. Lida em 

 seguida a acta da secção anterior  

 foi approvada sem descurção. Nada  

2370 mais havendo a tractar o Senhor 

 Presidente levantou a secção, do 

 que para constar lavrei a presente 

 acta.  

                       Ernesto José de Sousa,   P. 

2375                       João Alves do Nascimento  S. 

                       Elpidio Baptista de Sousa 

                       Porphirio Messias Victal 

                       Joaquim Martins de Goes Fontes 

                       Salvador de Avila Freitas 

 

 

2380 Acta da 4° secção ordinaria  

 do Concelho Municipal de Itabaia- 

 ninha, em 5 de Janeiro de 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de 

 Sousa.  

2385 A hora regimental presentes os  

 Senhores Concelheiros Ernesto José 

 de Sousa, João Alves do Nascimento, 

 Joaquim Martins de Goes Fontes, Por- 

 phirio Messias Victal, Elpidio Ba- 

2390 ptista de Sousa e Salvador de  

 Avila Freitas, havendo numero  

 legal declarou o Presidente aberta  

 A secção. Lida em seguida a acta  

 da secção anterior foi approvada 

2395 sem descussão. Nada mais 

 havendo a tratar o Senhor Presidente 
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 levantou a sessão, de que para 

 constar lavrei a presente acta.  

                    Ernesto José de Sousa       P. 

2400                    João Alves do Nascimento     S. 

                    Elpidio Baptista de Sousa. 

                    Porphirio Messias Vital. 

                   Joaquim Martins de Goes Fontes. 

                   Salvador d’Avila Freitas. 

 

 

2405 Acta da 5° secção ordinaria do 

 Conselho Municipal de Itabaiani- 

 nha em 7 de Janeiro de 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa 

 a hora regimental presentes os  

2410 Senhores Concelheiros Ernesto  

 José de Sousa, João Alves do  

 Nascimento, Joaquim Martins de  

 Góes Fontes, Porphirio Messias 

 Victal, Salvador de Avila Freitas 

2415 e Elpidio Baptista de Sousa 

 havendo numero legal, foi aber- 

 ta a secção e lida acta anterior 

 que foi approvada. 

               =Expidiente= 

2420 A commissão de finanças e contas, 

 apresentou em seguida seu pa- 

 recer aserca da tomadas de con- 

 tas do Senhor Intendene Muni- 

 cipal Zacharias de Sousa Silveira 

2425 correspondente ao exercício proxi- 

 mo findo, oppinando para que   
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 fossem aceita e julgadas bõas           J.G.BGoes 

 o que foi, em discursão e não ha- 

 vendo quem pedisse a palavra foi 

2430 pelo Senhor Presidente posto a  

 votos, e por unanimidade forão  

 approvadas.  

 A mesma commissão apresentou  

 também parecer sobre o officio do  

2435 Senhor Intendente opinando pa- 

 ra que fosse vigorada a lei do 

 Orçamento do exercio proximo findo 

 o que posto em discussão foi un- 

 nanimente aprovado. Estando a 

2440 hora adiantada o Senhor Presi- 

 dente levantou a sessão, do que  

 para constar, eu João Alves  

 do Nascimento, Secretario lavrei  

 esta acta. 

2445                     Ernesto José de Sousa,  P. 

                     João Alves do Nascimeto S. 

                     Elpidio Baptista de Sousa. 

                     Porphirio Messias Vital 

                     Joaquim Martins de Goes Fontes 

 2450                     Salvador d’Avila Freitas. 

 

 

 Acta da 6° secção do Conselho Mu- 

 nicipal de Itabaianinha, em 8 de janeiro  

 de 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

2455 A hora regimental presentes os Senho- 

 res Concelheiros Ernesto José de Sousa 
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 João Alves do Nascimento, Joaquim 

 Martins de Goes Fontes, Elpidio Ba- 

 ptista de Sousa, Porphirio Messi- 

2460 as Victal e Salvador de Avila Freitas 

 havendo numero leglarou [sic] o Presiden 

 te a berta a secção. Lida em Segui- 

 da a acta da secção anterior, foi 

 aprovada sem descussão. Nada  

2465 mais havendo a tratar o Senhor Pre 

 sidente levantou a secção, do que  

 para constar lavrei a presente 

 acta.  

                 Ernesto José de Sousa,  P. 

2470                 João Alves do Nascimento  S. 

                 Elpidio Baptista de Sousa 

                 Porphirio Messias Vital 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes 

                 Salvador d’Avila Freitas 

 

2475        Acta da 7° sessão ordinaria do 

 Conselho Municipal de Itabaiani 

 nha em 9 de Janeiro de 1910.  

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa 

 

 A hora regimental presentes os Senhores 

 Conselheiros Ernesto José de Sousa, 

2480 João Alves do Nascimento, Joaquim 

  Martins de Goes Fontes, Elpidio Baptis 

  ta de Sousa, Porphirio Messias Victal 

  e Salvador de Avila Freitas, havendo 

 numero legal, declarou o Presidente 

2485 a berta a sessão. Lida em segui 

 da a act da sessão anterior, foi 
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 approvada sem descurcao. Nada                      J.G.BGoes 

 mais havendo a tratar o Senhor Presidente 

 levantou a sessão, do que para constar 

2490 lavrei apresente acta. 

                                Ernesto José de Sousa,           P. 

                              João Alves do Nascimento. S. 

                             Elpidio Baptista de Sousa 

                            Porphirio Messias Vital 

2495                           Joaquim Martins de Goes Fontes 

                          Salvador d’Avila Freitas. 

 

    Acta da 8° Sessão ordinaria do Con- 

            selho Municipal de Itabaianinha, em 10 

          de janeiro de 1910.  

2500    Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

 

 A hora regimental presentes os Senhores Conce- 

 lheiros Municipaes Ernesto José de Sousa, João 

 Alves do Nascimento, Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, Elpidio Baptista de Sousa, Porphirio 

2505 Messias Victal, Salvador de Avila Frei 

 tas, havendo numero legal declarou o 

 Presidente aberta a sessão. Lida em seguida 

 a acta da sessão anterior, foi Approvada 

 sem descursão, Nada mais havendo a 

2510 tratar o Senhor Presidente levantou a sessão, 

 do que para constar lavrei a presente acta. 

                        Ernesto José de Sousa,  P. 

                        João Alves do Nascimento. S 

                       Elpidio Baptista de Sousa. 

2515                       Porphirio Messias Vital. 

                      Joaquim Martins de Goes Fontes 
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                      Salvador d'Avila Freitas. 

 

          Acta da 9° sessão do Concêlho 

       Municipal de Itabaininha, em 10 

2520       de Janeiro de 1910. 

       Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

 

 A hora regimental presentes os Senhores 

 Concelheiros Ernesto José de Sousa, 

 João Alves do Nascimento, Joaquim 

2525 Martins de Góes Fontes, Elpidio Baptista 

 de Sousa, Porphirio Messias Victal e 

 Salvador de Avila Freitas, havendo 

 numero legal, o Presidente declarou 

 aberta a sessão. Lida em seguida 

2530 A acta da sessão anterior, foi appro 

 vada sem descursão. Nada mais 

 havendo a tratar o Senhor Presidente levantou 

 a sessão, do que para constar lavrei a pre- 

 zente acta. 

2535                 Ernesto José de Sousa,  P. 

                 João Alves do Nascimento. S. 

                 Elpidio Baptista de Sousa. 

                 Porphirio Messias Vital 

                 Joaquim Martins de Goes Fontes 

 2540                Salvador d’Avila Freitas 

 

    Acta da 10 sessão do Concêlho Muni 

 cipal de Itabaianinha, 12 de Janeiro de 

 1910. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa 

2545 A hora regimental presentes os Senhores 
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 Conselheiros Ernesto José de Sousa        J.G.B.Goes 

 João Alves do Nascimento, Joaquim 

 Martins de Góes Fontes, Elpidio Baptista de  

 Sousa, Porphirio Messias Victal e Salva- 

2550 dor de Avila Freitas, havendo numero  

 legal, o Presidente declarou aberta a sessão 

 Lida em seguida a acta da sessão ante- 

 rior, foi aprovada sem descursão. Nada  

 mais havendo a tratar o Senhor Presidente 

2555 levantou a sessão, do que para constar  

 avrei  apresente acta. 

 

  Ernesto José de Sousa,  P. 

  João Alves do Nascimento. S. 

  Elpidio Baptista de Sousa. 

2560  Porphirio Messias Vital 

  Joaquim Martins de Goes Fontes  

  Salvador d’Avila Freitas 
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                                                          Acta da 1° sessão ordinaria do 

   Conselho Municipal de Itabaianinha 

2565   em 1° de janeiro de 1911. 

   Presidencia do Senhor Ernesto José de Sousa 

 A hora regimental presentes os Senhores Conselheiros  

 Ernesto José de Sousa, João Alves do Nascimento, Joa- 

 quim Martins de Goes Fontes, Elpidio Baptista de  

2570 Sousa , Porphirio Messias Victal e Salvador de Avila 

 Freitas, havendo numero legal o Senr’ Presidente 

 declarou aberta a sessão, e disse que ia de proceder 

 a eleição de Presidente, Secretario, e commissões per 

 manentes para o corrente anno de mil nove cen- 

2575 tos e onze, e logo procederão a eleição por escruti- 

 nio secreto e a pluralidade de votos verificou-se o se- 

 guinte resultado. Para Presidente Ernesto José de Sousa 

 como quatro votos, e Salvador de Avila Freitas com dois  

 votos e para Secretario Elpidio Baptista de Sousa, 

2580 com quatro votos e Porphirio Messias Victal com 

 dois votos: em acta continuo o Presidente procla- 

 mou Presidente e Secretario effectivos para o cor 

 rente anno os Conselheiros Ernesto José de Sousa 

 e Elpidio Baptista de Sousa, os quaes occuparão  

2585 os respectivos lugares e entrarão em exercício. Em  

 seguida desiguinou o Senr’ Presiente o dia da 

 manhã e seguintes Para os trabalhos das 

 sessões ordinarias deste Conselho e convido- 

 aos Senhores Conselheiros comparecerem as 

2590 horas regimentaes. Por nada mais haver 

 a tratar declarou encerrada a secção, da  

 que eu secretario Elpidio Baptista de Sousa 

 lavrei a presente acta que depois de lida 

 vai por todos assignada. 
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2595        Ernesto José de Sousa, P.       J.G.BGoes 

       Elpidio Baptista de Sousa S. 

        Porphirio Messias Vital 

       Joaquim Martins de Goes Fontes  

       João Alves do Nascimento 

2600       Salvador d’Avila Freitas 

 

 

  Acta da 2° Secção ordinaria 

  do Conselho Municipal de  

  Itabaianinha em 2 de Janeiro 

  de 1911. 

2605                    Presidencia do Senhor Ernesto José de  

                   Sousa.  

 A hora regimental presentes os Senhores Con- 

 selheiros Ernesto José de Sousa, Elpidio Baptista  

 de Sousa, João Alves do Nascimento, Joaquim 

2610 Martins de Goes Fontes, Porphirio Messias Victal 

 e Salvador de Avila Freitas, havendo numero legal o 

 Senhor Presidente declarou aberta a sessão, e disse 

 que ia se proceder a eleição das commissões perma 

 nentes para o corrente anno de 191, as quaes fica 

2615 rão compostas da forma seguite. Indústria via- 

 cão e obras publicas, Joaquim Martins de Goes Fon- 

 tes, Porphirio Messias Victal e João Alves do Nasci- 

 mento, cinco votos cada um. Finanças e contas, 

 Salvador de Avila Freitas, Elpidio Baptista de  

2620 Sousa e João Alves do Nascimento, cinco Votos  

 cada um, Hygiene e Instrucção Publica,  

 Joaquim Martins de Goes Fontes , João Alves  

 do Nascimento e Porphirio Messias Victal, cin 

 co votos cada um. Em seguida o Senhor Presi- 
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2625 -dente proclamou o resultado destas eleições e de- 

 clarou que ia se tomar as contas do Senhor In- 

 tendente  Municipal José Martins de Goes, 

 achando-se sobre a mesa um balancete da recei- 

 ta e despesas correspondente ao exercicio proximo 

2630 findo de 1910, mandou o Senhor Presidente o re- 

 ferido documento a commissão de contas para 

 dar o seu parecer. Estando a hora adiantada 

 o Senhor Presidente levantou a sessão. E para 

 constar, eu secretario Elpidio Baptista de  

2635 Sousa, lavrei esta acta em que todos assignou 

   Ernesto José de Sousa      P. 

   Elpidio Baptista de Sous     S. 

   Porphirio Messias Vital 

   Joaquim Martins de Goes Fontes 

2640   João Alves do Nascimento 

   Salvador d’Avila Freitas 

 

   Acta da 3° Secção ordinaria 

                                         do Conselhho Municipal de Ita- 

                                         baianinha em 3 de Janeiro de  

2645   1911.  

   Presidencia do Senhor Ernesto José  

                                        de Sousa. 

 A hora regimental presentes os senhores Concelhei- 

 ros Ernesto José de Sousa, Elpidio Baptista de  

2650 Sousa, João Alves do Nascimento, Joaquim Mar- 

 tins de Goes Fontes, Porphirio Messias Victal e  

 Salvador de Avila Freitas, havendo nume- 

 ro legal, o Presidente declarou aberta a ses- 

 são. Lida em seguida a acta da sessão ante 

2655 rior foi aprovada sem descução. Nada mais 
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 havendo a tratar o Senhor Presidente le-   J.G.BGoes 

 vantou a sessão; do que para constar lavrei a  

 presente acta. 

                               Ernesto José de Sousa, P. 

2660                             Elpidio Baptista de Sousa, S. 

                           Porphirio Messias Vital. 

                            Joaquim Martins de Goes Fontes 

                            João Alves do Nascimento. 

                           Salvador d’Avila Freitas 

 

2665                     Acta da 4° Secção ordinaria do 

                   Conselho Municipal de Itabaianinha 

                    em 4 de janeiro de 1911. 

                   Presidencia do Senhor Ernesto José de  

                    Sousa.  

 

2670 Á hora Regimental presentes os senhores Conselhei- 

 ros Ernesto José de Sousa. Elpidio Baptista de Sousa, 

 João Alves do Nascimento, Joaquim Martins de  

 Goes Fontes, Salvador de Avila Freitas , e porphi- 

 rio Messias Victal, havendo numero legal  foi aber- 

2675 ta a sessão e lida a acta anterior, foi appro- 

 vada. 

                             -Expediente- 

 A commissão de finanças e contas, apresentou em 

 seguida seu parecer ácerca da tomada de contas  

2680 do Senhor Intendente Municipal José Martins 

 de Goes, correspondente ao anno próximo 

 findo, opinando para que fossem aceitas 

 e julgadas boas, o que foi a discussão; 

 e não havendo quem pedisse a palavra 

2685 foi pelo Senhor Presidente posto a votos, 

 e por unanimidade forão aprovadas. Nada 
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 mais havendo a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão, 

 do que para constar lavrei a presente acta 

                                        Ernesto José de Sousa,  P. 

2690                                       Elpidio Baptista de Sousa,  S. 

                                     Porphirio Messias Vital 

                                    Joaquim Martins de Goes Fontes 

                                   João Alves do Nascimento. 

                                  Salvador d’Avila Freitas 

 

2695                       Acta da 4° Secção ordinaria do Conselho 

                      Municipal de Itabaianinha em 4 de 

                      Janeiro  de 1911. 

  Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa 

 

2700 A hora regimental presentes os senhores Conselheiros 

 Ernesto José de Sousa, Elpidio Baptista de Sousa, 

 João Alves do Nascimento, Joaquim Martins de Goes  

 Fontes, Salvador de Avila Freitas e Porphirio,  

 havendo numero legal, foi aberta a sessão, e lida  

2705 a acta anterior foi aprovada. 

                              = Expediente – 

 A commissão de finanças e contas, apresen- 

 tou em seguida seu parecer a certa da toma- 

 da de contas do Senhor IntendenteMuni- 

2710 cipal José Martins de Goes Fontes, correspon- 

 dente ao anno proximo findo opinando para 

 que fossem acceitas e julgadas boas e que foi 

 a descussão e não havendo quem pedisse a 

 palavra foi pelo Senhor Presidente posto 

2715 a votos e por unanimidade forão approva- 

 das. Nada mais havendo a tratar o Senhor 

 Presidente levantou a sessão, do que para  

 Constar lavrei a presente acta.   

Sem Effeito [sobre o texto] 

E B Sousa   [sobre o texto][fl. 47v] 
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                                        Acta da 5° sessão or-            J.G.B.Goes 

 2720                           dinaria do Concelho Municipal 

                            de Itabaianinha em 5 de janei- 

                             ro de 1911. 

  Presidencia do Senhor Ernesto José 

  de Sousa 

 

2725 A hora regimental presente os Senhores Conse- 

 lheiros Ernesto José de Sousa. Elpidio Baptista de  

 Sousa, João Alves do Nascimento Joaquim Mar- 

 tins de Goes Fontes, Porphirio Messias Victal 

 e Salvador de Aviala Freitas, havendo numero  

2730 legal declarou o Senhor Presidente aberta a  

 sessão. Lida em seguida a acta da ses- 

 são anterior foi approvada sem descussão  

 nada mais havendo a tratar o Senhor Presi- 

 dente levantou a sessão; do que para cons- 

2735 tar lavrei a presente acta. 

                           Ernesto José de Sousa.  P. 

                           Elpidio Baptista de Sousa, S. 

                           Porphirio Messias Vital 

                           Joaquim Martins de Goes Fontes 

2740                           João Alves do Nascimento 

                            Salvador d’Avila Freitas. 

 

                               Acta da 6° sessão ordinaria do 

                           Conselho Municipal de Itabai- 

                              ninha em 7 de Janeiro de 1911. 

2745  Presidencia do Senhor Ernesto José  

                       de Sousa.  

 A hora regimental presentes os Senhores 

 Conselheiros Ernesto José de Sousa, Elpidio 

 Baptista de Sousa, João Alves do Nascimento, 
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2750 Joaquim Martins de Goes Fontes, Porphirio 

 Messias Victal e Salvador de Avila Freitas, 

 havendo numero legal declarou o Senhor 

 Presidente aberta a sessão. Lida em se- 

 guida a acta da sessão anterior foi 

2755 approvada sem discussão. Nada mais 

 havendo a tratar o Senhor Presidente levan- 

 tou a sessão; do que para constar lavrei  

 a presente acta.  

  Ernesto José de Sousa.  p. 

2780  Elpidio Baptista de Sousa. S 

  Porphirio Messias Victal. 

  Joaquim Martins de Goes Fontes 

  João Alves do Nascimento. 

  Salvador d’Avila Freitas 

 

2785              Acta da 7° sessão ordinaria do Con- 

            selho Municipal de Itabaianinha 

            em 8 de Janeiro de 1911. 

             Presidencia do Senhor Ernesto José de Sousa. 

 A hora regimental presentes os senhores Conselhei- 

2790 ros. Ernesto José de Sousa, Elpidio Baptista de  

 Sousa, João Alves do Nascimento, Joaquim  

 Martins de Goes Fontes, Porphirio Messias Vic- 

 tal e Salvador, havendo numero legal, declarou o 

 Senhor Presidente aberta a sessão. Lida em seguida 

2795 a acta da sessão anterior, foi approvada sem  

 descussão, nada mais havendo a tratar o Senhor 

 Presidente levantou sessão, do que para cons- 

 tar lavrei a presente acta. 

                             Ernesto José de Sousa, P. 

2800                             Elpidio Baptista de Sousa. S. 

                              Porphirio Messias Vital. 
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             Joaquim Martins de Goes Fontes                 J.G.B.Goes 

             João Alves do Nascimento. 

             Salvador d’Avila Freitas. 

 

2805             Acta da da 8° sessão ordinaria do Conse- 

              lho Municipal de Itabaianinha em  

               8 de Janeiro de 1911. 

 

 A hora regimental presentes os Senhores Conselhei- 

 ros, Ernesto José de Sousa, João Alves do Nasci- 

2810 mento, Joaquim Martins de Goes Fontes, Elpi- 

 dio Baptista de Sousa, Porphirio Messias Vic- 

 tal e Salvador de Avila Freitas, havendo nu- 

 mero legal, declarou o Presidente aberta a ses- 

 são. Lida em seguida a acta da sessão foi appro- 

2815 vada sem discussão. Nada havendo a tratar o Senr’ 

 Presidente levantou a sessão do que para cosntar  

 lavrei a presente acta.  

  Ernesto José de Sousa.  P 

  Elpidio Baptista de Sousa, S. 

2820  Porphirio Messias Vital. 

  Joaquim Martins de Goes Fontes 

  João Alves do Nascimento. 

  Salavdor de Avila Freitas 

 

Acta da 9° Sessão ordinária do Conse- 

2825 lho Municipal de Itabaianinha em 

 10 de janeiro de 1911. 

 Presidencia do Senhor Ernesto José de Sousa. 

 

 A hora regimental presentes os Senhores Conselheiros, 

 Ernesto José de Sousa, João Alves do Nascimento, 

2830 Joaquim Martins de Goes Fontes, Elpidio Baptista 
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 de Sousa, Porphirio Messias Victal e Salvador de Avi- 

 la Freitas, havendo numero legal, o Senhor Pre- 

 sidente declarou aberta a sessão. Lida em segui- 

 da a acta da sessão anterior, foi approvada sem 

2835 descussão. Nada mais havendo a tratar o Senr’ - 

 Presidente levantoua a sessão, do que para  

 constar lavrei a presente acta.  

  Ernesto José de Sousa,  P 

  Elpidio Baptista de Sousa S 

2840  Porphirio Messias Vital. 

  Joaquim Martins de Goes Fontes 

  João Alves do Nascimento. 

  Salvador d’Avila Freitas. 

 

  Acta da 10 sessão do Conselho Mu- 

2845  nicipal de Itabaianinha em  

  11 de janeiro de 1911. 

  Presidencia do Senhor Ernesto José de  

  Sousa.  

 

 A hora regimental presentes os Senhores Conse- 

2850 lheiros, Ernesto José de Sousa, João Alves do Nasci 

 mento, Joaquim Martins de Goes Fontes, Elpi- 

 dio Baptista de Sousa, Porphirio Messias Vic- 

 tal e Salvador de Avila Freitas, havendo numero le- 

 gal o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 

2855 Lida em seguida a acta da sessão anterior 

 foi aprovada sem descussão. Nada mais 

 havendo a tratar o Senhor Presidente levan- 

 tou a sessão, do que para constar lavrei  

 a presente acta. 

2860                       Ernesto José de Sousa,  P. 

                        Elpidio Baptista de Sousa, S. 
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50  

  Porphirio Messias Vital.                              J.G.BGoes 

  Joaquim Martins de Goes Fontes 

  João Alves do Nascimento. 

 2865  Salvador de Avila Freitas. 

 

 

  Acta geral da appuração da eleição 

  proscedida em tres de Setembro de  

  mil novecentos e onze, para Inten- 

  dente e Conselheiros Municipaes, no  

2870  bienio de mil novecentos de doze a mil 

  novecentos e treze. 

 

 Aos vinte e quatro dias do mes de Setembro de 

 mil novecentos e onz, por força do §§ 5° e 

 alinea a do art: 87. do regulamento que bai- 

2875 xou com o decreto numero quinhentos e 

 cincuenta, de dois de outubro de mil no- 

 vecentos e sete, nesta Villa de Itabaiani- 

 nha, sede da Commarca do Rio Real, do 

 Estado Federado de Sergipe , no edificio 

2880 do Concelho Municipal, as dez horas da  

 manhã, reunirão-se o Juis Municipal 

 deste termo , Bacharel  Bozario Gordilho  

 de Faria, os membros do Concelho Munici- 

 pal, Joaquim Martins de Goes Fontes, El- 

2885 pidio Baptista Sousa e os tres emedia- 

 tos em votos, Arthur Esteves Lima , Sesinan- 

 do Soledade de Sousa e Elesbão Monteiro  

 de Carvalho, convocados a refinidos conse- 

 lheiros e suplentes com antecedencia legal,   

2890 não so por edital como por officio. 
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 Asumindo a Presidência o Bacharel Juis Muni- 

 cipal, de acordo com a disposição do arti- 

 go oitenta e nove do decreto numero quinhen- 

 tos e cincuenta de dois de outubro de mil 

2895 novecentos e sete, declarou aberta a ses- 

 são, instalada a junta appuradoura 

 da eleição procedida neste Municipio,  

 a trez do corrente mes para Intendente 

 e Conselheiros Municipaes que tornem de 

2900 servirsso [?] bienio de mil nove centos e  

 doze a mil novecentos e treze; desiguina- 

 do para Secretario o Conselheiro Elpi- 

 dio Baptista de Sousa, e para proceder  

 a leitura das autenticas o suplente  

2905 Arthur Esteves Lima, e destribuiu por 

 letra entre os demais, os nomes dos 

 cidadãos, para, com toda regularidade,  

 se proceder a appuração. Abertos os  

 officios recebidos, a junta verificou te- 

2910 rem sido remethidos duas autenticas 

 correspondentes as duas seccões elei- 

 toraes em que se acha dividido o  

 Município; e, feita a appuração na  

 forma recommendada pela lei, possam  

2915 resommar os votos constantes dos men- 

 cionados autenticos, obitendo o si- 

 guinte resultado; para Intendente, 

 Padre Jonathas José Gonçalves, du- 

 sentos sessenta e nove votos; Robus- 

2920 tiano da Silveira Goes, quinze votos; e pa- 

 ra Conselheiros Municipaes, João Antonio 

 dos Santos, cento noventa e cinco votos; Mano- 

 el  Boaventura de Oliveira, cento noventa e 
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 cinco votos; Euclides de Avila Freire      J.G.B.Goes 

2925 cento noventa e cinco votos; Sisenando Sole- 

 dade de Sousa, cento noventa e cinco votos;  

 Antonio Francisco do Nascimento, cento no- 

 venta e cinco votos; Domingos José da Fon- 

 seca , trinta e sete votos; José Boaventu- 

2930 ra de Oliveira, trinta e tres votos; José 

 Fernandes dos Santos, trinta votos; Elpidio 

 Baptista de Sousa, vinte oito votos; Eles- 

 bão Monteiro de Carvalho, vinte e quatro 

 votos ; e Pedro Martins de Goes, nove votos.  

2935 concluida a apuração, forão publicados os 

 nomes dos Cidadãos votados, na ordem  

 numerica dos votos recebidos. Não ha- 

 vendo representação, reclamação nem  

 protesto, o Presidente encerrou os traba- 

2940 lhos, mandou lavrar a presente acta e ex- 

 trair as copias nessesarias, para, depois  

 de assignadas pela junta appuradoura, 

 serem remethidas, no praso de oito dias 

 uma ao Cidadão Doutor Presidente do 

2945 Estado, outra ao Presidente do Conselho Mu- 

 nicipal e uma a cada um dos eleitos 

 para lhes servir de deploma; ordenou 

 também que fosse o resultado publi- 

 cado por edital. E, para constar, eu, 

2950 Elpidio Baptista de Sousa, Secretario, la- 

 vrei a presente acta que, estando con- 

 forme, vai por todos assignada. 

 Bacharel  Rogerio Gaudilho de Faria – Presidente- 

             Elpidio Baptista de Sousa,   Secretario 

2955             Joaquim Martins de Goes Fontes 

             Sizenando Soledade de Sousa. 
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                                       Elesbão Monteiro de Carvalho 

  Arthur Esteves de Lima. 

 

 

             Acta da primeira reunião para verificação 

2960           de poderes dos eleito membros do Conselho 

            Municipal Intendente 

 

 

 Aos quatro dias do mez de Outubro de mil novecentos 

 e onse, n’esta Villa de Itabaianinha as doze horas  

 da manhã no edificio do Conselho Municipal, reu- 

2965 nidos os cidadões João Antonio dos Santos e 

 Manoel Boaventura de Oliveira, Euclides d’ Avila 

 Freire, Sisenando Soledade de Sousa, Antonio 

 Francisco do Nascimento, eleitos membros do Conse- 

 lho Municipal na eleição procedida a treis de Se- 

2970 tembro d’este anno, tomou assento á cabeceira da 

 meza o eleito João Antonio dos Santos, por ser o 

 mais velho em idade, e ladiado pelos demais, convi- 

 dou para Secretario ao eleito Manoel Boaventura de 

 Oliveira, e assim ficou constituida a mesa encarre- 

2975 gada de proceder a verificação de poderio dos mem 

 bros do Conselho e Intendente. 

 Em seguida forão apresentados ao Presidente 

 pelos demais membros presentes os diplomas res- 

 pectivos, e os secretario o diploma do Presidente 

2980 e enviado a mesa por officio o diploma do eleito 

 Intendente.  

 Confeccionada pelo Secretario um lista nomi- 

 nal dos referidos diplomas passouce a proce- 

 der a eleição de duas commissões compostas de dois 
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2985 membro cada uma a primeira para dar    J.G.BGoes 

 parecer sobre os diplomas dos membros do Conse- 

 lho que d’ella não fasem parte, e do Intendente; 

 a segunda para se pronunciar do mesmo modo 

 sobre os diplomas dos eleitos para a primeira 

2990           commissão, dando em rezultado terem sidos 

 eleitos para a primeira commissão Sisenando So- 

 ledade de Sousa. Euclide d’Avila Freire, e para se- 

 gunda Manoel Boaventura de Oliveira, Antonio 

 Francisco do Nascimento. 

2995 Assim eleitas as commissões, forão entregues a 

 primeira os diplomas do Intendente, e dos eleitos 

 Manoel Boaventura de Sousa, Antonio Francisco 

 do Nascimento, e a segunda os diplomas dos  

 eleitos Sisenando Soledade de Sousa Euclides d’A 

3000 vila Freire e João Antonio dos Santos. 

 nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu 

 a reunião, e concedeu aos demais eleitos para compa- 

 recerem á manha, as dose horas, n’este edifício 

         João Antonio dos Santos  P. 

3005         Manoel Boaventura de Sousa  S. 

          Euclides d’Avila Freire 

         Antonio Francisco do Nascimento 

         Sizenando Soledade de Souza 

 

   Acta da segunda sessão ordinaria do Conse- 

3010   lho Municipal de Itabaianinha em dois de  

   Janeiro de mil novecentos e doze 

   Presidencia do Senhor João Antonio 

   A hora regimental presentes os Senhores João An- 

   lonio [sic] dos Santos Manoel Boaventura de Oliveira 

3015   Euclides d’Avila Freire Sisenado Soledade 
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       Acta da segunda reunião para 

      Verificação de poderes dos eleitos mem- 

       bros do Conselho Municipal e Intenden- 

       te de Itabaianinha 

 

3020       Presidencia do eleito João Antonio dos 

       Santos 

 

 Aos cinco dias do mez de outubro de mil no- 

 vecentos e onse n’esta Villa de Itabaianinha 

 á hora regimental, no edifício do Conselho 

3025 Muncipal, presentes os eleitos João Antonio dos 

 Santos Manoel Boaventura de Oliveira, Euclides 

 d’Avila Freire Sisenando Soledade de Souza 

 e Antonio Francisco do Nascimento abria-se 

 á sessão. 

3030 Foi lida, approvada e assignada a acta da re- 

 união anterior. Em seguida Forão apresenta- 

 dos pelas commissões, e lidas pelo secretario os 

 pareceres concluindo pelas validade dos di- 

 plomas. 

3035 Submettidos successivamente os ditos pa- 

 receres a uma só discussão, sem que Houvesse  

 contestação e nem quem pedisse a palavra, em 

 serrou-se a discussão. 

 Postos á voto os pareceres, parcialmente forão 

3040 unanimente approvados, e em alta vos o Pre- 

 sidente proclamou reconhecidas, pela ordem 

 da approvação dos pareceres, para Intendente  

 o Padre Jonattas José Gonsalves, e para mem- 

 bros do Conselho Municipal os cidadões João  

3045 antonio dos Santos  Manoel Boaventura de Oliveira 

 Euclides d’Avila Freire, Sisenando Soledade 

[fl. 52v] 

 



233 
 

 

 

[fl. 53] 

 

 

 

 



234 
 

 

 

                                                                                               53 

 de Sousa, Antonio Francisco do Naci-  J.G.B.Goes 

 mento, aos quaes teem de servir n’este Municipio 

 de Itabaianinha nos biéniosios [sic] de mil novecentos  

3050 e doze á mil novecentos e treze. 

 Dando o Presidente por encerrada a reunião 

 mandou lavra esta acta que vai assignada 

 João Antonio dos Santos  P 

 Manoel Boaventura de Oliveira S. 

3055 Euclides d’Avila Freire 

 Antonio Francisco do Nascimento 

 Sizenando Soledade de Souza 

 

 transcripta [?] em meu livro 

 de notas e folhas 193 á 203. 

3060 Itabaianinha 5 de outubro de 1911. 

 Antonio Isaias Coelho. 

 

  Acta geral da junta e organisa- 

  ção das mesas eleitores do Um- 

  nicipio de Itabaianinha pro- 

3065  cedida em vinte de desembro  

  de 1911. 

 Aos vinte dias do mes de desembro de mil 

 novecentos e onze, nesta Villa de Itabaia- 

 ninha sede do termo do mesmo nome e 

3070 da Commarca do Rio Real do Estado Fe- 

 deral de Sergipe, no edificio do Governo  

 Municipal as doze horas do dia, reuni- 

 rão-se sob a Presidencia do primeiro sup 

 plente do Juis Municipal em Exercicio 

3075 Trajano de Oliveira Telles, os menbros do 
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 do Conselho Municipal: Ernesto José de 

 Sousa, Joaquim Martins de Goes Fontes, Elpi- 

 dio Baptista de Sousa, Salvador de Avila 

 Freitas, e o immediato em votos Ani- 

3080 sio Biserra Monteiro, que forão convoca- 

 dos com antesedencia legal por meio 

 de edital e officios. O Senhor Presidente  

 declarou aberta a seccão e designou 

 para Secretario o Conselheiro Elpidio  

3085 Baptista de Sousa, ficando deste mo- 

 do constituída e installada a junta 

 organisadora das mesas eleitoraes do 

 Municipio de Itabaianinha na for- 

 ma do artigo 28 combinado com o artigo 

3090 33 alinea 3a do regulamento que baixou  

 com o decreto numero 550 de 2 de Outubro 

 de 1907 para as eleicões que terão lugar 

 em 30 de desembro fluente. As duas horas  

 da tarde não tendo sido apresentado nen 

3095 hum officio indicando nome para me 

 sario, o Presidente convidou os membros 

 da junta a elegerem em lista de dois no- 

 mes, os mesarios e supplentes que têm de  

 servir nas mesas eleitores deste muni- 

3100 cipio de Itabaianinha, dentre os eleitores  

 das respectivas secções conforme o alis- 

 tamento feito dando o resultado seguin- 

 te: para primeira seccão Elpidio Bap- 

 tista de Sousa, um voto, José Martins 

3110 de Goes, um voto, João Antonio dos Santos, um 

 voto, José de Sousa Leal, um voto, Manoel  

 Boaventura de Oliveira, um voto, Luis de 

 Sousa Carvalho, um voto, Domingos José da 
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 Fonseca, um voto, Antonio Fran-   JGBGoes 

3115 sisco do Nascimento, um voto, Pedro 

 Martins de Goes, um voto, Sesinando  

 Soledade de Sousa, um voto, havendo 

 empate na votação de acordo com o arti- 

 go 36 §2° in fine, passou-se a decidir pela 

3120 sorte sendo sorteados e consequentemente de- 

 clarados mesarios effectivos da primeira 

 secção os cidadães: Elpidio Baptista de Sou- 

 sa José Martins de Goes, João Antonio dos San 

 tos, José de Sousa Leal, Manoel Boaventura 

3125 de Oliveira, e supplentes: Luis de Sousa Car- 

 valho, Domingos José da Fonseca, Antonio 

 Francisco do Nascimento, Pedro Martins 

 de Goes e Sesinando Soledade de Sousa. Re- 

 cebidos e apurados os votos os votos para a 2a secção  

3130 deu o seguinte resultado: Robustiano da Sil- 

 veira Goes, um voto, Pedro Muniz de Oliveira, um 

 voto, Virginio de Oliveira Avila, um voto, Anto- 

 nio Martins de Carvalho, um voto, Francisco 

 Theotonio de Avila, um voto, Luis Ferreira  

3135 do Nascimento, um voto, Benedito José  

 dos Santos, Um voto, Manoel Domingos 

 Monteiro, um voto, Manoel Feliciano 

 de Meneses, um voto, José Pinto da Silvei- 

 ra, um voto. Do mesmo modo havendo 

3140 empate na votação passou-se a 

 decidir pela sorte, sendo sorteados 

 e depois declarados membros effectivos da 

 2° secção: Robustiano da Silveira Goes, Pedro 

 Muniz de Oliveira, Virginio de Oliveira Avila, 

3145 Antonio Martins de Carvalho e Francisco 

 Theotonio de Avila; e supplentes: Luiz Fonse- 
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 ra do Nascimento, Benvenuto José dos Santos,  

 Manoel Domingos Monteiro, Manoel Feli- 

 ciano de Meneses e José Pinto da Silveira, 

3150 em seguida, procedeu da-se do mesmo mo- 

 do em relação a eleição da mesa da 3° secção  

 resultou ter um voto cada um dos seguintes 

 eleitores: Antonio José dos Reis Vianna, um 

 voto, José Marcolino dos Santos, um voto, 

3155 José Rodrigues dos Santos Cotias, um voto, 

 João Narciso de Araujo, um voto, Porphi- 

 rio Messias Victal, um voto, Ozanio Can- 

 dido da Silva, um voto, José Manoel de 

 Carvalho, um voto, Elpidio Gonçalves de 

3160 Aguiar, um voto, Ernesto José de Olivei 

 ra, um voto, Manoel José de Sant’Anna  

 um voto. Verificado empate na vota 

 cão e procedendo-se ao sorteio resultou  

 serem sorteados para membros effectivos 

3165 da 3° secção, os cidadãos seguintes: Antonio 

 José dos Reis Vianna, José Herculano dos San 

 tos, Porphirio Missias Victal, João Narciso de  

 Araujo, José Rodrigues dos Santos Cotias, e 

 para supplentes da referida secção: Ernes- 

3170 to José de Oliveira Elpidio Gonçalves de Aguiar 

 José Manoel de Carvalho, Ozanio Candido 

 da Silva e Manoel José de Sant’Anna 

 organizadas deste modo as mesas das 

  tres secções eleitoraes deste Munici- 

3175 pio, mandou o Presidente que fossem 

 publicados por editaes os nomes dos 

 mesarios,supplentes de cada secção, or 

 denando que para constar fosse lavra- 

 da a presente acta, que, lida e estan- 
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3180 do conforme, vai por todos assig-     J.G.BGoes 

 nada. Eu Elpidio Baptista de  

 Sousa, secretario a escrevi. 

 Trajano de Oliveira Telles.  P. 

 Elpidio Baptista de Sousa.  S. 

3185 Ernesto José de Sousa. 

 Joaquim Martins de Goes Fontes 

 Salvador d’Avila Freitas 

 Anisio Bizerra Monteiro 

 

 

 Acta da sessão extraordinaria 

3190 do Conselho Municipal. 

 Presidencia do Senhor Ernesto de Sousa. 

 

 Aos trinta dias do mes de desembro de 1911, 

 as doze horas do dia nesta Villa de Itabaia- 

 ninha Commarca do Rio Real Estado de  

3195 Sergipe, reunirão-se em sessão extraordina- 

 ria anteriormente convocada os Senhores 

 Conselheiros, Ernesto José de Sousa, Elpidio 

 Baptista de Sousa, Joaquim Martins de Goes 

 Fontes, Salvador de Avila Freitas, o Pre- 

3200 sidente reconhecendo ser o numero legal 

 declarou aberta a sessão e disse que a  

 fim da presente sessão era dar posse 

 ao quanto suplente do Juiz de Paz, do 

 primeiro districto deste Municipio João 

3205 Cardozo Simões, para servir no anno 

 proximo de mil novecentos e doze, visto 

 Ter falecido o quarto Juiz de Paz, José  

 Juvenal da Silva e o primeiro supplen 
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 te Henrique Franklin de Carvalho, e re- 

3210 nunciado o segundo e terceiro sup- 

 plente Elvino Vieira da Silva e Francis- 

 co Rodrigues da Silva. Nada mais haven- 

 do a tratar o Senhor Presidente levan- 

 lou [sic] a sessão: de que para cosntar, eu  

3215 Elpidio Baptista de Sousa, Secretario  

 escrevi a presente acta que vai por  

 todos assignada.  

                    Ernesto José de Sousa,               P. 

                  Elpidio Baptista de Sousa               S. 

3220                Joaquim Martisn de Goes Fontes. 

              Salvador d’Avila Freitas 

 

 Acta da posse dos Conselheiros Municipaes e do  

 Intendente deste Municipio para os anos de mil 

 novecentos e deze [sic] a mil e novecentos e treze  

 

3225 Ao primeiro dia do mez de janeiro de mil 

 novecentos e doze na salla do Conselho Municipal 

 d’esta Villa de Itabaianinha, commarca do 

 Rio Real do Estado de Sergipe as doze horas 

 da manhã presentes os conselheiros reconhecidos  

3230 Capitão Sesinando Soledade de Sousa, Tenente 

 João Antonio dos Santos e os cidadãos Mano- 

 el Boaventura de Oliveira, Antonio Francisco  

 do Nascimento, faltando com cauza participa- 

 da o Conselheiro Euclides d’Avila Freire 

3235 occupando o lugar de Presidente provisorio o   

 Tenente João Antonio dos Santos como o mais 

 velho servindo de secretario tambem pro- 

 vizorio o cidadão Manoel Boaventura d’ 
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 Oliveira, para tomarem posse conforme   J.G.BGoes 

3240 forão convidados e pondo-se todos de pé foi pelo 

 referido Presidente provizorio prestado enequin 

 te compromisso. Promette comprir a constituição 

 a lei organica e as emanadas do Conseçho des- 

3245 te Municipio, desempenhar os deveres do cargo 

 de que sou revestido. Em seguida cada Con- 

 selheiro proferiu a forma – assim o promette  

 encluzive eu Secretario provisorio a medida 

 que o nome de cada um era proferido por  

3250 mim Secretario.  

 Assim empossado o novo Conselho, procedeu- 

 se a eleição por Escrutinio secreto e plurali- 

 dade de votos para Presidente. Secretario Effe- 

 ctivos do corrente anno cujo rezultado foi o  

3255 seguinte, para Presidente Tenente João  

 Antonio dos Santos com Treis votos e Capitão Si 

 senando Soledade de Souza, com um voto, para 

 Secretario, cidadão Manoel Boabentura de Oliveira 

 com treis votos e Antonio Francisco do Nasci- 

3260 mento com um voto. 

 Em acto continuo o Presidente proclamou- 

 - Presidente efectivo Tenente João Antonio 

 dos Santos e Secretario Manoel Boaventura 

 de Oliveira, os quaes ocupparão logo os respe 

3265 ctivos logares e entrarão em exercício. 

 Achando-se na Sala immediata o Senhor 

 Intendente Padre Jonathas José Goncalves 

 foi introdozido no recinto do salão com as  

 formalidades do estilo os Senhor Presidente 

3270 do Conselho recebeu o compromisso delle 

 da que lavrosse o termo no livro especial. 

 Em seguida designou o Senhor Presidente 

[fl. 56] 



247 
 

 

 

 

 [fl. 56v] 

 



248 
 

 

 

 os seguintes dias uteis para os trabalhos da 

 secção ordinaria deste anno e convidou os  

3275 Senhores Conselheiros a comparecerem a hora regi 

 mental como nada mais havendo a tratar  

 eu Secretario Manoel Boaventura de Oliveira 

 lavrei a presente acta que depois de lida  

 vai por todos assignada. 

3280      João Antonio dos Santos P. 

       Manoel Boaventura de Oliveira S. 

       Sisenando Soledade de Souza 

       Antonio Francisco do Nascimento 

 

 

 Acta da 2° sessão ordinaria do Conselho Municipal 

3285 de Itabaianinha em 2 de janeiro de 1912 

 

 Presidencia do Senhor João Antonio 

 A hora regimental presentes os Senhores João Antonio dos 

 Santos Manoel Boaventura de Oliveira Sisenando Soledade  

 de Souza Euclides d’Avila Freire Sisenando Soledade  

3290 de Souza Antonio Francisco do Nascimento, havendo numero 

 legal o Presidente declarou aberta e disse que  

 hia proceder a eleição das commissões permanentes para o 

 corrente anno de 1912 as quaes forão constituidas pela 

 forma seguinte Industria viação e obras publicas  

3295 industria viação e obras publicas Manoel Boaventura de  

 Oliveira Euclides de Avila Freire Antonio Francisco  

 do Nascimento 4 votos cada um Finanças e contas 

 Manoel Boaventura de Oliveira Euclides d’Avila Freire 

 Sizenando Soledade Souza 4 votos cada um, Higyene e 

3300 instrução publica Sizenando Soledade Souza Antonio 

 Francisco do Nascimento Euclides d'Avila Freire 4 

 votos cada um. Em seguida o Senhor Presidente procla- 
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 mou o resultado d’estas eleições e declarou que   J.GBGoes                           57 

 ia se tomar as contas do Senhor Intendente Municipal  

3305 José Martins de Goes quando pelo mesmo fosse apresentado o 

 balancete de receitas e despesas correspondente ao exercicio pro- 

 ximo findo de 1911 recebendo n’esta occasião um officio do mes- 

 mo Intendente declarando que deixarão de apresentar projeto 

 de orçamento por lhe parecer não haver precisão de alterar a  

3310 lei orçamentaria que cigorou no exercício findo, cujo offi- 

 cio mandou o Senhor presidente a commissão para dar seu  

 parecer nada mais havendo a tratar o Presidente levantou  

 a sessão Para constar eu secretario Manoel Boaventura de  

 Oliveira lavrei esta acta em que todos assignam 

3315              João Antonio dos Santos  P. 

              Manoel Boaventura de Oliveira S. 

 

             Euclydes d’Avila Freire 

 

 Acta da terceira sessão ordinária do Conselho 

 Municipal de Itabaianinha em quatro de janeiro  

3320 de 1912. 

 Presidencia do Senhor João Antonio dos Santos. 

 A hora regimental presentes os Senhores João Antonio  

 dos Santos Manoel Boaventura de Oliveira Euclides 

 d’Avila Freire, faltando sem cauza participada 

3325 os Senhores Sisenando Soledade de Souza, Anto- 

 nio Francisco do Nascimento, havendo numero  

 legal, foi aberta a sessão e lida a acta anterior  

 que foi appovada.  

 Foi apresentado o parecer da commissão de  

3330 finanças sobre o officio do Senr’ Intendente 

 opinando para que fosse vigorado a lei do or- 

 çamento proximo findo, o que posto em discus- 

 são foi unanimente aprovada. Nada mais 
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 havendo a tratar-se foi levantada a sessão do que                                                               

3335 para constar eu Manoel Boaventura de Oliveira Se- 

 cretario lavrei esta acta. 

  João Antonio dos Santos  P. 

  Manoel Boaventura de Oliveira  S. 

  Eucliydes de Avila Freire 

 

3340  Acta da quarta sessão ordinária do Conselho 

  Municipal de Itabaianinha em quatro de Janeiro  

  de 1912 

  Presidencia do Senhor João Antonio dos Santos  

 a hora regimental presentes os Senhores João Antonio dos 

3345 Santos, Manoel Boaventura de Oliveira Euclides de Avila 

 Freire, faltando sem cauza participada os Senhores Si- 

 senando Soledade de Souza e Antonio Francisco do 

 Nascimento . Havendo numero legal foi aberta a  

 sessão, e lida a acta anterior foi approvada sem  

3350 discussão. Nada havendo a tratar o Senr’ Presidente  

 levantou a sessão do que para constar eu Manoel 

 Boaventura de Oliveira secretario levrei a prezente  

 Acta.  

              João Antonio dos Santos            P. 

3355             Manoel Boaventura de Oliveira         S. 

             Euclydes de Avila Freire. 

 

    Acta da quinta sessão ordinaria do Conselho Mu- 

   nicipal de Itabaininha a primeiro de abril   

    de 1912. 

 

3360 Presidencia do Senhor João Antonio dos Santos, 

 A hora regimental presentes os Senhores, João Antonio dos  

 Santos, Manoel Boaventura de Oliveira, Euclides 

 d’Avila Freire, faltando sem causa participada 
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  Sisenando Soledade de Souza, Antonio Fran-   J.GBGoes 

3365 cisco do Nascimento, havendo numero legal o Presi- 

 dente declarou aberta a sessão. Lida em seguida 

 a acta da sessão anterior foi  approvada sem discus- 

 são. Nada havendo a tratar o Presidente levantou a  

 sessão de que para constar lavrei a presente acta  

3370 eu Manoel Boaventura de Oliveira Secretario. 

          João Antonio dos Santos  P. 

         Manoel Boaventura de Oliveira                   S. 

         Euclydes de Avila Feire. 

 

 Acta da sexta sessão ordinaria do Conselho Muni- 

3375 cipal de Itabaianinha a 2 de Abril de 1912. 

 

 Presidencia do Senhor João Antonio dos Santos 

 a hora regimental presentes os Senrs’ João Antonio 

 dos Santos Manoel Boaventura de Oliveira, Euclides  

 d’Avila Freire, faltando sem causa participada  

3380 os Senhores Sesinando Soledade de Sousa e Antonio Fran- 

 cisco do Nascimento, havendo numero legal o Presi- 

 dente abriu a sessão. Lida a acta da sessão ante- 

 rior foi approvada sem discussão. Nada havendo a  

 tratar o Senhor Presidente levantou a sessão do que  

3385 para constar lavrei a pesente acta eu Manoel Boaven- 

 tura de Oliveira Secretario.  

        João Antonio dos Santos  P. 

        Manoel Boaventura de Oliveira  S. 

        Euclydes de Avila Freire. 
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3390 Acta da setima sessão ordinaria do Conselho  Mu- 

 nicipal de Itabaianinha em primeiro de julho 

 de 1912. 

 Presidencia do Senhor João Antonio dos Santos  

 a hora regimental presentes os Senhores Conselheiros 

3395 João Antonio dos Santos, Manoel Boaventura de Oli- 

 veira, Euclides d’Avila Freire faltando sem Cauza 

 participada os Senhores Sesinando Soledade de Sousa  

 e Antonio Francisco do Nascimento, havendo numero  

 legal o Presidente declarou aberta a sessão, lida 

3400 em seguida a acta da sessão anterior foi approvada 

 sem discussão. Nada havendo a tratar o Presidente 

 levantou a sessão, do que para constar lavrei a prezen- 

 te acta. 

        João Antonio dos Santos  P. 

3410        Manoel Boaventura de Oliveira      S. 

         Euclydes de Avila Freire 

 

 

 Acta da oitava sessão do Conselho Municipal de 

 Itabaianinha, em 7 de Outubro de 1912. 

 

 Presidencia do Senhore Manoel Boaventura de Oliveira 

3415 aos sete dias do mez de outubro de mil nove- 

 centos e doze, a hora regimental, presentes os Senhores 

 Manoel Boaventura de Oliveira, Euclides d’ Avila  

 Freire e os supplentes Domingos José da Fonseca 

 e José Boaventura de Oliveira havendo numero 

3420 legal foi aberta a sessão. No Expediente foi  

 apresentado um officio do Conselheiro João An- 

 tonio dos Santos, em que renunciado a respecti- 

 vo cargo, o que foi acceito. Em seguida o Senhores 
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 Domingos José da Fonseca pediu a           J.G.B.Goes 

3425 palavra para apresentar a seguinte indicação: 

 Indico a frente [?] dos mandatos dos Conselheiros Sise- 

 nando Soledade de Souza e Antonio Francisco do 

 Nascimento, em virtude de terem deixado de compa- 

 recer as respectivas sessões os ditos conselheiros, por 

3430 espaço de mais de seis mezes de conformidade com  

 a lei que rege a espece posta a discussão, não  

 havendo quem pedisse a palavra, e posto a votos foi  

 unanimente approvada. Nada mais a tra- 

 tar, o Presidente mandou lavrar a prezente acta  

3435 em que todos assignou, por mim Euclides d’Avila 

 Freire Secretario que a escrevi.  

            Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

            Euclides d’Avila Freire  S. 

           Domingos José da Fonseca  

 

 

 

3440 Acta da nona sessão do Conselho municipal de Itabaianinha. 

 Presidência do Senhor Conselheiro Manoel Boaventura dee Oliveira. 

 aos oito dias do mez de Outubro de 1912, a hora regimental  

 presentes os Senhores Conselheiros Manoel Boaventura de Oliveira , Eu- 

 clides de Avila Freire, e os Supplentes Domingos José da Fonse- 

3445 ca e José Boaventura d’Oliveira, havendo numero legal foi aber- 

 ta a sessão. Lida em seguida a acta da sessão anterior e não  

 havendo quem pedisse a palavra foi unanimente approvada 

 sem debates. No expediente foi pelo Senr’ Presidente designado  

 o dia 7 do mez de novembro proximo a entrar para se proceder 

3450 a eleição de Intendente e tres Conselheiros municipaes para pre- 

 henchimento das vagas verificadas de conformidade com a Lei 

 em vigor e as demais formalidades inherentes a eleição mencionada  
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 nada mais havendo a tratar, o Presidente mandou lavra 

 a presente acta em que todos assignou depois de levantar  

3455 toda a sessão, do que para constar a presente ac- 

 acta) [?] 

                       Manoel Boaventura de Oliveira P. 

                      Euclides de Avila Freire   S. 

                        Domingos José da Fonseca 

 

 

3460 Acta da sessão extraordinaria do Conselho Municipal. 

 Presidência do Senhor Manoel Boaventura de Oliveira. 

 Aos trinta dias do mez de Novembro de mil novecentos e 

 dose, nesta Villa de Itabaininha, no edifício do Conselho  

 Municipal, reunidos os cidadãos, Manoel Boaventura 

3465 de Oliveira, Euclydes de Avila Freire, Guilherme de Sousa  

 Lima, Luis de Sousa Carvalho e Cyrillo Soares do Nascimento 

 havendo numero legal, foi aberta a sessão. O Presidente  

 convidou para secretario o Conselheiro Euclydes de Avila 

3470 Freire, e assim ficou constituída a Mesa encarregada  

 de proceder a verificação de puderes de trez Conselheiros Muni- 

 cipaes e Intendente, da eleição procedida no dia sete de  

 setembro do anno corrente para prehenchimentos das vagas  

 verificadas. Em seguida forão apresentados ao Presidente  

3475 pelos os demais membros presentes os tres diplomas respectivos  

 e enviados a Mesa por officio o deploma do eleito Intendente 

 Em seguida o secretario escreveu uma lista nomenal dos referi- 

 dos dilplomas, passando-se a proceder a eleição da commissão  

 composta de dois Membros para dar parecer sobre os deplomas dos 

3480 eleitos, dando dando em resultado terem sido eleitos para a dita com 

 missão, Guilherme de Sousa Lima e Cyrillo Soares do Nasci 

 mento, assim eleita a commissão forão entregues o diploma  

 de Intendente e dos eleitos Guilherme de Sousa Lima, Luiz 

 de Sousa Carvalho e Cyrillo Soares do Nascimento. Nada 
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3485 mais havendo a tractar, o Presidente suspendeu    J.G.BGoes 

 a sessão, e convidou os demais eleitos para comparecerem a  

 manhã as doze horas neste edificio. 

                 Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

                               Euclydes de Avila Freire   S. 

3490                               Guilherme de Souza Lima  

                               Luiz de Souza Carvalho 

                  Cyrillo Soares do Nascimento 

 

 

 

 

 Acta da segunda reunião extraordinaria do Conselho Municipal 

 Presidencia do Senhor Manoel Boaventura. 

3495 Ao primeiro dia do mez de desembro de mil novecentos e doze nesta 

 Villa de Itabaianinha, a hora regimental, no edificio do Conselho 

 Municipal, presente o Conselheiro Manoel Boaventura de Oliveira 

 Euclides de Avila Freire, Guilherme de Sousa Lima, Luiz 

 de Sousa Carvalho, e Cyrillo Soares do Nascimento, abre-se 

3500 a sessão. Foi lida, aprovada e assignada a acta da reunião  

 anterior. Em Seguida forão apresentada pela commissão e lida  

 pelo secretario os pareceres concluindo pela valiade do diploma. 

 submethidos successivamente os ditos diplomas digo os ditos pare- 

 ceres a uma so discussão, sem que houvesse contestação e nem 

3505 quem pedisse a palavra, encerrou-se a discussão. Posto a  

 votos o parecer, parcialmente foi unanimente aprovado e  

 e alta voz o Presidente proclamou reconhecidos pela ordem da  

 aprovação do parecer, para Intendente Capitão João Antonio dos 

 Santos e para membros do Conselho Municipal, os cidadãos 

3510 Guilherme de Sousa Lima, Luiz de Sousa Carvalho e Cyril 

 lo Soares do Nascimento, os quaes teem de servi n’este Mu  

 nicipio de Itabaianinha o resto do mandato de mil novecentos 
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 e trese. Dando o Presidente por encerrada a reunião man- 

 dou lavra a presente acta que vai assignada por todos: 

3515                            Manoel Boaventura de Oliveira     P. 

                                  Euclydes de Avila Freire  

                                 Guilherme de Souza Lima. 

                                 Luiz de Souza Carvalho.  

                           Cyrillo Soares do Nascimento 

 

 

3520 Acta da primeira sessão ordinaria do Conselho Mu-  

 nicipal da Villa de Itabaianinha no 2° anno do  

 bienio de 1912 a 1913 para a eleição de Presidente  

 e Secretario do mesmo Conselho e juramento e pos- 

 se dos cidadãos Juizes se Paz eleitos para o qua- 

3525 trienio de 1913 a 1916. 

 

 Aos dois dias do mez de janeiro de 1913, na sala do  

 Conselho Mnicipal da Villa Itabaianinha, do 

 Estado de Sergipe, as onze horas da manhã, presen- 

 tes os Senhores Conselheiros Manoel Boaventura de  

3530 Oliveira, Guilherme de Sousa Lima Cyrillo So- 

 ares do Nascimento, Luiz de Sousa Carvalho e Eucli- 

 des de Avila Freire, ocupando a Presidencia o 

 Conselheiro Manoel Boaventura de Oliveira , decla- 

 rou que ia se proceder a eleição para presi- 

3535 dente e secretario que devem servir no corrente  

 anno de 1913. E logo procedendo-se a eleição por 

 escrutínio secreto e a pluralidade de votos para  

 Presidente e secretario verificou-se o seguinte 

 resultado: para Presidente Manoel Boaventura  

3540 de Oliveira com quatro votos, Cyrillo Soares do 

 Nascimento com um voto. Para Secretario Luiz 
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 de Sousa Carvalho com quatro votos,     J.G.BGoes     61 

 Guilherme de Souza Lima com um voto. 

 Em acta continuo o Presidente proclamou Presi- 

3545 dente e secretario effectivos para o corrente anno  

 o Conselheiro Manoel Boaventura de Oliveira, Luiz  

 de Sousa Carvalho os quaes continuando a ocu- 

 par os respectivos lugares entrarão em exercício. 

 Achando-se na sala imediata os cidadãos  

3550 Antonio Martins de Carvalho, Pedro Munis de Sousa 

 Maynarde da Silva Carvalho e Antidio Dantas  

 Portatil, Juizes de Pazdeste primeiro districto; 

 os cidadãos José Manoel de Aguiar, Galdino 

 Francisco de Salles, Juveno de Oliveira Salles e José  

3555 Rodrigues dos Santos Cotias, primeiro, segun- 

 do, terceiro e quarto Juizes de Paz do segundo Districto 

 do Gerú, todos eleitos para o quatrienio de mil 

 e novecentos e treze a mil novecentos e deseseis, foram 

 introduzidos com as formalidades legaes no recin- 

3560 tto da Sala do Conselho, e depois de recebidos os  

 respectivos diplomas, que forão reconhecidos 

 identicos e verdadeiro, o Senr’ Presidente reci- 

 beu de todos o compromisso legal do que la- 

 vrou-se o termo no livro competente. 

3565 em seguida designou o Presidente o dia de ama- 

 nhã e seguintes para os trabalhos das sessões or- 

 dinarias deste Conselho e convidou os Senhores  

 Conselheiros a comparecerem as horas regimentaes. 

 Por nada mais haver tratar declarou o Presidente en- 

3570 cerrada a sessão do que eu Luiz de Souza Carvalho, 

 lavrei a presente acta que vai por todos assignada  

  Manoel Boaventura de Oliveira  P. 

  Luiz de Souza Carvalho    S. 

          Guilherme de Souza Lima  

3575          Euclides d’Avila Freire 

          Cyrillo Soares do Nascimento                            [fl.61] 
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                       Acta da 2° sessão ordinaria do Con- 

                       selho Municipal de Itabaianinha em 3 de  

     Janeiro de 1913. 

 

 

 

3580 Presidencia do Senhor Manoel Boaventura de Oliveira 

 A hora regimental presentes os senhores Manoel Bo 

 aventura de Oliveira, Luiz de Souza Carvalho, Gui 

 lherme de Sousa Lima, e Cyrillo Soares do Nascimento, 

 faltando com causa participada o Senr’ Euclides de 

3585 Avila Freire. Havendo numero legal o Presidente declarou 

 aberta a sessão. Foi lida e aprovada a acta da sessão  

 anterior. O Presidente declarou que se ia proceder a 

 eteição [sic] das commissão permanentes para o corrente 

 anno de 1913, os quaes ficaram, compostas da for- 

3590 ma seguinte: Industria, Viação e Obras Publi- 

 cas Luiz de Souza Carvalho Cyrillo Soares do Nasci- 

 mento e Guilherme de Souza Lima 3 votos cada  

 um. Finanças e Contas Luiz de Souza Carvalho  

 Cyrillo Soares do Nascimento e Guilherme de Sousa  

3595 Lima 3 votos cada um. Hygiene e Instru- 

 ção Publica Luiz de Lima Carvalho Cyrillo Soa- 

 res do Nascimento e Guilherme de Sousa Lima 3  

 votos cada um. Em seguida o Presidente pro- 

 clamou o resultado desta eleição e declarou que  

3600 se ia tomar as contas do Intendente o Senhor Padre  

 Jonathas José Gonçalves, e achando-se sobre a mesa  

 um balancete da receita e despeza corresponden- 

 te ao exercico próximo findo, mandou o Pre- 

 sidente o referido documento a comissão de contas  
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3605 para dar o seu parecer e bem assim    J.G.BGoes 

 um officio do Intendente que deixava de apre- 

 zentar projecto de orçamento por lhe parecer não 

 haver precizão de alterar a lei do orçamento que 

 vigorou no exercício próximo findo, cujo officio 

3610 mandou o Presidente a commissão de contas para  

 dar Seu parecer. Nada mais havendo a tratar  

 lavrou-se a prezente acta por todos assigna- 

 da  

          Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

3615     Luiz de Sousa Carvalho    S. 

      Guilherme de Souza Lima  

         Cyrillo Soares do Nascimento 

 

 

 

 Acta 3° sessão ordinária do Conselho Muni- 

 cipal de Itabaianinha em 4 de janeiro de 1913. 

 

3620 Presidencia do Senhor Manoel Boaventura  de Olivei- 

 ra  

 A hora regimental presentes os Senrs’ Concelheiros 

 Manoel Boaventura de Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho 

 e Guilherme de Sousa Lima e Cyrillo Soares do 

3625 Nascimento, faltando com causa justificada 

 Euclides de Avila Freire; havendo numero legal  

 foi aberta a sessão e lida a acta anterior que  

 foi approvada. 

Expediente 

3630 A commissão de finanças e contas apresentou seu 

 parecer a serca da tomada de contas do Senr’ In- 

 tendente Padre Jonathas José Gonçalves, o qual   

[fl. 62] 

 

 



271 
 

 

 

[fl. 62v] 

 

 



272 
 

 

 serviu no exercico próximo findo, oppinando que fosse 

 aceitas e julgadas boas. Posto a parecer em discussão  

3635 e não havendo quem pedisse a palavra foi pelo o 

 Presidente posto a votos, e por unanimidade appro- 

 vado. A mesma commissão apresentou também  

 parecer sobre o officio do Senr’ Intendente oppi- 

 nando para que para que fosse vigorada a lei do orçamen- 

3640 to do exercicio findo, o qual pondo em discussão  

 foi unanimente aprovada. Nada mais haven- 

 do a tratar o Presidente levantou a sessão do  

 que lavrou-se esta acta. 

 

             Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

3645          Luiz de Sousa Carvalho   S. 

        Guilherme de Souza Lima  

          Cyrillo Suares do Nascimento 

 

 Acta da quarta sessão ordinaria do Conselho Munici- 

 pal de Itabaianinha em 4 de abril de 1913. 

 

3650 Presidência do Sr Manoel Boaventura de Oliveira. 

 A hora regimental presentes os Senhores Manoel Boa- 

 ventura de Oliveira, Luiz de Sousa  Carvalho e Cyrillo 

 Soares do Nascimento. Faltando sem causa parti- 

 cipada os Senhores Guilherme de Sousa Lima e Eu- 

3655 clides de Avila Freire. Havendo numero legal  

 o Presidente declarou aberta a sessão. Em se- 

 guida lida a acta da sessão anterior, esta foi  

 approvada sem discussão. Não havendo nada  

 mais a tratar o presidente levantou a sessão. 

3660 do que para constar se lavrou  a presente acta. 

   Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

       Luiz de Sousa Carvalho   S. 
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 Cyrillo Suares do Nascimento   J.G.BGO 

 

 

 

 Acta da quinta sessão ordinaria do Conselho 

3665 Municipal de Itabaianinhaem 2 de Ju- 

 lho de 1913. 

 

 Presidencia do Sr Manoel Boventura de Oli- 

 veira.  

 A hora regimental presentes os Senhores Manoel 

3670 Boaventura de Oliveira. Luiz de Lima carva- 

 lho e Cyrillo Soares do Nascimeento, faltando 

 sem causa participada os Sen’ Guilherme  

 de Sousa Lima e Euclides de Avila Freire. 

 Havendo numero legal o presidente de- 

3675 clarou aberta a sessão. Em Seguida li- 

 da a acta da sessão anterior esta foi ap- 

 provada sem discussão. Não havendo na 

 da mais a tratar o presidente levantou a 

 sessão, do que para constar se lavrou  

3680 o presente termo que assignão.  

     Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

       Luiz de Sousa Carvalho      S. 

        Cyrillo Suares do Nascimento. 

 

 Acta da 6° seccão ordinaria do Concelho Um- 

3685 nicipal d’esta Villa de Itabaininha em 5 

 de Outubro de 1913. 

 

 Presidencia do Sr Manoel Boaventura 

             A hora regimental presentes os Senhores Con 
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 celheiros Manoel Boaventura de Oliveira Luiz 

3690 de Sousa Carvalho e Cyrillo Soares do Nasci- 

 mento, faltando sem causa participada 

 os Senhores Guilherme de Sousa Lima e Eu 

 clides de Avila Freire; o presidente reconhe 

 cendo numero legal declarou aberta a  

3695 sessão. Em seguida foi lida a acta da sessão 

 anterior a qual foi approvada sem discus 

 são, depois do que foi apresentado pelo  

 Conselheiro Cyrillo Soares do Nascimento 

 um projeto n°1 autorisando o Sr Intendente  

3700 a construir um cemiterio nos suburbios  

 do povoado Geru deste termo, usando da  

 palavra o dito conselheiro mostrou em uma  

 concisa discução, mas em bellas palavras, 

 a necessidade da edificação do devido ce- 

3705 miterio, e requereu logo que com a no- 

 vidade que o caso segui, fosse solicitado do  

 Sr Intendente um relatorio da receita e des 

 pesa deste municipio ate 31 de setembro, 

 deste anno, declarando o saldo existente; 

3710 afim de que podesse este Concelho deli- 

 berar sobre o assumpto cujo projecto re- 

 clama maxima urgencia da sua appro 

 vação e execução, attenta a junta prohibi- 

 ção de inhunvocação de coversas na Capella 

3715 de N. S. do decimo  d’aquele povoado. A  

 requerimento do Sr Conselheiro foi posto  

 a votos e unanimimente acceito e appro- 

 vado. Não havendo quem mais pedisse a 

 palavra para discutir, mandou o presiden- 

3720 te que fosse enviado o referido projecto a 

 commissão de finanças para dar seu 
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 parecer, communicando a mesa de    J.G.BGOES 

 fazer a solicitação requerida ao Sr presi- 

 dente. E nada mais havendo a tratar  

3725 o presidente levantou a secção, do que  

 para constar se lavrou o presente  

 termo que todos assignão. 

     Manoel Boaventura de Oliveira   P. 

     Luiz de Sousa Carvalho.   S. 

3730     Cyrillo Suares do Nascimento. 

 

 

 Acta da 7° sessão ordinaria do Conselho Munici- 

 pal de Itabaianinha, em 6 de Outubro de 1913. 

 

     Presidencia do Sr Manoel Boaventura. 

 A hora regimental, presentes os senhores, Manoel  

3735 Boaventura de Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho 

 e Cyrillo Suares do Nascimento, faltando com  

 causa participada e Sr’ Euclides d’Avila Freire e  

 sem causa participada o Sr Guilherme de Sou- 

 sa Lima; O Sr Presidente reconhendo ser nu- 

3740 mero legal, declarou aberta a sessão. Lida e appro- 

 vada a acta da sessão anterior, passou o senhor 

 secretario a fazer a leitura de um officio do 

 senhor Intendente, acompanhando do relatório  

 da receita e despesa deste municipio ate trinta 

3745 de Setembro findo, o qual mostrava o saldo exis- 

 tente de mais cento trescentos e cincuenta  

 e um mil e sessenta e quatro reis. Em conce- 

 quencia do que passou o mesmo Sr’ Secretario  

 a fazer a leitura dos pareceres apresentado pela 

3750 commissão de finanças, sobre o projecto nume-  
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 ro um, cujos pareceres confirmavam em termo 

 claros a atividade do alludido projecto, o qual 

 sendo logo submettido a discussão, e não haven- 

 do quem pedisse a palavra, foi posto a votação e  

3755 unanimente approvado em primeira discussão  

 dando-o para a ordem do dia o Sr Presidente, digo, 

 dando o Sr Presidente para a ordem do dia se- 

 guinte. E por nada mais haver se tratar levan- 

 tou o Presidente a sessão; do que para constar  

3760 se lavrou a presente acta. 

         Manoel Boaventura de Oliveira     p. 

         Luis de Sousa Carvalho.  S. 

        Cyrillo Suares do Nascimento 

 

 

  Acta da 8° sessão ordinaria do Concelho Muni- 

3765 cipal de Itabaianinha, eem 7 de Outubro de  

 1913. 

 Presidencia do Sr Manoel Boaventura. 

 A hora regimental, presentes os Senhores Manoel Boa- 

 ventura de Oliveira, Cyrillo Soares do Nascimen- 

3770 to Euclides de Avila Freire e Luiz de Sousa 

 Carvalho, havendo numero legal o presidente  

 declarou aberta a sessão, tendo faltado sem 

 causa participada o Sr Guilherme de Sousa   

 Lima. Em seguida foi lida a acta da secção 

3775 anterior, depois de ter o Sr’ Presidente submettido 

 a 2° discussão o projecto numero um, que sendo  

 lido pelo secretario , e não havendo quem pe- 

 disse a palavra , o presidente poz em votação 

 tendo sido approvado por unanimidade de votos 

3780 e por nada mais haver a tratar o Sr Presiden- 
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 te deu para a ordem do dia seguite a terceira  JGBGoes 

 discussão e approvação do referido projecto, levan- 

 tando a sessão; de que para constar se lavrose 

 a presente acta que vai por todos assignada. 

3785         Manoel Boaventura de Oliveira    P. 

         Cyrillo Suares do Nascimento  

      Euclydes de Avila Freire 

                       Luiz de Souza Carvalho       S. 

 

 

 

 Acta da 9° sessão ordinaria do Concelho Muni- 

3790 cipal de Itabaianinha, em 8 de Outubro de  

 1913.  

       Presidencia do Sr Manoel Boaventura. 

 A hora regimental, presentes os senhores Ma- 

 noel Boaventura de Oliveira, Luiz de Sousa 

3795 Carvalho, Cyrillo Suares do Nascimento e Eu- 

 clides de Avila Freire, faltando sem causa  

 participada o Sr Guilherme de Sousa Lima 

 havendo numero legal, o presidente declarou 

 aberta a sessão. Em seguida foi lida e a- 

3800 pprovada [sic] sem ementa a acta da sessão na- 

 terior, depois do que o presidente submetteu  

 a terceira e ultima discussão o projecto nu- 

 mero um concebido nestes termos: 

 Projecto n°. 1.   -             O Concelho Munici- 

3805 pal de Itabaianinha. Decreta. Art 1°  § auto- 

 risado o Intendente Municipal a Construir um  

 cemiterio publico em lugar apropriado nos su- 

 burbios do povoado do Geru , deste Municipio  des- 

 ponho para isso a quantia necessaria. § 1° Para  
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3810 a referida construcção poderá utilisar-se dos alice- 

 ces levantados ao lado do Sul da Capella de Nossa  

 Senhora do Socorro, desapropriando de inventario  

 sendo a quem de direito os referidos alicerces, com  

 o que poderá despuser até a quantia de tresen- 

3815 tos e oitenta mil reis; ficando de todos prohibidos  

 a construção de outro cemiterio no referido povoado.  

 Art. 2°. A construção do cemiterio cera feita  

 por meio de concorrentes a (...) por pro- 

 posta em carta fechada, precedendo convocação por e- 

3820 dital de 15 dias, com designação de dia, hora e  

 lugar de abertura das respectivas propostas, sendo 

 dada preferencia a quem msid vantagem offerecesse. 

 N°.3. no edital de convocação serão especificada as  

 bases e condicções do cemiterio, e não serão acei- 

3825 tas propostas além dellas, em que certas (...) 

 ementa; lerão, entre-linha, devendo o valor da 

 proposta ser escripto por extenso. Art. 4° O contra- 

 ctante obrigar-se- á dar a obra concluida dentro do 

 periodo de tres meses a contar da data do contra- 

3830 cto, devendo prestar uma caução, equivalente a quar- 

 ta parte do valor do mesmo contracto. Art. 5°. Con- 

 cluida a obra, se achando de acordo esta boas 

 estipulavas sera retirada a caução depositada pa- 

 ra garantir das clausulas do contracto. Art 6°.  

3835 o contractante receberar metade da importancia  

 do contracto quando a obra estiverem mais anda- 

 mento a juízo de uma commissão de seus mem- 

 bros do Concelho e a outra metade na conclu- 

 são ou entrega. Art. 7°. Independente da conclu- 

3840 são do cemiterio poderão ser feitas inchumação  

 de cadaveres junto do perimetro do mesmo fi- 

 cando de todo prohibido a continuação dessas 
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 inhumações na Capella de Nossa Senhora do So-       J.G.B.GOES 

 ccorro, sob pena de multa de 30$000 trinta mil reis  

3845 alem de outras penas em que pena encorrer. Art. 8°. 

 Em quanto não for concluido o cemiterio, ficava a  

 cargo do contratante da referida obra o aprontamento 

 das sepulturas, depois de apresentada a guia do 

 registro, bem como autorisado a receber os direiros 

3850 respectivos dos quaes terá a commissão de 25%. Art. 9° 

 Em livro devidamente isencrado e rubricado se- 

 ra feito o lançamento da receita e despesa pelo 

 dito encarregado. Art. 10. Logo que foi conclui- 

 da a obra , o Intendente podera nomear um porteiro 

3855 zelador do cemiterio, ou encarregado do serviço  

 mediante a porcentagem de 25%. 

 Art. 11. Os direitos a cobrar serão de accordo com 

 o trabalho do cemiterio publico desta Villa. Art. 

 12. revogão-se as disposições em contrario. Faço 

3860 do Concelho Municipal de Itabaininha, em  

 5 de Outubro de 1913; o qual depois de lido, e 

 não havendo quem pedisse a palavra foi posto  

 a votação, sendo unanimente approva- 

 do. Em acta continuo o Sr’ Presidente, annun- 

3865 ciar em alta voz a approvação do deste proje- 

 cto, e ordenou que fosse elle registrado como lei 

 e remettido as Sr’ Intendente para sanção  

 e execução. E por nada mais haver a tratar 

 o Sr Presidente levantou a sessão, do que para  

3870 constar se lavrou a presente acta que vai 

 por todos presentes  assignada. 

     Manoel Boaventura de Oliveira      P. 

     Luiz de Souza Carvalho.   S. 

      Cyrillo Suares do Nascimento 

3875       Euclydes de Avila Freire 
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            Acta da primeira sessão preparatoria para  

            verificação de poderes dos eleitos Intendente e  

            Membros do Concelho Municipal de Itabaianinha 

 

 Aos nove dias do mez de Desembro do anno de mil nove- 

3880 centos e trese, vigesimo quinto da Republica dos Estados  

 Unidos do Brasil, nesta Villa de Itabaianinha, sede da  

 Comarca do Rio Real do Estado de Sergipe, no edificio  

 do Concelho Municipal, as dose horas do dia, reunidos 

 os Cidadãos Antonio José do Nascimento, Robustiano da 

3885 Silveira Goes. Augustino Cesar de Lemos. José Martins 

 de Goes e Manoel Domingos Monteiro eleitos membros 

 do Concelho Municipal desta Villa, na eleição procedida  

 aos nove dias do mez de Novembro deste anno; occupou    

 a cadeira da presidencia provisoriamente o eleito Anto- 

3890 nio José do Nascimento, por ser o mais votado, e ladeado 

 pelos demais, convidou para secretario tambem proviso- 

 riamente os eleito Augustino Cesar de Lemos, ficando 

 assim constituida a mesa, encarregada de proceder  

 a verificação de poderes dos Membros do Concelho Munici- 

3895 pal e Intendente. Em seguida foram apresentados ao 

 Presidente pelos demais membros presentes os respecti- 

 vos diplomas, e ao secretrio o diploma de presidente; e 

 enviado a mesa por officio o diloma do eleito Inten- 

 dente. Confeccionada pelo secretario uma lista no- 

3900 minal, dos respectivos diplomas o presidente designou 

 o diploma do Cidadão Robustiano da Silveira Goes, pa- 

 ra dar parecer sobre o reconhecimento dos poderes dos 

 demais membros do Concelho e do Intendente, ficando 

 ao cargo do mesmo Presidente dar parecer sobre o reco- 

3905 nhecimento dos poderes deste diplomado , encarregado de 

 dar os pareceres alludidos, depois do que foram entre- 

 gues aos mesmos os diplomas do Intendente e dos mem- 
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 bros eleitos para o alludido parecer. E nada mais J.G.BGoes 

 havendo a tratar o Presidente suspendeu a sessão, e con- 

3910 vidou aos demais eleitos para comparecerem neste recinto 

 as dose horas do dia d’amanhã. E do que para constar eu 

 Pergurtino Cesar de Lemos, secretario da mesa tomei a  

 presente acta que vai por todos assignada. 

                    Antonio José do Nacimento      P. 

3915                     Pergurtino Cesar de Lemos.     S. 

 

 

 

 

 

   Acta da segunda secção preparatoria para 

   verificação de poderes dos eleitos membros do  

   Concelho Municipal e Intendente desta Villa 

   de Itabaianinha.  

3920     Presidencia provisoria do eleito Antonio José do Na- 

 Scimento. 

 Aos dez dias do mez de Desembro do anno de mil nove- 

 centos e trese, vigesimo quinto da Republica dos Estados  

 Unidos do Brasil, nesta villa de Itabaianinha, sede da 

3925 Comarca do Rio Real do Estado de Sergipe, no edificio do 

 Concelho Municipal, a hora regimental, presentes os  

 eleitos Antonio José do Nascimento, Pergurtino Cesar de  

 Lemos, Robustiano da Silveira Goes, José Martins de  

 Goes e Manoel Domingos Monteiro; o primeiro destes na  

3930 qualidade de Presidente provisorio,, abriu a sessão e  

 annunciou que ia-se proceder a verificação de poderes  

 dos eleitos, membros do Concelho Municipal e Intendente. 

 Em seguida foi lida e approvada a acta da sessão an- 

 terior, tendo sido apresentados pelo membro Robustiano  
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3935 da Silveira Goes, e pelo Presidente provisorio, os pareceres 

 sobre o reconhecimento dos poderes dos eleitos para o que  

 foram designados, conforme consta da acta anterior. E  

 logo foram lidos pelo secretario os pareceres apresenta- 

 dos os quaes concluiram pela validade dos referidos di 

3940 plomas. Submettidos os ditos pareceres a uma só dis- 

 cussão, sem que houvesse contestação e nem quem pedisse 

 a palavra, encerrou-se a discussão. Posto a votos os 

 pareceres, cada um de perto, forão unanimente a- 

 pprovados, deixando de tomar parte na respectiva vo- 

3945 tação o conselheiro de cujo nome a tratava a proporção  

 que eram submettidos a votação. Em acta successiva o 

 Presidente em alta voz, proclamou Intendente, digo, pro- 

 clamou reconhecidos pela ordem da approvação dos pa- 

 receres, Intendente para o triennio de mil nocentos e qua- 

3950 torze á mil novecentos e desesseis o cidadão Manoel Boa- 

 ventura de Oliveira, e Concelheiros Municipaes no mesmo 

 periodo os cidadãos Antonio José do Nascimento, Augusti- 

 no Cesar de Lemos, Robustiano da Silveira Goes, José  

 Martins de Goes e Manoel Domingos Monteiro. E de 

3955 tudo para constar mandou o Presidente provisorio,  

 lavrar a presente acta que vai transcrita no livro de  

 notas do tabelião Antonio Izaias Coelho, bem assim, 

 que fossem da mesma acta extrahida duas copias,  

 sendo uma para publicar por edital, e outra para ser 

3960 remettida a secretaria da relação. Eu Pergurtino Ce- 

 sar de Lemos, Secretario da mesa a escrevi e assigno 

 com os demais membros. Depois de Lida e estar conforme.  

                Antonio José do Nascimento      P. 

                Pergurtino Cesar de Lemos.     S. 

3965                Robustiano da Silveira Goes 

                José Martins de Goes 

                Manoel Domingos Monteiro 
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                      Escrevi acta em meu  J.G.BGoes 

                        livro de notas a , de  

3970          folhas 72 a 73. 

                      Itabaianinha 10 de Dezembro de 1913. 

 

                                 Antonio Sousa Coelho 

 

   Acta da junta e organisação das 

   mesas eleitoraes das tres sessões do 

3975   Municipio de Itabaianinha, precce 

   dida em 20 de desembro de 1913. 

 

 Aos vite dias do mez de desembro do anno de mil nove- 

 centos e trese, vigesimo quinto da Republica dos Esta- 

 dos Unidos do Brasil, nesta Villa de Itabaininha, 

3980 sede da Comarca do Rio Real do Estado Federal de 

 Sergipe, no edifico do Concelho Municipal, as dose 

 horas do dia, reuniu-se a junta composta do pri- 

 meiro supplente do Juiz Municipal em exercicio  

 Cidadão João Martins de Carvalho na qualidade de  

3985 Presidente, e dos demais membros do Concelho Muni- 

 cipal Cidadão Manoel Boaventura de Oliveira, Luiz  

 de Sousa Carvalho, Cyrillo Suares do Nascimento, 

 Euclydes de Avila Lima e o immediato em votos 

 Domingos José da Fonseca, deixando de comparecer os 

3990 immediatos em votos José Boaventura de Oliveira, José Fer- 

 nandes dos Santos, Elpidio Baptista de Sousa e Pedro Mar- 

 tins de Goes, os quaes com os demais Concelheiros pre- 

 sentes forão convidados por edital e officios  com na- 

 tecedencia devida, e o Concelheiro Guilherme de Sou- 

3995 sa Lima que hora reside no Municipio de Ilheus do  

 Estado da Bahia. O Senhor Presidente declarou aber- 
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 ta a sessão e designou para Secretario o Concelheiro  

 Luiz de Sousa Carvalho, ficando assim constituida  

 e installada a junta organisadora das mesas elei- 

4000 toraes das tres secções deste Municipio de Itabaiani- 

 nha que tem de receber as cedulas, proceder a apuração 

 dos votos e mais trabalhos inherentes ao processo 

 eleitoral, no dia trinta do fluente para Deputa- 

 dos á Assembleia Legislativa do Estado, do na  

4005 forma da lei em vigor de accordo com a convoca- 

 ção feitas por editaes e officios. Ás duas horas da 

 tarde não tendo sido apresentado nenhum officio  

 indicando nomes para mesarios, o Presidente 

 convidou os membros da junta a elegerem os me- 

4010 sarios e supplentes que tem de servir nas mesas elei- 

 toraes neste Municipio de Itabaianinha, dentre os  

 eleitores das respectivas sessões, conforme o alistamen- 

 to feito, devendo devendo cada membro votar em dois nomes  

 e cujo resultado foi o seguinte: Para primeira  

4015 secção: Antonio José do Nascimento um voto; José 

 de Sousa Leal, um voto; José Gregorio de Oliveira 

 um voto; Antonio Carvalho de Sousa Leal Filho, 

 um voto; Antonio Francisco do Nascimento, 

 um voto; Arceliu Goes do Nascimento, um voto; 

4020 José Cardoso de Matos, um voto; Luiz de Sousa 

 Carvalho, um voto; Elesbão Monteiro de Carvalho, 

 um voto; José Martins de Goes, um voto. Tendo 

 a junta verificado ter havido empate na votação  

 passou-se a decidir pela sorte, sendo sortiado e 

4025 consequentemente declarados mesarios effectivos da  

 primeira secção os cidadãos, José de Sousa Leal, 

 Antonio Francisco do Nascimento, José Gregorio 

 de Oliveira, Antonio José do Nascimento e An- 

 tonio Carvalho de Sousa Leal Filho e Supplentes  
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4030 os cidadãos Luiz de Lima Carvalho; Jose  J.G.BGOES 

 Cardoso de Mattos; Elesbão Monteiro de Carvalho; Ar- 

 celino Goes do Nascimento; e José Martins de Goes. 

 Em seguida recebidos e apurados os votos para mesa- 

 rios da segunda secção, abservando-se as regularidades  

4035 exigidas pela lei, deu o seguinte resultado: Para 

 mesarios effectivos da segunda secção deste Munici- 

 pio cidadãos; José Ramos de Carvalho, um voto; 

 Manoel Domingos Monteiro, um voto; Bellorme- 

 no Alves Lima, um voto; Jose Sergio de Carvalho,  

4040 um voto; Jose Boaventura de Oliveira, um voto;  

 Pedro Munis de Sousa, um voto, Antonio Mar- 

 tins de Carvalo, um voto; Virgino de Oliveira  

 Avila, um voto; Robustino da Silveira Goes, um 

 voto; Jose Lunito do Carmo, digo da Lineira, um 

4045 voto. Verificando a junta haver do mesmo mo- 

 do empate na votação, passou a decidir pela sorte 

 sendo sorteado e declarados mesarios effectivos da  

 segunda secção os cidadãos: Jose Baoventura de 

 Oliveira, Antonio Martins de Carvalho, Robus- 

4050 tiano da Silveira Goes; Jose Ramos de Carvalho e 

 Bellarmino Alves Lima; igualmente os supplen- 

 tes Pedro Munis de Sousa, Jose Sergio de Carvalho, 

 Manuel Domingues Monteiro; Virgino de Oli- 

 veira Avila e Jose Lunito da Silveira, proce- 

4055 dendo-se do mesmo modo em relação a eleição   

 da mesa da terceira secção; resultou ter um vo- 

 to cada um dos seguintes eleitores: João Rodri- 

 gues dos Santos Cotias; Jose Manoel de Aguiar, 

 Porphirio Messias Vital, João Alexandre de  

4060 Oliveira, Juvino de Oliveira Silva; Manoel Ca- 

 rahyba dos Santos; Jovelino Jose de Andrade;  

 Ernesto Jose de Oliveira, Manoel Telles de Meneses  
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 e João Narciso de Araujo. Do mesmo modo haven- 

 do ainda empate na votação, procedeu-se a deci- 

4065 são pela sorte, e resultou serem sortiados e de- 

 clarados igualmente mesarios effectivos da ter- 

 ceira secção os cidadãos seguites: Juvino de  

 Oliveira Silva; João Rodrigues dos Santos Cotias; 

 Porphirio Messias Vital; Manoel Telles de Me- 

4070 neses e Juvelino Jose de Andrade os suplentes 

 da referida secção os cidadãos Jose Manoel de 

 Aguiar; João Alexandre de Oliveira; Ernesto 

 Jose de Oliveira; Manoel Carahiba os Santos  

 e João Narciso de Araujo. Achando-se organi- 

4075 sadas deste modo as mesas das tres secções elei- 

 tores deste Municipio, mandou o presidente que  

 fosse publicado por edital os nomes dos mesarios 

 e supplentes escolhidos de cada secção e fez siente  

 de que ia officiar, communicando a eleição digo 

4080 o resultado da eleição a cada um dos referidos  

 mesarios eleitos, bem assim a designação dos  

 edificios em que tem de funcionar as respe- 

 ctivas mesas eleitoraes; depois do que levantou, a- 

 lias encerrou a sessão, ordenando que para con- 

4085 star fosse lavrada a presente acta. Que depois  

 de lida estando conforme vai por todos assigna- 

 da. Eu Luiz Sousa de Carvalho, secretario  

 da mesa a escrevi.  

        João Martins de Carvalho   P. 

4090       Manoel Boaventura de Oliveira 

      Luiz de Souza Carvalho 

     Domingos José da Fonseca . 

   Euclydes de Avila Freire. 

 Cyrillo Suares do Nascimento 

[fl. 69v] 

 

 



301 
 

 

 

[fl. 70] 

 

 

 

 



302 
 

 

 

                                                                                           70 

4095 Acta da primeira sessão extraordinaria  J.G.B.Goes 

 do Concelho Municipal de Itabaianinha, e, 22 de  

 Desembro de 1913.  

            Presidencia do Sr Manoel Boventura. 

 A hora regimental presentes os Concellheiros Manoel 

4100 Boaventura de Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho, Eucli- 

 des de Avila Freire e Cyrillo Suares do Nascimento, 

 e os supplentes Jose Boaventura de Oliveira e Domin- 

 gos Jose da Fonseca, deixando de comparecer o Con- 

 celheiro Guilherme de Sousa Lima, havendo nume- 

4105 ro legal, o Sr Presidente declarou aberta a sessão. 

 Em seguida foi lida e approvada a acta da  

 sessão anterior, anunciando o Sr’ Presidente que  

 o fim da sessão ou reunião era tratar do projec- 

 cto de orçamento para o exercicio de mil nove- 

4110 centos e quatorze, o qual sendo discutido foi  

 remettido a commissão para dar o seu parecer. E na- 

 da mais havendo a tratar, o presidente levantou a  

 sessão do que para constar se lavrou a presente  

 acta que vai por todos assignada.  

4115        Manoel Boaventura de Oliveira    P. 

        Luiz de Sousa Carvalho 

       Euclydes d’Avila Freire 

      Cyrillo Suares do Nascimento 

      José Boaventura de Oliveira 

4120   Domingos José da Fonseca 

 

 Acta da segunda sessão extraordinaria do Conncelho Mu- 

 nicipal de Itabaianinha, em 25 de Desembro de 1913.  

               Presidencia  do Sr Manoel Boaventura . 

 A hora regimental presentes o Sr’ Manoel Boaventura  

4125 de Oliveira , Luiz de Sousa Carvalho, Euclides de A- 

 vila Freire, Cyrillo Suares do Nascimento e os supplen- 
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 tes José Boaventura de Oliveira e Domingos José da Fonseca, 

 faltando sem causa participada o Concelheiro Guilherme de  

 Sousa Lima, havendo numero legal, o presidente decla- 

4130 rou aberta a sessão, tendo sido lida e approvada a acta 

 da sessão anterior. Em seguida passou o Sr’ Secretario a 

 fazer a leitura do parecer apresentado pela commissão so- 

 bre o projecto de orçamento, cujos pareceres opinavam para que  

 fosse approvado o dito orçamento para o exercício de mil  

4135 novecentos e quatorze, o que posto a votos em primeira dis- 

 cussão foi o mesmo projecto approvado dando-se- o Sr Pre- 

 sidente para ordem do dia seguinte e levantou a sessão. E  

 para constar se lavrou a presente acta que todos assi- 

 gnão comigo secretario do Concelho. 

4140       Manoel Boaventura de Oliveira       P. 

       Luiz de Sousa Carvalho. 

       Euclydes d’Avila Freire. 

       Cyrillo Suares do Nascimento 

          José Boaventura de Oliveira 

4145          Domingos José da Fonseca  

    Acta da 3° sessão extraordiaria do Municipio de Ita- 

 baianinha, digo do Concelho Municipal, em 24 de Desembro de 1913. 

         Presidencia do Sr Manoel Boaventura. 

 A hora regimental resentes os Senhores Manoel Boaven- 

4150 tura de Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho, Euclydes de A- 

 vila Lima, Cyrillo Soares do Nascimento e os supplentes  

 Jose Boaventura de Oliveira e Domingos Jose da Fonseca, fal-  

 tando sem causa participada o Concelheiro Guilherme de Sou- 

 sa Lima, havendo numero, o Sr’ Presidente declarou aberta  

4155 a sessão. Em seguida foi lida e approvada a acta da sessão  

 anterior, e o Sr presidente submetteu a segunda discussão do 

 projecto de orçamento, o qual sendo lido e não havendo quem  

 pedisse a palavra, foi postada votação e unanimimente  

 approvado em segunda discussão, cuja votação foi procla- 
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4160 mada pelo presidente. E não havendo nada a tratar (...)  J.G.BGoes 

 o Sr presidente para a ordem do dia seguinte a terceira e rettoma  

 discussão e approvação do referido orçamento, depois do que levan- 

 tou a sessão. E para constar se lavrou a presente acta que 

 vai por todos assignada.  

4165          Manoel Boaventura de Oliveira    P. 

          Luiz de Sousa Carvalho. 

         Euclydes de Avila Freire. 

        Cyrillo Suares do Nascimento 

        José Boaventura de Oliveira 

4170       Domingos José da Fonseca. 

     Acta da 4° sessão extraordinaria do Concelho Municipal 

 de Itabaianinha, em 25 de Desembro de 1913. 

          Presidencia do Sr Manoel Boaventura. 

 A hora regimental presentes os Senhores Manoel Boaventura de 

4175 Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho, Cyrillo Soares do Nasci- 

 mento, Euclides de Avila Freire e os supplentes Jose Boaventu- 

 ra de Oliveira E Domingos Jose da Fonseca faltando sem causa par- 

 ticipada Guilherme de Sousa Lima, havendo numero, o presi- 

 dente abriu a sessão, sendo lida e approvada sem emendas a acta da  

4180 sessão anterior. O presidente submetteu a terceira e ulthima discus- 

 são do projecto de orçamento, o qual sendo lido e não havendo quem 

 pedisse a palavra foi posto a votos e approvado por unanimidade cujo ap- 

 provação foi proclamada pelo presidente, o qual mandou que fosse apro- 

 vado registrado como lei, e remethido o Sr’ Intendente para sanção. E 

4185 para consta, lavrei a presente acta que vai que vai por todos assi-  

 gnada depois de lida e se achar conforme.  

       Manoel Boaventura de Oliveira  

       Luiz de Sousa Carvalho. 

                          Cyrillo Suares do Nascimento 

4190        Euclydes de Avila Freire. 

      José Boaventura de Oliveira  

      Domingos José da Fonseca. 
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 Acta de posse dos Concelheiros Munici- 

 paes e de Intendente d’esta Villa de Ita- 

4195 baianinha eleitos em nove de Novembro  

 d’este anno.  

 Ao primeiro dia do mes de Janeiro de 1914 

 vigesimo quinto da Republica dos Estados  

 Unidos do Brasil n’esta Villa de Ita- 

4200 baianinha, no edificio do Concelho Um- 

 nicipal no salão sul presentes os  

 Senhores Concelheiros reconhecidos e elei- 

 tos no dia nove de novembro do anno 

 de mil novecentos e trese proximo findo  

4205 para o triennio de mil novecentos e  

 quatorse a mil novecentos e desesseis  

 cidadãos Robustiano da Silveira Goes 

 Pergurtino Cesar de Lemos, José Mar- 

4210 ins de Goes, Manoel Domingos Mon- 

 teiro e Antonio José do Nascimento 

 ocupou a cadeira de presidente pro- 

 visorio o Concelheiro José Martins  

 de Goes como mais velho. Servindo  

4215 de Secretario tambem provisorio o 

 Conselheiro Robustiano da Silveira  

 Goes para tomarem posse do referido  

 cargo conforme forem convidados  

 depois do que pondo-se todos de pé foi 

4220 pelo dito presidente prestado o seguinte 

 compromisso: Prometto cumprir a 

 Constituição a lei organica e as em- 

 manadas do Concelho d’este Mu- 

 nicipio e desempenhar os deveres do  

4225 cargo de que foi revestido. Em se- 

 guida cada Concelheiro proferiu a  
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 seguinte forma: Assim o promet-       J.G.BGoes 

 to. Empossado o novo Concelho o Sr 

 presidente mandou proceder a eleição por 

4230 escrutinio secreto e a pluralidade de votos 

 para Presidente e secretario effectivos do cor- 

 rente anno cujo resultado é o que se se- 

 gue: Para Presidente do Concelho Antonio  

 José do Nascimento tres votos José Mon- 

4235 teiro de Goes um voto. Para secretario Per- 

 gurtino Cesar de Lemos tres votos, Robus- 

 tiano da Silveira Goes um voto. Em  

 acta continuo o presidente provisorio pro- 

 clamou presidente effectivo o cidadão  

4240 Antonio José do Nascimento e Augu- 

 tino Cesar de Lemos secretario os quaes  

 ocuparam logo os respectivos lugares. A- 

 chando-se no salão neste o senhor 

 Intendente Manoel Baventura de Oli- 

4245veira foi elle convidado por uma com- 

 missão e imediatamente introdusido  

 no recinto da sala com as formalidades  

 do estylo e do senhor presidente do Com- 

 celho lhe recebeu o compromisso legal 

4250 Neste momento foi apresentado á mesa um 

 officio do Senhor Intendente João Antonio  

 dos Santos acompanhado de um balancete  

 da receita e despesa d’esta Intendencia  

 mostrando um saldo da quantia de cen- 

4355 to e sessenta e tres mil tresentos e seten- 

 ta e quatro reis . E de tendo para constar 

 mandou o presidente lavrar a presente acta  

 tendo designado o dia de amanhã  e seguin- 

 tes para os trabalhos das secções ordinarias  
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4260 d’este anno e convidando os Senhores Com- 

 celheiros a comparecerem a hora regi- 

 mental. Eu Robustiano da Silveira Gois  

 secretario provisorio da mesa que escrevi. 

 Jose Martins de Goes           P. 

4265 Robustiano da Silveira Goes     S. 

 Antonio José do Nascimento  

 Pergurtino Cesar de Lemos 

 Manoel Domingues Monteiro 

 Manoel Boaventura de Oliveira. 

 

 

 

4270    Acta da segunda sessão ordinaria 

                      do Concelho Municiapal de Itaba- 

                      ianinha em 2 de Janeiro de 1914. 

 Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental presentes os Concelheiros Senhores An- 

4275 tonio José do Nascimento, Augustino Cesar de Le- 

 mos, Robustiano da Silveira Goes, Manoel Do- 

 mingues Monteiro e Jose Martins de Goes, havendo 

 numero legal o Sr’ Presidente declarou aberta a  

 sessão. Em seguida foi lida e approvada a acta  

4280 da sessão anterior, depois do que o Presidente a- 

 nunciou que ia-se proceder a eleição das comis- 

 sões permanentes para o exercicio vigesimo de mil 

 novecentos e quatorze, de cujo resultado ficaram as  

 mesmas commissões compostas da seguinte: Pa- 

4285 ra Industria Viação E Obras Publicas, Manoel Do- 

 mingues Monteiro, Jose Martins de Goes, Augusti- 

 no Cesar de Lemos, tres votos cada um: para  

 Finanças e patrimonio e contas. Pergurtino Cesar  

 de Lemos, Robustiano da Silveira Goes e Manoel Do-  
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4290 mingues Monteiro, tres votos cada um; pa higiene   J.G.BGoes 

 Instrucção Publica, Robustiano da Silveira    

 Goes, Pergurtino Cesar de Lemos e Manoel Domin- 

 Gos Monteiro, tres votos cada um. Em acta succe- 

 siva o Sr Presidente proclamou este resultado da 

4295 referida eleição, e declarou que ia-se tomar as 

 contas do Intendente o Sr João Antonio dos 

 Santos, de quem havia recebido um officio acom- 

 panhado de um balancete da receita e despesa  

 correspondente ao período de sua administração 

4300 neste Municipio que terminou em trinta e um de  

 Desembro proximo findo, e cujo balanço mandou 

 á commissão de finança e patrimonio e contas 

 para dar o seu parecer. Nada mais havendo a 

 tratar, levantou o presidente a sessão; do que  

4305 para constar se lavrou a presente acta que vai  

 por todos assignada.  

                            Antonio José do Nascimento  P. 

                            Pergurtino Cesar de Lemos  S. 

 

 

 

 

 

  Acta da terceira sessão ordinaria 

4310  do Concelho Municipal de Itaba- 

  ianinha em 3 de Janeiro de 1914. 

 Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental presentes os Concelheiros cidadãos An- 

 tonio Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos, Ma- 

4315 noel Domingues Monteiro e os supplentes Luiz de Sousa 

 Carvalho, Jose Gregorio de Oliveira e Arcelino Goes do Na- 
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 scimento, havendo numero legal, o Sr Presidente decla- 

 rou aberta a sessão, tendo sido lida e approvada a acta  

 da sessão anterior. Espediente:  A commissão de finan- 

4320 ças e patrimonio apresentou em seguida o seu parecer 

 á cerca da tomada de contas do Sr’ Intendente Munici- 

 pal João Antonio de Oliveira, digo, João Antonio dos  

 Santos, correspondente ao exercicio de mil novecentos e 

 trese proximo findo, que foi lido pelo secretario, em 

4325 cujo parecer  pedia a commissão para que fosse o ba- 

 lancete devolvido ao mesmo João Antonio dos Santos,  

 para em qualidade de Intendente que foi, no periodo 

 do ezercicio findo, afim de que juntou-se os documen- 

 tos comprobatorios da receita e das desppesas, visto 

4330 não ter acompanhado alludido, alias, para na  

 qualidade de Intendente que foi no periodo do exer- 

 cicio findo, juntou os documentos comprobatorios da 

 receita do Intendente desta Villa, e das despesas da 

 mesma, visto não ter acompanhado ao alludido  

4335 balancete, documento de nuturesa alguma; bem 

 como pedia ainda a commissão, allegar o mesmo 

 Intendente os motivos porque foi paga ao fiscal do 

 Gerú a quantia de cento e vinte mil reis, e para a 

 asseio do mercado setenta e dois mil reis, contra dis- 

4340 posição da Lei orçamentaria que distribuía á ca- 

 da verba, a quantia annual de sescenta mil reis, 

 cujos esclarecimentos solicitava para verdadeiro exa- 

 me das referidas contas, ao que posto a votos a reque- 

 rimento do Concelheiro Manoel Domingues Montei- 

4345 ro, foi o mesmo pedido unanimente approvado. 

 Em acto continuo o Sr Presidente , a maneira que  

 Ia officiar ao Sr João Antonio dos Santos, devolvendo  

 O dito balancete em virtude da deliberação deste Con- 

 Celho, e pedindo os esclarecimentos precisos, para elu- 
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4050 cidação da referida commissão. E nada mais   J.G.BGoes 

 havendo a tratar o Sr Presidente levantou a sessão 

                  ,do que para constar eu Augustino Cesar de Lemos,  

                    secretario, a escrevi e assigno com o mesmo Presi- 

 dente e os demais concelheiros.  

4355                        Antonio José do Nascimento   P. 

                         Pergurtino Cesar de Lemos 

                        Manoel Domingues Monteiro 

                         Luiz de Sousa Carvalho 

                           José Gregorio de Oliveira  

4360                       Arcelino Gois do Nascimento  

 

              Acta da quarta sessão ordinaria, do Con- 

               celho Municipal de Itabaianinha em 6 

               de Janeiro de 1914.  

          Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

4365 A hora regimental presentes os Concelheiros Cidadão An- 

 tonio Jose do Nascimento. Augustino Cesar de Lemos,  

 Manoel Domingos Monteiro e os supllentes immediatos  

 em votos Luiz de Sousa Carvalho, Alcino Goes do Nasci- 

 mento e Jose Gregorio de Oliveira, faltando com causa  

4370 participada os concelheiros Robustiano da Silveira Goes 

 e Jose Martins de Goes. Havendo numero legal o Sr 

 Presidente abriu a sessão, depois do que foi lida e appro- 

 vada a acta da sessão anterior.               Em acta su- 

 sessivo pela commissão de finanças e patrimonio foi 

4375 apresentado um relatorio levando ao conhecimento  

 deste concelho , que, tendo se recusado o ex-Intendente  

 João Antonio dos Santos de prestar as informações  

 e esclarecimentos solicitados, bem como de devolver o 

 balancete com os documentos comprobatorios das des-  
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4380 pesas constantes do mesmo balancete que em 1° de  

 Janeiro foi enviado a este concelho, e por este remetti- 

 do ao Sr Intendente para tal fim, visto a não obser- 

 vancia, do n° 1° e 6° do art 68 da Lei n° 625 de  

 30 de setembro de 1913, opinava em seu parecer  

4385 junto, para que fosse dado o Sr Intendente como  

 revel, decretado-se a sua responsabilidade para  

 com este municipio na importancia de um con- 

 to oitentos [sic] e quarenta e oito mil, trezentos e oiten- 

 ta reis (1:848$380) de despesas verificadas, no 

4390 respectivo livro de receita e despesa a saber: 45, 58 

 em Janeiro, 45, 700 em Março, 70 foro I. m Abriu, 135,520, 

 reis em Maio e 800 foro I. em Desembro, de obras publi- 

 cas; causando geral admiração o total de 1:077,100 I. 

 quando no anno findo este municipio não fisera obras  

4395 publicas, a não ser um pequeno concerto no cemiterio, 

 que o Sr Intendente despendendo quantia muito infe- 

 rior em que n’aquelle livro se não, raspoem-a para lan- 

 çar uma outra, afim de absolver o saldo existente, o que 

 se evidencia do alludido livro; bem assim 90 foro I. 

4400 em fevereiro, 11 foro I. em Março, 513$280 em Maio e  

 15$000 reis em Agosto, despendidas, (diz o lançamento do  

 livro respectivo) com eventuaes, sendo ainda para  

 mais causar espanto a somma de 5271280 despendi- 

 da com a verba eventuaes, que além de não haver extra- 

4405 ordinarios imprevistos, calamidades, innundações, fome 

 peste etc, no periodo findo que justificasse esse despe 

 dia, em um só documento a respeito se encontra, digo,  

 fora apresentado; ainda as quantias de 60$000 reis 

 pagos de m³ ao fiscal do Gerú, e 200$000  ltem de mais  

4410 para o asseio do mercado, de que foi pedido esclareci- 

 mento por ser contraria ao orçamento então em vigor, 

 e 50$000 reis para festas, sem que fosse essa determina- 
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 da por deliberação do Concelho, ou disposição orçamenta-  J.G.B.GOES 

 ria; pelo que alias; visto como de taes despesas rea- 

4415 lisadas fora recusada pelo ex-Intendente o mini- 

 mo esclarecimento, e qualquer documento que porven- 

 tura existente, demonstrando seu proceder, que má fé 

 do alludido Intendente e a sua responsabilidade. 

 Submettido o dito relatorio, a discussão, fora o mesmo  

4420 aprovado unanimimente. Em acta continuo o Sr’  

 Presidente fez annunciar em vista da aprovação do  

 relatorio da commissão de finanças, que deliberação  

 do Concelho; que dava o Intendente João Antonio dos 

 Santos, como responsavel para com o municipio de 

4425 Itabaianinha da quantia de 1:848$320 pretencen- 

 tes aos cofres deste municipio, ordenando que fosse 

 levado o feito ao conhecimento do Sr Promotor Pu- 

 blico para os fins de direito, e que se communica- 

 casse dessa deliberação o Sr ex- Intendente. Nada 

4430 mais havendo a tratar o Presidente levantou a sessão 

 do que para constar eu Augustino Cesar de 

 Lemos, secretario a escrevi e assigno como Pre- 

 sidente e demais Concelheiros.  

                             Antonio José do Nascimento  P. 

4435                             Pergurtino Cesar de Lemos.  S. 

                              Manoel Domingues Monteiro  

                            Luiz de Sousa Carvalho 

                           Arcelino Gois do Nascimento 

                            José Gregorio d’Oliveira 

 

 

4440  Acta 5° sessão ordinaria do Concelho Muni- 

  Cipal de Itabaianinha, em 1° de abril de 1914. 

 Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental presentes os Concelheiros Antonio 
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 Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos,  

4445 Manoel Domingos Monteiro, e os imediatos Luis de 

 Sousa Carvalho e Arcelino Gois do Nascimento e Jose 

 Gregorio de Oliveira, faltando sem causa justifica- 

 da os Concelheiros Robustiano da Sailveira Goes e  

 Jose Martins de Goes, havendo numero legal 

4450 o presidente declarou aberta a sessão. Em se- 

 guida foi lida e approvada a acta da sessão 

 anterior. Não havendo nada mais a tratar  

 o presidente levantou a sessão. E para con- 

 star eu Augustino Cesar de Lemos secreta- 

4455 rio lavrei a presente acta que todos assi- 

 gnão. 

               Antonio José do Nascimento       P. 

              Pergurtino Cesar de Lemos       S. 

              Manoel Domingos Monteiro 

               Luiz de Sousa Carvalho 

4460              Arcelino Gois do Nascimento 

              Jose Gregorio d’Oliveira 

 

 

  Acta da 6° sessão ordinaria do Con- 

  celho Municipal de Itabaianinha, 1° de  

  Julho de 1914, sob a presidencia do 

4465 Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental, presentes os Concelheiros  

 Antonio Jose do Nascimento, Pergurtino Cesar de  

 Lemos e Manoel Domingos Monteiro, faltan- 

 do sem causa participada ou justificada os Con- 

4470 celheiros Robustiano da Silveira Goes, e José 

 Martins de Goes. Havendo numero legal o 

 Presidente declarou aberta a sessão. Lida e appro- 

 ada a acta da sessão anterior foi a mesma 
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 aprovada sem discussão. Não havendo nada    J.G.BGoes 

4475 a tratar o Sr Presidente levantou a sessão  

 do que para constar eu Augustino Cesar de 

 Lemos, secretario lavrei a presente acta em  

 que todos assignarão.  

                 Antonio José do Nascimento P. 

4480                 Augustino Cesar de Lemos.  S. 

                 Manoel Domingues Monteiro  

 

 

 

   Acta da 1° sessão extraordinaria do Concelho 

   Municipal de Itabaianinha, em 3 de  

   Setembro de 1914. 

4485  Presidencia do Senhor Antonio Jose do Nascimento 

 aos tres dias do mez de Setembro do anno de mil nove- 

 centos e quatorze, vigesimo sexto da Republica as dez 

 horas do dito dia, no edificio do Concelho Municipal, 

 nesta Villa de Itabaianinha do Estado de Sergipe, reu- 

4490 niram-se em sessão extraordinaria os Concelheiros 

 Cidadãos Antonio Jose do Nascimento, Pergurtino Ce- 

 sar de Lemos, Manoel Domingos Monteiro e os  

 immediatos em votos Cidadãos Luis de Sousa Carva- 

 lho, Arcelino Goes do Nascimento e Jose Gregorio de 

4495 Oliveira, faltando sem causa justificada os conce- 

 lheiros Robustiano da Silveira Goes e Jose Martins 

 de Goes, que com os demais Concelheiros foram  

 convidados com a antecedencia recomendada pela 

 lei. Havendo numero legal o Sr Presidente decla- 

4500 rou aberta a secção, depois do que foi lida 

 a acta da sessão anterior e approvada sem discussão. 

 Usando da palavra o mesmo Presidente disse que 
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 o fim da sessão era para o Concelho resolver sobre a 

 autorisação do Intendente despender uma certa quan- 

4505 tia para donativos ás subscripções e festas a pro- 

 moverem-se com a chegada chegada de I. Ex° o 

 Senhor General Manoel Prisciliano de Oliveira Cidadão  

 eminente e conspícuo chefe, a esta patria queri- 

 da, ninho de aguias que forão Tobias Barreto,  

4510 e o immortal tribuno, excelso Fausto Cardoso, e com 

 a posse do mesmo Illustre [?] General  a Presidencia do  

 Estado, visto não haver no orçamento verba para 

 taes despesas, dando para ordem do dia um proje- 

 cto sob n° 1 que se achava sobre a mesa,, o 

4515 qual autorisava o Senhor [sic] Intendencia despender com  

 as listas vindas da capital, subscripções e festivida- 

 des a promoverem-se em Outubro vindouro nas re- 

 cepções dirigidas ao Grande Chefe General Valldão, a- 

 te á quantia e tresentos mil reis, cujo projecto  

4520 depois de lido pelo secretario sem que houvesse ddis- 

 cussão, foi enviado pelo Sr presidente á commissão 

 para dar o seu parecer. E como nada mais houves- 

 se a tratar o Sr Presidente levantou a sessão; do que 

 para constar eu Augustino Cesar de Lemos, secre- 

4525 tario lavrei a presente acta em que todos assignão. 

               Antonio Jose do Nascimento  P. 

               Augustino Cesar de Lemos    S. 

               Manoel Domingues Monteiro 

                Luiz de Sousa Carvalho 

4530                 Arcelino Goes do Nascimento 

                   José Gregorio de Oliveira 
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  Acta da 2° sessão extraordinaria do        J.G.B.Goes 

                    dia 4 de Setembro de 1914. 

                 Presidencia do Senhor Antonio Jose do Nascimento. 

4535 A hora regimental presentes os Concelheiros Antonio 

 Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos, e 

 os supplentes, immediatos em votos, Luiz de Sousa 

 Carvalho, Arcelino Goes do Nascimento e Gregorio 

 de Oliveira, faltando sem causa justificada os con- 

4540 celheiros Robustiano da Silveira Goes e Jose Martins 

 de Goes, havendo numero legal o Sr Presidente 

 declarou aberta a sessão. Em acta continua foi 

 lida a acta da sessão anterior, a qual foi approvada 

 depois do que passou o secretario a fazer a leitura  

4545 dos pareceres apresentados pela commissão de fi- 

 nanças e patrimonio, os quaes opinarão pela neces- 

 sidade da approvação do referido projecto. Submettido o 

 mesmo, a discussão e não havendo quem pedisse a pala- 

 vra o Sr Presidente fez em votação; tendo sido unani- 

4550 mimente approvado, cujo projecto o Sr Presidente deu 

 para ordem do dia seguinte. E nada mais havendo a 

 tratar depois da approvação nesta primeira discussão 

 o Sr Presidente levantou a sessão; o que para con- 

 star eu Pergurtino Cesar de Lemos, secretario lavrei 

4555 a presente acta que todos assignão. 

                Antonio José do Nascimento     P. 

                 Pergurtino Cesar de Lemos.   S. 

                  Luiz de Sousa Carvalho 

               Arcelino Gois do Nascimento  

4560                José Gregorio de Oliveira 

 

                                   Acta da 3° secção extraordinaria, do 

                                  Concelho Municipal de Itabaianinha 
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                       em 5 de Setembro de 1914 

                    Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento  

4565 a hora regimental Presentes os Srs’ Concelheiros Na- 

 tonio Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos  

 Manoel Domingos Monteiro e os immediatos em votos  

 Luiz de Sousa Carvalho, Arcelino Goes do Nasci- 

 Mento e Jose Gregorio de Oliveira, faltando sem cau- 

4570 as justificada os Concelheiros Robustiano da Sil- 

 veira Goes e Jose Martins de Goes. Havendo nume- 

 ro legal o Presidente abriu a secção. Tendo sido lida 

 e approvada a acta da secção anterior, o Sr Presidente su- 

 bmetteu o projecto n°1 á segunda discussão, que foi 

4575 novamente lido, e não havendo quem pedisse a pala- 

 vra foi posto a votos e logo approvado por unanimida- 

 de votos, proclamando o Sr Presidente esta segunda 

 approvação,e como nada mais houvesse a tratar, o 

 mesmo Presidente levantou a sessão, dando o referi- 

4580 do projecto para ordem do dia seguinte á terceira 

 discussão. E para constar eu Augustino Cesar de Le- 

 mos, secretario lavrei a presente acta, que todos as- 

 signão.  

  Antonio Jose do Nascimento   p. 

4585  Pergurtino Cesar de Lemos. S. 

  Manoel Domingues Monteiro 

  Luiz de Sousa Carvalho 

  Arcelino Gois do Nascimento 

  Jose Gregorio de Oliveira  

4590  Arcelino Gois do Nascimento 

                              Acta da 4°  secção extraordinaria do Con- 

                              celho Municipal da Villa de Itabaia- 

                              ninha, em 6 de Setembro de 1914. 

                         Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

4595 A hora regimental, presentes os Srs concelheiros Anto- 
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 nio Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Le-  J.G.B.Goes 

 mos, Manoel Domingos Monteiro, e os imme- 

 diatos Luiz de Sousa Carvalho, Arcelino Goes do  

 Nascimento, e Jose Gregorio de Oliveira, faltando sem  

4600 causa justificada os Concelheiros Robustiano da Sil- 

 veira Goes e Jose Monteiro Goes. Havendo nume- 

 ro legal, o Sr Presidente declarou aberta a sessão, 

 depois do que foi lida e aprovada sem emenda a a- 

 cta da sessão anterior, e o Sr Presidente submetteu a 

4605 terceira e ultima discussão o projecto n° 1 concluido 

 nos seguintes termos:               projecto N°1. 

       O Concelho Municipal de Itabaianinha decreta: 

 Art. 1° fica autorisado ao Senr’ Intendente Mu- 

 nicipal a despender até a quantia de tresentos 

4610 mil reis para auxiliar das festividades a se promo- 

 verem nesta Villa e na Capital do Estado, com a  

 chegada á terra natal do Eminente e conspicuo [?] 

 chefe senador General Manoel Priscihano de Oli- 

 veira Valladão, e pela posse do mesmo Illustre Gene- 

4615 ral ao Governo do Estado, em 24 de Outubro proxi- 

 mo a entrar. Art. 2°. Ficao revogadas as disposi- 

 ções em critrario. Concelho Municipal de Ita- 

 baianinha, em 3 de Outubro de 1914. – Augustino 

 Cesar de Lemos Manoel Domindos Monteiro Antonio 

4620 Jose do Nascimento. Cujo projecto depois de lido e não 

 havendo quem pedisse a palavra foi posto a votação 

 pelo Sr Presidente, sendo unanimemente approvado 

 sem esta e terceira discussão; o que foi annun- 

 ciado em voz alta pelo presidente, que ordenara fosse 

4625 o mesmo Projecto registrado como Lei e remethido ao 

 Sr Intendente para sancção e execução . e para com 

 star nada mais havendo a tratar o Sr presidente 

 levantou a secção e eu Pergurtino Cesar de Le- 

[fl. 78] 



335 
 

 

 

[fl. 78v] 

 

 



336 
 

 

 

 mos secretario lavrei a presente acta que vai por 

4630 todos assignada depois de lida e achar-se conforme. 

              Antonio José do Nascimento.   P. 

             Pergurtino Cesar de Lemos.  S. 

              Manoel Domingues Monteiro  

              Luiz de Sousa Carvalho 

4635            Arcelino Goes do Nascimento 

 

 

  Acta da setima secção ordinaria do Conce- 

                         lho Municipal de Itabaianinha, em 1° 

                         de outubro de 1914. 

        Presidencia do Senhor Antonio Jose do Nascimento. 

4640 A hora regimental, presentes os Concelheiros Antonio  

 Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos e os  

 immediatos em votos, digo, faltando sem causa jus- 

 tificada os Concelheiros Robustiano da Silveira Goes e  

 Jose Martins de Goes; havendo numero legal o Sr 

4645 Presidente declarou aberta a secção. Em seguida  

 foi lida e approvada a acta da secção anterior sem 

 discussão. Não havendo nada a tratar o Sr Presi- 

 dente levantou a secção do que para constar eu 

 Pergurtino Cesar de Lemos, secretario lavrei a 

4650 presente acta que vai por todos assignada. 

                      Antonio Jose do Nascimento  P. 

                           Pergurtino Cesar de Lemos.  S. 

 Em tempo declaro que presentes os Concelheiros Antonio Jose 

 do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos e Manoel Do- 

4655 mingos Monteiro. Eu Pergurtino Cesar de Lemos secretario a escrevi [?] 

     Antonio Jose do Nascimento   P. 

                            Pergurtino Cesar de Lemos 

            Manoel Domingos Monteiro 
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 Acta da oitava secção ordinaria do  J.G.B.Goes 

4660 Concelho Municipal de Itabaia- 

 ninha, em de 2 de Outubro de 1914. 

 Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental, presentes os Concelheiros Antonio 

 Jose do Nascimento, Augustino Cesar de Lemos, fal- 

4665 tando sem causa justificada os Concelheiros Robustia- 

 no da Silveira Goes e Jose Monteiro de Goes. Havendo 

 numero legal o Sr Presidente declarou aberta a 

 secção. Depois de lida e approvada a acta da sec- 

 ção anterior, visto se acharem presentes os Concelhei- 

4670 ros Antonio Jose do Nascimento, Augustino Cesar 

 de Lemos e Manoel Domingos Monteiro, faltando 

 apenas os Concelheiros Robustiano da Silveira Goes 

 e Jose Martins de Goes, o Concelheiro Manoel Do- 

 mingos Monteiro pediu a palavra e disse que in- 

4675 dicava a pena do mandato do Concelheiros Ro- 

 bustiano da Silveira Goes e Jose Martins de Goes 

 pela falta de comparecimento ás  sessões do Concelho 

 por mais de seis meses consecutivos sem causa jus 

 tificada dos ditos Concelheioros, conforme estatue 

4680 o n° 7 do Art. 87 da Lei ° 635 de 30 de Setembro 

 de 1913. Submettido a discussão, não havendo quem 

 pedisse a palavra foi pelo presidente posta a votos 

 e unanimimente approvada. E nada havendo  

 mais a tratar o Sr Presidente levantou a sessão; 

4685 do que para constar, eu Pergurtino Cesar de 

 Lemos; secretario, lavrei a presente acta que 

 vai por todos assignada. 

                  Antonio José do Nascimento   P. 

                       Pergurtino Cesar de Lemos   S. 

4690                       Manoel Domingos Monteiro 
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 4695                     Acta da nona secção do Concelho Muni- 

                      cipal de Itabaianinha, em 3 de Outubro 

                       de 1914. 

            Presidencia do Sr Antonio Jose do Nascimento. 

 A hora regimental, aos tres dias do mez de outubro 

4700 do anno de mil novecentos e quatorze, presentes 

 os Concelheiros Antonio Jose do Nascimento, Pergur- 

 tino Cesar de Lemos, e Manoel Domingos Monteiro  

 e os supplentes Luiz de Sousa Carvalho, arcelino Goes 

 do Nascimento e Jose Gregorio de Oliveira, havendo  

4705 numero legal, o Sr Presidente declarou aberta a ses- 

 são. Em seguida foi lida e approvada sem Echa- 

 tes, a acta da sessão anterior. No expediente pelo 

 mesmo Sr Presidente foi annunciado que em virtude 

 da perda dos mandatos dos Concelheiros Robustiano  

4710 da Silveira Goes e Jose Monteiro de Goes, conforme in- 

 dicação e deliberação deste Concelho como consta 

 da acta anterior que foi approvada, desiguinava o 

 dia primeiro de Novembro do corrente exercicio para 

 se proceder a eleição de dois concelheiros municipaes 

4715 em preenchimento das vagas existentes de conformidade  

 com o § unico do Artigo 23 da Lei n° 635 de 20 de  

 Setembro de 1913, achar, de conformidade com o Art. 24 da  

 citada Lei. E nada mais havendo a tratar o Sr 

 Presidente depois de levantar a sessão, mandou 

4720 lavrar a presente acta, que depois de lida foi 

 assignada pelo presidente e demais Concelheiros, comi- 

 go secretario Augustino Cesar de Lemos que a escrevi. 

                                         Antonio Jose do Nascimento  p. 

                                 Pergurtino Cesar de Lemos  S. 

4725                                 Manoel Domingos Monteiro 

                                Luiz de Souza Carvalho 

        Arcelino Goes do Nascimento 
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              Acta da 10° sessão ordinária do Con-       J.G.BGoes 

             celho Municipal de Itabaianinha em 1° de Abril  

4730              de 1915. 

 Presidencia do Senhor Antonio José do Nasci- 

 mento. A hora regimental presentes os concelheiros Anto- 

 nio José do Nascimento, José Gregorio de Oliveira Luis de Sousa 

 Carvalho Manoel Domingos Monteiro e o supplente – Mar- 

4735 tins  Gois do Nascimento, faltando sem causa justifi- 

 cada o Concelheiro effectivo e Secretario Pergurtino de  

 Cesar Lemos o Senhor Presidente designou o Conselheiro Jozé  

 Cardoso de Mattos para secretario. Havendo numero legal 

 foi aberta a sessão. Em seguida foi lida e aprova- 

4740 da a acta da sessão anterior. Não havendo nada mais 

 a tratar eu João Cardoso de Mattos secretario interino 

 lavrei a presente acta que vai assignada por todos. 

                  Antonio Jose do Nascimento            P. 

                 José Gregorio de Oliveira                 Secreta= 

4745                 Luiz de Sousa Carvalho 

                 Manoel Domingues Monteiro 

                Arcelino Gois do Nascimento 

 

 

 

   Acta da 11° sessão ordinaria do 

                 Concelho Municipal de Itabaianinha 

4750                  em 1° de Julho de 1915 

 Presidencia do Senhor Antonio Jose do Nascimento 

 A hora regimental presentes os Concelheiros effec- 

 tivos Antonio Jose do Nascimento, José Gregorio  

 Oliveira, Luiz de Sousa Carvalho, Manoel Domin- 

4755 gos Monteiro e o supplente Arcelino Gois do Nasci- 

 mento, faltando sem cauza justificada o Conce- 

 lheiro effectivo e secretario Pergurtino Cesar Lemos  
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 o Sr Presidente designou o Concelheiro Jose Car- 

 doso de Mattos para serem o Secretario. Havendo  

4760 numero legal foi pelo Sr Presidente aberta a  

 sessão. Em seguida foi lida e aprovada a  

 acta da sessão anterior. Não havendo nada  

 a tratar eu Jozé Cardoso de Mattos Secreta 

 rio interino lavrei a presente acta que vai as- 

4765 signada por todos 

  Antonio Jose do Nascimento      P 

  Jose Gregorio de Oliveira            Secretario  

  Luiz de Sousa Carvalho 

  Manoel Domingos Monteiro 

4770  Arcelino Gois do Nascimento 

 

                                Acta da 12° sessão ordinaria do 

                               Conselho Municipal de Itabaianinha 

                                em 5 de Outubro de 1915 

                  Presidencia do Senhor Jose Antonio do Nascimento 

4775 A hora regimental presentes os Concelheiros effectivos 

 Antonio Jose do Nascimento, Jose Gregorio de Oliveira 

 Jose de Sousa Carvalho, Manoel Domingos Monteiro 

 e o supplente Arcelino Gois do Nascimento, em substitui- 

 ção aos Conselheiros efectivo e Secretario do Conselho que  

4780 sem causa participada não compareceu, alias, não 

 tem comparecido a nenhum dos meses deste anno 

 o Senhor Presidente designou para servir como Secre- 

 tario o Conselheiro Jose Cardoso de Mattos. Haven- 

 do numero legal foi pelo senhor Presidente aberta a  

4785 sessão. Foi em seguida lida e aprovada a acta  

 da sessão anterior. Não havendo nada a tratar eu 

 Jose Cardoso de Mattos, servindo de secretario lavrei a 

 presente acta que vai por todos assignada 

                   Antonio Jose do Nascimento    P. 
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4790                   Jose Gregorio de Oliveira                        Secretario  j. G.BGoe 

                                       Luiz de Sousa Carvalho                                                                                                                                                                                                                     

  Manoel Domingues Monterio  

  Arcelino Gois do Nascimento 

 Acta da junta de organização das mezas eleitoraes do Um 

4795 nicipio de Itabaianinha, prescedida em quatro de Novembro de  

 mil novecentos dezeceis.   

 Aos quatro dias do mez de Novembro de mil novecentos deze- 

 ceis , n’esta cidade de Itabaianinha, sede da Comarca 

4800 do mesmo nome, do Estado Federal de Sergipe do edi- 

 ficio do Conselho Municipal, ás dez horas do dia, reuni- 

 ram-se sob a presidencia do primeiro supplente de 

 Juiz Municiapal Cidadão Major João Martins de Car- 

 valho,  de accordo com o artigo 26 da Lei n° 642 de  

4805 11 de Outubro de 1913, por não ter comparecido o 

 Doutor Juiz Municipal effectivo, os Conselheiros  

 Municipaes Antonio José do Nascimento, Antonio 

 Martins de Carvalho, José Cardozo de Mattos, Mano- 

 el Domingues Monteiro e o emmediatos em votos 

4810 Arcelino Goes do Nascimento, deixando de compare- 

 cer os de mais membros sem  cauza participa- 

 da. O Senhor Presidente designou o Conselheiro 

 José Cardozo de Mattos para Secretario e declarou  

 instalada a Junta, e que de acordo com o art= 3° 

4815 da Lei n° 711, de 14 de Outubro do corrente an- 

 no, ia organizar-se as Mezas eleitores d’este 

 Municipio que teem de presidir as eleições a rea- 

 lizar-se no dia dezenove do Corrente mez e todas 

 as de mais que se devem no periodo da Legis- 

4820 lativa. As duas horas da tarde não tendo sido  

 apprezentado nenhum officio de indicação de  

 mezarios, o Senhor Prezidente convidou aos 

 membros da Junta para que de accordo com  
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 o art. 24 da Lei 642 acima citado, elegeram                                                                                                                             

4825 os mezarios effectivos e supplentes das mezas eleitoraes  

 d’este Municipio, comunicando pela eleição das  

 Mezas da primeira secção. Appurada a votação  

 deu o seguinte resultado: Antonio Jose do Nascimen- 

 to, um voto; Jose de Sousa Leal, um voto; Manoel  

4830 Boaventura de Oliveira, um voto; Antonio Leal 

 Filho, um voto; Jose Antonio dos Santos, um voto;  

 José Boaventura de Oliveira digo, de Azevedo 

 um voto; Jose Cardozo de Mattos, um voto; Bel- 

 larminio Alves Lima, um voto; Acelinio Gois  

4835 do Nascimento, um voto; Cyrillo Soares do Nas 

 cimento, um voto. Verificando a Junta haver  

 empate na votação, o Senhor Prezidente passou 

 a desidir pela sorte conforme determina § 7o [?] 

 do art. 34 da Lei 642 , tendo sido sorteados  

4840 para Mezarios effectivos os Cidadãos Antonio 

 Jose do Nascimento, Jose de Sousa Leal, Mano- 

 el Boaventura de Oliveira, Antonio Leal Filho 

 e Jose Antonio dos Santos; para supplentes 

 Jose Boaventura de Azevedo, José Cardozo de  

4845 Mattos, Bellarmino Alves Lima, Acelino Gois 

 do Nascimento e Cyrillo Alves do Nascimento. 

 eleita a meza da primeira secção, passou a Junta 

 a eleger os mezarios effectivos e supplentes da  

 segunda secção, dando o seguinte resultado: Sezi- 

4850 nando Soledade de Souza, Antonio Martins de  

 Carvalho, José Gregorio de Oliveira, Jose Ramos  

 de Carvalho, Benvenuto José dos Santos, Placido 

 Dionizio Soares, José Sergio de Carvalho, Ma 

 noel Domingues Monteiro, Ezequiel Hygino 

4855 da Fonseca, Eliziario de Carvalho Soares um  

 voto cada um. Verificando-se haver empate  
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                  na votação, foi com as mesmas formalidades   J.G.B.Goes 

 decidido pela sorte os mezarios effectivos e supplentes, 

 sendo sorteados para effectivos, o Cidadão; Sezenando 

4860 Soledade de Souza, Antonio Martins de Carvalho, José  

 Gregorio de Oliveira, José Ramos de Carvalho e Ben- 

 venuto José dos Santos, e para Supplentes, Placido Dioni= 

 zio Soares, José Sergio de Carvalho, Manoel Domin- 

 gues Monteiro, Ezequiel Hygino da Fonceca e Eli- 

4865 ziario de Carvalho Soares. Terminada a eleição da 

 Meza da segunda secção, passou a Junta a eleger 

 os Mezarios effectivos e supplentes para a meza da 

 terceira secção. Terminada a votação e feita a appura- 

 ção, foi este o resultado: Jovino de Oliveira Silva, João 

4870 Rodrigues dos Santos Cotias, José Alexandre de Oliveira 

 Manoel Telles de Menezes, Jovelino José de Andrade 

 José Manoel de Aguiar, João Alexandre de Oli- 

 veira Ernesto José de Oliveira, Manoel Carahyba  

 dos Santos, Bartholomeu José Guimarães, um voto 

4875 cada um. Como nas de mais, verificando a Junta 

 haver empate na votação, e seguindo-se as mesmas  

 formalidades, a sorte decidiu que seriam Mezarios  

 effectivos, os Cidadãos; Jovenio de Oliveira Silva, João 

 Rodrigues dos Santos Cotias, José Alexandre de Oli- 

4880 veira, Manoel Telles de Menezes e Jovelino José  

 de Andrade; Supplentes, José Manoel de Aguiar, 

 João Alexandre de Oliveira, Ernesto José de – 

 Oliveira, Manoel Carahyba dos Santos e Bartho- 

 meu José Guimarães. Organizadas d’este mo- 

4885 do as Mezas das tres secções eleitoraes d’este 

 municipio, mandou o Prezidente que fossem  

 publicadas por editaes os nomes dos Meza- 

 rios effectivos e Supplentes de cada secção, or-  

 denando que para constar se lavrasse a pre- 
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4890 zente a acta que depois de lida, estando conforme 

 vai por todos assignada. Eu José Cardozo de  

 Mattos, Secretario da Junta á escrevi e assigno. 

                    João Martins de Carvalho       P. 

                       José Cardozo de Mattos  

 

4895   Acta da appuração da eleição para 

   Intendente e Concelheiros Municipaes 

   e Juiz de Paz, procedida do Mu 

   nicipio de Itabaianinha, as deze 

   nove de Novembro de mil novi 

4900   centos e dezeseis. 

 Aos nove dias do mez de Dezembro do anno de mil 

 novecentos e dezeseis, n’esta cidade de Itabaianinha 

 Comarca do mesmo nome, do Estado de Sergi- 

 pe, na sala do Conselho Municipal, as doze  

4905 horas do dia, prezente o doutor Plutarcho Jagua- 

 rybe, Juiz Municipal effectivo, como Preziden- 

 te e os Conselheiros. Antonio José do Nascimen- 

 to, Antonio Martins de Carvalho, José Cardo- 

 zo de Mattos, Manoel Domingues Monteiro 

4910 e José de Souza Leal e os tres immediatos em  

 votos, Acelmo Gois do Nascimento, Luiz de  

 Souza Carvalho e José Gregorio de Oliveira,   

 servindo de Secretario o Conselheiro Antonio 

 Martins de Carvalho, o Prezidente declarou 

4915 aberta a sessão e disse que ia proceder-se 

 a apuração da eleição feita n’este Muni- 

 cipio no dia dezenove de Novembro do corren- 

 te anno, para Intendente, Conselheiros Mu- 

 nicipaes e Juizes de Paz, e tendo recebido trez 

4920 authenticas, sendo uma de cada uma das 

 secções eleitoraes d’esta cidade, e uma da 
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 mesma secção eleitoral do Districto de Paz do J.G.B.Goes 

 Geru d’este termo, competentemente fexadas as – 

 quaes foram logo abertas. Em seguida designou  

 o Senhor Prezidente o Conselheiro José de Souza Leal  

4925 para fazer a leitura das authenticas e devidio pe 

 los de mais membros da Junta em ordem Alpha- 

 betica, os nomes dos Cidadãos votados. Passando 

 a sommar em voz alta á medida que eram lidas, deu 

 o seguinte resultado: Para Intendente Munici- 

4930 pal Antonio José do Nascimento(trezentos votos), João Martins  

 de Carvalho, um voto; Para Conselheiros Municipaes,  

 Manoel Boaventura de Oliveira, cento e setenta e dois  

 votos; Antonio Martins de Carvalho, cento e quarenta 

 e oito votos; Antonio Leal Filho, cento e quarenta e qua 

4935 tro votos; Beuvennto [sic] José dos Santos, cento trinta e  

 seis votos; Manoel Domingues Monteiro, cento e  

 vinte e dois votos; João Rodrigues dos Santos Cotias, 

 cento e dezeseis votos; Euthynio Esteves Lima, noven- 

 ta e dois votos; José de Souza leal, oitenta e seis  

4940 votos; Acelmo Gois do Nascimento, oitenta e dois 

 votos; Cyrillo Soares do Nascimento, setenta e tres  

 votos; José Cardozo de Mattos, sessenta e cinco votos; 

 José Antonio dos Santos, cincuenta votos; Eze- 

 quiel hygino da Fonseca, quarenta e nove votos; Bellarminio Alves 

4945 Lima, trinta e seis votos. Para Juizes de Paz; Domin- 

 gos de Freitas Filho, cento e quarenta e dois votos;  

 Raymundo de Souza Carvalho, cento e trinta e sete  

 votos; Placido Dionizio Soares, cento e trinta votos; 

 Trajano de Oliveira Telles, Cento e vinte e seis voto; 

4950 José, Phylomeno de Mattos, cento e onze votos; Eze- 

 quiel Hygino da Fonseca, noventa e cinco votos; 

 Antonio Corrêa Lima , quarenta e cinco votos; 

 José Boaventura de Azevedo, trinta e nove votos. 
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 Terminada a appuração e como nada mais houver- 

4950 se a tractar, mandou o Senhor Presidente fazer 

 publico o resultado, e lavrar a acta que depois de  

 lida, mandou que se extraisse as necessa- 

 rias copias para serem remethidas, uma ao 

 Prezidente do Estado, uma ao Presidente do  

4955 Conselho Municipal e uma a cada um dos 

 eleitos para lhes servir de diploma, depois  

 do que foi approvada e assignada a prezente  

 acta. Eu Antonio Martins de Carvalho  

 a escrevi.  

4960                            Plutarcho Jaguaribe        (Presidente) 

                              Antonio Martins de Carvalho    (Secretario) 

            Antonio José do Nascimento 

              José Cardoso de Mattos 

              Manoel Domingues Monteiro 

4965              José de Sousa Leal 

                            Acelino Goes do Nascimento 

                             Luiz de Souza Carvalho. 

                               José Gregorio da Fonseca  

 

                                                                                Conselho Municipal 

4970 Acta de verificação dos poderes dos eleitos membros do Conselho 

 Municipal e Intendente d’esta cidade para o trienio de 

 1917, á 1919 e Juizes de Paz para o quatrienio de 1917, á 1920 

 como abaixo se declara: Presidencia provizoria, o senhor Ma- 

 noel Boaventura de Oliveira. Aos dezenove dias do mez  

4975 de Dezembro de 1916, decimo depois do da apuração da 

 eleição, as onze horas da manhã, no faço do Conse- 

 lho Municipal d’esta cidade, achando-se presentes 

 os Senhores; Manoel Boaventura de Oliveira, Antonio 

 Martins de Carvalho, Antonio Leal Filho, Benvenuto 

4980 José dos Santos, Manoel Domingues Monteiro, João 
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 Rodrigues dos Santos Cotias, Euthynio Esteves Lima, J.G.BGoes 

 verificando-se a prezenca dos Cidadãos eleitos e que d’entre  

 elles o mais velho em idade é o Cidadão Manoel Domingues 

 Monteiro, este occupou provizoriamente a cadeira da preziden- 

4985 cia, considerando para occupar tambem provisoriamente a cadei- 

 ra de Secretario o Cidadão Antonio Leal Filho. Constituida  

 a Meza provizoria o Prezidente convidou os prezentes a apre- 

 zentarem seus diplomas, constando estes o numero de sete  

 Relacionados os diplomas pela ordem a votação obtida 

4990 por cada um, o Prezidente designou o Cidadão João Ro- 

 drigues dos Santos Cotias para dar parecer sobre o reconheci- 

 mento dos poderes a quem foram entregues os outros diplo- 

 mas, menos o seu. O designado pediu a palavra e reque- 

 reu a suspensão da sessão por quarenta minutos, em quan- 

4995 to elaborava o parecer abrangendo os seis diplomas re- 

 cebidos, por quanto não tendo havido contestação a diploma 

 algum, protesto, ou qualquer outro incidente que vies- 

 se perturbar a ordem dos trabalhos, não havia diffi- 

 culdade em dizer que a eleição era ou não valida. Pos- 

5000 to em discussão o requerimento verbal, não havendo 

 quem pedisse a palavra, foi considerado aprovado e sus- 

 pensa a sessão por quarenta minuto. Esgotado o prazo  

 e reaberta a sessão, foi aprezentado e lido o seguinte 

 = parecer = Dos seis diplomas aprezentados e que lhe foram  

5005 entregues, cunhum incerra a propozito da eleição proce- 

 dida no dia 19 de Novembro d’este anno, Contestação  

 au protesto que deixe em duvida a sua validade.  

 A apuração procedida no dia nove do corrente e á naua- 

 ção fiel e exacta da eleição e da qual rezulta que 

5010 foram eleitos membros do Conselho Municipal d’es- 

 ta cidade para o triênio 1917, á 1919, os Cida- 

 dãos: Manoel Boaventura de Oliveira , Antonio 

 Martins de Carvalho, Antonio Leal Filho, Benvenu = 
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 to José dos Santos, Manoel Domingues Monteiro, Eu- 

5015 thynio Esteves Lima, José de Souza Leal José Car 

 dozo de Mattos, José Antonio dos Santos, Cyrillo 

 Soares do Nascimento, Acelino Gois do Nasci- 

 mento, Ezequiel Vygino da Fonseca e Bellarmino 

 Alves Lima. Eporque a reprezentação Municipal 

5020 é de sete Cidadãos, o parecer opinam que sejão re- 

 conhecidos os poderes conferidos aos mencionados  

 Cidadãos diplomados. Saladas sessões do Conselho  

 Municipal de Itabaianinha, em 19 de Dezem- 

 bro de 1916. João Rodrigues dos Santos Cotias. 

5025 Em discussão o parecer, não havendo quem  

 pedisse a palavra, o Prezidente submetheu-o a  

 votação, mas separadamente, de modo que cada  

 um dos seis eleitos foi votado por sua vez. Em 

 seguida o Prezidente apresentou e foi lido o se- 

5030 guinte = parecer = O cidadão João Rodrigues  

 dos Santos Cotias foi eleito e diplomado membro  

 do Conselho Municipal d’esta cidade. Emseguida 

 como é a sua eleição, sou de parecer que devem 

 ser reconhecidos os poderes que a Lei lhes confere . 

5035 faço do Coselho Municipal de Itabaianinha, em  

 19 de Dezembro de 1916. Manoel Domingues 

 Monteiro. Posto em discussão, foi votado o pare- 

 cer , e como consequencia, proclamado pelo Prezi- 

 dente, Membros do Conselho Municipal de Ita-  

5040 baianinha no triênio de 1917, á 1919, os Cidadãos  

 seguintes: Manoel Boaventura de Oliveira, An- 

 tonio Martins de Carvalho, Antonio Leal Filho, Ben 

 venuto Jose dos Santos, Manoel Domingues Montei 

 ro, João Rodrigues dos Santos Cotias Euthynio 

5045           Esteves Lima. Terminada a verificação de pode 

 res dos membros do Conselho Municipal, passou-se 
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 a proceder a verificação de poderes do Cidadão J.G.B.Goes 

 Antonio José do Nascimento eleito Intendente , e que se- 

 achando prezente apprezentou o seu deploma. O Prezi- 

5050 dente dezignou o Cidadão (Benvento) José dos Santos, pa- 

 ra dar parecer sobre o diploma apprezentado. A requeri- 

 mento do mesmo foi suspensa a sessão por dez minu- 

 tos para elaborar o parecer referido. Foi aprovado o re- 

 querimento. Findo o prazo e reaberta a sessão o Cidadão 

5055 indicado leu o seguinte = parecer= a propozito da eleição 

 para Intendente Municipal d’esta cidade no trienio de 

 1917, a 1919, nemhuma irregularidade deu-se pelo que 

 sobre o parecer que deve ser reconhecido o Cidadão de- 

 plomado. Sala do Conselho Municipal de Itabaianinha, em 

5060 19 de Dezembro de 1916. Benvenuto José dos Santos. Posto 

 em discussão e votado o parecer foi aprovado pelo que 

 o Senhor Prezidente proclamou Intendente d’esta Ci- 

 dade o Cidadão- Antonio José do Nascimento. Ter- 

 minada a verificação de poderes dos Juizes de Paz, Cidadãos, Do- 

5065 mingos de Freitas Filho, Placido Dionizio Soares, Ray- 

 mundo da Silva Carvalho, Trajano de Oliveira Telles 

 que se achavão presentes e que aprezentarão os seus  

 diplomas. O Prezidente designou o Cidadão João Rodri- 

 gues dos Santos Cotias para dar parecer sobre os di- 

5070 plomas dos Cidadãos votados. Arequerimento do mes- 

 mo, designado, foi suspensa a sessão por vinte minu- 

 tos, ate elaborar o parecer referido. Foi aprovado o 

 requerimento. Findo o prazo e reaberta a sessão, foi 

 lido o seguinte parecer. Com relação a eleição  

 procedida para Juizes de Paz, que teem de servir  

5075 no quatrienio de 1917, a 1920, nenhuma inregula- 

 ridade deu-se, pelo que dou de parecer que  

 devem ser reconhecidos os Cidadãos: Domingos 
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 de Freitas Filho, Placido Dionizio Soares, Raymundo 

 da Silva Carvallho e Trajano de Oliveira Telles. Sa- 

5080 la das sessões do Conselho Municipal de Itabaiani- 

 nha, em 19 de Dezembro de 1916. João Rodrigues 

 dos Santos Cotias. Em discussão ao parecer, foi apro- 

 vado por unanimidade. Nada mais havendo a tra- 

 ctar, o Senhor Prezidente convidou os eleitos para 

5085 para comparecerem no paço do Conselho no dia 

 1° de Janeiro próximo as onze horas, para o acto [?] 

 de compromisso e posse; e lavrar esta acta, que de- 

 ver á ser transcripta d’entro de quarenta e oito ho- 

 ras no livro de notas do Tabelião Passolino dos Santos 

5090 Andrade, publicada por edital a falta de Imprens- 

 sa, no prazo mensionado e remethido numa copia  

 authentica a secretaria do Tribunal da Relação 

 em Aracajú. E para constar, eu Antonio 

 Leal Filho Secretario provizorio lavrei a pre- 

5095 zente acta que assigno com os de mais. 

                 Manoel Domingues Monteiro                P. 

                 Antonio Leal Filho                                 S. 

                 Manoel Boaventura de Oliveira 

 

                Benvenuto José dos Santos 

 

 5100                                          Acta da posse dos Conselheiros Mu- 

                                                   nicipaes e Intendente d’este Munici- 

                                                    cipio eleitos para o trienio de 1917 a 

                                                    1919, e de Juizes de Paz para o qua- 

                                                     trienio de 1917, á 1920. 

5105 Ao primeiro dia do mez de Janeiro de mil novecentos e deze- 

 sete, no paço do Conselho Municipal d’esta cidade  

 de Itabaianinha, Comarca do mesmo nome, 
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 do Estado de Sergipe, presentes os Conselheiros J.G.B.Goes 

 eleitos em dezenove de Novembro de mil novecentos e deze- 

5115 seis e reconhecidos na sessão de verificação de poderes 

 em dezenove de dezembro proximo findo, Manoel Boaven 

 tura de Oliveira, Antonio Martins de Carvalho, Antonio 

 Leal Filho, Benvenuto José dos Santos, Manoel Domingues 

 Monteiro, João Rodrigues do Santos Cotias e Euthynio  

5120 Esteves Lima, occupando o lugar de Prezidente Provizorio 

 o Conselheiro Manoel Boaventura de Oliveira, por ser o  

 mais votado, servindo de secretario tambem provizorio o 

 o Conselheiro Benvenuto José dos Santos, o Senhor Prezidente 

 de conformidade com o convite para o compromisso e posse 

5125 do dito Concelho, levantando-se fez a seguinte promessa: pro- 

 metto cúmprir a Constituição; a Lei organica e as emma- 

 nadas do Conselho d’este Municipio, desempenhar os  

 deveres do cargo que hora sou revestido: Em seguida 

 cada Conselheiro proferia a formula: assim prometto  

5130 encluzive eu Secretario provisório, a medida que o no- 

 me de cada um era proferido. Assim empossado o no- 

 vo Conselho, procedeu-se a eleição por escrutinio se- 

 creto para Prezidente e secretario effectivos no cor- 

 rente anno, cujo resultado foi o seguinte: para Prezi- 

5135 dente Manoel Boaventura de Oliveira, seis votos; 

 Euthynio Esteves Lima, um voto; para secretario, 

 Antonio Martins de Carvalho, seis votos; Antonio Leal 

 Filho, um voto. Em acta continuo o Prezidente pro- 

 vizorio proclamou, Prezidente effectivo o Conselheiro 

5140 Manoel Boaventura de Oliveira e Secretario o Con- 

 selheiro Antonio Martins de Carvalho. Achando-se  

 na sala emmediata o  Cidadão Antonio José do 

 Nascimento, Intendente eleito e reconhecido,  

 foi elle entroduzido no recyntho da sala com as for- 

4145 malidades de estylo e o Senhor Prezidente do Conselho 
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 lhe recebeu o Compromisso de que lavrou-se o termo em 

 livro especial. Terminado o compromisso do Cidadão 

 Intendente aprezentaram-se o cidadão Domingos 

 de Freitas Filho, Placido Dionizio Soares, Raymundo  

5150 da Silva Carvalho e Trajano de Oliveira Telles eleitos 

 Juizes de Paz, o Prezidente terminou-lhe o compro- 

 misso de um anno, dando-lhes posse. Em se- 

 guida designou o Senhor Prezidente os seguin- 

 tes dias uteis, para se proceder a eleição das  

5155 diversas Commissões e trabalhos da sessão or- 

 dinaria d’este anno, convidando os Senhores Con- 

 selheiros a Comparecerem as horas regimentaes. 

 como mais nada houvesse a tractar, eu Anto- 

 nio Martins de Carvalho, secretario, lavrei a pre- 

5160 zente acta que vai assignada por todos. 

             Manoel Boaventura de Oliveira      P. 

                             Antonio Martins de Carvalho        S. 

                             Antonio Leal Filho 

                            Benvenuto José dos Santos 

5165  Manoel Domingues Monteiro 

                       João Rodrigues dos Santos Cotias 

                                Euthynio Esteves Lima  

                                  Domingos de Freitas Filho      

                                  Placido Dionizio Soares  

5170  Raymundo da Silva Carvalho 

                      Trajano de Oliveira Telles. 

                      José Philomeno de Mattos.  

                      Ezequiel Hygino da Fonceca 

                                 Antonio Correa Lima. 

5175  José Boaventura de Azevedo. 

                         Manoel Domingues Monteiro 

                            José Cardoso de Mattos 

                            José Antonio Su thyal [?] 
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                                                           JGBGoes 

                   Ezequiel Hygino da Fonseca  

5180 José de Sousa Leal 

 Belarmino Alves Lima  

 

                                             Acta geral da apuração da eleicão  

                                               procedida em vinte oito de Outubro 

                                                de 1917 para dois membros do Conce- 

                                                lho Municipal da Cidade de Itabaianinha 

5185 Aos desecete dias do mez de Novembro do anno de mil novecentos 

 e desecete, n’esta Cidade de Itabaianinha, no Edificio do Conse- 

 lho Municipal, as deis horas, reuniram-se os membros do Conce- 

 lho Municiapal, Manoel Boaventura de Lima, Antonio Martins 

 de Carvalho, Benvenuto José dos Santos, Manoel Domingues  

5190 Monteiro, João Rodrigues dos Santos Cotias, aos tres im- 

 mediatos em votos José de Souza Leal, Acelino Gois  

 do Nascimento, e Cyrillo Soares do Nascimento, convocados 

 os referidos Concelheiros e supplentes com antessedencia legal, 

 não só pos edital como por officio. Não tendo compa- 

5195 recido o Doutor Juiz Municipal, assumiu á presidencia 

 respectivo primeiro supplente Cidadão João Martins de  

 Carvalho, de acccordo como o art 86da Lei numero 642, 

 de 11 de Outubro de 1913, e declarou aberta a sessão e  

 installada a Junta apuradora da eleição precedida 

5200 n’este Municipio a vinte e oito de Outubro proximo passado, 

 para prehenximento das vagas de deis membros do Con- 

 celho Municipal d’esta cidade por terem perdido o man- 

 dato os Concelheiros Euthynio Esteves Lima Antonio Le- 

 al Filho, que deixaram de comparecer ás sessões do 

5205 mesmo Concelho por mais de seis mezes , sem causa jus- 

 tificada o Presidente designou para secretario o Con- 

 celheiro Manoel Boaventura de Oliveira para proceder 
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                 á leitura das autenticas o Concelheiro Benvenuto Jose dos Santos 

                  e distribuiu por letras entre os demais os nomes dos cidadãos 

5210 para com toda sigularidade de proceder-se á junção. Abertos  

 os officios recebidos, a Junta verificou terem sido remettidos 

 tais autenticos, correspondentes, ás tres secções em que se 

 acha decidido o Municipio; e feita á apuração na forma 

 recommendada pela Lei, passou á sommar os votos cons- 

5215 tantes das mencionadas autenticas, obtendo o seguinte 

 rezultado: Para Concelheiros Municipaes, Trajano Olivei- 

 ra Telles, duzentos e dois votos; Bernardino José Alves de Souza  

 duzentos e dois votos. Concluida á apuração foram publicados 

 os nomes dos Cidadãos votados, na ordem numerica dos 

5220 votos recebidos. Não havendo representações, reclamações  

 nem protestos, o Presidente encerrou os trabalhos, mandou 

 lavrar a presente acta, e extrahir as copias necessarias, para 

 depois de assignadas pela Junta apuradora seram reme- 

 ttidas uma a Excelentissimo General Presidente do Estado , outra 

5225 ao Presidente do Concelho Municipal e uma a cada um  

 dos eleitos para lhes servir de deploma; ordenou tambem  

 que fosse o resultado publicado por edital. E para constar, 

 eu Manoel Boaventura de Oliveira, secretario, lavrei apresen- 

 te acta, que estando conforme, e vai por todos assigna- 

5230 da. 

  João Martins de Carvalho       P. 

  Manoel Boaventura de Oliveira   S. 

  Benvenuto Jose dos Santos  

  Antonio Martins de Carvalho 

5235  Manoel Domingues Monteiro  

  João Rodrigues dos Santos Cotias 

  José de Sousa Leal 

  Acelino Gois do Nascimento 

  Cyrillo Soares do Nascimento 
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5240  Acta Geral da Aprova-   J.G.B.Goes 

  ção da eleição procedida em  

  10 de Fevereiro de 1918, para 

  trez membros do Conselho Mu- 

  nicipal da Cidade de Itabaia- 

5245  ninha. 

 Aos vinte e um dias do mez de Fevereiro do anno 

 de mil novecentos e dezoito, n’esta cidade de Ita- 

 baianinha, no Edificio do Conselho Municipal, 

 as dez horas da manhã, reuniram-se os mem- 

5250 bros do Conselho Municipal Manoel Boaventu- 

 ra de Oliveira, Antonio Martins de Carvalho, Bernar- 

 dino José Alves de Souza e Trajano de oliveira Telles, 

 os trez immediatos em votos José de Sousa Leal, Ace- 

 lino Gois do Nascimento e Cyrillo Soares do Nasci- 

5255 mento, convocados os referidos Conselheiros e 

 supplentes com antecedencia legal, não só por edi- 

 tal como por officios. Estando em exercicio o primei- 

 ro supplente do Juizo Municipal, Cidadão João  

 Martins de Carvalho, este assumio a Prezidencia de 

5260 accordo com o art. 86 da Lei n° 642 de Outu- 

 bro de 1913, declarou aberta a sessão e installada a 

 Junta Apuradora da eleição procedida n’este  

 Municipio a dez do corrente mez de Fevereiro, 

 para prehenchimento das vagas de trez mem- 

5265 bros do Conselho Municipal desta cidade, por terem 

 renunciado seus mandatos os Conselheiros Ber- 

 venuto José dos Santos, Manoel Domingues Mon- 

 teiro e João Rodrigues Cotias, em visto da  

 incompatibilidade que lhes existia. O Preziden- 

5270 te dezignou para Secretario, O Conselheiro Ber- 

 nardino José Alves de Souza e para proceder a  

 leitura das authenticas o Conselheiro Manoel 
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 Boaventura de Oliveira, e distrubuio por letras, entre 

 os demais, os nomes dos Cidadãos, para com toda re- 

5275 gularidade proceder-se á apuração. Abertos os offi- 

 cios, a Junta verificou terem sido remetidas 

 duas Authenticas, correspondentes as duas [?] secções em 

 que foi feita a eleição(se acha devidido esta Cidade) [sic] e, feita á appuração 

 na forma recommendada pela Lei, passou a som- 

5280 mar os votos constantes das mencionadas authen- 

 ticas, obtendo o seguinte resultado: Para Conselhei- 

 ros Municipaes; - João Geniuto de  Carvalho Sobrinho, 

 cento e oitenta e cinco votos. Eliziario de Carvalho Soares 

 cento e oitenta e cincio votos Concluida á appuração, fo- 

5285 ram publicados os nomes dos Cidadãos votados, na or- 

 dem numerica dos votos recebidos. Não havendo 

 reprezentações, reclamações nem protestos, o Prezi- 

 dente encerrou os trabalhos, mandando lavrar a  

 prezente acta, extrahir as copias necessarias, para, 

5290 depois de assignadas pela Junta Apuradora, serem 

 remethidas uma ao excellentissimo General Pre- 

 zidente do Estado; outra ao Prezidente do Conselho  

 Municipal e uma cada um dos eleitos, para  

 lhes servir de diploma; ordenando tambem  

5295 que fosse o rezultado publicado por edital. E  

 para constar, eu Bernardino Alves de Souza, 

 Secretario da Junta, lavrei a presente acta, que, es- 

 tando conforme, vai por todos assignada. 

  Manoel Boaventura de Oliveira     P. 

5300  Bernardino José Alves de Souza       S. 

  Antonio Martins de Carvalho 

  Trajano de Oliveira Telles 

  Jose de Sousa Leal 

  Acelino Gois do Nascimento 
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5305 l. – c. por mim Secretario.                                                    J.G.B.Goes 

 Bernardino Alves de Souza. 

         Cyrillo Soares do Nascimento 

 

 

 

                   Acta da Junta de organisa- 

                    ção das Mezas eleitoraes do 

5310                   Municipio de Itabaianinha, 

                   procedida em seis de Novembro 

                   de mil novecentos e deseceis. 

 Aos seis dias do mez de Novembro de mil novecentos e deseceis 

 nesta Cidade de Itabaianinha; sede da comarca do 

5315 mesmo nome, do Estado Federado de Sergipe, no edificio 

 do Conselho Municipal, as doze horas do dia, numerando 

 sob a Prezidencia do terceiro supplente do Juizo Municipal  

 Cidadão Fernado de Carvalho Soares, por não se acharem na 

 Sede da Comarca o Doutor Juiz Municipal e os primeiro e  

5320 segundo supplentes; de accordo com o artigo 26 da Lei n° 642 de  

 11 de Outubro de 1913, os Conselheiros Municipaes Bernardino  

 José Alves de Souza, Manoel Boaventura de Oliveira, Trajano  

 de Oliveira Telles e os immediatos em votos os membros mais 

 votados: Jose Gregorio de Oliveira e Acelino Gois do Nascimento, 

5325 faltando sem cauza participada os Conselheiros Antonio Mar- 

 tins de Carvalho, João Geniuto de Carvalho Sobrinho, Elisiano  

 de Carvalho Soares, Bellarmino Alves Lima, e o suplente José 

 de Souza Leal. O senhor Prezidente dezignou o Conselheiro 

 Bernardino José Alves de Souza de para secretario e declarou 

5330 installada a Junta e que de accordo com o artigo 2° da Lei 

 n° 772 de 27 de Setembro do corrente anno, vão ser organizadas 

 as Mezas eleitoraes d’este Municipio, que teem de prezidir as  

 eleições á realizar-se no dia dezesseis do corrente mez, a todos 
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 as de mais que sederem no feriado da Legislatura. As duas horas  

5335 da tarde não tendo sido apresentado nenhum officio de indicação 

 de Mezario, o senhor Prezidente convidou os membros da Junta pois  

 de accordo com o artigo. 34 da Lei n° 642 citada, elegerem os Me- 

 zarios effectivos e suplentes das Mezas eleitoraes d’este Municipio 

 sommando pela eleição da Meza da primeira secção. Apura- 

5340 da a votação, deu o seguinte rezultado: Antonio José do Nascimen- 

 to, um voto; Beromilto José dos Santos, um voto; José Elis de  

 Oliveira, um voto; José Antonio dos Anjos, um voto; Manoel Domin- 

 gues Monteiro, um voto; Alipes da Silveira Carvalho, um voto; José 

 Philomeno de Mattos, um voto; José Boaventura de Azevedo, um 

5345 voto; José Maria de Oliveira, um voto; José Domingues Monteiro,  

 um voto. Verificando a Junta haver empate na votação, o senhor  

 Prezidente passou a decidir pela sorte conforme determina a ultima  

 parte da § 1° do artigo 34 da Lei n° 642, tendo sido sorteado para 

 Mezarios effectivos os Cidadãos Antonio José do Nascimento, Benarmiu- 

5350 to José dos Santos, José Elias de Oliveira, José Antonio dos Anjos e  

 Manoel Domingues Monteiro, para suplentes, Alipio da Silveira  

 Carvalho, José Philomeno de Mattos, José Boaventura de Azevedo, 

 José Maria de Oliveira e José Domingues Monteiro. Eleita a me- 

 za da primeira secção, passou a Junta a eleger os mezarios ef- 

5355 fectivos e suplentes da segunda secção, dando o seguinte resultado: 

 Antonio Dionizio da Silveira, um voto; Jassen José Alves de Souza,  

 um voto; Benigno José da Cunha, um voto; Domingues Alves Mon- 

 teiro, um voto; Francisco Candido de Carvalho, um voto; José Car- 

 doso do Nascimento, um voto; Luiz Martins dos Santos, um voto; 

5360 Manoel Joaquim de Oliveira, um voto; Theotino Domisiano dos  

 Santos, um voto; Martinho Alves de Mello, um voto. Verificando  

 a Junta haver empate na votação, foi com as mesmas formalida- 

 des decidido pela sorte o Mezario effectivo e suplente, sendo sortea- 

 dos para Mezarios effectivos, os Cidadãos Antonio Dionizio da  

5365 Silveira Jasson Alves de Souza, Benigno José da Cunha, Domin- 

 Gues Alves Monteiro e Francisco Candido de Carvalho e para suplen- 
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 tes José Conrado do Nascimento, Luiz Martins dos   J.G.B.Goes 

 Santos, Manoel Joaquim do Santos, Theotino Domiciano dos Santos 

 e Martinho Alves de Mello. Terminada a eleição da Meza segun- 

5370 da secção, passou a Junta a eleger os Mezarios effectivos e suplentes  

 para a Meza da terceira secção. Terminada a eleição e feita a apura- 

 ção, foi este o resultado: Antonio Correia Lima, Altino Semoes de  

 Mattos Antonio de Avila Janga, Bartholomeu Joaquim de Gois, 

 José Vicente de Oliveira, Antonio Cerillo de Santa Anna, Belmiro  

5375 Dionizio Soares, João Francisco Ramos Filho, Norberto José Rodrigues 

 e Sergio Baptista de Mello, um voto cada um. Como nas de mais 

 verificando a Junta haver empate na votação e seguindo as mesmas 

 formalidades, a parte decidiu que ceriam Mezarios effectivos os Cida- 

 dãos Antonio Correia Lima, Altino Semões de Mattos, Antonio de  

5380 Avila Jorge, Bartholomeu Joaquim de Goes e José Vicente Oliveira 

 e Suplentes, Antonio Cerillo de Santa Anna, Belmiro Dionizio  

 Soares, João Francisco Ramos Filho, Norberto José Rodrigues e Sergio 

 Baptista de Mello. Terminada a eleição da Meza da terceira secção 

 passou a Junta eleger os Mezarios effectivos e Suplentes para a Meza 

5385 da unica secção eleitoral do Districto de Paz do Gerú, terminada  

 a votação e feita a apuração, deu o resultado seguinte: João Rodrigues 

 dos Santos Cotias, Manoel Salles de Menezes, Juvilini José de Andra- 

 de; Francisco Telles Cotias, José Manoel de Aguiar, Martinho José 

 Guimarães, Pedro Antonio Salles Machado, José Alexandre de Olivei- 

5390 ra e Galdino Francisco de Salles, um voto cada um. Verificando  

 ainda a Junta haver empate na votação, seguindo-a as mesmas 

 formalidades anteriores, a sorte decidiu serem Mezarios effectivos, 

 o Cidadão João Rodrigues dos Santos Cotias, Manoel Telles de Mene- 

 zes, Juvilino José de Andrade, Francisco de Salles Cotias, e José  

5395 Manoel de Aguiar e para Suplentes, os Cidadãos Martinho José 

 Guimarães, Pedro Antonio Salles Machado, José Alexandre de Oliveira 

 Ernesto Jose de Oliveira e Galdino Francisco de Salles. Organizadas  

 d’este modo as Mezas das quatro secções eleitoraes d’este Municipio 

 mandou o senhor Prizidente que fossem publicados por edital os nomes 
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5400 dos Mezarios effectivos e Suplentes de cada secção, ordenado que para constar 

 se lavrasse a prezente acta, que depois de lida e estando conforme, vai por 

 todos assignada, igualmente ordenou fossem feitas as competentes comu- 

 nicações nos termos do Artigo 36 da Lei n° 642, de 4 de Outubro de 1913. em 

 accordo com a Lei 772, de 27 de Setembro do Corrente anno. Eu Bernadino  

5405 José Alves de Souza, Secretario da Junta, a escrevi e assignão. 

          Jucando de Carvalho Soares.                                     P. 

         Bernardino José Alves de Souza.                               S. 

        Manoel Boaventura de Oliveira 

        Trajano de Oliveira Telles. 

5410        José Gregorio de Oliveira 

       Arcelino Gois do Nascimento 

 

  

   Acta da formação da eleição  

                                          para Intendente e Conselhei- 

                                         ros Municipaes procedida  

 5415                                   no Municipio de Itabaia- 

                                             ninha, no dia dezesseis de 

   Novembro de mil novecen- 

                                              tos e dezenove. 

 Aos Seis dias do mez de Dezembro do anno de mil 

5420 novecentos e Dezenove n’esta Cidade de Itabai- 

 aninha, Comarca do mesmo nome, do Estado Fe- 

 derado de Sergipe, na Sala do EdifIcio do Con- 

 selho Municipal, as doze horas do dia, prezen- 

 te o Cidadão Jucando de Carvalho Soares e 

5325 como Supplente do juizo Municipal, como  

 Presidente, na exigência do primeiro e segundo  

 supplentes, por deicharem não comparecermo 

 por terem pedido exoneração dos Cargos;  

 e os Conselheiros Manoel Boaventura de Oli- 
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5330 veira, João Geniuto de Carvalho Sobrinho   J.G.B.Goes 

 Bernardino José Alves de Souza, Trajano de Oliveira- 

 Telles, Eliziano de Carvalho Soares e e os trez emmediato 

 em votos José de Souza Leal, José Cardozo de Mattos e – 

 Cyrillo Soares do Nascimento. Servindo de secretario o 

5335 Mezario Bernardino José Alves de Souza, o Prezidente de- 

 clarou aberta a secção, e disse que ia proceder se a apura 

 ção da eleição feita n’este Municipio no dia dezeceis de de- 

 Novembro do corrente anno, para Intendente e Conselhei- 

 ros Municipaes e tendo recebido tres authenticas, sendo 

5340 uma de cada secção eleitoraes d’esta Cidade, e uma 

 da unica secção eleitoral do segundo Districto de Paz,  

 do Gerú d’este termo, competentemente fexadas, os  

 quaes foram logo abertas. Em seguida dezignou o 

 Senhor Prezidente, o Conselheiro Trajano de Oliveira 

5345 Telles para fazer a leitura das authenticas e dividiu 

 pelos de mais membros da Junta em ordem alpha 

 betica, os nomes dos Cidadãos votados. Passando a  

 sommar em voz alta a medida que eram lido deu 

 o resultado seguinte: Para Intendente Municipal: 

5350 Manoel Boaventura de Oliveira, quatrocentos e tres 

 votos, Antonio Martins de Carvalho, quatro votos. 

 Para Conselheiros Municipaes; Bernardino José  

 Alves de Souza, cento e sessenta e seis votos; Anto- 

 nio José do Nascimento, Cento e sessenta e dois vo- 

5355 tos; João Geniuto de Carvalho Sobrinho, cento e sessen- 

 ta e dois votos; José Cardozo de Mattos, cento e ses- 

 senta e dois votos; Antonio Corrêa Lima, cento e ses- 

 senta e dois votos; José Gregorio de Oliveira, cento 

 e sessenta e dois votos; Raynundo da Silva Car- 

5360 valho, cento e sessenta e um votos; José Boa- 

 ventura de Azevedo, cento e cincuenta votos; 

 José Fylomeno de Mattos, cento e trinta e nove- 
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 votos; Antonio Ferreira da Silva, cento e trinta e oito  

 votos; Florival de Oliveira Telles, cento e trinta 

5365 e seis votos; Luis Dias Lima, cento e trinta e 

 quatro votos; José Domingues Monteiro, cen- 

 to e trinta e dois votos; João Baptista de Oli- 

 veira, cento e quatorze votos. Terminada a apu- 

 ração e como nada mais houvesse a tractar  

5370 mandou o Senhor Prezidente fazer publico o 

 resultado, e lavrar esta acta que depois de  

 lida, mandou que se extrahisse as necessarias  

 copias para serem remethidas; uma ao Excelentíssimo 

 Senhor Doutor Prezidente do Estado, por interme- 

5375 dio do Excelentíssimo Senr Secretario Geral, uma ao Pre- 

 zidente do Conselho e uma a cada um dos elei- 

 tos, para lhes servir de deploma, depois do 

 que foi approvada e assignada a prezente  

 acta- Eu Bernardino Alves de Souza, Se- 

5380 cretario a escrevi e assigno.  

  Jucando de Carvalho Suares                      P. 

  Bernardino Alves de Souza                       S. 

  Manoel Boaventura de Oliveira 

  João Lunito de Carvalho Sobrinho 

5385  Trajano de Oliveira Telles  

  Elizario de Carvalho Soares 

  José de Souza Leal 

  José Cardozo de Mattos 

  Cyrillo Suares do Nascimento 

 

5390                                                                          Conselho Muncipal 

 Acta de verificação de poderes dos eleitos membros do Concelho 

 Municipal e Intendente d’esta Cidade, para o trienio de 

 1920, a 1922, como abaixo se declara. Prezidencia 

 provizoria do Conselheiro Antonio  Martins de Carvalho.  

[fl. 91v] 

 



389 
 

 

 

 

 

 

[fl. 92] 

 



390 
 

 

 

                                                                                                           92 

5395 Aos dezeceis dias do mez de Dezembro de 1919  J.G.BGoes 

 decimo depois da apuração da eleição, as onze horas 

 da manhã, no paço do Conselho Municipal, achando- 

 se presentes os Senhores Antonio Martins de Carvalho 

 Trajano de Oliveira Telles, João Lunito de Carvalho So- 

5400 brinho, Bernardino José Alves de Souza, Bellarmino  

 Alves Lima, Elizario Carvalho Soares e os tres em 

 mediatos em votos, José de Souza Leal, José Cardozo de 

 Mattos e Cyrillo Soares do Nascimento; verificando-se 

 a prezença dos Cidadãos eleitos d’estes o mais  

5405 velho em idade e o Cidadão João Lunito Carva- 

 lho Sobrinho, este occupou precizammente  a cadei- 

 ra de Prezidente, convidando para tambem occupar  

 precizamente a cadeira de Secretario, o Cidadão 

 Bernardino José Alves de Souza. Constituida a 

5410 Meza provizoria o Prezidente convidou os prezentes a apre- 

 zentarem seus deplomas, constando este o numero de  

 sete. Relacionados os deplomas pela ordem da vota- 

 ção obtida por cada um, o Prezidente designou  

 o Cidadão Antonio Corrêa Lima para dar pare- 

5415 cer sobre reconhecimento dos poderes a quem 

 forem (a quem foi) entregues os outros deplomas 

 menos o seu. O dezignado pediu a palavra re- 

 querendo suspensão da sessão por quarenta mi- 

 nutos em quanto enquanto elaborava o parecer abram- 

5420 jindo os seis deplomas recebidos por quanto  

 não tendo havido contestação a deplomas algum 

 protesto ou outro qualquer incidente que vai 

 em pertubar a ordem dos trabalhos não há- 

 uma dificuldade em dizer que a eleição era  

5425 ou não valida. Posto em discussão o requerimen- 

 to verbal, não havendo quem pedisse a pa- 

 lavra, foi concedido e aprovado e suspensa 
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 a sessão por quarenta minutos. Esgotado o prazo 

 e reaberta a sessão, foi aprezentado e lido o se- 

5430 guinte = parecer = dos seis deplomas aprezentados 

 e que lhe foram entregues nenhum encerra o pro- 

 pozito da eleição procedida no dia dezesseis de 

 Novembro d’este anno, contestação ou protesto que 

 deixe em duvida a sua validade. A apuração 

5435 precedida no dia seis do corrente e a narração fi- 

 el e exacta da eleição da qual rezulta que fo- 

 ram eleitos membros do Conselho Municipal des- 

 ta Cidade, para o trienio de 1920, a 1922, os Ci- 

 dadãos Bernardino Alves de Souza, Anto- 

5440 nio José do Nascimento, João Leniuto de Carva- 

 lho Sobrinho, José Cardozo de Mattos, Antonio 

 Corrêa Lima, José Gregorio de Oliveira, Raymun- 

 do da Silva Carvalho, José Boaventura de Aze- 

 vedo, José Pylomeno de Mattos, Antonio Fer- 

5445 reira da Silva Florival de Oliveira Telles, Luis 

 Dias Lima, José Domingues Monteiro, João Baptis- 

 ta de Oliveira. E porque a reprezentação Um- 

 nicipal é de sete Cidadão, o parecer opina que 

 sejão reconhecidos os poderes conferidos aos men- 

5450 cionados Cidadãos diplomados. Sala das sessões  

 do Conselho Municipal de Itabaianinha em 16 de- 

 Dezembro de 1919. Antonio Corrêa Lima. Em  

 discussão o parecer, não havendo quem pedisse a pa- 

 lavra o Prezidente submetheu-o a votação, mais 

5455 separadamente, de modo que cada um dos seis elei- 

 tos foi votado por sua vez. Em seguida o Prezidente 

 aprezentou e foi lido o seguinte = parecer=  O Cida- 

 dão Antonio Corrêa Lima foi eleito e diplomado  

 membro do Conselho Municipal d’esta Cidade.  

5460 Liquida como é a sua eleição, sem de parecer que 
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                   iam ser reconhecidos os poderes que a Lei J.G.BGoes 

 lhe conferi. Paço do Conselho Municipal de Itabaiani- 

 nha, em 16 de Dezembro de 1919. João Geniuto de Car- 

 valho Sobrinho. Posto em discussão,foi votado o parecer 

5465 e como consequencia, proclamados pelo Prezidente, mem- 

 bros do Conselho Municicpal de Itabaianinhano tri- 

 enio de 1920, a 1922, os Cidadãos seguintes: Bernar- 

 dino José Alves de Souza, Antonio José do Nasci- 

 mento, João Geniuto de Carvalho Sobrinho, José Cardo- 

5470 zo de Mattos, Antonio Corrêa Lima, José Gregorio 

 de Oliveira, Raymundo da Silva Carvalho. Termi- 

 nada a verificação de poderes dos membros do Conse- 

 lho Municipal, passou-se a proceder- a verifica- 

 ção de poderes do Cidadão Manoel Boaventura de 

5475 Oliveira, eleito Intendente o que foi aprezentado 

 o seu diploma. O Prezidente designou o Cidadão 

 Raymundo da Silva Carvalho, para dar parecer sobre 

 o diploma aprezentado. A requerimento do mesmo, 

 foi suspensa a sessão por vinte minutos, digo, por 

5480 dez minutos para elaborar o parecer referido. Foi 

 aprovado o requerimento. Findo o prazo e reaberta a  

 sessão, o indicado leu o seguinte = parecer = apropozi- 

 to da eleição para Intendente Municipal d’esta 

 Cidade no trienio de 1920, á 1922, nenhuma irre- 

5485 gularidade deu-se pelo que saber o parecer que deve 

 ser reconhecido o Cidadão diplomado. Sala do Conse- 

 lho Municipal de Itabaininha, em 16 de De 

 zembro de 1919. Raymundo da Silva Carvalho.  

 Posto em discussão e votado o parecer foi aprovado  

5490 pelo que o senhor Prezidente proclamou Intenden- 

 te d’esta Cidade, o Cidadão Manoel Boaventu- 

 ra de Oliveira, nada mais havendo a tractar, 

 o Senhor Prezidente convidou os eleitos para com- 
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 parecerem no Paço do Conselho Municipal no dia primei- 

5495 ro de Janeiro próximo as onze horas para o acto de  

 compromisso e posse, e, lavrar esta acta que deve á 

 ser transcripta dentre e quarenta e oito horas no li- 

 vro de notas da Tabelião Leopoldo de Souza Tavares, 

 publicada por edital a falta de impressão no prazo  

5500 mencionado e remethida numa copia authentica á da cen 

 tença do Tribunal da Relação em Aracajú e mais a os Ex- 

 cellentissimo Senhor Doutor Prezidente do Estado, por inter- 

 medio do Excellentissimo Senhor Doutor Secretario Geral 

 do Estado. E para cosntar, eu Bernardimo José  

5505 Alves de Souza, Secretario provizorio, lavrei a prezen- 

 te acta que assigno com os demais. 

                João Geniuto de Carvalho Sobrinho          P.  

                         Bernardino Alves de Souza      S. 

        Trajano de Oliveira Telles 

5510         Antonio Martins de Carvalho 

        Bellarmino Alves Lima 

        Elisiario de Carvalho Soares 

        José de Souza Leal 

         José Cardozo de Mattos 

5515         Cyrillo Soares do Nascimento 

 

        Conselho Municipal 

  Acta da posse dos Conselheiros Munici- 

                                        paes e Intendente d’este Municipio  

                                       eleitos para o trienio de 1920, á 1922. 

5520 No primeiro dia do mez de Janeiro do anno de mil novecentos  

 e vinte, no Paço do Conselho Municipal d’esta Cidade 

 de Itabaininha, sede da Comarca do mesmo nome, 

 do Estado Federado de Sergipe, as doze horas, presentes  

 os Conselheiros eleitos em dezesseis de Novembro de mil 
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5525 novecentos e dezenove, reconhecido na sessão J.G.B.Goes 

 de unificação de poderes em dezeceis de Dezembro proximo 

 findo; Bernardino José Alves de Souza, Antonio José 

 do Nascimento, João Geniuto de Carvalho Sobrinho, José  

 Cardozo de Mattos, Antonio Corrêa Lima, José Gregorio 

5530 de Oliveira, Raymundo da Silva Carvalho; occupan- 

 do lugar de Prezidente provizorio e Conselheiro Bernar- 

 dino José Alves de Souza, por ser o mais votado, servin- 

 do de Secretario tambem provizorio, o Conselheiro Antonio 

 Corrêa Lima, o Senhor Prezidente, de conformidade com 

5535 o convite para o compromisso e posse do dito Conselho, 

 levantando-se, fez a seguinte promessa: Prometto cum- 

 prir a Constituição, a Lei organica e as emmanadas  

 do Conselho d’este Municipio, desempenhando os- 

 deveres do cargo que ia ser revestido. Em seguida 

5540 cada Conselheiro proferia a formula: Assim pro- 

 metto, encluzive o Secretario provizorio, a medida  

 que o nome de cada um era proferido, assim 

 empossado o novo Conselho, procedeu-se a eleição 

 por escrutinio secreto para Prezidente e Secretario 

5545 effectivos no corrente anno, cujo rezultado foi o- 

 seguinte: Para Prezidente: Bernardino José Alves  

 de Souza, seis votos; Antonio José do Nascimento, 

 um voto. Para Secretario; Antonio Corrêa Lima, seis 

 votos; José Cardozo de Mattos, um voto. Em acto 

5550 continuo o Prezidente provizorio foi proclamado 

 Prezidente effectivo e Secretario, o Conselheiro Na- 

 tonio Corrêa Lima, os quaes assumiram emme- 

 diatamente o exercicio dos cargos. Achando-se 

 prezente o Cidadão Major Manoel Boaventura 

5555 de Oliveira, Intendente Eleito e reconhecido, foi 

 elle entroduzido no recynto da sala com as   

 formalidades de estylo e o Senhor Prezidente 
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 do Conselho recebeu o compromisso, do que se lavrou  

 o termo em livro especial. Em seguida designou o- 

5560 Senhor Prezidente os seguintes dias uteis para se 

 proceder a eleição das diversas commissões e traba 

 lhos das sessões ordinarias d’este anno, convidando aos  

 Senhores Conselheiros comprovar assim as horas regimentaes  

 Como nada mais houvesse a tractar eu Antonio Corrêa  

5565 Lima, secretario do Conselho, lavro a prezente acta, que 

 vai assignada por todos. 

    Bernardino José Alves de Souza.                     P. 

   Antonio Corrêa Lima.                                        S. 

   Antonio José do Nascimento 

  5570 João Geniuto de Carvalho Sobrinho 

   José Cardozo de Mattos 

   José Gregorio de Oliveira. 

     Raymundo da Silva Carvalho 

        José Boaventura de Azevedo 

 

5575 Antonio Ferreira da Silva 

      Florival de Oliveira Telles. 

      Lino Dias Lima 

      José Domingos Monteiro. 

     João Baptista de Oliveira 

5580 Trajano de Oliveira Telles 

     Eliziario de Carvalho Soares 

     Bellarmino Alves Lima  

     Manoel Boaventura de Oliveira 

      João Rodrigues dos Santos Cotias 

5585 José Bernardino Guimarães. 

       Jovelino Jose de Andrade 

        Manoel Rodrigues dos Santos Cotias 

        Altino Simoes de Mattos.  

        Laurino Boaventura de Azevedo. [?] 
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5590 Manoel Joaquim de Oliveira            J.G.B.Goes 

      Manoel Joaquim dos Santos 

          Manoel Domingues Monteiro 

                      Thoniel de Oliveira Telles 

       Francisco de Santt Anna. 

5595        João Alexandre do Teles [?] Oliveira 

          Francisco Cardozo dos Santos  

           Manoel Pedro Cotias 

 

                                Acta Geral da appuração da Eleição proce- 

                                  dida em 12 de Dezembro de 1920. Para os  

5600                              membro do Conselho Municipal d’esta Cida- 

                               de de Itabaianinha, para completar o trienio 

                                  de 1920 a 1922e Juizes de Paz que tem de  

                                     servir ao quatrienio de 1921 a 1924 . 

 Aos trinta e um dias do mez de Dezembro de mil novecentos e vinte, n’esta  

5605 Cidade de Itabaianinha, do Estado Federado de Sergipe, no Edificio 

 do Conselho Municipal, as doze horas da manhã reuniram-se 

 os Membros do Conselho Municipal Bernardino José Alves de Sou- 

 za, Antonio José do Nascimento, João Geniuto de Carvalho Sobrinho, José  

 Cardozo de Mattos, Antonio Corrêa Lima e José Gregorio de Oliveira 

5610 e trez emmediatos em votos José Boaventura de Azevedo, José 

 Phylomeno de Mattos e Antonio Ferreira da Silva. Convocados  

 os referidos Conselheiros e Supplentes com antecedencia legal, não 

 só por officio como por edital. Estando em exercicio o primeiro 

 supplente do Juizo Municipal  Cidadão Trajano de Oliveira Telles 

5615 que foi convidado como preceitua a Lei, esta crio-se por suspeito 

 por se tractar de uma eleição em que seu filho era eleito 

 membro do Coselho Municipal; passando o exercicio para este  

 feito, no seu emmediato segundo supplente. Cidadão José Tava- 

 res d’Avilla. Este estando prezente e sendo convidado assumiu  

5620 a Prezidencia de accordo com a Lei em vigor; declarou aberta 

 a secção e installada a Junta Apuradora das eleições proce- 
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 dida n’este Municipio a doze do corrente mez de Dezembro para 

 prehenchimento de uma vaga de um membro do Conselho Municipal 

 d’esta Cidade, por ter perdido o mandato por falta de compareci- 

5625 mento as sessões d’este Conselho o Cidadão Raymundo da Silva 

 Carvalho. O Prezidente designou para Secretario o Conselheiro  

 Antonio Corrêa Lima e para proceder a leitura das authenticas, 

 o Conselheiro Bernardino José Alves de Souza, destribuio  

 por lethras entre os de mais os nomes dos Cidadãos votados, 

5630 para com toda regularidade, proceder-se a apuração. Abertos  

 os officios, a Junta verificou terem sido remettidos trez au- 

 thenticas correspondentes as tres secções em que foram feitas  

 as eleições; sendo este Municipio dividido em quatro secções 

 com a do Povoádo Gerú, más que a terceira secção não se  

5635 reuniu, votando alguns eleitores d’esta, na segunda sec- 

 ção, como declara na acta da mesma. Feita a appuração na – 

 forma recommendada pela Lei, passou a sommar os votos  

 constantes das mensionadas authenticas, o botando o seguinte resultado:  

 = Para Conselheiro Municipal = Florival de Oliveira Telles, duzen- 

5640 tos e setenta e oito votos = Para Juizes de Paz = José Elias de Oli- 

 veira, cento e quarenta e seis votos; Francisco Dionizio Soares , 

 cento e trinta e oito votos; Alipio da Silveira Carvalho, cento e vinte 

 votos; João Baptista de Oliveira, cento e treze votos; José Phy- 

 lomeno de Mattos, cento e cinco votos; Antonio Ferreira da Sil- 

5645 va, noventa e sete votos; José Maria de Oliveira, noventa e tres  

 votos. Terminada a apuração e como nada mais hou- 

 vesse a tractar, mandou o Senhor Prezidente fazer pu 

 blico o resultado e lavrar esta ata que depois de  

 lida e achada comforme, mandou que extrahisse  

5650 as necessarias Copias para serem remethidas, u 

 ma ao Excellentissimo Doutor Prezidente do Esta- 

 do por intermedio do Excellentissimo Senhor Dou- 

 tor Secretario Geral do Estado; uma ao Prezi- 

[fl. 95v] 

 

 



405 
 

 

 

 

[fl. 96] 

 



406 
 

 

                                                                                                      96 

 dente do Conselho Municipal d’esta Cidade,  J.G.B.Goes 

5655 uma para cada um dos eleitos para lhes servir de  

 deploma, depois que foi aprovada  e assignada a- 

 prezente acta. Eu Antonio Corrêa Lima, secretario a es- 

 crevi e assigno.  

5660                   José Tavares de Avila                    P. 

                           Bernardino José Alves de Souza  

                       Antonio José do Nascimento 

                          José Cardoso de Mattos 

                      João Geniuto Carvalho Sobrinho 

5665          Antonio Correa Lima 

                              José Grigorio de Oliveira 

                         José Boaventura de Asevedo 

  José Phylomeno de Mattos. 

                  Antonio Ferreira da Silva 

[fl. 96] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



407 
 

 

[Em Branco] 

 

 

 



408 
 

 

[Em Branco] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



409 
 

 

 

                                                                                                   [fl. 96v] 

 

 



410 
 

 

 

 

[fl. 96v] 

95670         Sem effeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



411 
 

 

 

[fl. 97] 

 

 

 

 



412 
 

 

 

 

 Contem este livro noven- 

 ta e seis folhas, todas numera- 

 das e rubricadas por mim com á 

 rubrica – J.G.B.Goes – de que uso e  

5675 servirá para o fim indicado no 

 termo de abertura. 

 Paço do Conselho Municipal da 

 Villa de Itabaianinha em 4 de A- 

 bril de 1904.  

                                               O Secretario  

5680 José Genésio Baptista de Goes  
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