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ADVERTENCIA 

Julgamos prestar um serviço relevante n. 
quantos se interes31ío pel~ prosperidade doBmzil, 
em geral, e de Pernambuco, em partiJular, 
reeclitaudo e reduzindo a folheto a defesa, que 
o Exm. Sr. Con~e1h ·iro Corrêa de Araujo, cx
Go..-ernador daquelle Estado, oppüz aos accu>a
dores d, su:J. 'admiuistrac;ão moralisadu e :nora
lisadom, qu si todos amigos da ve~pera, que 
rompérão com elle sem motivo ou por motivos 
futeis. 

Lá onde os Eeus actos da vida publica e par
ticuln.T tem desatiado a critica de quantos o 
conhecem, nacionaes ou ~trangeiro3, amigo.;; ou 
inimigoii, quem não o estima - e admira, ao 
meu ,s, o reopeita. . .. . 

Lá s~bem todos qué nmguera ·nasceu a\ 11 em 
melhores condiçõJs de fazer uma carreira pu
blica f"cil e brilhante. nem foi m>~is .refra.ctario 
aos estimulas da ambição. 

:Memb~o de ~.!' família, f:ã.~ distincta por 
suas antig's trad.içoes, como pela sua honorabi
lidade particul:~r e influencia política, preferia 
fazer-se por seu e.;forço pessoal, cultivando pur 
um e~Ludo inclef~sso os grande'! .. talentos, que 
Deus lhe deu e que nunca excitamo g·nntles 
ri>alidades apparentes; porque elle fazi11, pe!a 
sua modestia, os seus competidores perdoa~eru
lhe a sua superioridade. 



Foi ainda a mode1.tia, com o 11m01' da bwilia, 
em cujo seio reAlizou, o. um só t empo, os typos 
de filho modelo, marido exemplar e i rmão pa
t ernal, o mov ·1 que o fez preferir as suas pro
fi ssõe; preclilect~s : o magi> terio, onue consolidou 
sua in~t .. u r.çito, e a acl vocacia, anele fez , durante 
mo.i' ele trinta annos · ele · tn;bc.lho constante, a 
solida fortuna. de que hoje digpõe. 

Advogado. confidente e parente do Venerando 
Visconde de C:~maragibe, e maia tarde casado 
com uma sol)rinha e filha acloptiva claquelle 
poderoso director da política elo norte, e chefe 
querido el o partido conservador elo Imperio, a6 
muito tarde e a contragosto foi eleito deputado 
geral; de modo que, se o novo regimen ni'io o 
tivesse tirado, quasi á fonp, da su~ cadeira e 
da sua banca, elle, que tem tanta capacirlade 
quanta competeucia para ser um di•tincto pre
siuen·e da Repuhlica, nunca teria sido Senador 
Federal , nem Governador do s JU Est ado. 

A historie. d11 ~ua eleição para este cargo está 
feita neste folheto com franqueza e verclade. O 
que ahi níio se div. é que, um nnno depois ·de 
empossado, custou muito aos seus amigos dis
suadi l-o de renunciar ao governo, como acaba 
de o fazer agora, um anno antes de terminar o 
seu período legul. 

Fomos elos que, em bom sem influencia nem 
lig;·IÇÕes políticas em Pernambuco, se oppos l·rfío 
á BUa primeira idéa de renuncia e aomo~ agora 
dos que applaudem o procedimento daquelle 
benemer ito brazileiro. 

A correccão do seu governo é hoje confes8ada 
até pelos iseuq ndversatios e, o que" foi elle, o 
!eito: po rlerá avaliar nas paginas seguintes, pela 
mo.mdade das ac~usações, que lhe fizerflo. 

a. R. 

Rio, 21 de Setembro de 1899. 



POLITIGA DE PERNAMBTIGO 

O EX-GOVERNADOR DR. JOAQUIM CORREA DB ARAUJO 

E OS SEUS ACOUSADORBS 

Tendo renunciado hontem o cargo de Gover· 
nadar, que eserci desde 7 de .Abril de 1896 até 
4 do mesmo mez no corrente nono, venho hoje 
defeudet•.,-me das injustas accusações que na 
Camam Fedem!, quer na sessão de 1897, quer 
U'\ pre>~ntc, me farão dirigidas pelos Drs . 
.Affonso Cost '• Coelh' Cintra e Barbosa Lima, 
Deputados por este K•hdo e o ultimo meu an
tecessor no Governo . 

Os di~cm· soa ultimamente proferidos consti
tuem um\ segunda edição das falsidades e in· 
jurias, com que aquellea Depuhdos retribuirito 
n generooidade e o cavalheirismo, com que pro
cedi para com elles, amparando, quanto possí
vel, os inuumeros erros administrativos commot· 
tidos pelo meu nntecessor, lÍ cuja INEPOIA ll Il!OA

PAOIDADE (offf}nsa por offensa, segundo a doutri· 
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na de S. Ex.) Re devem os embaraços e diffi
culcladea d a presente situação fina uccim elo Es
tado. 

Examinando det,damente o. defesa á que o 
Sr. Barbosa Lima se julgou obrigado e as fal
sas accusaçõea atirad s s!lbre o meu Gú>err.o, 
demonstrarei, espero, a improcedencin, destas, 
tornando bem evideuto, emuom a contra-gos
to, que s6mente th la>·guczas c fa,oilida.de• da 
sua desastrada administração deve o Estado o. 
ruína de suas finanças. 

Ficnráõ assim os nossos concidadãos habi
litados a julgar-nos e a apre~iar com ~ogurança , 

baseados nos elementos quJ oru lhes pretendo 
ofierecer,os erros ou desacertos das nosans admi 
nistraçõ .... . 

Ante~ de faze-lo, porém, e de iniciar a ana
lyae do discurso do Dr. Barbosa Limt~, preciso 
referir, para restabelecer n verdade, tl'ío grave
mente ndulterada, o que occorreu em 18!)5 por 
occasi!io de ser indioodo o meu nome p •r,, 
a eleiç.'to de Go1•erna'lor,n que se procedeu em 7 
de Dezembro do mesmo auno. 

Disso o Sr . Cintm e o repetiriío os Sro. 
Affonso Costn e Barbosn J,ima, que foriio por 
mim iUaqueados em sua boa fé, apoderando-me 
perftda,mt.nle do Governo, pa,ra o qual fui elrilo 
com a condição expreMa de flào aceitar o cargo. 

E' nbsolutamente inexactn semelhante affir· 
mativo.. Para clemonstl't\-IO poderi~ invocar o 
testemunho de varies Deputados e Senadores 
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por e>tc Eetado, se me não anim>sse n como\a
dorll convicçlto de que os homens de bem e 
duaque\les, que me conhecem, jlimais porão em 
vida a minha pllsrra. 

Indic do para Governador de<.te Ests:lo por 
qussi todos os seus repreaent~ntes nos duas 
Curoarna, o nome do meu il\ustre e presadis. 
simo amigo, Dr. Antonio Gonçalves Ferreira, 
que enti"ío exercia o c~rgo de Secretario do 
Interior, aguardavão el\es a presença do digno 
chefe do P".rtido Republicano Fedem! neste 
Estado, o Conselheiro Rosa c Silva, que então 
ae achava cn Europa, para dclibcrtlr sol:.t·e (\ 
apresentação da C:.\ndido.tura . 
Trau~mittido. o. notici•l para aqui, fomos in· 

iormado3 de que, em virtudE d11 Lei n . 4~ . de ;, 
ele Julho de 1892, achava-se incompatível o 
Dt·. Gonplveo Ferreira, que !16m ente poueri·• 
:ler eleito seis meze.> depois quo deixasse o ex
ercicio do cargo que occupav.-. 
~ta informaç.'Lo nos foi d~da poucos dias 

antes de volt •r ao Rio o Conselheiro Rosa e 
ih·:J., que, nlli chegando, convidou os Deou

t •dos e Seuadore3 por.> uml\ N uniãu, que ~inha 
por fim deliberar sobre o assumpho. 

Esb reunião se effectuou em casa elo Dr. 
Coelho Cintra, poucos dias ~ntes de partir eu 
para rste Estad l. 

Embora não tenha protocoUo, posso Maeverar , 
sem receio de contestação, que o Conselheiro 
H.osa e Silva nos disse t er pensado em indic!lt 
tres nomes para escolhermos o que deve:io 
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ser apresentado pam o cargo de Governador : 
o do Dr . Gonçalves Ferreira, o do meu finado 
am igo Dr . Miguel Pernambuco e o meu, e 
accrescentou que, estando incompatível o pri
meil·o e recusando absolutamente o segundo, 
por motivos que considerava ponderosos, resta· 
va- lhe unicamente pedir-me o sacrificio de 
consentir n~ apresentação do meu nome Re
spond i a S . Ex . que não hesitava em aceitar o 
cargo e exerce-lo, ató que o Dr GC'nçp.lves 
Ferreira se desincompatibilisasse ; mas que não 
podia exerce- lo definitivamente durante o pe
ríodo governamental. 
Ness~ occa~i í'ío um do~ am igos presen:es, 

ta.!ve~:~ o proprio Dr . Gonça lves Ferreira, in 
sistia p~ra que eu concordasse em ser o can
didato, indPpendentemente daquella condição, 
ponderando que, e!eito Governador e exercendo 
eose cargo, perde,·ia. eu o de Senador. 

Fiz ver que não podh me prender por 
quatro annos uo cargo de Governador, bem 
como que a perda do mandato de Senador 
pouco importava para mim, uma vez que só
mente por a.ttenção para com os meus amigos 
o hav ia aceitado e desempenhado até aquella 
dl\ta . 

Ent?ío, o Dr . Co~lho Cintra, exagerando e 
encarecendo serviços, qu3 ao EsLado e ao par
tido eu estava prest ndo no Senado, lembrou 
que, devendo o Congresso Estadoal se reunir 
em 7 de Março, poderia revogar a Lei n. 44, 
na parte relativa á incompatibilidade dos Se-
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cretarios do Presidente da Republica, depois 
do que fleolararia ett não aceitar o cargo de 
Governador, o qu! determiu,ria um·\ nova 
e:eiçi\o, para a qual podia ser apresentada " 
candidatura. do Dr . Gonçalves Ferreira, que por 
este modo seria eleito, sem que eu perdesse o 
cargo de Senador. 

Declarei que me não oppuuha a qualquer ac
OOrdo dos amigos, deade que não im pol'tasse 
para mim a obrigação d! governar o Estado du
rante o periodo cons~it ucion3ol. 

Foi aceito o alvitre lembrado pelo Sr. Cintra, 
combinando-se que eu não asmmiria o Govemo, 
não por força da condição impo.;t a. pelos r migos , 
mas por mim, que, conhecendo b !m as difficul
daJes do cargo e e>tando no fim da vida, 
acreditava não poder supera- las, resistindo 
aos aborrecimentos e degostos inherentes ao 
officio. 

O Sr. Dr. Coalho ,Cintm, incumbido de 
transmittir por telegramma ao Dr. Barbosa Lima 
a noticia de qu mto se havia combinado, no 
d ia seguinte ou dous dias depois, disse-me 
que havia recebido· telegramma d este, declarao· 
do-se de perfeito accOrdo com a delib\)raçiio 
dos awig~s . 

Parti elo Rio, no vapor Ma.gdalcna, em 23 de 
Outubro, e aqui cheguei no dia 27 . Entre alguns 
amigos que me forão receb !r estavão o Dr. Bar
bosa Lim•\ e seu> dou'! Secretario3, os meus i l
lustres collegas Drs. Julio de Mello e Pedro Per
nambuco. Todos sa digottrão de acompanhar-me 
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at · a nossa cas:\ e me fizeriío a honra d e aceitar 
o uo··so almoço, por occ~sião elo qu•l l o Dr. Bar
bosa. Lim a me dirigio um brinde, clec!ar»ndo 
espera?· que, d e 'l de Abril em diante, eu 
continuasse a prestar a Pernamb11ce os mesmos 
bo~s se,•viço< que até então havia r>?"ettaclo, 
etc., etc. 

Agmdccenclo a S . Ex. as expressões com que 
me brindou, proposit·1l mente deixei de me re
feri r áque!las suas palavras . 

Depois q ue nos levautnmos da mesa, procurai 
fa ller particularmente ao Dt·. Barbosa Lima, 
por me p:Hecer , em vista dos termos em que 
aC>\bava de ser saudado, que nÕ.) huvi<\ sido 
fielmen te iuterpret o do o telegramma expedido 
pelo Cr. (Joelho Ciutm , e expuz-lhe o que ha
viamoa accorclàclo. 

S. E>:. me cihse que, effectivamente, não havia 
entendido pelo modo que eu lhe referi o mesmo 
t elegre.mrna ; que acreditava <rue eu renunciaria 
o cargo de Se1Mdor, para ser substituído 110 
Senado pelo Dr. Gouço>lves Ferreira, mas ni'to o 
de Governador, a fim de se1· est e eleito. Ent•·e
tau· o, quanto ao resu!1ado da combinação, 
acCI·escentou S. Ex. : n íto haverá duvida algu
ma, pob os nossos amigos presta1 áõ todo o apoio 
ao que fo i resolvido. 

Applaudiudo esse procedimento, diss3 ao 
Dr. Barbosa Lima que telegrapharia para o 
Rio, partici ,11\lldo o que acabava clle de asseve
rar-me. 



Cheg.,ndo a Palacio, S. Ex. me pedia, pelo 
telephon , que não expedisse telegramrna sobre 
o que !la via conver.;aclo sem que ti ves~eruos 
nova conferencia . Respondi que não podia espe
ra-lo, porque tinha necessidade ele sahir, e que 
dentro em pouco iria a Pa\acio, onde conferen
ciadamos. 

Com effeito, pouc'> depois me dirigi pam Pa
lacio e, ahi chegando, fui sorpreudido com a 
declaração que me fez S. E:s: . d" que os amigos, 
neste Estado, não aceitavãiJ a combinação, pare
cendo n- todos que seria preferh·e\ a apresenta
ç1Lo ele um candidato que exercesse o cargo 
dur;l.nte o período para que fo s>e eleito. 

De accórdo Mm o Dr. Barbosa Lima, redigi 
um telegramma par" o D1·. Gonçalves Ferreira 
e pedi-lhe o obsequio de traosmitti-lo p:>r meio 
da chaue tele~raphica que possuía e que eu absolu
tamente não conheciA.; S. Ex. imrnediatamente 
cifrou ess~ telegramma, cuja minuta guardou . 
Na tarde do dia seguinte, foi-me entregue um 
telegramma, tambem cifrado, assignado pelo 
Dr. Gonçalves Ferreira; dirigi-me immediata
mentc a Palacio, onde fui informa-lo de que o 
Dr. Barbosa Lima.. estava na Questura,para oude 
segui. 

Encoutr.mclo-o alli, entreguei- lhe otelegramma, 
pediudo-lhe o obsequio ele traduzi-lo. S . Ex. e 
o Dr. Julio de Mello attendêrão p1·omptamente 
ao pedido, traduzindo um delles as palavras 
cifradas e esct·evendo o outro a respectiva tra
ducção. 
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O original desse telegramma está em poder 
do Dr . Gonçalves Ferreira. a quem o remetti 
em carta datada de '2[) de Julho de 1897. Se· 
guuJo a tt·aducção feita, é esta a sua integra : 
«Nosso Estado não póde ter Gove ·nador mais 
digno que vós . Fazei sacrificio e aoeitai defini
tivamente, sobretudo porque podereis q•;anclo 
quizerdos passa?' exercício Vice-Gove?·nador, que é 
de confiança. Depois de atirado ·vosso nome á pu
blicidade, nos é impossível revua1•,além de outras 
razões, po?·que pa1·ecerá gue fostes repeU·iio." 

Sem discutir, declarei que aceitaria a eleição 
para ex:ercee definitivamente o cargo, o que, 
segundo aflirrnava o Dr. Barbosa Lima, resolvia 
a questão a contento de todos. 

Eleito em 7 de Dezembro, tomei posse e as
sumi o exercício em 7 de Abri l do anuo se
guinte. 

Nesse mesmo dia os Dra. Barbosa Lima, Coe
lho Ciutra. e creio que tambem o Dr. Affonso 
Cost8, derão-me a' honra de vir jantar em nossa 
ca9a, e novam }nte fui saudado pelo Dr. Barbo3a. 
Lima com referencias as mais honros~;~s ao meu 
c•n·<\cter, intelligencia, etc. 

Se perfidamente me apoderei do Governo do 
Estado, como explicar-se o procedimento do 
Dr. Ba•·boaa Li~a e doa seus parentes, couti-". 
nuando a frequenta "· me, a eacrever-me, a man
ter as boas relações que antes tinham os 1! 

Não ha explicação possivel.Se eu houvesse tido 
o procedimento que o Dr . Barbom Lima hoje 
me attribue, tornar- me-h ia indigno de sua ami-
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zade e S. Ex., que antes se dizia C.ll'TIVO, teria. 
a~do en~ejo p~r.1 readquirir a sul libe:·dade . 

Pois é crive\ que, abusando por aquelle modo· 
da confiança do Conselheiro Ro~a e S:lva e da 
de todos os representantes deste Estado que mi
lita-ç-ão no Partido Republicmo Federal, conti
nuasse eu a lhes merecer a estiml\ e ami!Uade
com que sempre me distingtlÍrilo! I 

Pois é crivei que, apezar daquel\e procedimento 
desleal, o; Dra . .Afionso Coõtl, Coelho CintTa e 
Barboaa. Lima agua•·da.oaem o plano de scis:io do 
partido para então rompere n rdaçõe> política> 
e particuJares com o Governador do E stado ! ! 

Que juizo querem SS. EEx . que se forme 
dos seus sentimentos, continuando por J.>ngos 
mezes a considerar amigo e a tratar como tal 
aquelle que pro~edeu tão deslealm,nte e sepa
rando-se por este mesmo motivo, por ess~ ima· 
ginarit\ desleallbde, sómente depois de muitos. 
mel.es11 

. Cump:e notar que o< D,·a. Cintra, B~rbos!!o 
Lima e .Afionso Cost,., não se sep~rá-ão sómente 
do Gove11ador; eepararilo-se tambem do partido, 
que,sob a esclarecida direcção de seu pre~timoso

chefe, continuou a prestar t odo o apoio e con
fiança á Admiuisto·ação do E•tado. 

Eõta é a verdade. Póde quem quizer dizer e 
asse-ç-erar o cont•atio; de modo algum conseguirá. 
demonstra-lo. O a nossoa concidad ios, aos quaes 
neste momento me dirijo, dirão de que lado
estão a. desle~cla.de e a p~rfi li.a.. 
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II 

Explicando a sua nova po3upo política entre 
os amigo > d o Coni!e!he iroJ H.om e Silva, o Dr. 
Affonso Costa cl isse : 

«Quau "lo na Adrniuiotr.~ç1io do Dr. Baruosa 
Lima se formou o Partido H.epublicauo Fe
deral, p:.ra elle entrei com o meu con
curao; eleito Goveruaclor de Pernambuco, para 
sub3tituir o Sr. B"rbosa Lim·•, o Sr. Dr. Corrêa 
de Al'&'.Ijo , e dep~i> de empo.>s2.~lo, rompi em 
opposição ao go "e'· no . deste, p J?'qtu me jttlgav z 
em divergencia com S. Err.. em pontoç de admi 
nistração c de doutrina. 

Acompanhando assin• o •·ompimcnto dirigido 
· euti'io pelo3 S :s . Barbosa Lima e Coelho Cintra, 

torna.ra- rne assim dissidente no Pa.rtido Repu
blicano de Pem~mbuco,mas agora, senhores, o que . 
succede 1 O Gov;,rnador ele Pernambuco, o St·. 
Conêa de Araujo, em cuja a.dmiuistração .tiuhão 
surgido os pontos de divergducia, deix:nu o po
der; eu me julguei de>iucompalibili>ado para 
entrar DF. NOVO no seio daquelle partido e parn 
lhe dar o meu concurso.» 

Qual foi a divergettcia em pontos de aclmi
?tistra.:ão c de rloutrina. 1 Não o disse o Sr. 
Affvnso Costa, nem podia dize-lo, porque seme
lhauLe divergencia nunca existio P.nt:e o Go
vernador e o partido que o elegeu. Durante todo 
o tempo em que e"erci o cargo ele Goveruador,o 
Partido Republicano manteve inteira solidarie-
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dade com a á.dministragão, aceitou os seus actos, 
a sua doutrina, que era a do mesmo partido. 

E se este esteve sempre a meu lado, se go
vernei de inteiro accurdo com,a sua dou~rina, o 
Sr. A.fionso Cost:~ não rompeu em oppoi!ição 
pelo roo~ivo que allega, pois que niio consta que 
lenha. soff ridn qualquer modificação a doutrina 
do partido ao qual S. Ex. affirma perteucer DE 

NOVO, protestando- lhe o seu concuroo . 
«Depois de empossado (o Dr. Corrêa de Araujo) 

rompi em opposição ao governo deste. , 
Ha completa inexactidão n ·sta hisLoria contada 

pelo Sr. Aff'lnso Co>ta; porquanto, mesmo de
pois de t er B'l ·um ido o exerci cio do cargo de 
Governador, coulinuei a ter S. Ex.. como corre
ligionario : se me não fallu1 a n1emoria, o Sr. 
Affonso Costs. era De-putado ao Congresi!O elo 
Es~ado, onde nenhuma oppos!ção fez tt Admi
nistmção, dw·ante a sessão de 18\JG, continuando 
a frequeutar o Pa\:~cio e a me pe:lir providencias 
que julgava convenientes ao nosso partido. 

Durante todo o anuo de 1896, os Srs. Affonso 
Costa, Cintra. e Barbosa Lima se consená, ão 
fieis ao partido, que os inc\uio na chapa P.pre
sentnrla. 110 eleitorado do E<tado para a eleição 
de Deputados ao Congresso Federal, 1\ que se 
procedeu em 30 de Dezembro do mesmo unno. 

S6mente depois que SS. EEx. forão eleitos, 
s6mente em JaL eiro de l 8g7, notou"'Se que os 
Sra. A.fionso Costa e Cintra (o Sr. Barbosa Lima 
estava no Rio) deixavão de frequeular com a 
costumada assiduidade o paiacio do Governo, 
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onde quasi sem p1·e se reuuii'ío os Deputados 
amigos. 

O Sr. Affonso Costa, no mesmo período do 
seu discurso, or a diz - " 1·ompi em opposição ao 
Govm·r,o do Estado"; ora diz - "acompanhando 
assim o rompimento di1·igido ENTAo pelos SrB. 
Barbosa Lima e Coelho Ciutra ". Se S . Es: . foi 
quem rompeu, os Sra. Ciutra e Barbosa ti verão 
a hont·a de acompanha-lo; se estes fori'ío os 
que r ompêri'to, OS que ENTÃO DilliGIRÃO O ROMPI
MENTO, o Sr. Affonso Costa teve, é certo, a 
honm de acompanha-los . 

Esta contradicção não é insignificante, como 
póde parecer: e lia serve para convencer de que 
o rompimen to foi caro o partido e não com o Go
veruador ; t:\nto assim que, fieis aos seus princí
pios, aos seus phmos ou conveniencias , os Srs. 
Ciutru e Barbosa se conservão em oppusição ao 
par tido, apezar do Governador t er deixado o 
exercício do cargo ; entretanto que o Sr. Affonso 
Costa se julga com o direito de se separar da
quelles que o acompanhavão, ou aos quaes acom
panhou, e de ENTR,\R DE Novo no Partido Repu
blicano, sem inooherenoia alguma, sem CJ.Ue possa 
ser consider~do transfuga I I 

S. Ex., occultando por esse modo a verdade, 
procum ju~ tifi·;ar o seu procedimento, allegando 
que rompeu com o Govemador; que sua questão 
era com este e não com o partido. 

Essa juatificativa, porém, não tem fundamento 
algum, é manifestamente improcedente. 
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Seja o Sr . Affonso Costa. felir., entrand,? DI! 

NOVO para o partido elo qual se separou, é o que 
sinceramente lhe desejo ; justifique, ou pelo 
menos attenue o seu procedimento, perante os 
seus parentea e amigos, CinLra e Barbosa, seus 
antigos companheiros de opposiç1to, como quizer 
e puder ; não inaista, p0rém, n~ pretenç1io ele 
fazê- lo á minha custa, pois encontrant sempre o 
mais formal protesto. 

Sendo meu proposito dizer toda a verdade, 
evitando assim quaesquer duvidas, referirei em 
poucas palavr;\s o que determinou a divergeucia 
doH Srs , Affonso Costa, Cintra e Barbosa · 

Noa ultimos dias da sessão da Oamara dos 
Deputados, em 1896, os Sr3. Cintra e Barbosa 
a.lliarão-se ao grupo que fazia opposição ao Go
verno do benemerito Dr. Prudente de Moraes; 
desejando, porém, ser r eeleitos, julgárão que a 
melhor politioa a seguir, seria occulcar a sua. 
alliauçe. , simule.•·em a sue. solidariedade oom o 
partido até que, reeleitos, pudessem com a pre
. cisa segurança passo. r-se para a oppo3içí'io . 

Tudo quanto occ•JtTeu nas sessões do Con
gre3so Federal em 18!!7, prova que já no anuo 
anterior cogitava-se da form•çí'io de um novo 
p~rtid_o, que effectivamente surgia nos primeiros 
d1as ela sessão legislativa d.,quelle anuo. 

Os Srs. Alfonso Costa, Cintra e Barbosa, afas
tando-se dos seus correligionarios, abandonando 
o seu chefe, forão alistar- se no partiuo elo Ge
neral Glicerio , ao qual ainda pertencem os dous 
ultimos, voltando o primeiro ao partido de que 
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se havia separado, ou por ter-se convencido ele 
haver corometticlo um erro, ou por terminar este 
anno o seu mandato e acreditar que a suo. volta, 
que a sua ENTRADA DE NOVO no Partido R epu
blicano facilitartl a reeleiçfio. 

Deixando a politic'l fP.clera.l , pois a nossa 
qneatfio ó pur, meute estacloal, passo a expot· o 
quJ servia ele prete:do para jusLiUcar a diver
genci» política no Estado, consequeucia. neces
saria ela cliv .rgencia na politica feclet·dl. 

Apeno>; notava-se, em Janeiro de 1897, certo 
aft~stamento ele Pa!acio por p3rte dos S: s. Affonso 
Costa e Cintra, como hu pouco di.;ae e uma ~a! 
ou qual moclific 11;fio na. linguagem ela Cidade, 
orgão chquclles senhores na imprensa do Es
tado, quando, no dia 20 do mesmo mez, um 
filho do Sr. Ciutra, o Sr. Affonso C0sta e um seu 
irmfio, acompanhados do celebre criminoso Ru
fino Rodrigues de Mello e ele outros, aggreclirão, 
es pa.ncárão e ferirfio o menor Francisco Antonio 
Corrêa ele Ar,mjo, filho do meu finado cunhado 
o Dt· . Antonio Francisco Corrêa de Araujo e so
brinho do Bar:to de Suassuna, de quem os Srs . 
Cintra e Barboaa se dizião amigos. 

O facto, occorrido em um do~ vagons ela. Com
panhia ele Caxangá, ca··sou a maior indignaçfio 
a todos que o te3temunhárão e foi submettido ao 
conhecimeuto da Justiça, pot· denuncia elo Dr. 
Promotor I'ublico. 

Sob propoata do Dr. Questor, a quem o Juiz 
Districtal referia que o Subclelegt~clo de Policia 
do. Varzea, longe de prestf\r qualquer auxilio, 
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lhe peJil qu" rompe:;se o corpo de delid;<> a que 
ha,-- procedido, Jemitti o m wo bdelegado. 

Sabendo, ind por infonnay1o do me ·mo 
Ju.i:z <te Diitricto, quo entre os provoo11doreK 
do confiioÇo f<.lm visto um a wgento do Oorpo de 
Policia, ele nome P:!dro Ale:modrino Peg do, 
que empunham um re\"6h·er, recommendei, no 
dia 21 ao Commandante do orpo de Polici 
que o mnn.Jas3e para qulllquer do> dest 
meutos do interior, por julgnr couvouieuto 
l'otir,l-lo ela oidl\rle ao weoo~ dumut aigum 
tempo. 

Não o d i es:c:uir d'> l lbiio. porque 
immed· t: mente .seria apro\"ei do 
Gnardt )luubip I, onde o r. Ciol;r"• entiio 
Prefeito, collocou os wl\is celob1•e; desordeiros, 
nlguus doa qua:lli e1ito conhecido~ da Policia 
pcl prii!Õe que b.:l.\"ião soffrido 

O • r. <.:apit1o :II.aguo, 1ue e.xercia no E,tad'> 
0 cargo de Couun ndanto do Corpo de Policia, 
1\Companhnva. os crimioo os para 1\ ealn dus a.u
dieucias, oomp· 1·ecin ,, todns 11a diligcucini ju
diei es c, ufío ob~tnnte e33e seu procedimento, 
tive a generosidldc de não demitti-lo do C..r

0 
• 

por .lo ra com o Dr. Bar' · Lima, que 
acreditçi ( confe<.o-o com sinceridade) oito dei
Xnric. de ooudemnnr sewolhaute nttenbclo oontrt\ 
0 80briuho de um dos seus melhores t\Wigos e 
de l'eprovo.r o modo por que procedia o seu 
cunhado. 

Eog n ·i-me completamecte co juizo que fU 
a eu respeito, 
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Ei> fielmente referido o facto c a.s providencias 
-que adoptei. D.•hi re3ultou o rompimento, ou 
antes a sua publicidade . 

. Alludindo ~~ ordem que dei par.> o sargento 
Pegado h· para um dos destao~mentos (lo inte
Tior, o Sr. Cintra. reproduzia uma das a.ccusa
-ções feitas pela Oidade, e não sei mesmo se por 
S. Es:. em sessão do. Camara do; Deputados, 
em 1897, - o assassin·tto de te.vtemunltas reti
'1'adq,z ol mclestinamento da capitcd, p11ra que não 
jigur•ssem em processos. 

A Oidatl~ accusou ora ao Governador, ora ao 
D.- Questor pelo assa.3sioato d Pegado, insi
nuando que o maudámos P'ro. f6rn d•• cidade, 
para ser ll!Bassioado e evit:.r adsim o seu depoi
mento na celebre queis:fl quo o St· . Cintra, seu 
fillio ou o Sr . Affonso Costa deu contl'l• o menor 
Francisco Corrê:., victima do reprovado proce
dimento dos dous ultimos. Esta queixa não 
teve andamento, porque o queixoso ( tal era a 

. confiança que ih~ inapimva a sua causa) não 
pagou as cu~tas devidas ao carborio . 

D.Jvo, por nmor á verd \de, ddclarar que n 
<>rdem pam Pegado ir de>tacnr no interior do 
Est do foi dada. verbalmente por mim ao ex
Commandante do Corpo de Policia, o Coronel 
.Carvalho, sem designnr o destacamento e muito 
menos o caminho oa a estrada que devia seguir 
<> mesmo Sargento. 

Quando dei aquella ord1m (no dia 2!) não 
havia sido apresentada petiçi'ío de queixa e oito 
-podia <'U p1·ever que o mencionado Sargento 
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seria inclui do entre as testemunhas que a parte 
pretendia dar. 

Acredita o Sr . Cintra. que, procurando des
viar as testemunhas de um processo ou evitar 
que elbs dissessem o que soubessem sobre qual
quer facto, me preoccupasse especialmente com 
o depoimento de u111 Sargento do Corpo de Po
liciu ~ 

S. Es: . não p6de acreditar que houvesse da 
patte da administração 0 proposito de evitar o 
depoimento de Peg~do, pois que sabe perfeita
mente que ni'Lo procurei intervir em nenhum 
outro depoimento , nem no processo de que se 
trata, nem eru qut~\quer outro. 

O Commaudante do Corpo de P<>licio. mandou 
o Sargento Pegado para o destacamento do mu
nlcipio de Belmoute, uíio clandestinamente, 
como S. Es: . o.flit·ma, mas por ordem do dia 
de '!3 ele Janeiro. 

Deis:ando o referido Sargento o caminho mais 
proximo e oràiuario.mente procurado por quan
tos se dirigem áquell" localidade, seguio por 
Bom Conselho onde foi visitar parentes ou co
nhecidos . 

No dia 15 de Fevereiro, note-se bem, desli
gado do Corpo, por ter de ir para Belmonte no 
dia 23 de J aneiro, o Sargento Pegado, no dia 
15 de Fevereiro, em urna das ruas da villa. de 
Bom Conselho, em casa de Pedro J osé Calixto, 
foi as3assiuado por Pedro da Victorina, des
peitado por haver aquelle seduzido uma sua 
amasia . 
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A autoridade competente tomou conhecimento 
do fucto; fOião inquirida~ cinco testemunhas de 
vista, negociantes e moradores no lugar em que 
o crime foi perpetrado . O criminoso foi pro
nunciado e acha-se fvrag ido, não tendo sido 
possível effectuar-se a sua prisão, não obstante 
as diligencias feitas pela Policia . 

Mandei publicar no D:ario de Pernambuco 
tod11s af! peça<J do pl'Ocosso, afim de que o facto 
pudesse ser conhecido de todos. 

Que impo rta, po,·ém, t udo isto! Para o s ,·, Coe
lho Cintra é muiliO fncil asseverar que o Gover
nador foi quem mandou assassinar Pegado, desde 
que isto convenha aos interesses do seu partido, 
ou antes - da sua política. 

Estas e outras a.ccusnçõ .. s semelhantes nã:o me 
incommodão, nem ab:llão o conceito de que fe
feli~mente gozo entre o3 meus c :>ncidadãos ; o 
Sr. Cintra pó de repe~i-las quanta~ vezes lhe 
aprouver, certo de que assim procedendo uão 
conseguir:\ mais do que p.'tentear a perversidade 
do seu c.m.\cter . 

Ili 

Dadas estas explicações, pa.3SO n a.oa.lyse dos 
d iscursos dos Srs . Cintra. e Bar bosa Lima, que 
debalde ~<;lnt:irão attribuir-me responsabilidade 
pelas difficutdades da situação financeira do Es
tado . 
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Embora duranl;e o governo de meu antecessor 
não frequentaSõeo Palacio, nem estuda>s~ detida
mente os actos de su:> adll1inistrayão, sabia, já 
pelo que a imprun~:lo pubcicava, já por informa
ções fidedign •s de amigos, que espontanea e 
incidentement e m'aa prastav!to, que a situa((1to 
das finanç IB do E>tado era pesaima . 

Toda3 as classe> clamavão contr11 o orça
mento em vigor, considerando excessivos os im
pootos ahi decretado•, que entretanto u1i:o foroe
cião re 3Urõos para occorre.- t\ despev.a , que era 
ordenada sem se attenrl er por modo algum ás 
verba.~ orçamentat iM pm· onde deviõ.o correr. 

Existi<> um g•·ande nnmer•> de contas que não 
podiã.o ser pagas, porq-1e não havia dinheiro no 
Thes••uro, e os credoras inces'!antemente pedií'ío 
o respectivo pagamento. 

O Dr. Barbosa Lima hav ia empreatado milha
res de contos, em apolices, a differentes agricul
tores, para a construcçã.o de u'!inas e estradaa de 
ferro; o cambio havia baixado a 9 e as apoliees 
de l:OOOS erão V<!ndido> de 600S a 700ft: atteu
tas estas circumata.noi••s, t odos previ1i:o que os 
ces'!ional'io> de usiD·\S não dariiío cumprimento 
com a preci~l\ pontualidade t\s obrigações con
trahida.s. 

(Jerto de que seria. eijte o resultado das emis
sõea de apolices ,que em auxilio, ou em sacrificio, 
ela. lavourll de. canua. forão autorise.da3 por meu 
anteces3or, estabeleci, mesmo ante3 de assumir 
o Governo do Estado, como programma, - uão 
fazer identica.s conces3Õe3 e reduzir quant-o pos-
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sivel a de>peza publica, visto não se dever au
gmentar os impostos e~istente> e menos ainda 
estabelecer outro3. 

Na mensagem que dirigi ao Congres~o do 
Est~clo, em 'l.) de ~] aio de lSOG, escrevi as se
guintes "pa'aVL"as : « Penao que não é possível 
elevar as ta~a3 do~ impostos decretados, nem 
crear outros, uma ve~ que os existentes já one
ríto ba,;tante o contribuinte. E ' preciso, por
tanto, pam e-1uilibr,,r a receita e a despeza, que 
aut'lrizeis o Governo a supprimir serviços que 
são adiavei >, como o ele esta.r.istica, e a refor
mar tn regul·~mentoa cl>\s differeutes r~partiçõe3 

do E•tado, reduzindo a clespeza que com ellas 
se faz ~ctualmeotc . 

Me pa.re~e que s6mente assim será possível . 
faze r desapparecer o dcfloit uo p roximo exerci
cio,ou pelo menos reduzi-lo cousidetavelmente.» 

Convém ulío e1quecer que essa mensagem foi 
dirigida ao Congresso uo mez seguinte áquelle 
em que a3s••mi o Governo do Estado. ' 

Quanto ti conce3s[o de l\police>, para demon
ijtrar quo effec~ivamente auteo de assumit· o Go
verno já pensava em que o Estado não devia a.u
gmentar a sua respomabilidade, emittindo- aa 
em favor de usinas ou de outras empresl\s, bas
t'l-mC rc [erir que, perante a Directori 1 e o 
Conselho F·acal da Companhia de B~beribo, 

oomposto.; dos S ·a. Oommeudador Manoel João 
de Amorim, Graciliano Martins, Dr. Ccciliano 
Mamede (gerente), Commeudador Joaquim Al
ves da Fonsec11 e Dr . !~hrtin~ Fiuza, depois de 
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rt>lahr o Ge;·ente o que se havia p>\S'Jado a re
speito da iunov,\ção do coutmtJ (de que falh\ o 
Sr. B2.!·bosa Limu no seu di>curso), onde se 
davão á Companhia ,por emprestimo,tres ou illai• 
mil conto3 em t\polices , disse eu, n~ qualidade 
de IUembro do Conselho Irisc \I, que, t endo de 
assumir o Governo do E;tado dentro de poucos 
dias, julgava de meu dever desde logo asseJu
rar que , emqu.-nto exerceHe n cargo de Gover
n~dor, não a.utorisaria fi emis~ão de apo lices, 
nem p:wa particulares, ne;n para c.mp:·esas , pois 
a~redit ' vfl que o 'l'hesouro não podia supportar 
semelhantes compromissos sem acilrret:u maior 
gravame p~ra as sua> finanças e sem augmentar 
a eleprclcia<;ão elos seus títulos, muito.> elos quae>, 
c~ucio tl>ldos em differente; bancos, aguarelavão 
opportunirl ~.de para a venda sem gPaucle sacri
ficio daquelles a quem havião sido concedidos. 

Isto affirmei auteo ele se r Goveruaciot· e, fiel 
ao p:·ograill lll ll adaptado, ~'io fiz um s6 conbrat·J 
coucedeudo a!Jolices a pessuo\ r.!gum>\ e indeferi 
os requerimeJ.tos em que os concessionarios das 
usinas Conceiçfío e Murihecll pedirão augweuto 
de au:.:ilio, sob r. fundamento de que a situação 
financeiM do Estado não perwi~tia novus con
cei:lsÕei:!, nem o augmento d,n que tinhão sido 
feitas anteriormente. 

O Sr. Cintra a:ffit·ma que ouvio de miw as 
seguintes palavras - qu~ lhe cortasse o bra,ço, 
se assignasse qualquer ap. lice pam concessão de 
Usina[-e accresceuta ' «essas apolices,que figu,·ão 
na mctlsagcm de S. Ex. como sendo emitt·idas pelo 
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Dr. Barbosn. Lima, na import!'ncia de onze mü e 
tantos conto .> , for.i.o emittidas em mais de dous 
quintos pelo Sr . Dr. Corrêa e pelos antecessores 
do Sr. Barbosa Lima., 

O Sr. Ciutra me attribue um dispa.•ate, affir
mnnd'> que. me ~o dizer que não a•signaria 

qualquer apulica p .. ra concessão de usinas. As 
a.polioes si'l<• em ittidns pelo Tbesouro e assigna
-das pelo Director Gere.!, pelo Contador e pelo 
Procurador Fiscal, que constituem a Junta ou 
Tribunal do 1'hesouro. Nunca, em tempo al
gum, nem os Presidentes da Província, netn os 
Governadores do J!:; tado a.ssigmíri'lo apol icea. 

O que eu dis~e, foi que n1ío contrahiria navos 
compromissos, nova obrigação de emittir npoli
<:e~ para em pre.~timos a usinas ou a outras em
presas. ARsim me pronunciando, não re\'elei 
por modo algum e proposito de deixar de cum
prir os contrato> celebrar1os. pelo Estado, de n1ío 
honrar os seu• comprotuissos, entregando as 
apolices que estava obrigado a entregar. 

Ora, se procedendo, como effectivameote pro
cedi, o Sr. Barbosa Lima se julga. com o direito 
de Mseve• ar que a situação actual é devido. 
prino·ipalmentc á solução de continuidade <'Stabe
lecida no Estado de Pernambuco entre a sua e a 
minlta administraçào, o que niio asseveraria 
S . Ex. se , por qualquer motivo, eu rescindisse 
os contratos feitos durante sua ~dministre.ção, ou 
praticasse actos equive.leutrP., recusando a en
trega de titu:o11 que o Estado se obrigára !I em
prestar? 



Nesse caso, os contratantes iutentarião ques
tões coutt·a a Fa.1.euda, procura.rií'i:o judicialmente 
fazer effectivo o seu direito, pedirií'i:o iudemni
zações p~la inexecução d•> contrato, para sa.tis
fa~o do damno que dahi lhes adviesae. 

A iufracçno do contrato, pois, J'esulta.nte da 
não eutreg<> das apolices, aggravaria certamente a 
situaç1ío financeira, o que permittiria ao Sr . 
Barbosa Lima responaabilisar-me pot· esse gra
vame . 

No intuito de evitar a aggro\"ação do mal re
speitei todos os contt·ato• feitos por S. Ex , 
Constituii'ío elles obrigações coutrahidas pelo 
Estado, a quem eu continuava a representar: 
obrigações que devia cumprir,não só para manter 
illesa a fé, a confianÇ'\ que o Estado deve in
spirar, qmmdo contrata, como para evitar ques
tões judiciaes que, compromet~endo o credito, 
torn:wii'ío m:>is difficil a situação. 

Devo, para evitar duvidas, declarar que tendo 
meu antecessot• expQdido ordem no ser·tido de 
se contratar a const111cção ele uma escola ou 
cadéa e não se tendo lavrado o contrato, porque 
t1 parte com quem uevia ser effectuado s6mente 
appareceu na Secretaria da Industria depois que 
assumi o Govel'llo, mandei reservadamente ficar 
sem effeito aquella ordem. Note-se que não 
havia contrato, mas simplesmente ordem para 
ser elle effectuado. Conseguintemente tinha o 
Governo a. faculdade de revogar ou nulliftco.r 
aquella ordem. !Bto fiz sem ostentação, reser-
11adamentc. 
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Convém tambem referir que, em LO de Fe
vereiro do anuo passado, depois de quasi dous 
annos de exercício do cargo de Governador, 
dechlrei sem effeito os decretos de concessão de 
auxilio ~s usinas Barão de Morenos , S. José e 
Espírito Sunto e rescindidos os contrat us, por 
níio terem os coucessionarios dado cumprimento 
á nenhum" da~ respecti v:•.a clausulas . 

A's mencionadas usinas h•1via sido concedido 
o auxilio ele 2. 'WO:OOOH, sendo o~ contratos das 
duas ultimas datl\dos de l7 de Fevereiro e de 
G de Abril de 18!Jli, ultimo dia do governo do 
Sr. Barbosa Lima, no qual foi feito tambem o 
contrato para a illuminay.'ín da cidade do Recife, 
de que n liaute me occuparci. 

Oa contratantes dns dita> usinas n 'í.r> tiuhrí.o 
recebido quantia algum" elo 'l'hesouro e, por 
causa d baixa. elo c::~mbio c deprecil\çlio das 
apolices, não querião executar os contratos. 

A r csci&'ío , portanto, podia set· decretada , 
como foi, por neto da Administração, sem que 
dahi r esultasse qualquer inconveniente p9.ra 
o 'l'heaouro, O)l prP.juizo para os concessiona
rios . 

Forão unicamente estes 03 contra tos que dei
xei de cumprir ; todos os outros celebrados por 
meu antecessor forão executados, salvo alguns 
relutivos a obra> publicas, rescindidos a peilido 
eles contratantes. 

Era impoBsivel, porém, dei:s:ar de dar·se solu

ção de continui:lade entre a~ nossas adminis
trações. S. Ex. acreditava prestar um set·viço, 
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salvar o 'l'heaouro, dennülando :;~polices, tanto 
assim que as concedeu até no ultimo dia de 
seu governo ; ao passo que eu pensava de morlo 
muito difl'ereute, me-;mo at t es de a>suruir o 
e:-.:ercicio do Mrgo ; não EOU mathematico, e é 
bem po~sivel que por esse motivo não pudesse 
atin!>r oom os calcules quo indur.iri'ío o Sr. Bnr
bo3a Lima a seguir a.quelle programms finan
ceiro. Como quer que seja, não me era possível 
adepta-lo sem contrariar us dictames da razão 
e d.1 couscieucia. 

S. · Ex. acredittwa. ter a faculdade de dispOr 
linemente das rendas do Estado e tanto assim 
que, u 1 vcspera de dl'ixar o Goveruo (em G de 
Abril ) determinou á Secretario\ da Fazenda que 
entregasse ao Prefeito do Recife a importaucia 
de 50:000HOOO, resultante <'a contribuição cle
vidu pelo• concess iouarios da~ loterias do Es· 
tudo a qual devia ser recolhida ao 'l'hesouro em 
80 de Junho. 

Conhecendo a Lei do Orçamento que (art. 3° 
§ 20 ) considenw'' renda do Estado aquelln 
contribuição e cet·to de que ? Poder Executi I' O 
não pode dar ás rendas_ do Estado outra appli
cação que nã.o seja decretad11 pelo Pode•· Legis
lativo, declarei sem efl'eito a ordem de 6 de 
1\.bril, por oflicio que dirigi á Secretaria da 
Faienda, em 6 de Julho. 

Ao mesmo Prefeito, S. Ex . , em ~8 de Mar<iO 
do mesmo anuo ( lS!JG), mandou e~tregar o 
~hentro" i:3an~a Isabel ", propried:;~de do Estado, 
e juntamente. a quaotin de 9.:08lt~ l8U, prove-
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"Diente d~L rend~ do m encienado theatro e de um 
beneficio promovido em favor do Conservatorio 
de ;,illi'ica, quantia essa que se achava r eco
lhida a? Tht:!sow·o. 

Tendo aprendido, quando estudante, c ensi
·nado, quando professor! que o Poder Executivo 
não póde alienur os proprios estadoae11, attri
buição exclusiva do Poder Legislativo, expedi 
em 28 de Novembro o seguinte Decreto : 

u O Go>:ernador do Estaçlo, considerando 
-que só ao Congresso LegislaLivo compete regu
lar a administragi'ío dos bens estadoaes e de
·Cretat· a sua alienaçi'ío, qunndo convier , confor
me se acha expre5so no art . 36 § 8° da Consti

tuição ; 
Considerando que o Theatro Santa Isabel 

é um proprio estados!, · segundo já reconheceu 
o Senado , rejeitnndo, em sessão de 7 de Julho 
de 1SU'2, uma resolução da Camara dns Sra . 
.Deputados que o cedia ae mwticipio do Hecife ; 

T endo • em consideração a indicação do 
.Senado, annexa ao officio n. 508 , rle 19 de 
Junho ultimo, do L• Secretario supplente : 

R e3olve con~iderar de nenhum effeito o 
Decreto de 28 de Março do corrente anno, 
-pelo qu,,l passou para a administração elo re
ferido município o Theatro Santa Isabel." 

Um outro a.cto da mesma natureza praticado 
pelo Dr. Barbosa Lima, a cloaçí'ío ao municipio 
do Recife do edificio denominado- Escola Pinto 
.Damaso, na freguezia da Varzea, foi p<>r mim 
-declarado nul!o. 
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Es;,a. doação se dl'ectuou no me>mo dia 7 
<le Abril , em que S. E:s:. deixou o Governo, 
por occasião de inaugurar o edificio. 

Kão tendo conhecimento de semelhante acto, 
que não constava de nenhuma das repartições 
do Estado, mandei f[Ue as duas escolas a seu 
-oa1·go, nafreguezi>' <la Va.rzea, passassem" fuuc
ciouar naquelle edificío, fazendo assim cessar 
a despesa com o aluguel das casas occuplldas 
por aquellas e3colns. 

Sómente depois de expedida a ordem nesse 
sentido soube que as escolas rnuniiJipaes fuuc· 
cionavão no novo edificio que o meu antecessor 
bavia doarlo ao rnuuicipio, o que constwa de 
um termo ou acta de immguraçi\o, por elle assi
gnnda, dn qual o Director d,, Iostrucção Publica 
me remetteu a cópia que lhe fór" apreseutad~> 

pelo Dclega:lo do Ensino. 
Pelos mesmos motivos p0r que aunullei as 

outras doações , annullei tambem " du Escola 
Pinto Da111aso . 

Por mais quo desejasse respeit:n· e manter 
todos os actos p•·aticados por meu antecessor, 
não me podia tornar so!idario com os que acabo 
de mencionar, o'3 quaes dispensão o mais ligeiro 
·commentario . 

Se é verdade que este procedimento impor
tou, atá certo ponto, so luc;iío de continuidade 
entre ll minha administração e a do meu nnta
·Oessor, acredito que, em todo caso, de modo 
algum concorreu para a precaria situnçiio do 
Thesouro. 



30 

lY 

O Sr. Coelho Ciutra, iuopirando-se no firme 
pruposito de re>ponsabilis 1r- m pelas má; con
dições fiuanceir.•s do E;tado, disse no começo 
de seu discur3o: « Ao E~TREGAR o Governo de 
Pernambuco ao Sr. Co:rêa (o Conselheiro), o 
Sr. Dr. B:>1·bosu Lima ENTREGOU-o Coi\1 TODAS AS 

SOAS DESl'EZAS E>\[ DIA, com todo O fuoccion~liB· 

I.llO pago até o ultimo dia do mez anterior. A 
posse do a~tual Governador eff~ctuou-3e a 7 de 
Abril de 189ü. LoGo DEPOIS que :~ssumio o Go
verno o Sr. Corrêa de Araujo, S. E,.. não tre
pidou, apoduando·se do Governo por O.ll modo 
que jli tive occasião de ref rir (Í c~mara dos 
Dcputado3, trata t· de, por seus Gctos e palavras 
empallidecer o brilho da administração do seu 
laureado aoteccsoor, nllegando s~mpre a quem 
o procura'" p2ra reclamar qualquer p~gamento, 

que o seu antecessor havia e"hv.urido o Thesouro 
c que, com as concessões d e usinas , ll:l.via por 
tal f6r ma onerado o Estado que el!e não podia 
sGti~faz~r a mubum pagamento por mais insi
gnificante que fosse. " 

Pondo qe parte t<1da a elegancia e correc
çfío de phrase de que Be servio o Sr. Ciotm nos 
Lrechos c1ue aqui ficão fielmente transct·iptos, 
nã•J posso dehar de pondera1· que ~e, COU1o asse
vera S . E,.. e o confirm11 o s,·, Baruo3a Lima, 
todas as despezas do Estado, ordenadas antes 
ele assumir eu o Govern'J, FOR.~O PAGAS JlM DIA, 
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não se comprehende que LOGO DEPOIS que co
mecei a exercer o ca.rgo surgissem contM e re
clan:açõcs determinadas pela falta de paga· 
mento. 

SS. EEx . sabem que não só Dll Secretaria d11 
Fazendt\ como ttuu b~m nn da Industria, onde o 
meu antecessor creou um segundo 'rh esouro,pelo 
qual se e.ffecturwi'io avultados pagamentos, ficn
rão massns enormes de contas por pagar. 

Não me parecendo conveniente que o The
soureiro da Industria, cuja fiança era insigni
ficante, Ncebesse do Tl.tcsouro do Estado e con
servasse sob sua guarda sommas consicleraveis, 
mondei que as contas existentes na referida Se
cretaria aguardando pagamento, fossem remet
tidaE pnr·a n Secretaria da Fazenda, n qual de· 
terminei, coufirrntmdo ordens anteriormente ex
peclidad pelo meu antecessor, que effectu~sse o 
devido pagamento . 

SómenLc essa~ conLas importavão em 
122:99.0UG78, segundo se evidencia do officio que 
diJ:igi 110 Director Geral da Secretaria da Fa
zenda, publicado no Dia•·i~ O.Uioial. 

Ora, attiugindo as contas a. pagar, existentes 
na Secre taria dn Indu tria, a 1 22 : D~OSG78 , a que 
algarismo ni'ío devião elevar- se as que, em nu
mero e valor muito maiõ considera.vel, est.a ,·ão 
na Secl'ctm·ia da fazenda ? 

Loao QUE tomei posse do Governo, os credo
reo por for~a dessad contas surgirão, reclamando 
o respectivo pagamento; quem isto affil·ma é o 
Sr • Coelho Cintra, o mesmo que na mesma oc-
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casião assegur 1 que todas as d espezas ordenadas 
pelo meu laureado antecessor forão p~gas em. 
dia li 

Esta cou&radicção não empallidece o brilho da 
verdade; ao contrario, augmeuta-o. 

O Dr . Barbosa deixou innumeras cont~s p~m 
serem ·P>'gas, quanrlo houvesõe dinheiro , e entre 
eat.as ficdrão a3 folhas de pobres operados em
pregados em differcntes serviçoa administr11dos 
pel11 Secretaria d '1 II"Jdustria. 

A esses opemrios dev ia-se o sa!e.ri•J de dous e 
tres mezes, conforme verifiquei, no dia seguinte 
ao em que Lomei pú3Se do cargo, por occasião 
de pedirem- me os artisbs que es&avão pint~ndo 
o Palacio do Governo o pagamento do3 salarios 
dev idos , accresceutando um delles que o sa.lario 
poderia ser m ais wodico, se não f.lsse retardado, 
como era, o pGgameuto . 
P<o~ril evitar qualquer duvid,, sobre a falta do 

pagamento do pes3oal empregado no serviço de 
con3et·vação e em outra1 obms a cargo da Se
cretaria d11 Industria , lembrarei ainda o officio 
que , em 19 de Maio, expad i ao Direc~ot· da S e
cret~ria da Fa1.enda, mandando entregar ao The
soureil·o daquella Secretaria o. quanti" de 9:9 l8S, 
afim de ser applicada ao psgamento do pessoal 
em pregado no sa rvigo de conservação das e 1t r" das 
do 2o di stric!;o, dur ante os m.ezos de Fe·ue>·eiro e 
Março . 

Não posso fixnr a somma em que import:\rão 
as folha~ do pessoal empregado no3 fornos de 
incineração, mas posso assegur.~r que, elevau-
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do-se ellas a tr.uitos couto3 de réis e sendo exa
geradis>imo o Ralario que se tirava para o3 ope
rarioa e serventes, sob o pret2xto de que elle3 
trabalhaviio dia e noite, por ordem do meu :m• 

tecessor, afim de ser~m inaugurado> o3 mesmos 
fo:·uos durante o seu Governo (o que aliás. 
s6mente se verificou muito depoi.; de um anuo) , 
demitti o fiscal eac •rregado d" serviço e man
dei que o s 1lario foose pago aos proprios artis
tas e serventes mencion·1dos nns foi ·· as, resul
bndo dessa providencia unia r educçlío n:-. des
peza superior a ciuco coutos de réis, 

Um dos encatT.Jgoldos do refe rido serv~ço con
tratou advog<>do, reclamou contr•• " deliberação 
que adopt, i, dioendo-ae procur<>dor de indivi
dues que não apparecerão para receber o salario; 
a imprensa occupou-se do n.;sumpto e portanto
parece-me que uü:o se poden\ contesta, r com vau-
ta.gem o que aflirmo. 

Não ob3tante tudo isto, os Srs. Ciutra e Bar
bosa Lima as3everão que for-ão pa:;as EY DIA as 
d~spezas autori>adas durant~ a su • admiuis
tragão. 

Se SS. Ex:~. quizeasem fa llar a verdade, con
fessarião que o Dr. BarbOH!I Lima , eutn:egaudo o 
Governo do Estado ao seu succeosor, deixou uma. 
divida superior a mil contos de réis. 

Esludauuo o or~~mento de 189j a l8!JG, de
monstrarei de modo írrecusavel esta ver
dllde. 

Antes, porém, de enceta.r este estudo, cum
pre verificar se é ex~ c to que S . Ex: . tivesse-
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calçamentos e outras obras . 

S. Ex. p6de >severar, sem receio de con
testação, que, desordenada , pan não dllier lou
camente, contr.1tou todas aquollas obras no 
ultimo auno, nos ultimes me~es, nos ultimos 
dit~~ , mesmo, do sua administraçil.o. 

Em apoio de semelb>Lute affirmativa, hypo
theco d esde já o meu testemunho. 

::lla'l . Es; . nilo limitou-se a dizer - cox
TRATEI ; affi ··mou que CONSTRUIO ll PAGOU, O 

que importa umu revoltuute f,. lsidade . 
Entre O I grande3 m nlhoramentos empreheu

didos, m ereceu especial menl}iio a ponte da 
Tor.-e; á qual o Dr. B rbo.>;> Liml r<!Íerio- e 
nos seguintes te•·m~s : " Na Capital, COXSTBUIO

SE E PAGOU-SE unw. ponte 7>ara sc1Tir ao bairro 
da Tor1·c. '' 

S. Ex. falla•·i • a verdade , affi l'maudo: que 
mandou fazer a planta e o orpmeuto de uma 
ponte de madeira para lig.•r o povoado da 
Torre á ponte do Ucllu ; que iucumhio deste 
trab.llho o. u m gug ~uheiro que uiio era empre
gado dt> Secretaria da lndu;tl'ia ; que par
ticularmente, sem preceder concurreucia e 
cont"a a expre38 \ di~po3iç'to do ar!;. 59 do 
Regulumento da. me~ma Secretaria, expedido 
por S. Ex., contratou fi c.>nstruoçíto pelo 
preço em que foi orç~da. Rs. .. l70:0G2.S500 ; 
e que, finalmente, nomeou Fiscal da excecuçíto 
do me9mo contrato o mesmo Engenlleiro que 
fez a planta e orçamento a quem mandou pa-
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g11r venoimentos iguaes acs que percebião os 
Engenheu·o3 de districto da referida Secretaria. 

Embora eõles factos constituão um cumulo 
de erros c•!pazeõ de comprometter os creditos 
de seu Governo, pinguem ousará contesta-los, 
pois são verdadeiros . 

S . Ex., porém , falta á verdade, dizendo, 
como disse : CONSTRUio-SE E PAGOU- sE; o que 
11 absolutamente falso , pois não se construio, 
nem se pagou durante a sua administração a 
ponte da Torre . 

A r efer ida ponte foi contratada em 4 de 
Março de I ~96 (33 dias antes de deixar o Go
verno o Dr. Barbosa Lima) e foi entregue ao 
t1·ausito publico em 7 de Outubro de 1897 
(d , zoito mezes depois de ter o mesmo Dr. 
Barboaa Lima passado a administração ao seu 
successor) . 

S. Ex. não p1gou ao contratante um só real 
Por conta de3sa obra, e nem podia fazê-lo, por-

• que o primeiro certificado (relativo aos muros 
de encosto) foi entregue muitos mezes depois 
que ,tomei posse do Governo. ' 

Durante minha administração, o Thesouro ea
tregou ao contratante 11lgumas quantias por 
conta da obr!l ; mas ainda hoje se lhe deve 
talvez inais de 50 % do preço do contrato. 

Como , pois, atrevau-se S. Ex. a apregoar que 
OONSTRUIO E PAGOU a ponte da Torre 1 Esse seu 
procedimento revela pouco amor á verdade, 
convence de que S. Ex. tem se adiantado bas
tante na escola do Sr. Uintra, segundo a qual 
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tudo quanto conduz ao fim que se alvFja é li
cito e honesto.- Oh! como é positi1rista o Sr . 
BBrbosa Lima I 

Talvez pudesse eu ter minar neste ponto o • 
preaente trabalho ; porém não o devo fuzer ; é 
indi~pensavel apreciar todo o activo rla admi
nistraçiio ào Sr. Barbosa Lima, segundo a es
cripturaçiio por elle feita, para tornar bem pa
tente que as verbas que o constituem niio têm 
valor a lgum, que o passivo é muito supel'ior, 
verificando-se, por eaee modo, um caso de fal
lencia que eu .poderia razoavelmente attribuir á 
imprevidcncia e inepcia de S. Ex. se não o con
siderasse ~implesmeute como um doente, domi
na do pela ~>mbição de glorias, em ouja cou
quist r, compara-se aos benemoritos administra· 
dores deate Eatado, Conde da Boa Vista e Bariio 
de Lucena. 

Assutnindo o Governo do Estado, em Abril 
de 189~, o Dr. Barbosa Lima, preoccupo.do ex
clusi vamente com questões políticas ou parti
darias, esquecendo-se completamente de que 
devia cousagmr ao progresso e á 7.rosperi.dade 
ào Estado suas energias de Pernambucano, não 
iniciou melhommeuto algum, abandonando por 
completo a ndminist1·ação para cuidar unica-
mente da politioa. · · 

O Engenheiro Montenegro, Director Geral da 
3o. Directoria da Secretaria da IndusLria, a quem 
o Dr. Barbosa Lima faz honrosas referencias 
escreveu no relntorio dos serviços executados 
dumnte o [lnno de 1895, apresentado ' em J aneiro· 



37 

ou Fe,•erciro de t '9G, o seguinte : « NESSES 

UL'l'IMOS 20 ANNOS, como sabeis, as obras pu
blicas não. merecê rito espe<!ial attenção da parte 
doa difiereutes Governos que se succcdêrão 
oeste Estado, limitnndo-se apenas ttl timamente 
a uma couservução incom plet~:~ elas obras já 
eJ>:isteutes . 

" Com effeito, coutinúa elle, não se nota o em
p~ehendimento de nenhum dos melhorameutos 
exigidos pelo desenvolvimento sem pre cres
cente do Estado ; entretanto, jt\ se torn~:~va 

inadiavel a construcção de edifio.:ios publicas, 
como escolas, cadêas , etc., o de>env Jlvimento 
da rede actual da> vias de com municação e seu 
augmento, bem assim o estudo dos problemas 
de uma aotividade palpitante, relativos de modo 
geral ao sanet>meuLo da Ct,pital. 

Devido á patrioticn iniciativa do Sr. Go
vernador do Estado (conclu~ o Dr. Monteuegro) 
a maior parte dessas obras j li Fonio ENOETADáS, 

Lendo '> prazer de ver algumas ooucluidas, as 
quacs pelo seu uumero e sua importcmcia muito 
conbl'ibuirão para que se rest.belecesoe nesta re
par~iç.'io e talvez ultrapassasse meamo o movi
mento que teve em tempos passados." 

Pori'ío contratadas muitas obras, uão ha du
Vida ; algumas fort'í •J ENOETADAB ; mas, uão 
consta·me que qualquer dellas estivesse con
cluída em 31 de Dezembro de 1896 . 

Em seguida o Dr. Montenegro, longe de men
cionar os edificios cuja construcção tinha o pra
zer de ver ter miunda, diz-nos com certa ambi-
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gu idade que, na Capital, ediümírfio-se, em quasi 
tod>\S o.s fregueúas, escolas publicas par<> o en
sino prima rio e que n' praça da Republica, 
eleva-se a escola-modelo Maciel Pinheiro ; fiual
ment0 elle refere que outros molhürL\m entoa im· 
po:·tantes RU:ALIZAUÃO-SE, como o pavilhi'ío con
struido na Casa ele Detençi'ío para a secçi'ío de 
anthropomett·ia e junto ao cemiterio S. Bom 
Jesus, o N ccrote:·io. 

Ü3 ed ificios p \l'a e3colaq no muuicip:o da Ca
pital n1í.o conclui l'i'í.o-se el.O 1893 . Ü .< doua uni· 
cos construidos ac tualmeute, o de Santo .A.m,aro 
e 0 da Eucruzilhada, fori'ío acabados depois que 
tomei po >se elo Gove~·no ; o das Cinco Pontas 0 

o cll\ rua da Saudade fori'ío a pena 1 começados e 
ainda hoje ni'ío estão const ruidos, porque o con· 
tr1\taute suspancleu o serv iço e :1epois pedio a . 
re1ciaão do contrato. 

Convém le:nbrar que o t errauo para a escola 
da rua cb Saudade, foi pago dut·au~e minha 
adm iuistmç'ío e ahi , ainda hoje, apeuns ex istem 
01 a li ·~ erce > do ed iücio. 

As eJcolas ~tuciel Pinheiro e Pinto Da,>a3o, o 
p•wilhão pwa" sect;fío de antltropometria e o 
Necroterio for1ío Mabado3 em 1893 ; muitfiS 
conta3 r . l»tiva> a oJse> ediücioH mandei p:tgar, 
depois que assumi o Governo. - Entre ellas 
existião fo!has do p~s>oal e ume ele Cardoso 
It·m1ío>, relativa t( plac.\ de bronze com o distic< 
-Esoolct Maciel Pinheiro. 

O co::ttratante do Necroterio pedio-me, cho
ranrlo, q 1e lhe mauclaqse pag•lt' o que lhe erfl 
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devido, p:.>io n'io tiuh~ reJurso3 propriod c havia, 
graças ao credito que não quetia p~rder, con
cluído o trabalho. 

E o Sr. Barbosa Lima aind,, affirmar:i que 
- CONS'rRUIL!.\0-SE E PaGlR,\0-SB eacolM, ca

dei~s c pontel 1 Affi.rma ; uiío póde haver duvida, 
em vista ele outt·us muitas Mseveruçõe.> com ple
tnJneute fu l s:~s que se encontrõ.o no seu cliscurdo. 

v 

Nõ.o t endo a lei n. fi4 (orçamento para o cxer
cicio de 93, prorogaclo até 30 de Jnnho ele 95) 
COusign11do verbas p~m a execução de novas 
obras, m"s sómente n quantia de 230:000n par.:~ 
reparo e conser vação de obras, sendo 30:000$ 
para o prolougttm~nto de linhl'>s tclegt'ttphicas, o 
Sr. DL'. Barbosa Li ma abst~ve-s'l atoS oerto ponto 
de emprehender a construcçõ.o de etlificios, pon
tes e oukos melhoramentos, quer na Capital, 
quer no interior elo Estado . 

Nu suo. Mensagem de 23 ele Março ele 1805, 
disse S. Ex. : "Ni'lo o:\beuclo neota Mensagem, 
de concisa que deve ser, a enumeração dos tra
balhos realizados pela l"eplrtiçãll da~ Obr:~a Pu
blicaa, t 1es como REPAROS & CONSElW,\QÃO ele 03-

tradaa, pontes, açudes, etc., reporto-mo ao mi
nuobso relutorio do digno engenheiro que n 
dirige o no qual encontrareis mais amplas in
formações., 
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Até então, S. Ex . limitava-se a manchtr ex
ecutat• s itnples ?'epa.·os, trabalhos de conservr~ção; 

entretanto jtt em 5 de Dezembro de I H!l4 havia 
sido coutrat>\cla a coustl'ucção ela Escola Maciel 
Pinheiro pela quantia de 1.68:3!l'ZH938 . 

A pre'Jeutando a proposta ele oryameuto para o 
exercício ele 95 fi !JG, o Dr. Bm·bo~a Limo. ahi 
incluio verbas para a construcyão de eatmdas, 
escolas, eto. e o. Lei n . 1~ 1 , votada ele :>ccorclo 
~om o.quella prop mta , no arl'. ~o, § 2o, consi
gnou as seguhtes : 

N. LO. EscripÇot·io technico . .... 
N . 11. Conaervação da> estmclas. 
N . 1? . CoustJ'ucção ele estradas . . 
N . 13. Coustrucçfío tle eclificios 

para escolas .. .. . .. . . . . . . .. . . 
N . . 11,. Conatrucçõea e reparos 

de cadeias . . . ... . . . . .... ... . 
N . 15. CJalçaroelltos e galerias 

ele esgotos.. .. . ... .. ...... . 
N. I (i . Ponte de ItayiAsumo.· .. • 
N . 17. Pontes e pontilhões novoa 
N. 18. Açudes .. .. .... .. . .... . . 
N . I !J . Pusaeio Publico ....... . 
N. 20. Illumiuação da Capital. . 
N. 2 1, Linhas telegrnphicas .. .. 
N. 2? . Obras da Penitenciaria 

em Fernando ....... .. ... . . . 

'277 : 3D5H5~2 

300:000SOOO 
50:UOOHOOO 

100:0008000 

150:0DOH000 

200:000SOOO 
(iO:OOOHOOO 

150:0008000 
30:UOOHOOO 

IOO :OOOHOOO 
300:000S000 

<\O:OOOSOOO 

40:00PH000 

1 . 707:395 ~ 54.2 

P •• ra a conatrucçí'ío de eatrndas, do e::li6.cios 
para escolas e cadeias, de calc;flmen~o e gt~leri!l 
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de esgoto, de pontes e pontilhões, votou a Lei 
650:0006000, n1ío incluindo a quantia de 
60:0088000 para. a ponte de Ita.pissumn , po~s 
apenas se clespendeu por essa verba 6:0006000 
com o pagamento de estudos, dos quaes foi en
carreg.,do um engenheiro, que não pertencia IÍ 

SecretarÍ>l da Industria . 
O orçamento não ofl'erecia margem para des

pender maior quantia. 
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EDtrctanto, o Dr. Barbosa Limt\ cou~mctou us seguiutes obras : 

LOCALIDADES 

EDIFICIOS PARA ESCOLAS 

DATA DOS IIESPEO'riVOS CON
'rBATOS 

1 Macio! Pinheiro... . ... . ......... ... . 5 de Dezembro ele 1894 .... .. . . . 
2 Eucrnúlhaclu . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 30 elo Agosto de 1895 ........... . 
3 Santo AmBro ... ...... .. ............ 30 » 189.) ...... .... .. 
/1 S. José ........................... 30 » 1895 .......... .. 
5 Boa-Vista ....... ..... ........... 30 » 1895 .......... .. 
6 Afogados ........................... 30 " 1895 .......... .. 
7 Magclalena ................ . ........ 30 » 1895 .......... .. 
8 Capunga ... .. . ...... ..... . .. . ..... . 30 » 1tl95 •.... . .. . . .. 
9 Arrayal. .... ... . .................. . 30 " 18\J5 .. . ..... . .. . 

J~ ~?2~; .. 1~:::.':::::: · : ·.:·.·.::::.·.:::: :: ~~de Set~mbro J~9f895 : ::.:.: :: 
12 Caruarú......... .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 ele Outubro de 1895 .......... . 
13 Limoeiro .......................... 4 " 1895 .......... . 
1(1 Bezerros .. .... .................. ... 17 " 1894 ......... .. 
1fl S. Bento.. ... ....... .. ........... 17 " 1895 .......... . 
lfi Palt"lll!'OB......... .. .............. 21 1895 .......... . 
17 Bonito ........ .... ............. ... 29 " 1895 ......... . 
18 Canhotinho.. ...... .... .. ........... 5 de Novembro de 1K95 ..... .. 
19 Salgueiro........ .. ....... . .. .. .. .. 5 » 1895 .. .... .. 
20 Bom Cons~lho.. .... .. .......... ... 6 " 1895 ...... .. 
21 Triumpho.... . .......... . . . . . . . . . 6 " Hi95 . .. .• . .. 
22 Alagóa de Baixo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 1895 .. . . ... . 
23 ElcMln .. . ............. . . ......... 11 » 1895 ...... . 
~Ut Garanhuns .......................... 25 » 1895 ...... .. 
25 Timbaúba ..... .................... 26 " 1895 ...... . 
2G Petrolina ........................... 28 » 1895 ...... . 
27 Pinto Do>maso ......... .... ....... .. 28 >> 189;, .... . .. . 
28 Buique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li de Dezembro de 1895 ... . . . . . 
29 P~o d'Alho .. ...... .. ............. . 12 » 1895 ...... .. 
30 Brejo ......................... .. . . 13 ". 1ti95 .... ... . 
31 B•u-ruiros .......... . ....... ....... 11. ele Fevereu·o de 1895 ....... . .. 
32 Nazareth .. . ..................... 19 de Março de 1895 ........... . 
33 S . Lourenço ...................... :w " 1895 ...... ...... . 

JMPOR'l'ANOIA DOS 
OON'rlU. TOS 

-----
1ü8:392H93R 

J(! :2tl2H780 
14 :2828780 
111 :2828780 
14:2.'128780 
1(1:2 2S7'0 
1 4:28287~>0 
llr:28287 O 
1(!:282Si80 
H :282/i7SO 
35: 293H03'1 
35:293803(1 
35:000S034 
14:5 14/ii30 
[(1:5 198730 
35:2938034 
35:293~034 
a:5l48'73U 
14:51411730 
1(1:5148730 
H:51(16i30 
14:514/l730 
35:293S03q 
35:2938034 
35:293/1034 
14 :5H./1730 
36:011/!3H 
1(1:5 141!730 
35:293S03'l 
1'• :5 l ~Hi30 
35: 293H O::l tl 
35:2!l3/1034 
1(1:514/1730 

------
880:54 16669 





EDIFICIOS J'ARA CA!JEIAS 

:g LOCALIDADES DATA DOS GONTRATOS IMPORTANGIA 

1 Salgueiro .... o o .. .. .... o o ...... o .. 6 ode Novembro de 1il95 ...... o.. .. 14 OOiHOOO 
2 'L'riumpho .......... ... 00 .. o• .... 00. 1'2 " " » " o . ... 00 ... o 14 OOiUOOO 
3 Escada .. . oo .. ... ... .. .. .... 00 ..... 14 " » " " . 00 .... oo oo 14 007UOOU 
4 '.rimbaúba . .. 00 00 00 00 ... 00 00 .. . oo 00 o 28 » » " " 00 00 .... 00 28 015,91;7 1 
5 Petrolina oo. 00 00 00 ... 00 o . .. ........ o 3 » Janeiro de 1896 .. .... . 00 .. 00 14 007HOOO 
6 Palmares ....... .. 00 .. 00 . ......... 00 ~IJ " Fevereiro de 189li 00 .. • .. .. .. 111 59LU2 19 
7 Caruarú .... 00 ... ...... ..... .. 00 .... 17 » Março de 1896 ...... 00 00 ..... 2:l 0J5fl47 l 
81Bom Conselho .. . o ... o .. . .. . . o o o ... 23 " » , " . .. o . . o. o .. o .. , 14 0117HOOO 
9 S. Loureoço .... 00 .. 00.00 .......... 4 " Abril de 1896........ . .. ..... 14 Olli,9000 

, ~---UI~ii~Gt 



PONTES, PONTILHÔES E Í!OÉIROS 

-

ui LOCALIDADES . DATA DOS CONTRATOS lMPORTANOIA 

" - -
I Passeios da Ponte da rua do Sol. ..... 7 do Junho de 1895 ..... . .... .. ... 7:8908170 
2 Reparos da Ponte de S. João .. ... .... lO , Julho de 18!J5. o •• o o . o o ••••• li• :41 OH095 
3 Re.paros da Ponte elos Carvalhos . ..... 10 " " )) " ...... .... ... t 3 : l09S7:l0 
t, Ponte do Rio Doce . . . . . .......... ... 30 " Agostn de 1895 . . ... . .. ..... 19:301ND5 t 
5 Encontros ela Ponte do Brunúnho ..... ~3 )) Setembro de 1895 .. ...... ... [~ :037,~·2~5 
6 Suporte da P. de Barreiros ........ . . 4 " Abril de l~!lfi ... . ........... 1 I 1 :47,. HIJO(] 
7 Ponte d1\ 'l'orre . . ... . . .. ............ 4 >> Ma•·ço de 1800 . .. .. . . ..... . 110: Dü~ s.·,oo 
8 Pontilhão ao bre o riacho "Carrapicho» 14 " Setembro de 1895 . ... . .... .. 3 :Li9fiD1t8 
9 Idem idem ccOuas Pedras" . ......... . 'li " Outubro de IS9,i .......... . , . ü: 1i8'2H<l5ü 

10 Boeiro 11a Estmdn de N az~reth . . ... .. 3 )) " " " .. ... .... .. . 3:t.5Qfl o5'l 
-------

3ü 1: 579H7G3 



CALÇAMÊNTOS 

ui DATA DOS CONTRA'r OS IMPORTANCIA z 
~ 

1 Largo das Cinco Pontes ............. 10 de Maio de 1895 ... . ...... ... . . 138:805S581 
2 Rua de Santa Rita . ....... . . ........ 6 de Junho de 1895 ....... .. . . ... . 20 :422#000 
3 Rua De1ío Farias e Corredor do Bispo. 4 de Julho de 18H~ ........... . . . . 100:133S569 
4 Rua Gervasio Pires .... . ............ 8 de Agosto de 1895 . .. ........ . . 72:258S400 
5 Rua Riachuelo .... .. ... .. . ........ . . 30 de Agosto de 1895 ....... . . ..... 92:441S'200 
6 Praça da Republica ... . ... . ........ . 8 de Outubro de 1895 .. . .. . ...... 166 :4128449 

5ÇIQ: 473$199 



ui z 

OBRAS DIVERSAS 

DA1'A DOS OON'l'll•ITOS 

I R~construcçíío d11 ga!e"i" de eagobo,-
rue. do Nogueira.... ... ... ... .... . 4 de Fevereiro de 18!15 .......... . 

2 N ecroterio ......... . ........ . ....... 28 de F~vereiro de I H!J4 ...... .. . . . 
3 Pavilhão p1U'a identificação, -Casa de 

Detenção ......... . ..... . ......... 18 do M11io de '1895 .............. . 
/1 Cttes da Ponte do Uchóa . ...... ...... lU do Agosto de 18!)5 ............. . 
5 Reparos da 0•1deio. de S. Bento, con-

~trucção do muro do sangradouro c . 
ponte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 13 1 de Outubro de 189.J ..... : .. .. ... 

Glàielhora.meuto da Serrà «Pai João 
Congo "· . ...... .. ................ li de Fevereiro dA 18!J(j ...... .... . 

IMPORTâNCIA 

I ~H55HG88 
31: 6376805 

28:080S309 
!J'l: 9958/IS(J 

23 :89219:J'It, 

7:995SSOO 

t!l7:097S752 
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Todos estes contratos elcvm·l'ío-se n ... ..... . 
2.'27L:356S544. 

Convem h mbrar que. em virtude de re
clama<;ões dos contratantes <faq escolas de 
14:5 14N730, foi org lllisado, por nfío ter s irlo in
cluído no orçameDto o pr~ ço de obras peces;o.
rias , um orp meuto supp!emeDtnr, comprehen
dendo lat•·inas : o que importou o augmento de 
1: 4Q7 S L 88 no preço ele carla escola. 

Tnmbem fez-se Ol\'alllento supplemeDtat• para 
a construcçfío doa edificios desti<ladüs rí cadeia~ , 

r esultando chhi o augmeuto de 26: 1t331% 16 no 
preço ele nove cadeias contratadas, .conforme 
referi U•\ !llensagem de 6 de Março de L 897. 

Houve ainda g•·ande augmento uo preço da 
coustmcção dos !lluros de encosto da pau te das 
B~rreiras em Caxangn, pois os serviços supple
mentGre 3, auto ,·isados durante o governo de meu 
autecessor ,e\evarfío o custo da obra a 51J: 386H456. 

Tentlo sido contrata-la por 12:037H255, houve 
um augrnento ele 38:3t.9H20L I I 

Accre.Jce que, a,>nznr de ter sido ordenada a 
coustru0çfío desBa ponte com o intuito ele evitar 
os estragos causados uo. estraclf\ de rod., gem pelas 
enchente; do Capiberibe, f!\licitaudo a passa 
gem elas aguas, m~ndou-se vir da Europa uma 
poute de ferro que custou 6.500 francos, cujo 
estmdo apoiaV;\-se sobre uma armação ua parte 
iuferior, onde se accumulaví'í.o arvores, e de
trictos vegetaes que importavl'ío grande obsta
enio lÍ plssagem da~ aguas. 
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Ainda. ni\o es~nva collocnda tod~ a armação, 
quando " en;hente de 1307 demonstrou a im
preilbbilidade d:l referida ponte ou ant,::d a ne
ces~idade de snbslitui-la por outra cuja am·ura
ção se fizedse n parte superior das longarinas, 
pois a~ que estavi'lo as~enbacla.s for1ío lll'r'lnca
das pela correnteza. 

Por "~se motivo mandei vir um.> novn. ponte 
com a qu l se de.ipendeu cerca de 7:000S. Ainda 
ni'lo está feito o trabalho ele assentamento. 

Cumpro, fiuallllente, cleoht·ar que o V•\ lot• dos 
contr,•tos pam calç \tnento foi fixado, tendo - se 
unicamente em attenção o espaço a calçai', por 
depender a de•pez.> C•>lll , terros de medição que 
sómenL depois poderia ser feit~ . 

Ainda hoje ni\o está: concluído o calçamento 
da rua d Gerva~io Pires, ulll do3 contratados por 
meu ant3cess<>r ,que aew duvida está convencido 
de que o oorntruiu e paJou, durante sua admi
nistração. 

Ao me;mo tempo que se executavi'lo n~ obras 
contt·atadas, outras muitas se fuziilo por udmi
nistraçiío. 

Nlío sendo suff!Jiente.s, p~ra bzer face á ta
manha de<pez.a, as quantiai ••atadas nn Lei do 
Orç.1mento de accOrdo com a proposta apre;,en-· 
ta da ao Congresso, forii.o por essa razão n bertos 
muitos creditas supplemeuCaNs, não s6 pelo 
Dr. Barbosa Lima, como pelo Congre3so e ainda 
por mim, depois que este encerrou as suas 
sessõea. 
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Na
1

mens<>gem que apresentei com a propo3ta 
de orç<lmento paru o e'mrcicio de 1896 a 1897 , 
escrevi as segLi intea pala.vr!B qLie esc1arece m• 
bem o :>ssumpto: 

«A' verba n. 10- «0bras Publicas••- Pe3soal 
Technico, etc ., na impo:taucía de ~77. 3!15fl5(â ,. 
farão abertos creditas que a elevárão a 
577:395/154·! , qLiantia essa que uiiofoi aiud~ suf
ficíenLe para fazer face tí deapez·•, pelo que vos 
pedi um credito de 138:697S254 . 

Sobrecarregada, como foi, esta verb~ com a. 
despe3a de differente3 obras, t "rnou- se n ecessa
rio augmenta la com o auxilio de creditas sup 
plementares ; mas, parecendo- me conveniente· 
destina-!::1 e~wlusivamente ao pagamento dopes
soal, peço-vos p<lra ella o credito de 280:530S , 
quantia a que &e elevi'ío os vencimentos des
empregados da 3n Dírectoría .. , 

A' verba de n . 12 - " Construcção de edifi
cios para escolas»- ( I 00: OOOH) farão abertos tres 
creditas, na importancia de 60:000/i cada um, e 
dep,mde de vossa deliberação um credito de· 
375:845H788, que solicitei para occorrer ao paga
mento de prestações devidas em razão de 
contratos celebrados para esse fim. Estão
sendo couatruidus 31 escolas contratadas por 
697 :208,~728 ; tendo sfdo expedidos certificados. 
para pagamento na importancia de 251:'253/1038, 
resta pagar M.5 :955S690 . 

Para a const rucç1ío e reparos de oadêas, con
tém o orçam ente actual o credito de l50:000S . 
E' indispensavel eleva-lo a 206:243/1385, pois. 
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qua resta pagar esta quantia aos c .• nl;mbanLes de 
nove cadtiaa que estão sendo consl;ruidM por 
couba do Estado ... 

Ao n. l:J-" C•l<pmento e galeri s de es
goto" -'200:000~ , fo i aber to um creJito de 
80:000S. O calçamenb? das ruas de Gerv a~io 
Pires, Hinchuelo, Praç\ da Republica e largo d'\s 
CiMo Pontas foi contrnt~do por 5~~:3'.96951. 

Tendo 01 contrai; nt~s desse> serviço3 recebido 
carbific.1dos par<l 291:737SG95, a propodbn pede 
25'2:6 1'2H'ZGG . 

C.llcul" a Secrebrh da Iudustria que será 
precilo despead r IO:J:OOOJ com g,,[eria.; de es
goto . 

Par.• construcção de pontes c pontilhõe; des
tinou l\ Lei do 0 .-çamento l ;)O:OOOH , elos qua~a 
ap3nas se clespen<iea l i:75'2HG'!lt . Eutrebautc., 
como fo::üo cont~<lt:ld \S a~ pont •s cll Torre, de 
Barreirc.s, do Rio Doce e d·ls B:m-eiras (em C -
Xllngit), na impo:-tancia de 43 ·;36-iS-iOi'l, fixa " 
propost•• pam esse serviço ft·!:I:Gllli8'H.n 

Bast' e !b:t t eoo~nlc:·i pçio p1ua convencer de que, 
ape1..ar d11~ •erb lB orçameut~ri \S e dos cred i tos 
suppleruenbares bertos por meu autece...ser, não 
foi po53ivel satidf~r no exercício de 95 a 96 os 
compromiBsos por elle contrahidos . 

Ainda IUais , s3 todo.a na obro.s por elle con 
tratada3 t ivaslom sid•) executadas, durante a suo 
o.dmiai.:!Lrnç.'ío, no ultimo exercício fin:mceiro do 
seu Gov~roo, eu não p<ldiria ao Congres-o que, 
uo orçamento p ra o seguinte exercício de 1896 
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-a 1897 , consignasse as verbas constantes da pro
posta para occorrer ao pagamento de o bras em 
execução, pois, se estivessem conclu.idas , só
mente podel'ião ser pagas pela verba-Dividas 
de exe1·ciaios findos. 

O Sr. Barbosa Lima, possuído elo desejo de 
conquistllr glorias, l!lão attendeu de modo algum 
aos creditos constantes do orçamento, á~ verbas 
-consignado.s para construcção de escolas, cadêas 
E\ pontes, e, collocando a sua vontade, o seu ca
pricho acima de tudo, effectuou nos ultimos 
mezes, nos ultimos dian d·> seu detestavel go
verno, os contratos acima mencionados, na im
portaucia total de 2. nl:35685M, deixando as
sim grandes embaraços ao Thesouro, que não 
tinha recurdoS pam tão avulta da despeza. 

Convém lembrai.' que tendo S. Ex., em 30 de 
Dezembro de 1894, augmentado 25 °/0 nos ven
cimentos de t odo o fuucciomilismo do Estado, 
sómeute em Ul95 e nos anuos seguintes veio 
este augmeuto pesar sobre o Thesouro. Foi 
nesse momento que S. Ex . jufgon opportuno 
contrat~r escolas, cadêas e outras obras , certo 
de que lhe caberia exclusivamente a honra, a 
gloria , que aliás nfío invejo, de ter dado grande 
impulso aos melhoramentos de que o Estado ca
recia, fic~ndo para o seu successor as diffi.culcla.
des r esultantes da obrigayão ele pagar aqu elles 
mes\11os melhoramentos que S. Ex. diz - EX

EOU'rEI E PAOO[H I ! 
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O !P'I\'Ide nume~o ri~ contr.1tos ·clebrados 
pelo Dr. Barbo Lim'l para comlii'UCÇ>'io de 
escolas , cadeüH, pontes, c.llÇ 1mento3 e outr s 
obras, c~ncorreu de modo muito sensível para 
nggr<.~v >\l' a situELçlto do 'fhesouro . 

A Lei n . nt orçou a receita e EL despezn. pnr 
o exeroicio de 18:1~ a l !)6 em, .5 'i:CH7 6i~, 

·em difforenç de um real. 
Não tendo o Thesouro dado balanço• regu

lares no~ exercícios auterioras, em consequen
oia de muitos ol'l'os na olas> ifioação da receitt~ 

e despeza, pn•·a o que t.1lvez contribuísse o 
sy51iema arlophdo e seguido pe'o m~u ante
c~~or de mandlll' p.. ... g,•r deapezas por um 
verba dilierente d 1uell por onde devia reali
zar-se o pagamento, ni'ío havit\ base segura pEna 
calcul:w-ss a receita e a despeza nflt]uolln ou 
em qualquer outra qu-.ntia. Escrevuu-se u 
citada Lei .5 :6HS6ii como se poderia ter 
eacripto qualquer oul;ro alg.1rismo, superior · ou 
inferior ; poi> o que á >erdade, é que o orça
mento foi vot·1do sem l aae alguma, quet· quanto 
á receite., quer quaut;o á despeza. 

A receita ( bOgundo consta dos m'lpp"\5 que 
acomp~uhiÚ-.h a :UeuSilgem de 25 de Abril 
de lS!J' ) produ;r.io U.G51 :6365' 3, i;to 6, ma i~ 
1.062:!J!JOH'W!J do que a quantia em que havi(l. 
s ido Ol'Qtlda . 

Não obst·mt;e esse augmeuto verificado na 
rrecad ção dos imposto· , a caix dn r;mda or

dinaria desse exercicio recebeu por empres-
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timo da <.lo exercicio de I S96 a 1897 a qunn
Lia de 53 1 :36SSO!t3 e de outras c~ixas a de 
UO:OOOS, ele1audo-~e por esse me'o a re ~cit:-. 
a l0 . 303 : 004S9~G, ou mais l.714:357S~52 do que 
hAvia sido orçad!l . 

.A.inrla as3im , não foi po>sivel satisfazer t odas 
na obrigações contrdhidas . 

Reunindo-se o Congt·esso, em s~ssão extra
ordinaria, em Novembro de 189G, votou a lei 
n. 206 pela qu~l foi o Governndor autorisado a 
emittir a quantia de 500:0 OS , em apol ices ao 
portador, do typo de 50S c I OOH, juros de 5 % 
ao anno . . . pam consolidação da divida tl;uctuanl · 
te do exercício de 1895 a 1896. 

Forão emittidns as apolices e dadns em pa
gamento aos credorei por dh, iclas do referido 
exercício . 

Como, porém, a emis>ão e os p~gnmentos ti· 
verão lugar n<> vigeuch do orçamento de 18')6 a 
18!)7, figura na r eceita e de3peza deste exer cício • 
0 cre lito de 50'l:OOOS o o plgamento rom elle 
effectuado . 

1\las, sendo cert> que o r eferido credito fc i 
Rpplicad\J exclu>ÍvAmentP. ao pagamento de di
vidas do exercício de 18!)5 a 18!16, p6de-se desde 
já affirmar que a desper.a rleste exercício ele
vou-se a mais de dez mil e oitocent)s contos . 

Alguns credores, e ent t·e cstea a Empreza do 
Gnz, não quizerão receber naque\las apolice> o 
Pagamento a que tiuMo direito. 

O Sr. Dr. Bo.rbooà L'mn a:severou que, no 
rxercioio de 1895 a 18!)3, pagou, segundo as 
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SUAS NOTAS, as contas da mesmo. Empre~a ate 
Janeiro de 189:;, bem como que desta dato. para 
cá as cont!\s do sen-iço de illumino.ção niio têm 
sido pagas, concluindo por perguntar a quanto 
sobe a im portancia re«pecth•a. 

Se S . E~ . tive •se lid' a Mensagem quo dirigi 
tiO Congresso em li de Março do corrente anuo 
(muito anterior ao seu discurso), teria visto que 
AS SUAS !lOTAS não conferem com R escrit turnç.'io 
do Thesootro segundo a qu,,lno exercício de I· 95 
a I UG, o E•tado ficou devendo á Em prez 1 do Gnz 
::lO I, .OS'l S 71 {) ; ficnria sabendo que o debito pos
terior é de 6\J5:2:l81j:i7(i, tendo sido pagas t odas 
as ecntas do semestre de Julho a Dezemhro de 
1, !l , na importaucia de '.?30:0'?!15'.130, além de 
45:(:00~ pagos no mesmo semesLre por coub de 
debito antericr. 

«Este cred ito (diz n Mensagem , referindo-ao 
uo dt~ Empre;;11 do Gnz) provém de contas 
'1Ue têm stdo processadas e escripturaclrls, desde 

• o anuo de l 9tl nté o con·ente, como •e >ê da 
s< guinte demonstrnçã~ fornecid.1 pelo Thesouro: 
Di versos processos de contas es--

Cl iptm··\das em dezembro ue 
1.,\JL.... . .. . .. .. . . ..... .. . l9D:OIJ0 3!10 

Um outro p1oces~o escripturado 
uo me:Jmo anuo. . . . . . . . . . . . 1 lS500 

Cuntru tle lS!J-i e~criptura<ias em 
t.'!J:i . ..... . -. . . . . . • . . . • . . . t ·~:'75S'l10 

Cont:>s <le 18\.)5 eseripturadas em 
lS~li ... ... . .... . .. .. . ...... !J:I OSIOO 

Contas ele l ~9ll e~CI·ipturadas em 
189i.. . .. . . .. .. ... .. . ... . .. . 82:70~/l!l':!O 

1~ .... . .......... . 301 :U ·!Si 1!1 
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Addicionanclo-ae aos 10.303:0!158926, despeza 
paga no exercício de !895 a 1896, o pagamento 
de rlividas desse e:s.ercicio, effechuado I!O se
guinte com os 500:0008 em apolices e mais a 
importancia que se ficou a dever tÍ Companhia 
do Gaz, a dcspezo. elcvu - se a mais de onze mil 
contos. 

Ainda isto não é tudo : os 500:0008 em 
apolices fori'ío insufficientes para a consoli
dayi'í ' das dividas do exercício de 1895 a 189() , 
Muitas forfío immediatamente escripturadas 
e deixarão de ser pagas por ter~se esgotado o 
credito ; outras s6mente depois farão escriptura
das e outras independem, para o pagamento, de 
escripturaçi'ío, como acontece com a de juros de 
apolices . O Banco da R9publica deixou de rece
ber lOO:OOOS, importancia dos juros das apol i
ces de 5 %, transferidas r:elo Banco Emissor,ven· 
cidas no semestre de J aneiro a Junho de 1 8~f),os 

quaes s6mente no seguinte exercício farão pagos. 
Cumpre lembrar que n·os balunçes do The

souJ·o considera-se clespeza ele um exercício 
aquella que é satisfeita, que é effectivamente 
paga durante o exercício ; a que se escriptura 
para ser paga pela verba exercícios findos, é le· 
vada tí despeza do exercício que effectua o pa
gamento. 

Por esse modo o balanço de um exercício de
monstra apenas a despeza paga; por elle, porém , 
não se p6de saber a quanto elevou-se a clespeza 
auLorisA.da ou decretada durante o mesmo exer
cício, pois a que não é efféctivamente paga,mas 



escriptum<la par!\ Het· sati~ft:ita pela verba ex.er
cicios findo~ elo seguinte orçamento, não é in
cluída no balango. 

C::mseguintemente é diflicil, .euno impo-sivel, 
determinar hoje com ex.a.:tidão a sornm. t\ que 
subi o a despez' do ex.ercicio de l !I~ a 18!)(; , 

Mas, p>~rfl demonstm r que o gra.nde numero 
de obras, ex.ecutadas por contrato e por admi
nistrag."io naquell" e:s:erc:cio, contrilmio eflicaz.
mente paro. a má situagão financeira do The
souro, b~st!\ lembrar o emprestimo de 
.'>:!1 :3688043 contrllhido com a cuixa da renda 
ordinaria do exercício ele I R9(l a l8\J7. 

Esse emprestimo ;·eio difliculLar o p:\gamento 
da despez do me;mo e:s:enicio, ou antes, veio 
augmenta-lo coneidet'aYelmente, uma vez que a 
quantia emprestadu é escripturada como cle>peza 
delle. 

No priwei.ro exercício financeiro de minha 
administrac;ão, portanto, tive de aut<lrisar o 
empre3Limo de 53!:368S ao ant.erior, :•lém de 
despend<>r sommas avultadas com o paga
mento de obras contrato.das por ID l'U anteJes>or , 
muitas das quaea aind!l ní'í.e estí'í.o ncab\daa. 

A receita e a despev.a do exercicio de 189ti a 
1897 foriio orçadas em 10 .055:73!JS456 . 

Por mais que me esforc;.\sse para con&eguir do 
Thesouro informações precii!"s qne me habi-
1 itassem !I calcular a reoeit!l e li despez!l para 
esse exerci.cio, apenas obtive algumas, incom
pletas e insuflicientes para fundamentar qualquer 
calculo. 
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I sto mesmo, com toda a franque~a declarei 
no Congresso ua Mensa.gem que acornp:1nhou a 
proposta do orçamento . 

No segundo semestre do exercício, pa .. a o c
correr ao pagamento dos juros de apolices, con
trahi cem o Banco de Pernambuco um empres
timo de 4.C O:OOOSOOO, em conta correnbe, juro 
de 8 %· 

Apezar desge emprestimo, no trimestre ad
dicional foi preciso, para effectuar o pagamento 
de contas desse exercício, coutrahir o empres
timo de 228 :24 9S852 com a Caixa de Depositas 
e o de 70 1 :018H087 com a Caixa de Renda or
dinaria do exercício de 1897 a !898, que além 
dessll quantia teve de pagar o empi·estimo feito 
pelo Banco e os juros , sommauclo tudo 
I. t 10: 6 ! 3 ~ 997. 

Esta quantia emprag-~ da pelo exercício de 1897 
a 1898 no pagamento de despezas do exercício 
auteri0r , inJl.uio por su~ vez para difficu\t~r a 
solução elas cle.> pezas orJinarias do mesmo exer
cício que alsim t evJ necessidade de contr,\hir 
um empre:>timo de 400:00011 coro o Banco d e 
Pernarobuce, além de outro na importaucia de 
I.02a: G I 4S74~ coro as seguintes caixas : Monte 
Pio 30:000.'1 , Depositos l5:000S e Renda ordina· 
t·ia do corrente exercício 98í:614S744. 

Na ·J\IIens,tgero que dirigi ao Congresso em 6 
de Março do cot-reute anue, tratando das finan
Ç~s do Estado, escrevi o seguinte : 

" A receita orçada na proposta de orco.roento 
que vos npresentei para o exercício de !897 a 
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1898, ua importancia de 8 .051: 30581 81, produ
zia 8 . 06~J:476S74 l , quantia. e3sa que elevou-se~ 
9.498:791/l485 com o empre3timo de 400:000S 
contrahido com o Banco de P ernambuco e com 
a importancia de 1.029:61411744 passada, por
movimento de fundos, das seguintes ca iKas 
-Monte Pio 30:0008, Depositas, 15: 0008 e· 
R enda Ordinari:1 de 1898 a 189!!, 984:6H.H744 . 

.à de3peza foi de 8 .365:1908792, que por sua 
vez elevou-se a 9 .498:794ff4 5 por ter sido p.>go 
ao Banco de Pernambuco o principal e juros do 
emprestimo por elle feiuo , na importancia de 
40\J:595S9111, por ter sido emprestada ao exerci
cio anteri()r a quantia de 70l:0l'S087, por diffe
renças nas contas de Collectorias na importancia 
de 22:78ti/l696, e finalmente por ter a caixa do 
mesmo exercício effectuado a despeza de 
200HUOO que devia ser feita pela cai:m de Monte 
Pio, o que sómente verific<lu-se depois de en
cerrada3 11s contas, motivo por que durante o 
exercício deuon de ser indemnizada aquella 
CBixa . 

Na Mensagem que vos apre3entei em 6 de 
Março, fal!ando do emprestimo de 70l :1148H087 
feito ao exercício anterior pela c~ixa da Renda 
Ordinaria do de 1897 a 189 , ponderei que este3 
adiantamento3 feitos pelo exercício que comeya 
ao que finda, para evitar que muitas 
dividas deixem de ser pagas no anuo financeiro , 
vinhlío de longa data e aocrescentei que o des
falque produzido na renda do exercício imp()s
s ibill tava o Thesouro de occorrer com pontu<ili-
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dade 110 pagamento dos vencimentos dos empre
gados pub!icos o qual estava, então, sendo feito 
com um atrazo de dous mezea. 

Ainda hoje tem inteira applicagão o que a 
respeito voB disse naquelh Mensagem, por
quanto Lendo a 0aixa do exercício corrente em
prestado Q84:1iU8744 ao exercício finde, o pa
gamento de venciroen~os dos funccionarios do 
Est~:~do está sendo feito com e atrazo de um · e 
dous mezes, pois ainda não foi pago o mez de 
Janeiro senão áquelles que pela tabella devem 
receber nos priroúros dias de cada mez. 

Entretanto, é incontestavelmente menos em
baraçosa a situc~ção financeira , corno passo a de
monstrar, dando-vos no ticia ela r eceita e 
clespeza do primeiro seroe3tre do corrente ex
et·cicio . 

A receitll produzia 3. G54: I ·~SS807 e a despelila 
foi de 3.594:9938691, incluindo nesta ultima o 
emprestimo de !-J8!1 :514H7H fei to ao exercício 
de 1897 a l ~!JS, e 285:907S8~0 pagos ao Banco 
de Pernambuco, por conta do eroprestimo de 
400:0008 contral.tido em 18 de Julho do anuo 
proximo passt~do, pa"B occorrer no pagamento 
de juros de apolices, vencidos no segundo se
mestre daquelle exercício . 

Es3c empt1estimo está hoje integralmente pago, 
tendo- se despendido para esse fim e. quantia de 
413:54 tSi80. 

A clespeza. com o serviço da il\uminagão da 
Capital, no semestre ele Julho a Dezembro, na 
importancia ele 230:0?98~30 , foi regularmente· 
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paga á Bropreza, que no nferido semestre 
recebeu ainda 4.5:000S por conta do seu c•:eclito . 

Os serviços feitos em virtude de contratos 
celebrados pela Secretaria da Jndu;~tria , no 
ultimo e no corrente exercício, t em sido pagos 
aos respectivos cJutmtantes. 

Para esse resultado concorrêrão poderosa
mente a reducção do despeza realizada na Lei 
do Orçamento para o corrente exercício e a fis
ca lisaçiío na arrecadação dos impost os. 

Devo informar- vos que 1> dividt> escripturadn, 
de exercícios findos, que em 6 de Março do 
anuo passado em ele 1.755: l63H8 10, eleva- se 
hoje a 2 . [~8 : 145893 1, notando-se assim uro-. diffe
rença p·•ra mais na importa:1cia de 3 2:!1 2S l21, 
apezar ele já ter-se despendido pel~ verba-Exer
cício findos - do orçamento em vigor a quantia 
de ;,;3 :?04.SG!J7. 

Acredito que, antes ele ' 'otarde; o orçamento 
pam o futuro exercício, o debito de que se trata 
será ainda amortizado, de modo que bastará 
consignardes verba igual á elo correntC' que não 
poderá desp2nder a quantia votadll. 

Na Mensagem a que por vezes me t enho refe
rido, declarú que niíc> precisava discutir as 
causas que determinárão a situação financeira do 
Est::do, bam como que era incontestavel que a 
falta. de pagamento, por parte dos concessio- ' 
narios de Usinas, doa juros das apolice3 emitti
das em seu favor, havia concorrido pod< rosa
mente para as di.fficuldades com que lutava o 
Thesouro, que até hoje tem despendido com os 
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meamos juroo a quantia 
elevando-se o debito dos 
narios, add icioua•1os os 
~.4 1 U:970H355 . 

de 1.85'!:Gl'l,9897, 
mesmas concessio

juroa ela m6ra, a 

Se o Thesouro pudes;e receber r:-romptnmeute 
essa i m portancia, teria ns recursos de que 
carece para pagar 11 divida fluctunnte . Não 
é possível, porém, liquidar esta cunta sem 
grande demora e mesmo sem grt\udc prejuízo. 
Ainda este anuo, não obstante o preço remu
nerador do assucar, EÓmente os coucessionarios 
de tres Usinas pagárão os juros vencidos no 
ultimo semestre . 

Não é, po's , prudente, sed a mesmo muito 
arriscado, empenhar o E;tado em novo~ com
promissos ou emprehender desde já alguns dos 
melhoramentos de que el\e carece. 

Pelo que vos expuz co capitulo referente aos 
edificios para escolas e cadeias, contratados por 
meu antecessor, vereh que ainda não estão todos 
concluidos, subaistindo, portanto, a obdgação 
de realizar pagamentos á proporção que forem 
sendo executadas as obras. 

Ainja não está: paga !\ ponte da Torre, nem 
tão pouco a que se mandou vit· ch Europa para 
ns>entar sobre o r in Una, em Barreiros, ser viço 
que tem sido adiado p.wa evitar o augmento de 
responsabilidade para o 'l'hesom·9. 

Sei que para solver eatas difficuldndes lem
bra-se ordinariamente o recu1;so a emprestimos ; 
mas, em que condições poderia o 'l'hesour o 
coutrahi -los 1 
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Em 1896 as apo!ices do Estndo, elo valor de 
1:000U, estavão Rendo vendidas a 600U e 650S, 
cotação que feli?.mente não tardou em melhorar 
pelo facto de ter eu declarado, ao assumir a. 
administmção, que não faría novos emprestimos, 
obtendo actualmente aquelles títulos o preço de 
8258000. 

Entret~nto, se ele novo forem el!es emíttidos. 
por emprestimos ou, o que coJJsiclero ainda erro 
mais grave,para occorrer a despe~as que sómente 
devem ser feitas pela renda ordinaria, a sua. 
depreciação immecliatamente se fará senLir . 

Penso que antes ele contrahir novos compro
rnisso3, eleve o Estado liquidar os que presen
temente pesão sobre as sua& finanças ele modo 
muito ~enáivel, acarretando para a administra· 
ção serios e constantes embaraços . 

A aggravação de uma ou outra taxa de im· 
postos pouco poderá produzir, e, nas circum
stancias actuaes, onerado como se acha o con· 
tribuinte, é difficil, senão irnpos~ivel , exigir
deU e maiot· sacrific io . 

Cumpre, pois, adiando para melhores tempos 
os serviços que não são urgentes, reduzir a c1 es
pe?.a ao que fOr absolutamente inclispensavel. 

Posso assegurar-vos que tem sido esta a norma. 
de proceclet· por mim adoptaàa desde que as
sumi a administração elo Estado, e e,ptou con· 
vencido de que sÓmente assim conseguiremos 
melhorar as condições de suas finanças na phe.se
difficil em q~& se a chão.» 
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VII 

A transcripção do que escrevi na Mensagem 
de 6 de Março prova sdficientemente quanto 
afastou- se da verda.de o Dr. Barbosa Lima, nas 
accusações que sem fu11dame.uto algum dirigia 
á minh~ administração. 

Enketanto, pf!SSO a apreciar os argumentos 
invocados com o fim de couve!1cer que a divida 
fluctuaute do Estado, a que S. Ex . clenomina
DEFICIT- ,resulta sómeute ela leviandade, da im
prudencia com que celebrarão se contrato~ para 
execução de obr11s no valor ele 2 .?.71 ::{56H544, e 
da falta de pagamento dos juro~, por po.rte da
quelles a quem for1io concedidas apolices para 
fundação de usinas. 

"E' de facil demonstraçfí" , div. o Dr. Bar
bosa Lima, que dentro do meu orçamento (o ele 
!:l5 a 91 ), sem gr11va!-o, nem remoclelat· taxas 
e tributos, tinha meio ele fu.zer face com esta 
importancia ao deficit premeditadamente attri
buido a difficuldades oriundas de usinas, como 
se conc, diclas todas houvessem sido em miuha 
administração em Goodições prejudiciaes para o 
o Estado , • 

No iutuito de demonstrar semelh~mte propo
sição, S. Ex. compara algumas verbas de des
peza do orçamento de 95 a 96 e do de 1899 a 
i900, pnra concluir que tP.ndo sido reduzida a 
claspeza ele algL1mas verbas, realizando- se uma 
economia de l.J ?..j:QOOH, e t endo sido augmen 
taclas outr&s com l :OSO:OOOS, se oito . se fize<oe 
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esae augmtmtD e se mantiv.,sse a climinuiçfío, 
haveria uma margem de 2.'!05: 0DOa, com que 
se teria feito fa~e i\OS compromisso o do E >tado. 

Ant: s de tudo, eu poderia aosegurar, sem re · 
ceio ele conte3tação, que nenhuma responsabili
dade me cabe pelo orçamento' votrado para o 
exerci cio corrente, pois que, tendo · el e deixar, 
com 1 effe~tivamente deixei, o exercício do cargo 
de Governador, ab3tive-me completamente de 
collaborar na sua confecção . 

S . Ex . devia te: eocolhido parn term " de 
comparação o orçamento do exercício findo, 
ou qualquer dos dons anterio:·es, votado3 du
rante o meu go!'erno . 

Ma.s, aceitando, por amor á discussão, o orça
meot ) de 189U a lüOO, p~sso a demonstrar a 
improcedencia do seu argumento, que <Jousiste 
na afl'u·mação de que mnnteudo- ae a r eelucção 
feita nas differautes verbas ele despeza, sem au 
gmeutar as que foriío elev>~das a quanti~ s supe
riores á'! consignadas no o"çamento de 95, serião 
facilmentJ solvidos os compromissos elo E•taelo . 

Para que semelb.aute argu ~nentação pudesse 
ser considerada procedente, era p1·eciso que o 
Dr. Bon·bo~:o. Lima provas01e que e.q verbas do 
seu o• çamento, de ü5 a 96 , erão suflicieute.l para 
occorrer á despezu e que somente por osten
tação farão elevadaJ pelo3 cr.Jdito:J supplemeu
tares abertos . 

Jtí referi que es3e orçamento foi votado aem 
elementos iudispcu:mveis, sem estudo das fontes 
de receita e despez~, sendo iusufficientes as 
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<JUantitiS uelle consignadas, até meJmo para o 
pag<1.mento do peogo.ol. Dahi a neces:;idade de 
cre litos supplementares, que excederão a mais 
de dous mil contos de réis . 

No orçamento de 96 a 97 farão augumeut~daS 
muitas verbas, porque as do anterior não cor
respoudião :i despeza a que se cleatimírão. 

S. Ex. que, por meio ele creditas, decretou 
sempre um orçamento supplementar, desejaria, 
para evita r solução de continuida·le na adminis
tração do Estado, que o seu successor conti
nuasse a ter no orçamento verbas insufficientes 
para o ser viço e recorresse ao remedio dos ore
ditos de que tanto usou e abll3ou o seu ante
cessor que, além de um credito de fl0G :879S65l 
pcwa a clefesa das instituições ·republicanas (des
peza. fedem!), a brio em·~ de Janeiro de 189~ 
um credito ch 3.000:000S , segundo consta de 
sua Mensagem de 23 de Março de 1895 , para 
despender só mente 896:4~5888':> . 

Pensando ele modo muito differeute, procurei, 
quanto pude, evitar a necessidade de creditas 
supplem entare>; acredüo que, €:>:c!uido3 os relati
VOH ao pagamento de juros de apolices, todos os 
que farão abertos durante os tres aonos do meu 
Gover110 não excedem :> mil contos, mesmo in
clniuclo o tle 211 :41GS825, aberto em 2 ele Junho 
de lS!JG para fazer face ao pagamento dos venci
mentos dos em pregados da Receb :o cloria, da 
Alfandega e do Juizo . 

Menciono especialmente esse credito para tor. 
na r patente que nem mesmo as verbas re!ativ:..s 
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.ao pagnmento · dos funccionarioa publicas forão 
dotadas no orçamento de 1895 com a sowma 
precisa, sendo por esse motivo indispensavel 
abrir- se aquelle credito, na import,ncia da 

21U.16U825 . 
Entre as verbas augmentadas no orçamento 

de lt;99, comparado com o ele 1895, encontra-se 
a de 60:C00H, destinada !\ alimentação dos p1·esos 
pobres, que foi elevada a 120:00UUOOO. 

Pensa o Sr. Barboza Lima que é clemecessario , 
que se podia evitar o augmPnto, mantendo-se a 
mesma verba que se encontra uo orçamento de 
1895, isto é, 60:0008000. 

A respeito desta despeza, eu disse na Men
eagem de 25 de Maio de 18:.16, justific.mdo a 
alteração que fiv. na proposta do orçamento : 
ccA verba ele n. 3\J eleve ser augme::~tada ; para 
.alimentos e curativos dos presos pobres fixa ella 
a quantia de GO:OOOH, quando em todos os 
exercícios anteriores esta despeza excedeu sem
pre a IOO:OOOSOOO. 

Tendo sido tão mal dotada a referic.la verba, o 
meu antecessor foi obrigado a abrir creclitos 
supplementares n!\ importanda total de 80:0008, 
e, em 9 de Maio, vos soliciLci ainda um outro 
credito da "O:OOOSOOO . 

A propos ta pede 120:0008, o duplo d'\ quantia 
votada, porém menos do que a quanti• despen
dida.» 

Inteinup.ente esquecido de que teve necessidade 
de abrir duus crecl itos, no. va!or ele llO:OOOH, tt 
verba em ques tão, o Dr. Darboza Lima diz que 
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podia conservar-se sem alt~ração a quantia de 
60:0UllS, votada no seu orçamento. 

Mas, illude-se completamente, uma vez que só 
o fornecimento da Casa de Detenção custou sem
pre mais de cem contos. 

Hoje, em consequencia da grande elevação do 
preço de todos os generos alimentícios, podia-se 
augmentar a verba de l20:000S, condiguade. em 
todos os orçamentos posteriores ao de 1895 ; re
duzi-la, porém, nunca; não seria regular, não 
seria possível faze-lo sem que se premeditasse 
abrir creditas supplementares, organisar um 
-orçamento simplestnente para ser visto, e não 
para ser executado . 

Accresce que outr' ora os Municípios fornecião 
alimentos ~>os presos pobres que se e.cbavão re
colhidos ás respectivas cadeias. Hoje não ~a

zem essa despeza, allegaudo ausencia de verba 
nos seus orçamentos e até falta de recursos. 

Nestas c;_rcumstancias, o que fazer ! Deixar 
morrerem á fome individuas presos e por esse 
motivo privados de adqnil'ir o neoessario para a 
prol'ria subsisteucia 1 Não seria humano seme
lhante procedimento. 

Pensa tambom o Dr .Barboz!'I'Lima que a verba 
de IIO:OOON,. desLiuada ao Instituto Benjamin 
Constant, não dever,ia ter sido elevada a 
13:-i:000/1000. 

Não tem razão. Quando votou-se o orçamento 
de. 1895 a 1896 O· Estado ainda niío tinha o Insti· 
tuto :Benjamin Coustant, mas o antigo Gymna
sio, cujo· pessoal. era muito menor,, sendo a 
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quantia de 110:000$ superior á de que carecia o 
Thesouro para efiectuar o respectivo p •gamento. 

Heformado o estabelecimento por Decreto do 
Dr. Barboza Lima, datado de 15 de Julho de 1895; 
pasi:iou e!le a denornimu··se Instituto Benjamin 
Constunt e a t er muito maior numero de cadeiras 
que o prop1·io Gymnasio Nacional, ao qual foi 
equip.u·ado. A reforma importou um augmento 
de 47:700p na despeza com o pessoal. Não era 
possível deixar de alterar ou restabelecer a 
•erba de 110:000$ fixada antigamente, em- 1895, 
pois nos seguintes orçamentos foi ella elevada a 
quantia necessaria pai·a o servi<;o, isto é, a 
l4.0:ll13S333 no do exercício de 1896 a 18\J7 e a 
141:1508833 no de 1897 a 189 • 

Tendo supprimido as aulas nocturnas do Curso 
Cemmercial, reduzi a clespeza a 129 :0508333 . 

No o1·çamento de 1899 a verba foi elevada a 
138:8138333, sem duvida para occorrer ao pa
gamento de um professor adclido que e3teve 
exercendo o cargo de reitor da Colonia Frei 
Caneca e ao de gratificações de antiguidade de
vidas aos profegsores. 

Ainda assim a de>peza é menor do que a que 
resultava da. reforma de 15 de Julho. 

LembrandJ a couveniencia de manter a verba 
do orçamento de 1895,é possível que o Dr. Bar
boza Lima pretendesse que fosse considerada 
sem effelto a B)la reforma, que fossem annulla
dos os títulos com que forão providos vitalicia
mente os professeres ; mas, si tal acontecesse, o 
sr. Co~lho Ciutra diria que eu proaurav,t e-m-
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p,al.lidecer o brilho da arlhninistmção do m~u 
latweado 111ntecessor e este invocaria mais uma 
vez a SOLUÇÃO DE CON1'lNU!DADE pa:·a explicar a 
crise financeira do E~tado. 

Eutende ainda o Sr. Dr. Ba1·bov.a Lima que 
podia ser mant da a verba de 59:739,9 para pa 
gamento do3 vencimentos do3 profeasore l e em
pregados da E.;cola Normal, elevada no orça
mento em vigor a 76:7503000. 

Durante minha admiuistragão não augmeut~i 

o numero de professores e empregt~dos de es
cola. Outrotanto não póde rliv.er S. Ex., que 
creou lugares de professor e outros empregos, o 
que motivou o pedido que fiz ao Con,.;resso em 
25 de Maio de 1896, r:o sentido de elevar a 
verba ·a 79:3 108, iínportancia elo augmento de 
despeza resultante das nomeaçõ~s feitas por 
S. Ex . 

Não devo omittir que considerei sem effeito a 
- jubilação do professor da Escola, o Dr. Ma

noel Enedino do Rego Valença, por ter sido 
arbitrarbmente decretadfl, sem requerimento e 
sem que estivesse verificada a invalidez do 
mesmo profeosor, a quem mandei addir ao eata
beleoi me. to. 

Pouco tempo depois falleceu o professor Ma
noel Joaquim da Silveira e eu designei para 
substitui-lo o Dr. Valença . 

O augmento de despeza resultante do meu 
acto foi pouco duradouro : o 'fhesouro tem me
nos um iriValido e assim 1 afinal, auferio v ao ta-· 
gen_s pois que se o Dr, Valenga continuasse jubi-
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l'ado, perceberia os vencimrntos da jubilaçã<o· e 
outro estaria percebendo os de lente effectivo, 
em substituição cTo Dr. Silveíra. 

Sendo certa. a despezn que se faz· com o pes
soal, pois a lei' fixa os seus ordenados e grati
ficações, com que fundamento aflirma o Sr. Bar
boza Lima que se p6de conservar a verba de 
um orçameueo, como o de 1895, antel'ior ao. au:
gmento da despeza pam elle decretada !' ..• 

A despeza, no valor de. 12:7208, com o Thea
tno de Simta Jsab~l, poderia, no conceito de 
S·. Ex. , ser evitada, pois della não cogitou o seu 
orc;amento . 

Se subsistisse a doação feita pelo Dr. Bflrboza 
li.ima ao Município, a r.lespeza poderia ser evi
tada ; mas, fendo eu reivindicado aquelle pro
prio estadoal, é indispensavel pagar ao pe3soal 
nelle empregado . 

.k verba « illuminação da cida·de do Recife " 
(il00:000fl no exercício d'e 1895 n 1896) foi ele'
'llada no corrente exercício Bl 8q6:(!)0CJU, igual 
quantia ál que se consign:ira no orçamento an
terior. 

E' facil, porém, explicar· o augmento , e• o• pra· 
prio Sr. Barboza Lima dó: no seu discurso a ex'
pli:cação; quando disse, referindo- se á despeza 
com o sevv·iço de illuminação : é! paga em ouro e 
conseguintemente a ver.ba.- Differença de cambio 
- contnbue muito parQ;, ebeva--lil . 

<Jom. O· cambio de · 8 não· se• despen:de 
8(16:00011 ;. mas eom o cambio. de.· 5, a quanto 
nãb · se elev.a: essa despeza 'I• Demais', a consigna'-
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gã~ da verba não impoda a. despeza. Verdade 
é que S. Ex , sustenta com fmnqneza que é licito 
ao Governo aproveitar qualquer verba para em
prega-li\ em serviços differentes, ainda mesmo 
que delles não tenha cogitado o orçamento. Pre
valencendo esta doutrina, é grande o perigo de 
conceder a qualquer verba do orçamento quantia 
superior li estrictamente neceasaria. . 

VIII 

Lembrou lambem o Dr. Barbosa Lima, 
como remedio e:ffica.z par<l solver as clifficulda
des da situaç1ío, o cons9rvar- se em 400:0008 
a V.Jrba "classes inactivas,, elevada no corrente 
exercício pam M!~:OGU,~OOO . 

Isto se poderia fazer, se a clespeza não fosse 
hoje EUperior á de l li95 . Quem concorreu para o 
augmento da deapeza com aposentados e jubi
lados 1 (~uauto a mim, posso asseverar que só 
concedi aposen tadorias ou jubilações a pedido 
do funccionario, e depois de verificada a sua in
validez por Junta medi c". Outro tanto não po
derii asseverar S. Ex , que passou p· ra a classe 
dos in validos muiLo3 fuucciouarioa que poderiõ:o 
ainda bo;e prestar relevantes serviços . 

.Alguns forão Rposeutados contra u vontade, 
sem que o pedissem ou requeressem; a outros 
forão concedidas vantagens especiaes p~ra recom
pensar o servigo prestado com o pedido. No 
in~uito de collocar um seu paren~e no funccio-
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nalismo do Estado, o Dr. Barbosa Lima apo
sentou a um empregado, concedendo-lhe venci 
mentos superiores aos que percebia , quando ex
ercia o cargo . 

Quem foi que aposentou ou antes reformou _ 
no posto ele Commandante do Corpo de Policia 
o Coronel Ottoni ! Com que vencitneutos fo i elle 
reformado ! Qu·.I a lei ou regulamento de accôr
do com o qual lhe foi concedida semelhante 
graça 1 E ti tava verific :da a sua in l'r. lidez 1 

A quantos Desembargadores Inundou o Dr . 
Barbosa Lima offerecer aposentadoria! S . Ex . 
não resp0uclerd: a estas perguntas. 

DuL"ante o meu Govarno, apeu3s uma apo
sentadoria foi ceusuracla pela o pposição ; refiro
me á que concedi ao Dr. Arminio Coriolanc 
Tavflres dos Santos , ele accôrdo com a Lei 
n . Hl5, depois d e verificada a invalidez . 

Era publico e notaria que o ap~sentado soffria 
ele uma leslí.o cardiaea que pouco tempo lhe per
mittiria viver, como effcctivamente aconteceu . 

Cont estou-se o seu direito á aposentadoria e 
estou longe de affirmar que não houvessem para 
isso poderosos ar gumentos . Desde que, porém, 
urna lei especial e.utorisou, estabelecPndo as 
concr ções < m que deveria ser concedida, claro 
eslá que tratava-se de um caso excepcional, 
de um verdadeiro f .. vor que o Poder Legislativo, 
para isso competente , entendeu dever fazer 
áqu~lle fuuccionario . 

Dir>se-ha que me assist ia o direito de vetar 
a resolução do Congresso ; mas,, tendo- se dado 
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alguns anuas antes, em conseqneucia de uma 
discussão que mantivemos n~ imprensa sobre 
aijsumptos foren~es, o rompimento de nossns 
relações , •bstive- me de usar claquelle direito, 
para que de modo algum se attribui•se o meu 
acto a sentimentos pessoaes e menos dignos . 

Sem apurar responsabilidade3 pela despeza 
que actualmeute realiza o E~tado com o paga
mento de aposentados, jubilados e reformados, 
perguntarei simples::neute : se era justo era
Z0avel manter a verba de 4-00:000S, quando é 
iuquestionavel que a despeza sobe á 480:00080001 

A. verb.> «Empregados da Casll de Detenção», 
elevada de 51 :G05fl a 72 :3459 , tsmbem podia, 
na opinião do Sr. B>rbosa Lima, dispensar o 
augmeuto . 

Entretanto, se attender- se a que o Estado 
paga hoje o honorario do medico do estabele
cimento, que antes era pago pela. Municipali
dade, bem como a que foi concedido pequeno 
augmento nos vencimentos dos gu u·dn.s, ainda 
agera muito mal remunerados, ver- se-ha que 
o accre3cimo é perfeitamente just ificavel, é 
mesmo indispeos>wel. 

Quanto á verba << Veucimento3 dcs Juizes de 
Direito ", que era de 378 :OOOS no orçamento de 
1895 e foi elevada a 303: :50H, só uma explicação 
enconlT"o para semelhante facto e vem a ser 
eotarem vagos naquella época diversos muni
cipios. 

Com effeito, se ao ser votado o or~ameuto de 
18!!5 existia o mesmo numero de municipios que 
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existem a.ctualmeoete e maia um, o cle Muribeca, 
ultimamente supprimido; se os vencirnentos dos 
respectivos Juizes de Direito tuantêm-se os 
tnesroos, sem acJre;,c.imJ de um real; c ae a 
verba de 393: OOOH é ex,,ct>'mend a que se ne
c_essita para occorrer ao pagamento desses ma
gistrados, é forçoso convir em que a verba con
signada no orçamento elo St·. Barbosa Lima era 
iosufficiente, o que não se conheceu, porque 
S . Ex., com grave prejuízo para os interesoes ela 
justiça, deixou de nomear Juizes de Direito para 
nquelles municípios, consentindo que as suas 
funcçõeo fossem desempenhadas pelos Juizes cie 
districto,a quem apenas se pagava a gra.tifi aç.ão, 
isto é, a terça parte dos vencimentos dos Juizes 
de Direito . 

Não tem razão o Sr. Dr. Barbosa Lima no que 
disse a respeito ela verba ele 189:000S, destinada 
ao pagamento ele veucimentos dos Juizes Muni
cipaes, que não figurava no seu orçamento. Es
tes Juizes, S . Ex. deve saber, forão m·eados em 
virtude da reforma constitucional, e esta, S . Ex. 
ta.m bem não o deve ignorar, inclepende absoluta
mente de sancção ou de qualquer outr,\ inter
ferencia elo Podel" Executivo ; decl"etada ella, a 
este apenas incumbe executa-Ia. 
Peu~ando, porém, de modo di:fferente elo seu . 

illustrado tio que descobria na creaç.ão doo Juizes 
Muoicipaes um regresso ao systema do arrocho, 
da Lei de 3 de Dezembro ele 18H, como se ar
rocharlos vivessem todoa os Estados que desde 
sua organis~ção o aclopbí .. ão, limitou -se o Sr. 
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Barbosa Lima a dizer que COlHi lemva inop por-· 
tuna a crea.çfio daquelles Juizes, vis~o o a.u
gmento de clespeza da.bi r e mlta.nte . 

Não ba. duvida alguma que a instituição acar
retou um accrei!cimo de despem na imporbuncia.. 
de l89:000S; mas, por outro lado, forão tão 
g1·andei! as vantagens que tlima.nál'ão p •ra a. re
gular distribuição da justiça, que não duvido 
a.ffirma.r que estas compensõ.o pedeitamente 
a.quelle aacrificio, principalmente se attendermos 
a. que tantos outros se fizerõ.o inutiltnente. 

Permittir que as altas fuucções dos Juir.e; de 
Direito C.:Jntinu·\ssem a ser de ; -~rupenhad:J.s pelos. 
Juizes de district'J, eleito< pelos Con'lelhos Mn
nicipaes, e em suu grande maioria iucompe
t~utes e pC~rtida.rio> (pois que erão ordinaria
mente escolhidos denLre os que melhor podes
sem servir ao; interess9s da política local), ers. 
realmente um crime que quanto antes convinha 
fazer desapparecer; e o meio mtlis S~JUI'O e 
adequado para isso era inquer;tionavelmeute a 

, et·eação dos Juizes iVrunicipa~s . 

Sendo estes cargos confiados a Bachareis em 
direito que pretendem dedicar-se á ca.rr : ir~ da 
magistratura, comprehende-se bem que serão 
de sem penha elos com tanLo mais correcção e cri-
terio quanto disto depende o aproveit~mento 
dtlquelles para os cargos de Juizes de Direito . 

Não t~nha duvida o S l' . Barbosa. Lima ; a. 
c reação dos Juizes Municipaes era uma nece3si
dade t.'(o palpitante e in~diaval que só um espi 
rito obcecado poderia. contest~-lfl . 
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O augmento de 24:0008, na_ verba destinada 
ao pagamento dos vencimento3 elos membros do 
Superior Tribunal, tambem devia ser evitacl0 
na opinião do Sr. Barbosa Lima, mantendo-se 
a verba d e DG;OOOH, con5igoada no seu orça
mento. 

Ainda desta. vez niio tem razão S. Es: . , peis 
t endo sido. augme11tado pela Reforma. Uonsj;itu
ciona\ o numero de ,T uizes, não podia deixar de 
ser alterada a verba destinada. outr'ora para o 
pagc.meuto de seus vencimentos, n uão ser que 
estes houvessem soffrido qualquer diminuição. 

Deixei propositalmente para tr11tar em ultimo 
lugar <lo a.ugmento feito nas verbas " Senaio, 
Garnara e Secretaria do .'enado » que, confron
tadas com as do orçamento de 18!J5 , apresentão 
uma clifferença para. mais na importa.ncia de 
59.: í008000. 

Esta differe])()a provém de t er sido elevt\ clo 
o subsidio dos Deputados e Senadores, de vinte 
a trinta. mil réis por dia de sessão, e de ter sido 
a.ugmentacla a despeza com o pessoal da. Seet·e
taria elo Senado 

I 

Não posso ser responsa.vel pelo acto elo Se-
nado, augm enbancl•> o pesso>l l de sua. Secretaria 
e os respecti<os vencimentos. Todo3 os meus 
amigos polibicos, Deput?. dos e Senadores, estou 
certo, darão testemunho ele que sempre me con
trarieu muito o augmentp de despeza , mesmo 
tratando-se de em pregados da Secretaria de 
qualquer das Cu maras. 
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As deliberações ueste 8entido uão dependem 
de approvação ou cousen~imeuto do Ooveruo ; 
mas, nem por isto deixei ele manife3tar-me con
tra o augmento ele pessoal , contra a tnelhora ele 
vencimentos. Esta é a verdade. 

Quanto ao augmeuto de subsidio, decretado 
pela Lei u. 235, de 18!l7, para a seguinte legis
latura e não por Lei do corrente auuo para a 
mesma legiqJaturfl, como falsamente affit·mou o 
Sr. Coelho Cintt·a, pos~o tnmbem nsseve:nr que 
foi elle feito, não de accôrdo com o meu modo 
de pensa r, râ&s contra o meu parecer claramente 
mani[este.do a todos os que me fallárão SQbre o 
asmrnpto. 

Em 1897, e não este anuo, discutindo a ques
tão, os amigos considernvão exegerado o meu 
juizo sobre a situação financeira, todo3 acredi
tavão que ella uào em tào grave q u.mto se me 
affiguruva. 

SubmetUda a resolução do Cougr~sso a mi-
lha apreciação, abs~ive-me de mandar publi

ca-la, be01 como de oppór-lhe o veto, deixando 
que a l{ese. do Senado a publicasse, C<?mo Lei, 
para que a todo tempo pudesse invocar o meu 
procedimento afim de provar o meu modo de 
pensar sobre o augrnento de subsidio. 

Não vetei a resolução, porque cstavl\ conven
cido de que ue.da conseguiria, senão abrir luta 
com o Congresso, estabelecer coufl.ic~o m~re o 
Poder Executivo e o Legislativo, o~casiouando , · 
talvez mais .grLivea resultados. 
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Na coller.ção das leis du. anuo de 18fJ7, a 
citada resolução foi publicada, com o 11. 23~, 
pela Mesa do Se11aclo. 

Se me quizerem reaponsabilisar por ter co!l
corriclo pam a public,,ção, cleixallClo ele vetar 
aquella resolução do · Cu11gresso, aceito a res
po!lsabilidade , co!lfessa11clo com sinceridade a 
falta que commetti no intuito ele evitar ma.\ 
maior. Mas, a:ffi ,·mo que não appln.udi n icléa de
elevar-se o sulnidio, não porque o considerasse 
remu!leri\dor ou exage•·acio ; roas, por que a si-

. tuação. fiuanceim do Estado ex:igia a mai> se
vera economia . 

A apreciação que acabo de fazer ele cada uma 
das verbas de despeza, augmentadas no orça
mento vigente, comparado com o de 18\l' ·, t or
nalldo evidente que não era possível mauter as 
verbas d este, sem o proposito de augmenta-las 
por meio de creditas aupplementr.res, prüva 
exuberantemente que a econoruia de I. OSU:400H 
que, segu11do g. opinião do Sr . Barbosa Lima., 
devia realizar-se, uonservando-se as me:;mas 
verbas do seu orçameuto, jó.mais se realizaria;. 
seria puramente apparente, pois , executando se 
o orçame11to, a insu:ffiçie11cia daquellas verbas 
seria supp1·icla por credito~ aberbos pelo Go
veruo, como fez S. Ex. quand0 vigorava aquelle
orçamenbo. 

Certo d; sto, convencido desta verdade, depois 
de prebe11'der demonstrar que podia-se fazer 
face aos compromissos do Estado, sem remodelar· 
o orçameuLo ele 1 8~5, exclamou : « HA MAIS, SE-
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NHORES; HA !úAlS, A j!G?'te principal, continúa 
S. Ex. , do orçamento d.~ •receita de Pernam
buco . .. d a do imposto de c~po1·tação cobrado 
na sua quasi totalid'lde «ad valorem». No o?·ça
me>lto de 1895. . . oob1·ava-se a taxa de 7 % sobre 
o ass1war, o qual nessa · dpoca tinha sua cotação 
qtM variava da 4$500 a 6$ por 15 kilos, em re• 
lctçüo ao assuca1· b1·anco . . . 

cr Pois bem, 7% sob1·e uma mercadol'i'l. que valia 
6$ por 15 kilos, isto em Junho de 1896, em Abril 
de 1899 esse mesmo assucar vai de 7$800 a 9$ 
por 15 7ci1os . Logo, conclue o Dr . Barbo~a. Lima, 
se com 7 % sobre 6$ tive cerca de 10 . 000:000$, 
com 7 % sob•· e 9 se terá mais de 50 %, isto d, 
15 .000:000$000 . " 

Onde foi que o Dl" . Barbosa Lima aprendeu 
a calcular por esse modo 1 Pois porque o preço 
de um dos generos e'Xportados subio a 50% e o 
impostro é cobrt>do ad valm·em, S'. Ex . p6de 
concluir que tlnd:os es outros geneJ'OS' exportados 
e, o que é mais, que todos os outros impostos, 
mesmo os que ni'ío recahem sobre a exportação, 
clevião ter o mesmo augmento, devião produzir 
mais 50%1 ! 

Oa 11l .000:(100S de que S. Ex: . falla, são o 
resultado da arrecadação de todos os impostos e 
não da. do imposto sobre o a.ssucar exportado. 
O a.ugmento de 50 %, em cousequencia de·ter
se e!evadu nesta propm•ção o val'or elo assn·cll'r, 
deve manifestar-se apenas na arr·eca.dação. do 
imposto sobre a ex:pootação; desse · product'<1 ; 
nunca, porém, sobre• a• dos demais que não tive-
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rão igual augmento de preço e muito meuo.> 
sobre a ar recadação do3 outros impo,tos . 

O Sr. J)r. Barbosa• Lima, Profe>sor em ma
teria de calculos, relevará que corrija o seu en
gano, aliás ao alcance de qualquer estudante : 
em 1895, o imposto sobre o ass:·car e.:porl;ado 
produzio :L88tl: 77 l8G38, sendo a taxa 7 % e o 
valor de Gfl por 15 kilos. A mesma quantidade 
de assum~r , pagando a mesma taxa e sendo o 
preço de 98, produzirá 4.333:157fl457 ou mais 
1.444:3~5S~19 que elevão os 10 OOO :OOOU do 
calculo de S. Ex. a t.I. 41t(t:385H8 l9 e não a 
15.000:000UOOO. 

Do exposto se evidencia que a demonstração, 
resultante da comparação de algumas das verbas 
de despeza dos orçamentos de 1 ~95 a 189G e 1899 
a 1900, e o celebre calculo, fundado no augmento 
do preço do assucar, actuando não s6 sobre o 
valor de todos os outros generos de expor~ação, 
como tambem sobre !I arrecadação de todos os 
demais impo3tos, são impro~edentes , carecem 
completamente de fun damanto. 

IX 

Já dem:mstrei que uma das •;ausas que in
fluirãO poderosamente para a actual situação 
financeira d<:> Estado foi o grande numero de 
obras contrat ·das no valo r de 2. 271 :000~000, 
além de muitas outms executadas administra
tivamente, algumas de mero luxo, como o pa-
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vilhão construido na Varzea, defronte da casa 
em que 1·eaidia o Dr. Barbosa Lima, afim de 
ahi tocarem ns musicas d·• Curpo de Policia ; 
resta-me tratar de outra causa, a falta de pa
gamento dos juros das ap.>lices emittidas pua 
auxiliar a construcção ou o melhoramento de 
usinas. 

O Sr. Dr. Barbosa Lima, pretendendo <1efeu
der-se da accusação que diss€ fu ra feit9. ao seu 
Governo pela -maioria elos representantes deste 
Estado no Congresso Federal, em um artigo 
publica:lo no J ornal do Oom••ercio, no qual 
attribuiiío as mliR condições das fimnças do 
Estado á falta de pagamento dos juros das apo
lices emittidas em auxilio ás usina~, disse o 
seguinte : 

" Do Lotai de dividas que pesa sobre Per
nambuco na importancia de clDze mil contos, 
como está aqui computado ::10 artigo que 
analyao, não cabe 11 responsabilidade ao Gover
nador Dr. Barbosa Lima, pois e ta se .disti-ibu 
pelos seus antecessores, que iuaugurárão no 
Estado os auxílios á lavoura por e3ta fórma, e 
AO SEO succssson, para quem se r eservou um 
elogio na phrase que immediatamente se segue 
liquella que estou analysando , corao se elle não 
tivesse TANT,\ RESPONSABILIDADE, quanto eu, 
POIS QOE S . E x. , tomando cont~ do Governo 
logo ap63 a mim, VERIFICOO provavelmente com 
mais previclencia, mais capacidade administra
tiva, com maior competencia jurídica , porque 
se trata de um lente cathedratico de direito 
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-civil, VERlFICOP QUE OS IN!rERESSES DO ESTAD0 

"N;\0 ESTA VÃO DEVIDAMENTE GARANTIDOS e por isso 
NÃO LBE DEVLA ESC.IPAR ESSA CillCUblST,\NCL'. A 

.S. Ex., que conhece a lei melhor do que eu 
conheço, os regulamentos e 0.8 élo.usulas con

;tro.tuaes. " 
Felizmente paro. mim, posso r epetir, sem te

ceio de ser contestado, que n1ío me cabe respou
.'labilidade alguma pela concessão de a polices 
para auxilio a usinas, pois que não fiz, clürante 
·os trea annos em que adminiatrei o Estado, um 
só contrato a·e que resultasse a obrigação para 
-este de emprestBr apolices, n1ío concedi novos 
auxílios, nem augmentei os que anteriormente 
bavião sido concedidos. 

Se o Dt·. Barbosa Lima conseguir provar o 
·contrario,me confessarei incapaz, imprtlvidente ou 
incP,to; emqu•nto, porém, não o fizer, não he

.si~o em asseverar que, no assumpto, procedi 

.criteriosamente, com a maior prudencia. 
Menos corajoso que o Sr. Cintra, o qual atre

-veu-se a affirmar aos Srs. Deputados " QUE ESSàS 

.APOL!OES, que figurão na mensagem de S. Elx. 
como sendo emit~idas pelo Sl'. Ba1·bosa Lima, 
.na importancia de. onze. mil e tantos contos, íorão 
·emittirlas em mais de dous quintos pelo Sr. Dr. 
Corrêa e pelos antecessores do Sr. Barbosa Li
ma», o seu la'fJ.?'eado sobrinho attribue-me,como 

.se. evidencia das palavras acima transcriptas,. 11 

fa\t~· de ~ER V•ERIFIOADO QUE OS INTERESSES DO 

ES!rADO NÃd ES!rAV,\o DEVIDàMENa/E GARAN'r!DOB 1 

.Nó\0 lllE DEVENIÍO ESCAPAR ESSA CIROUMBTANO!A por 
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conhecer a lei, os reg~úamentns e as dausulas 
contratuaes. 

Oommetti, é ve1·dade, esta gravíssima fa lta ; 
verifiquei que os interesses do Es~ado não esta
vão devidamente gllrantidos pelos contratos ce
lebrado~ por meu :mtecassor; cabe-me a respon
sabilidade de ter examinado todos os papeis, 
prucessados nas Secretarias d .1 Industria e da 
Fazenda, relativos a cada uma das usinas que, 
durante o meu Governo, submetterão a despacho 
requerimento solicitando qualquer providencia, 
e de ter immediatamente providenciado no sen
tido c: e serem acautelados aquelles interesses. 
Não me escf11[101J, essa circu?nstancia. 

Mesmo antes de receber qu,,lquer requerimen
to, informando--me um amigo de que a usina 
Salgado e outras havião recebidn um augmento 
de auxilio, isto é, havifio contrahido uni segundo 
emprest imo com o Estado e recebido as respe
cti\·as apolices , independentemecte de nova hy
potheca, por considerar- se a prime·.ra (cuja ga· 
rantia era restricta ao primeiro emprestimo) suf
ficiente para garantir o segundo, officiei imme
diatamente li Secretaria da Fazenda, pedindo 
informações a respeito ( officio de 4 de Maio de 
189G) e constatad:~. a veracidade do facto, re
commendei 110 Dr. Procurador Fiscal que com 
urgencia providenciasse uo sentido de serem fe:
t os novos contratos hypothecarios p~ra garantia 
dos augmentos do auxilio que , constituindo 
novos contratos, novos emprestimos, nOCo se 
achavfio de modo algum garantidos pela. pri-
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meira hypotheca, restricta por sua natureza ao 
primeiro empre<timo. 

Novas escripturas de hy ,JOtbeca for1í.o feitas de 
accôrdo com e <sa recommendaç1í.o e, de\' O dizê-lo 
em homa dos que receber1í.o segundo empres
timo, tocloa ele boa vontade, se prestárão a effe
ctuar seguudo contrato hypothecnrio para ga
ranti-lo. 

Sou, n1í.o hn questão, responsavel por esse 
acto ; lente cathedratico ele direito civil, eu 
sabia que a garantia hypothecaria não se ex
tendia a)S emprel~imos effectuaàos posterior
mente e dos qnaes não cogitava o contrato 
e pois, adoptei a providencia de que acabo 
de fallar, imprescindível no co.so. 

O meu antecessor nfío exigio garantia al
guma para o seguudo emprestimo; o contrato 
estava feito, as apolicea havifío sido entre
gues, eu não davia exigir reforço ou au
gmento de garantia, não só porque os conces
sionarios de usinas havião offerecido em ga· 
rantia todos 03 beus que possuião, como por
que novas e:dgenci<~s podião d~terminar a 
recusa do novo contrato hypoLhecario. Não 
devia escapar:-me a cir·cumstancia de que os 
interesses du · ·Estado mão se uchavào ga?·an
tidos . 
. A' usina Caxangti: foi concedida pelo Dr. Bar· 
bo~a Lima o emprestimo de 250:000U em De
zembro de 18[J'I, elevado a 375:00Ufl em 27 de 
Maio do aono seguinte. Em Novembro, tendo 
a firma a quem foi feita a concessão, adquirido 
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o engenho Flór do Dia, 1·equereu um outro 
emprestimo de 325:000S que lhe foi concedido 
em 7 de Dezembro (1 89i>) . Depois que tomei 
posse do Governo, requereu-me a firma Bar
bosa Siqueira & C. que lhe mandasse entregar 
a quantia deduzida do emprestimo (10 %), de· 
positada no Thesouro para ser restituída depois 
que se verificasse que os apparelhos funcciona
vão perfeitamente e produzião a quonl idade de 
assucar e~tipulada no contrato. 

Informando o Engenheiro fiscal que, de 
accôrdo com o contrato, podia ser entregue a 
quantia depositada, determinei que se juntas
sem ao requerimento os processos que fun
dam en tti:rão a coucesEi'ío ou antes as tres con
cessões feitas para a construcção da usina 
Caxangá. 

Estudando esses processo~ , verifiquei que o 
engenho Oaxaug:l, pertencente a um dos socios 
da firma, havia sido dado em hypotheca pela 
firma, a quem não perhencia, o que por si s6 
era bast.mte para aunu!lar a gar:mhia prestada 
ao Estado. Verifiquei, ainda que o engenho 
Flor do Dia, offerecido em hypotheca, quando 
se rr.quereu o terceiro auxilio, não fóra hypo- · 
t.hecado, sendo entregue a importancia desse 
terceiro em prestimo sem que fosse prestada a. 
gasan tia que se havia offerecido. 

N5.o me tendo ~scapado nenhuma dessas oir
oumstllnoias, decliu:ei pol' despacho lançado no 
requerimento em que se pedia a entrega da 
quantia depositada, que e!la s6mente seria effe-. 



ctuada depois que o socio a quem pertencia o 
engenho Caxangá ratificasse a hypotheca desse 
engenho feita pela firma social, e esta hypo
thecas~e o eug.mho Flor do Dia que até então 
não havia sido hypothecaclo. E somente depois 
que me forão apreaentadas as escripturas de 
t·atificação d'l hypothecn ele Caxang:í e ela hy
potheca de Flor do Dia, 'mandei ' entregar as 
apolices depositadas no Tbesouro, como caução 
do bom fuuccionamento e da. capacidade dos 
apparelhos. 

Ainda mais tardf', um elos socioa da firma 
Barbosa Siqueira & C., requereu- me perruissi'Lo 

para tmnsferir ao negociante Manoel Collaço a 
p~rte que tinha na emprez~; informei-me se o 
pagamento do3 juros tinha sido effectt>ado, e 
sabendo que havia o debito de dous ou tres se
mestres, declarei que s6 deliberaria sobre o re
querimento depois que fossem pagos os juros 
vencidos. E effecbivamente s6 se fez a transfe
rencia depois ele satisfeito o debito. 

Oa concessionarios ela usina P:ío-Sangue 
tam bem requerêri'Lo modificação do contrato 
socbl, no sentido de sn b Jtituir· 11 sociedade em 
nome collecti v o que entre elles existia por uma 
sociedsde em cornrnandita. Ni'Lo autorisei seme
lhante modificaçõopor importar menor gamntia 
para o Estado. 

Se não me falha 11 memoria, a unica modifi
cação que fiz em contratos para usinas consistio 
em permittir que a denominada N. S. de Lour
des, que devia ser fundada no engenho Cumarú, 
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' em J oboatão, fosse transferida para um terreno 
do engenho Pereiras, adquirido pelos conces
sionnrios. Isto mesmo autorisei com a clausula 
expressa de ser hypothecado esse terreno ao Es
tado e ele subsiBtir a hypotheca anterior. 

Quem quer que conheça os dous engenhos, 
Cumarú e Pereiras, reconhecerá que a usina fica 
melhor situada ne.;te do que naquelle , pois que 
ahi é muito mais tacil o supprimento de 
cannas. 

Estou convencido de que foi essa a unica mo
dificação que autorisei nos contratos de usinas. 

O ~r. Barbosa Lima diz, tratando da quest.'(o, 
que ncio tinha OONTEMPLAÇÕES J?ARTIDAI.liAS, NEM 

PESS •M:S DE ORDEM AtGUlúA ; e, em outra parte 
de seu discurso, fiOCresceutou : Posso dizer com 
orgulho sem receio de ser contestado : não tenho 
nem tinha em Pernambuco LmaÇÕES de natureza 
alguma que me pudessem crear hesitações no 
cumprimento desse dever a1 duo e espinhoso. O 
mesmo não póde dizer o meu successor im
medillto. 

Ha em tudo isto muita ine::s:acbidão. O Sr. 
Dr. Barbosa Lim:> nos primeiros tres anuas de 
seu governo dedicou- se, como jtí disse, exclusi
vamente á política ; foi dur,mte a suu v.dminis
tração que se organisou o Partido Republicano 
no Estado . S . Ex. tinha, não podia daixar de 
ter ligaçÕes PARTIDARIAS, GONTEMl.'LAÇÕES inspira
das pelo sentimento político . 

Eu que fui menos politioo do que S. Ex., pois 
nunca quiz ser chefe de partido, nem coustituir 
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lnflueucif\s polít icas em Município algum, com 
toda a sinceridade declaro que tive contempla,
ções politicas , ligações partidarias ; digo, porém 
(sem orgulho), asqevero que as contemplações. as 
ligações partidarias, não se esteudêrão aos actos 
da administração, não i mportárão o mínimo sa.
crificio para o Thesouro. 

O Goveroador p6de e deve mesmo em muitos 
caso3 intervir em questões politicas, em assum
ptos que iuteressão ao partido ; o que não é li
cito, o que não é honesto, é sacrificar o3 inte
r~ases do Thesouro, é fazer polil·ica , é crear par
tido á custa do contribuinte. 

O Sr. Dr. B:ubC'lsa Lima coufesaa que au
gmentou considemvelrneute o pessoal das Repar
tições do Estado: u1ío o fez certarnvnte para col
locar ahi adversarios , mas para attender ao 
pedido dos amigos, para satisfazer e:tigeocia.s 
políticas, por contemplações ou ligações partida
vias . 

Muito ao contrar io de S. Ex . , arrostando to
das as diflbuldades, supprimi diffet·eutes cargos 
na Secretaria da Fazenda, na da Industria e na 
d11 Justiça, por 'estar conv~ocido de que era pre
ci~o sacrificar as con veuieucias, os interesses da 
política aos do Thesouro . 

S. Ex. , reformando a Secretari" da Fazenda , 
augmentaudo extraordinariamente o seu pessoal 
e3queceu o direito adquirido em longos auuos 
de serviço por distinctos funcciooario3 e man
dou addir á mesma Secretaria um direcbor, um 
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chefe de secção e um 1° eilcriptur;lrio; em vu
gas que se derão cluraul;e minha. administração, 
aproveitei todos os adclidos . 

S. Ex. e:ffectuou os contratos de que já fallei 
para coustrucção de escolas, cadei:~s e outras 
obra;~ no interior do Estado com os chefes politi
cos ou com p ssoas por estes indicacbs. 

Estabeleceu coucnrrencia para a apresentação 
de typos destinad s a escolas primarias; mas, 
feita a escolha a e:ffectuou os contratos para a 
construcção sem licitação, sem t:oucurrencia,cus
tand e ao EstRelo fiB escolas do interior exacl;a
mente o meamo preço que as da capital, ~>pezar 
da grande differença de preço, quer de mate
riaes, quer de mão de obra. 

Porque motivo êffectuárão-!le sem concunTen
cia tantos e tão importantes contratos? 

Porque o governarlor, responde o Dr. Barbosa 
Lima, não tinha outra co usa a zel.ar mais do qtH 

os creditas dessa entidade abstracta,o Estado, con
tra o qual os interesses e sentimentos individuaas 
tantas vezes conspi•·am. 

Apreciando o modo por que procedemos no 
exercício do cargo de governaclor,os nossos con
cidadãos dirão qual de nós deixou ·Se dominar 
por contemplacões, por ligações partidarias . com 
sacrifido do Thesouro. 

Diga-o S . Ex. expondo-o, por amor li ver
dade, á justiça, á honra, :i probidade, qual foi o 
acto de minha administração de que adveio pre
juízo para os cofres publicos, augmento de sa 
crifi.cio para o contribuinte . 



,) 

92 

X 

Comprehendendo a necessidade que tinha de 
provar immediatamente que, por ' contemplações, 
por ligações partidarias ou de outra ordem, 
deixei de cum;_Jrir os deveres elo cargo, o s,·, Dr. 
Barbosa Lima propoz-se a dar um exemplo e 
disse: 

"Ha uma Companhia na Capital ele Pet•nam
buco que ha muito tempo não cumpre o aeu 
contrato, o que tem reconhecido na correspon
dencia troaada com o Chefe elo Estado, por inter
media elo !j:ngenheiro Fisaal. Esta Companhia 
é a Recife Draynage. " 

Em seguida S . E i . refere que impoz á 
mesma Companhia duas multas no valor de 
108:0008 , e accrescenta : "Quereis saber qual a 
providencia adaptada pelo meu successor 1 Que
reis Eaber a orientaç1ío que domina o Governo 
actual de Pernambuco 1 E ' a que no orçamento 
actual nutorisa o Governo a innovar o contrs.to, 
elevando o preço de todos esses appatelhos, re
tribuindo-se, portanto, a esses contratante3 re
missos, depois de tantos anuos, dumnte os quaes 
el!es se confessão impetentes para realizar os 
serviços a que se o brigár1ío. » 

Que1· o publico saber qual a providencia hoje 
t1ío severamente conclemnada 1 Qual a orieuta
ç1ío que me dominou como Go,·eruador do Es
tf\do 1 E' exactameute a mesma que mereceu a 
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approvaçiío do meu antecessor, a mesma que o 
dominou até o ultimo momento de sua admi
nistração. 

O que fez a Lei do Orçamento votada para o 
exercício findo ? Autorisou a innovação do con
trato com n Comp· nhia Recife Draynage, isto é, 
concedeu novamente ao Governo a mesma auto
risação que, em 1895, havia sido c ncedida ao 
Dr. Barbosa Lima pela Lei n. ilt de !8 de l\faio 
de 1 95, mandada publicar pelo Governador 
Alexandre José Barbosa Lima. 

Se S. Ex. entendia que, cc desobstruindo o ca· 
minho dessas Companhias que não estejiío em 
coudiçõe> d.a viver honestamente, 1\ conow·renoia 
e a licitação darião ao contribuinte meios mais 
vantajo3os e com modos d~ fazer face a esse ser
viço, sem a aggravaçiío da annuidade, devia ter 
vetado a resoluçã\J do Congresso que o auto
risou a innovar o contrato da Recif~ Draynage, 
abrindo o caminho para que novas Companhias 
melhormcnte appare lh~das se orgauisnssem e 
viessem prestar ao publico aquelle serviço :}Ue 

elle tem o dirPito de erigir>> . 

Assim, porém, não procedeu e, sem contem
plações, sem ligações de qu.alque>' IVlture<a, de 
perfeito accOrdo com o Congresso, S. Ex. pro
moveu a resolução e, julgando-a acertada, sane· 
cionou-a, mandou publica-la sob n. 74., em data 
de 18 de :Maio de 1895. 

EuLretanto, como prova de que, por contem,
plaçõcs, por ligações 1Jartülarias ou de outra or

dem, deixei de cumprir o meu dever , aponta 
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;S . Ex. a a.utorisação concedida nas disposições 
·geraes da Lei n. 315 (orçamento pam o exer
cício de 1898 a. 1899) redigida , nos seguintes 
'termos : 

« O Governador elo Estado fica auLorisaclo a 
providenciar ele modo que não se paralyse o 
serviço da Companhia Recife Draynage , po
dendo para es' e fim augmentar a rmnuidade até 
72.6 por apparelho e innovar o cc-ntrato da mesma 
.Companhia, tendo em vL~ta. o melhommento e o 
.aperfeiçoamento do serviço e augmento do pe
rímetro, accordando no prazo em que devem ser 
.apresentados os est•1 clos e orçamentos para es•e 
fim , ampliando o privilegio até qQ annos . » 

No Governo do çneu antecessor a autorisação 
ioi concedida em uma lei especial que elle podia 
'I' e ta r ilem inconvenien te algum, se não a consi

-derasse util ou vantajosa para o serviço ; ao 
paBBO que no meu Governo a autorisaçfio foi 

•concedida em um <'los artigos das Disposições 
·Gem es do Orçamento, que eu não podia deixar 
de mandar publicar, sob pena ele ficar sem a Lei 
de meíoa par.:1 o novo exercício e ser assim 
obrigado a prorogar a. anterior. 

Habittiado a dizer com franqueza o que penao, 
não posso deixar de declarar que ainda mesmo 

·quando a autorisação ele que se trata fosse con
signada em resolução especial , eu a mandaria 

]Jublicar, pois, c0nsidera-vfl necessario e urgente 
providenciar no sentido de melhorar-se o ser· 
·viço cl" Recife Drayuage que o meu antecessor 
justamente qualificára de pessima, 
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Tratava-se simplesmente de uma autorisação ; 
pubJicauclo-a, o Governo habilitava-se legalmente 
a inuovar o contrato, r. melhorar o serviço. In
novando o contrato, a administração devia com 
0 maior empenho estabeircer as cln.usula9 ou 
0 ndições que assegurassem um serviço regular, 
com o menor sacrificio possível para o coutri~ 
buinte. 

Durante o meu Governo, a pezar ·das contem
plações, das ligações que, no conceito elo Sr. 
Barbosa Lima, não me permittirão cumprir os 
deverea do cargo, não usei da autorisaç1ío, não 
innovei o contrato da Recife Draynage. 

Na Mensagem que, em 6 de Março do cor
l'snte auno, dirigi ao Congresso, referindo-me á 
essa autorisação, escrevi o sel?llÍnte : 

" Entendi-me com o Gerente e disse-lhe que 
não innovaria o contmto sem que a Companhia 
se obrig~sse a estender o serviço até Afogados, 
Magclaleua, Capunga e Sant0 Amaro, bem como 
que não concordaria na elevação do preço da 
anuuirlade, se não fosse primeiramente apre
sentadn ao Governo a relação das obms que 
deverião ser executadas e o respectivo orça
mento. 

O actual contrato termina em l 003 ; iuno-
1>a-lo sem augmentar o perímetro servido pela 
Companhia, privando ossim uma grande parte 
da- cidade, durante o prazo da innovação, do 
serviço de esgoto, seria um erro d3 funes tas 
Consequencias. A Companhia declara franca

:mente que não pócle fazer os estudos uecessa-
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rios para aceitar a obrigaç1ío de augmentar ~ 
área por ella set·vicl a . 

!Aceitando o out ro ah itre, isto é, obrigando· 
se a executar os concertos necessarios, mediante 
a elevação do preço da nnnuiclacle, a preseutou 
ella em 2 do mez passado um orçamento pelo 
qual, calculaudo o cambio a 8 ds ., deveráõ o; 
mesmos concertos i mportar ew t3l:087S oo· 

Aguardo iuformaçõeo da Secret.\ria da In· 
dnstria para deliberar a respeito. 

Findo o pmzo do contrato, todas as obras, 
que deveráõ ser entregues em bom estado de 
conservação, fiJão pertencendo ao Estado, que 
p or esse modo ficará hv bilitado a effectuar uDl 
contra to em melhores condições . 

Se a Companhia não chegar a accôrdo rela
tivamente ao preço , que t erá de receber 
pelo serviço, e não quizer executar os concertos 
a que está ebrigl\da pelo contrato em vigor, o 
Governo deverá providenciar ; de modo que se· 
jão feitos os concertos iudispensaveis, evitando·· 
se que a populHQão desta cidade seja victima, 
na phrase do respectivo Gerente, ele uma pro
xima calamidade. 

A saude publica e:dge que esta questão sej ~ 

resolvida com toda brevidade; se a Companhi~ 

não p6de fazer o serviço a que se obrigou, eleve 
pedir a rescisão de séu contrato; se não o fizer,o 
Governo deverá providenciar a respeito, dedu~ 

ziudo das a-nnniclade que tiver de pagar n im· 
portancia que despender com os concertos. " 
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Quem tem contempla;·ões, que:n tem ligctçõcs 
cZ_e qualquer o1·dem que o embaraçii:o de cumprir 
0 seu dever, não se pronuncia nos termos em 
que dirigi-me ao Cong•·es3o, os quaes, longe de 
revelarem o pensamento de favorecer a Compe
nhia, attest[o simplesmente o propoaito de agir, 
00llSultando as exigencias do sen•iço, preor.cupa
do exclusivamente coLn os interesses publicas. 

Estas considerações provão evidentemente 
que o exemplo invocado não procede, nem fa
vorece a accusação. 

Sendo assim, por que motivo, procurando um 
8ltemp!o para demonstrar que uão procedi regu
larmente, que não soube cumprir o meu dever, 
lembrou-se o Dr. Barbosa Lima de procura-lo 
na im.1ginaria innovação do contrato da Recife 
Draynage 1 

El que a su3 consciencia o accusava e res
Ponsabilisa.va pela OOMPLACEI>CLA com que tratou 
a t·eferida Companhia, sacrificando os interesses 
do E:s t~do confiados á sua guarda e vigil•ncia. 

E é S. Ex. mesmo quem o coufes-;a quando 
diz : - Ftll COMPLACENTE, - esquecendo-se de 
que, no exercício do carg >, não podia, não devia 
Bê.Jo, com sacríficb do Thesouro . 

.Autea mesmo da Lei u, 74, de 18 de Maio de 
l S9~, ou de qualquer· disposição de lei que o 
autorisasse a modificar ou a alterar o contr ~to 
da Companhia Recife Drayuage (S. Ex . não se 
em bal'aça v a com teias de aranha), o Dr. B:~r
bosa Lima, VERBALMENTE, sem que o seu acto 
Constasse de qualquer officio ou pol'taria, inno-
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vou o referido contruto para dispensar·, corno 
effectivamente dispensou, a mesma Companhi& 
do servÍI(O de rernol(ão do lixo das casas exis· 
tentes no perímetro da cidade po1· e !la servido • 

E foi assim que, em 6 de Dezembro de 1894, 
mandou S. Ex. fazer o serviço por conta do Es 
tado, recebendo eate o material com que a Com· 
panhia o executava . 

No dia l ele Abril de 1896 (seis dias antes de 
deixar o Governo), por ordem de S. Ex., o Di
reator da 3n Directoria da Secretaria da Inclua· 
tria mandou ent·egar ao Coronel Napole1í0 
Duarte, nomeado pelo Prefeito (Dr. Coelho Cin· 
tra) lnspeotor Geral da ''emoção dó lixo , todo o 
material relativo a este serviço, ficando todavia 
a cargo da 3' Sub-Directoria as contas e folhas 
do pessoal que continuarião a ser pagas pelo 
Estado, bem como !>B contas de fornec imentos 
de capim, farello, milho e arreioa, etc. , etc. 

Não encontrando no orçamento verba para 
esse serriço (outra teia de aranha), S. Ex. mau· 
dou que fossem pagas as despezas pela verbll 
« Pessoctl Teoh11ioo " da Secretaria da Industria li 

Assumindo o Governo e ,;e,·ificando quanto de 
irregular havia nesse procedimento do roeu 
antecessor, officiei immediatRlllente ao Prefeito, 
declarando que não mandaria mais pagar despeza 
alguma por conta desse servigo que era por su~ 
natureza Muni c i pai , sal v o se o Congre3Bn, a cujo 
conhecimento submelti a questão, determinasse 
o contrario e me habilitasse com o credi~o pre
ciso para satisfazer a despcza . 
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Na Mensagem que o Dr. Barbosa Lima dirigia· 
ao Congresso em G de Ma•·ço de 189G, depois. 
de fallar nos multas que impoz á Companhia, 
accrescentou : rt Releva r-onderar que ainda assim 
FOr COMPLACENTE com a Companhia que diz de
b•ter- se em grandes diffi.w!dades; por quanto· 
não só se acha eUa exontrada do serviço do · 
t-ransporte do /.i:w qu.e o Estado tomou a si, 
etc., etc. 

Pois S. Ex., sem CONTEMPLAÇÕES , sem ligaçõez 
de qualCJUC?" natureza, teve -complacenoia, foi . 
complacente p:\ra com a Companhia? ! 

S. Ex . o disse com razão e vPrdade, pois do· 
seu act J, modificando mn contmto approvado 
For lei, resultou para o Estado a despeza de 
53: 1 28#~82, no seme;;tre ele J aneiro a Junho ele· 
1895 e ele 1'22:9\88742 nos nove mezes decor
ridos de Julho d ~ 1895 a Março de l89o, im-· 
Portando p01· esse n~ odo a deepeza mensal em 
11:731#7~1, como e:s:puz ao Congresso na Men
sagem ele 21 de Maio de \896. 

Ora, sommando as multas impostas á Com
panhia durante um anuo em 108:000S, é irre- 
cusave \ que não produzõrão ellas quantias suffi.
cientee para a despeza, resultando, portanto, do
acto praticado pelo Dr . Barbosa Lima, sacrificio 
Para o Estado e COMPLACENCIAS para a Com-
panhia. 

Foi, pois, com toda a. razão e com o maior
fundamento que S. Ex:. disse ter sido COMPLA

CENTE. 
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Não posso perscrutar os motivos que iuduzir1Lo 
S. Ex. a agir por esse modo; po.>so, porém, 
FBSeV6l'ill' que elo seu a.cto r esultou, a principio , 
prejuízo pat·a o Thesouro que ó.espendeu quantia 
muito superior á que recebeu , em virtude de 
multas por faltas em outro serviço que não o de 
que se trata, e, depois, p~ra o povo que hoje 
paga ao Município uma meia d-.ci?1'!(f, pelo serviço 
de que, POR OO~PLAOENOIA, fo i di spensada a Com· 
panhia Recife Dmy11.age. 

XI 

Quando o Sr. Dr. Barboza Lima sust 1utava a 
conveniencia de clesobstnJ.i?• o caminho , deixando 
desapparecer Companhias czue não estivessem em 
condições de ~ive•· honestamente (S. Ex:. cousi
dem cle•lwuesta a vida das Companhias que 
lu tão com difficuldades para satisfa~er as obri
gações contt·ahidas), o meu illustre amigo, o 
Dr. Malaquias Gonçalves lembrou em aparte o 
procedimento que S. Ex:. tivera para a Com
p::mhia de Baberibe. 

Este aparte deu lugar a um protesto energico 
do Dr. Barbor.a Lima que, attribuiudo -me fal
samente o ter innovado o contrato dessa Com
panhia, acc:rescentou : 

«REVI UMA TABELLA DE CAMBIO, segundo cujas 
fluctuaç·ões DEVIa ser pnga uma meuaalidade 
minima pelo serviço de fornecimento de agua . 
Mas não REVI o contrato dessa Comp!~nhia porque 
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partia deste presupposto de qu e, se a situação 
dessas varias Companhias em meu Estado podia 
ser precaria a ponto dos ca pitaes ahi em penha
dos se encontrarem em condições menos conve
nientes, mais precaria é a situaç1io dos contri
buintes, porque pagão pesados o nus para usu
frnirem esses mesmos serviços." 

O protesto de ~ . Ex . , destituído ele funda
menta como é, nfío póde ser expilcado senão por 
uma fa lta de memoric>, pois toda a população 
desta cjdacle sabe perfeita mente que, em re
lação á Companhia de Beberibe, S. Ex. abrio 
uma pequena excepção, procedeu ele encontro 
aos seu9 princi]Jios, não observou a sua dou
.trina, tfío e l!e~'gioamenl e defendida. 

O Dr. Barboza Lima d iz que REVIO UMA TA

Bf.LLA DE CAMBIO, quando a verdade é qne S. Ex. 
iuveutott , creou,em beneficio da Compauhiv.,essa 
tabe!la de cambio a cujas f!uctuações sujeitou o 
pagamento d'agu •, aggravanclo de modo muito 
sensível a situação já precaria do contri
buinte . 

Pelo co>\trato primiLi vo a Companhia recebia 
mensalmente off em papel, qualquer que fosse 
o c"nbio, por uma pena d'r.gua que regulava 

25 baldes. 
Em vi rtude da Lei u. 1. 462 de 9 de Junho de 

1879, que a.ut01·isou a innovação desse contrato, . 
. foi elle efiectivamenLe modificado , reduzindo- se 
o preço do metro cu bico a 333 réis e depois a 
200 réis, o que importava " taxa. mínima de 3S 
por mez . 
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Até então não se faltou senão em réis , não se 
cogitou abaolutameute ele sujeitar á taln lla cam· 
binl o preço d' agua. 

Em LS de Ago>to de L8!J3 o Dr. Barboza Lima 
expedia o seguinte decreto : 

" O Governador elo Estado, t endo em vista a 
representf\ção que lhe dirigia a Companbi~ de 
Beberibe, emprezaria do rubastecirnento de agua 
a esta cid<1de .. . 

Cousidemndo que a forte e dumdoum depres
são cambial tem acarretatln para a mo~da do· 
paiz extt·aordin:>ria de3valoriaa•i1io e co t~ esta 
exagerado e::.carc~imento no preço doa materi~es 

que as emprezas naciouaes sfío fo rçadas a im
port~.J' ; 

Considerando que aquella eomp?.nhia . . . tave 
de pedil' empFestaclos capit:~es estrangeiros . .. 

Conside ·ando que a nenhum elos compro
missos tomados então para com os seus Cl'eclo:·es, 
faltou; que,até J aneiro de 1892-,lhe remetteu com 
est ricta pQ!ltualidade os juros a que se obrigou ; 

Conoideranclo que s6 o e.;taclo elo rnercado 
cambial, durante os ultimas dou ::~ annos, forçou 
a Companhia a faltar áquelle3 compromissos; 

Considerando que t:l l falta er" iuevitavel 
por força do grande vulto que tomál'iio as 
verbas-differenças de c~1mbio e compras de ma
teriaea para conserve.ção clM obras e novaB 
const:.rucções . . " 

( Seguem- se muitos outros consiclemnclos, 
depois dos quaes se encontra o seguinte) : 

«Re3olve, de accordo com a Companbi<\ de 
Beberibe que1 por aeus representantes, assigna-
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I á no The;ouro do Estado o competenée termo , 
MODIFICAR A CLAUSULA gn do contrato de 17 de 
J !\1leiro de 188·L e art . 56 do respectivo Regula
mento pela fórma abaixo especificada: 

O preço da agua fornecida ás casas parLicula
res, em pennas, será na mz1ío de 100 réis por 
500 litros diarios ou sejão 3g, por contribuição 
meus,!, quando o cambio estiver a :!4 peuce 
por IS, e dahi para cima. 

Qualque;· que seja a taxa do cambio, o preço 
maximo do meko cubiuo de agua fomecida 
naquellas condiçõe3 serd. de 444 réis por metro 
cubico ou (i,9, por mez, como taxa fixa a ser 
paga pe:o contribuinte, sslvo se o hydrometro 
marcar consumo dia rio maior do que · o fixado 
no regulamento de pennas d 'agua. 

« Entte esses dons limites, maximo e mini
mo, o preço do metro cubico variará na razão 
inversa d3 bxa cambial sobre Londres, guar
dada a proporção entre aquelles termos extre
mo.s, ,, 

Ess~ Decreto está assignado pelo Dr . Ale
:;.;andre José Barboza Lima, o mesmo que, coms 
Deputado, asseverou cne1·gioamente no discurs0 
de que mJ tenho occupado que fui eu quem 
modificuou o contrato da Companhia de Bebe
ribe , affit·mando que apenas REVIO uMA TaBELL.!. 

DE OaMBIO, segundo cuj ~s fluctuações DEVIA ser 
paga uma memalidade minima pelo serviço de 
fornecim ento de ag~a I ! 

Ante-, do citado Decreto de 18 de Agoato de 
1893, o contribuinte, toda a populaç1ío desta 
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grande cidade, pagava 38 por mez pelo consu
mo mínimo; dahi por diante passou a pagar, 
pele. me>ma quantidade, o duplo (68) por força 
da tabella cambial que S. Ex. inventou e que 
por esquecimento, sem duvida, diz que s6meute 
REVIO. 

Eis o facto sobre o qual todos os hab itantes 
de;;ta cidade podem dar testemunho. Não ob
stante, S. Ex. diz que não modificou o contrato, 
que não teve ·oontemplações com a Companhia e 
que unicamenl;e RllVIO a tabella de accOrdo com 
o. qual DEVIA effectu'lr-se o pagamento I ! . . , 

Quem fez essa ta bella ! Quem a referendou 1 
Diga-o, Sr. Dr . Barboza Lima ... 

E S. Ex . affirma que fui eu quem teve com
templações para com a Companhia, que fui eu 
quem innovou o seu contrato ! I 

Tudo qnilnto fi11 em favor da referida Com-
. panhia, lirnita-se a ter sanccionado a Resolução 

do Congt·esso, hoje Lei u. 327 de 5 de Julho 
do auno passado, autorisando o Governador a 
modificar o coutrato, p~•ra que a actual t abella 
movei, que regula o pagamento da pena de 500 
litros de agua diariamente, e fixa o mínimo do 
preço, em 38, quando o cambio estiver a 24 d. 
por IH, e de 6S se a hxa fór ele 12 d., e3ten
da-se até a taxa de !2U por aquella quantidade 
de e.gua, seja qual fór a. tax" a que de>cer o 
cambio a baixo de 6 d , fazencjo-se o calculo para 
a cobracça pela f6rma. por que hoje se procede . 

Não fiz mais do que sa.uccionar esta Resolu
~ão do Congre>sü; não innovei o contrato, nem 
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usei de autorisação para esse fim concedida, 
como s~ evidencia das seguintes palavral con
stantes da Men8agem de 6 de Março ultimo 
(-fi. 77 ) : 

"Tendo a Comp11nhia requerido ao Governo 
a modifiJa.ção do contr!lto, facultada pela Lei 
n. 327 do anuo pa~sado, deixei de autorisal-a, 
porque penso que ni'lo convém elevar a mai; .de 
98 men~aes a tnxa da pena de 500 litros de agua, 
o que importa um augmento de 50 % no preço 
1\Cbual e porque o contrato que a Comp.tu'üa 
eff .. ctuou em Londr~s com os seus creclor~s, 

para con<eguir uma reducção na taxa dos juros, 
não lhe permibbe aceitar aquelle limite, como 
ma::s:imo, qualquer que seja a tax:l cambial." 

Se o Sr. Dr. Barboza Lima tivesse sido fiel á 
sua doutrina, de accOrdo com a qual deve o 
Governo desobst1·uir o tami'fllw dessas Onmpanhias 
gue 'llLio estejão em co,dições de viver honesla
mentc (considerando deshonesto o pedido e a 
concessão de favores), não teria inventsdo a ta
bel!a cambial, que, disse, apenas REVIO e a 
Companhia não se fund~ria, como se fundou, 
nesse acto, para requerer o novo favor que a 
Lei n. 327 auto ri sou o Governo a conceder, mas 
que, repito, não concedi . 

Effectivamente; se a depreciação da nossa 
moeda, se a queila do c'\mbio abaixo de 12 d., 
autorisou o Sr. Dr. Barboza Lima a modificar 0 

contrato, inventando a referida tabella; aggra
vando-se a depreciação, descendo o cambio a 6 
d., devia esteuder-ae a tabella aM 128000. 
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Eu, porém,uão tive a mesma contcm1Jlação que 
teve meu antece3sor ; não pude ser oomrlaoente 
para com a Companhia ,:e Beberibe ; n 'ío fiz 
alterayão alguma no seu contrato. 

Po3to que tivesse iunovado de modo oneroso 
para o cont··ibuinte, para toda a popuhçi'ío da 
cidade do ltecife, o contrato da Companhia de 
Beberibe, o Sr . Dr. Barb~za Lima auimou-se 
ainda urna vez a aosegurar o contrario, dizeuclo : 
«Foi por isto que não innovei eate contrato (o 
da Beberibe) . . foi por isto que recuoei aquillo 
que o meu sncce>sor ni'ío teve duvida em conce
der LOGO &PÓS: o augmento da~ pas3agens nas 
linhas subur~anas do R~cife que servem a 
uma populaçito pauperrirna ... Recusei tenazmCilte 
ao Gerente da Brasilian Str~et Rtliiway esse 
augmento pedido., 

Poucos cli11s depois de ter eu assumido o Go
verno, pJdio-rne o meu clistincto colleg>\ e ami
go, Dr. José Bernardo Galvito Alcofor~ cl J, que 
d espar.has;íe um requP.rimento daque!la Comps
nhia, solicitando o angrnento do pt·eço das pas
sagens, ~m consequ~ncia elo alto preço do car
vão e do rnó.o estado de ~uas finança9, requeri
mento que, ape1.ar de ter sido submetticlo "o co
nhecimento elo meu a.ntecéessor com as devidas 
informações, não havia sido até enti'ío despa-
charlo . 

No mesmo dia mandei procur"-lo, bem como 
as informaçõ~s e depois ,'Je examinar convenien
temente o3 papeis, indeferi, ainda no mesmo dia, 
11 pretençõ:o da Companhia; sob o fun-lamento 



107 

de que o augmeuto de preço de passagens, por 
ell!l pedido, importava modificaçfio do seu con· 
trato , approvado por lei, o que não pedia snr 
feito pelo Governo sem !lutori>ação do Poder 
Legislllti v o. · 

· O meu antecessor não havia absolutamente 
resolvido a questão, pois deixára. o requerimen
to sem de ,pacho algum. 

Entrehuto, a~sim proced3ndo, diz e li e, RE _ 

COSE! TENAZMENTE. Logo após a!gUJJS dias de exer
cício do cargo de Governador, indeferi o re .;ue
rimento de Companhia, neguei o augmento dos 
preços dos p~ssagens por eUa pedido. 

Quem foi, pois, q1,1e teve contemplações: o meu 
antecessc>r que deixou o requerimeo.to sem des
pacho, ou eu que, LOGO após, o indeferi 1 . . . 

No anuo seguinte, em 1897, a Companhia Br<l- . 
silian Street requereu ao Congresso que autori
sasse o Govern!ldor a modificar o seu coutmto, 
no que foi l\ttendida, vot>ndo-se a Resolução, 
hoje Lei n. 256, pela qual foi autorisado o au
gmeuto do pr~ço das pas;;agem, de accordo com 
a tabella que acompanha a mesma lei. 

Em 30 de Julho de 1 8~7, de accordo com a 
lei, concedi o augmento do prego das passagens, 
para eviba" que a Companhia suspendesse o ser
viço a seu cargo, pois lhe era impossível conti
nuar a executa-lo, attento o alto preço do cuvão 
e o seu estado financeiro . 

Ainda assim, obriguei a Companhia a fornecer 
gratuitamenbe a terra pt•ecisa para os aterros 
que devião Rer feitos nll Estrada Nova de Ca-



108 

xang>t, gmudemente prejudicadc. em consequeu
cia dos a.r,·ombl\mentos causados peh>B enchen
tes do Capibari:Je . 

O augmento foi inoignificante, principalmente 
comparado com o que meu antecessor concedeu 
ú Companhia de Beberibe, na raziio de cento por 
cento; a Companhia não auferia receita para fazer 
face à despeza . Foi ultima~J?.ente decrett~cla a 
sua liquidação judicial, em Londres, onde tem 
ellt> a sua. séde . 

Attendeudo a eat·• circumstancia e aos reaea 
serviços que essa Companhia presta li população 
pauperrima dos suburbios, este anuo concedi
lhe novo fuvor, permittindo cobrar com o au
gmento de 50 % o preço das pas>ageus pagas 
nos carros. A Companhia queixava-se de gran
des prejuízos em cousequeucia do pagamento 
d.l passagem efl'cctuada nos carl'os, por não com
prarem os passageiros os bilhetes nas estações: 
Elevei tam b~m os preços dos bilhetes de 180 e 
2~0 a 200 e 300 réis, visto não haver moE'da in
ferior a 100 réis. Sujeitei o meu acto á appro
vação do Congresso, declarando expressamente 
que nenhum effeito elle produziria antes de ser 
approv .. do . 

Devo lembrar que, quando indeferi o reque
rimenlo da Brasilian ~treet, ella pretendeu re
nunciar o privilegio de que gosa, para ficar com 
o direito de augmeutar livremente os preços <las 
pnsao.gens, pois, segundo a doubrinn esba.belecida 
por meu antecessor, relativa.menteá Companhia 
de Trilhos Urbanos para Olinda e Beberibe, a 
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extincção do privilegio imporba a de todas as 
obrigações resultante; do contrato, ficando assim 
a Companhia livre da fiscalisação do Governo e 
com a faculdade de augmentar, como enten· 
desse, o preço da'! p"'ssagens. 

Nessa occasião declarei que não concordava 
com easa doutrina ; qu~ , segundo o meu modo 
de pensM, a cessação do privilegio não impor
tava a ex tiucção dos direitos e devere;; recí
procos , resultantes do contrato e que, portanto, 
s6mente aceituria a renuncia com a condição 
expressa de ficarem em inteiro vigor todas as 
outr&s clausulas do contrato. 

Pr0cedeu .Jo por esse modo, parece- me que 
consultei os interclsseo da população pauperrim/\ 
que serve-se dos carros da Bmsiliau Street, ao 
pasoo que o meu antecessor egqueceu completa
mente os mesmos interesses da populaçfío igual
ment' pauperrima que reside em O!incla e Be
beribe , faculhuudo á Companhia "lwar, como 
quizesse, o preço daJ passagen > nos seus carl'Os. 

l'oclos sabem que não tenho iigações ele 
qualquer natureza com a Companhia de Ca
xangá, com quem lutei constantemente, como 
advogado que fui da Companhia Ferro-Carril, 
até o ultimo dia em que exerci a pt·ofissão de 
ad\'ogado. 

Não tinha, pois, muti v o para dispensar-lhe 
contemplações ; mas, não devendo prevalecer
me cio cargo para exercer viuganças,cumpri com 
toda imparcialidade o meu devet·, procedi com 
justiça, sem prevenções, nem resentim entoa. 
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Damai<, o prccedeut~ estabelecido pelo meu 
antecess)r, de conceder favores a emprezas que 
se achassem em difficuldade> financeiras por 
causa ela depressí'ío cambial, obrigav(\-me, para 
não estabdeoe1· solucão de oontinuidacle, a assim 
proceder para com a Erasilian Street , ev iLando 
ao mesmo tempo que se pudessem formar a 
meu respeito juizos desbvoraveis. 

XII 

A di scussão dos exemplos invocados pelo 
Dr. Barboz•• Lima pa~a demonstrar que, ror 
oontemplarõcs, por ligações partida1·ias ou de ou
tra ordem , deixei de cumprir os deveres do cal'-
go de Govern:1dor desviou-me do estudo ela 
questão elas usinas. 

Já disse que não me cabe responsabilidade 
alguma pelos em prestimos feitos para construc
ção ou melhoramentos de usinas ; porquanto 
não concedi um só, nem tão pouco augmentei 
quolquer dos anteriormente feitos por meus an
tecess nres _ 

Conseguintemente, a responsabilidade por se
melhantes emprestimos reparte-se exclu~iva

mente entre o Dr. Barboa11 Lima e os que o an
tecederão no Goveruo do Estado -

Cumpre vér qual a parte que cabe a S. Ex., 
qual a que cabe aos seus antecessores ; cumpre 
examinar o procedimento que um e outros ti
verão, afim de conhecer-se quem com justiça 
p6de ser responsabilisado pelo desastre que ela-
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(juellas conce•sões resultou pam as finanças do 
Estado. 

A Lei n . 1.SCO, de 11 de Agoslo de 1885, foi 
a primeira que a,utorisou c emprestimo de apo
lices da ex-Província para a construcção de en
genhos centraes, hoje denominados usinas. 

Nos arts. Hi, 17 e !1'! a citada lei autorisou 
o !'residente da Proviucia a contratar a fundação 
e exploração de sete ou 14 engenhos centraes, 
de custo, no primeiro caso, de 600:000.9000 
cada um e no segundo, · de 300:000S, con
correndo a Província com o emprestimo de 
200:000H ou de IOO:OOOH, conforme o cusuo, 
em apolices de 7 %, que serii'ío entregues em 
duaB prestações : a primeira, quando fossem 
apresentados o conhecimento de embarque, fa
ctura e apolices do sl'guro elos materiaes, cujos 
documentos serião endossados á ordem e fica
rião em poder do Thesouro Provincial, em cau
çãu da quantia que o contratante recebesse, de
pois que se achassem os mesmos materiaes no 
local em que fosse estabelecida a fabrica . 

Determinava a mesma lei que á Pcovincia 
seria hypothecada a· fabrica e que o contrat3nte 
prestaria fiança dos juros que o Thesouro &ivesse 
de pagar . 

Depois, a Lei n. 1.97 1, de 22 de Março de 
1889, a.uboriBou o Presidente da Província a con
tratar a fundação e exploração ele engenhos cen
tmes, sendo seis de ~ypo maior e cinco de t.ypo 
menor, sob o plano, condições e auxilios con
stantes elo ar~ . 16 da citada Lei n. !.860. 
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Nesse mesmo anuo a Lei u . 1.972, de 22 de 
Março, modificou as condições daquella lei para 
n fim de redll2;ir 11 amortisação de LO a 5 % e 
de p .rmittir qu~, a primeira prestação do em
prestimo tambem fosse entregue quan.lo fosse 
apresentado ao Thesouro o contrato de compra 

. e venda dos materiaes, prescrevendo para -esse 
caso algumas garantias ' em favor do mesmo 
Thesouro. 

Em virtude destas autoriaa.ções farão concedi
dos os emprestimos de 200:000U, em [·!de No
vembro de 1887 e 2~ de Agosto de 18S\J,ás dul\s 
usinas 'l'rapiche e Carassú, hoje pertencentes á 
Campa 1hia Agrícola i\'Ierca.ntil de Pernambuco, 
que amorti,ou 40:0008, reduzindo-se, portanto, a 
re3pousa.bilidade do Estado , por força des3cs em
prestimos, a. 360:000SOOO. 

'l'enhc idéa de que Lambem farão contratados 
dous eng :nhos centracs para o município de 
Goyannt\, tendo o conces:Jionario r <cebido para 
um o emprestimo de 200:0008. Esse empre · 
stimo, porá 11, foi pago integralmente e a. con
cessão para. a oub1'a usina foi declarada ca
duca. 

Con~eguintemente, não subsiste para. o Estado 
outra responsabilidade além da de 360:0008 por 
concessõ3s feihs no r egimen da Lei n. [860 . 

Em Li de Outubro de 18!JO, o Governador do 
Estado, Barão de Lucena, expedia um d ecreto 
sobre este a.ssumpto, alterando á. legislaç1ío an
terior em alguns pontos, mas conservando o 
limite ele 200 ;000U como ma:s:imo do auxilio 
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que poderia set· concedido para uma usina com 
capacidade para produzir cem saccos de assucar 
de 75 kilogramrnas cada um e quatro pipas de 
alcool ele 480 litros cada uma, por dia. 

De accordo com esse decreto foi concedido, 
em 30 de De~embro de 1890, o auxilio de 
200:0008 á Usina Ipojuca. pertencente hoje á 
mes~a Companhia Agrícola Mercantil. Tendo 
essa usina amortisado 20: 000~, a responsabili
da:le do Estado pelos contratos !lté então ceie
brades eleva-se a 5i0:000SOOQ. 

Em 31 de Janeiro de 1;:;91, o Governador do 
Estado, Dese111bargador CoJTêa da Silva ex:pedio 
um decreto, que, alterando o anterior, permittio 
elevar os emprestimoR a 250:000~000. 

No r~gimen desse decreto farão concedidos 
emprestirnos de 250 :000S ás Usinas Barnburral 
e Salgado, t>m 6 de Fevereiro de 1891; de igual 
quantia, ás Usiuas c,1choeira Lisa, Coelho e 
Pheuix, em ~4 de Iviarço; na mesma data, de 
150:000$, ;í Usina Cate11d~ e ainda o ele 250:000#,, 
em 16 de Julho do meamo. anno, á Usina Maria 
das Mercês. 

Acldiciouando a estes ernprestirnM, 110 valor 
ele l.o50:liOOS , oa 540:l!OOS dos tres anteriores, a 
responsabilidade do Estado em couseque11cia de 
todos esses co111;ratos eleva- s J a 2.HJO :U008u00 . 

Em 9 de Dezembro de 189 1, o Goveruador do 
Estado, Barão de Contendas, publicou a -lei 
n, 2.1, que, 110 a:·t. ~o, faculto u o augmento de 
50% do emprestimo para cada cem saccos que 
aocrescessem. 
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Em 'lO de Abril de 18!)2, asmmindo o Govern<> 
do Est::~do o Dr . Barbozr. Lim,,, esta vão feitos os 
contr.,tos ele que acc>bo de fall•lr P"ra 10 usinas , 
re3ultanclo de todos elles, como di>se, a re'lpon
sabilidade pu·., o Estado elo 2 . t90: OOOUOOO . 

Nos dous primeiros anuos de sua administra · 
Ção S. Ex. não concedeu emprastimo algum 
pam a constr.lCç'ío de n>inas ; preoccupado ex
c!m;ivamente com a> qu~stõea políticas, não lhe 
foi pos>i vel prestar attenção ao3 interesses ela. 
lavoura d" canna . . 

S6mente em Dez··mbro de 189!~, contr<~tou o 
Dr. Rubesa Uma o seu primeiro em prestimo de-
250: 0008 para a fnndaç1io da Usina Ca xangti:. 

Convem notar que, de accórdo com a !~i n. 25, 
de 18!!1, esse emprestimo podia ser de 375:000H . 
mas, por uma mal entendida cerimmia, por set• 
o primeiro, não qui~ S. Ex. obeigar o Estado a 
emprestar est~ importanci.\ ; reduzia o emp:-e
stimo a ?.50: OOOS só mente. 

E;te emprest imo, que foi elevado, em 3 J ele 
Maio rlo mmo seguinte. a 375:000.9 e depois a 
700 :0008, de accurdo com a L'e i n. 113, votada 
em vi•·tude ele in~tl\utes pedidos do De. Bar
boza Lima, abria as portas do cofre do Eshado 
para Lodos os que quizessem construir usinas; 
e desde eu tão até a ve3per.• Je deixar o Go-
verno (G de Abril de IS!JG) S. Ex. concedeu 
empresLimo3 de apolice3, mais ou menoo avul
tad)s, a. bode• que raquerérão semelhaate favor, 
nKo sendo elle ee~u>ado (é jusho dize-lo) a um 
só dos req ue,·enhes. 
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S . Ex . e:ffecLuou contratos para auxiliar a 
construcçfío de u inas ou rnelhorar a3 já con
struida.s, ubrig(\ndo o Estado aos seguintes em
presiãmos: 

7LlO:OOOSOOO . . á usina Caxaug1í. 
600:0 o soao .. Frecheiras. 

GOO:OOOHOOU . . )) )) Cabo. 
600:0008000 . • Pery-Pery 

GOO:OOOHOOO . • Bom-Fim. 

600:0008000 . . )) )) N. S. ele Lourdes. 

600:0008000 • . )) Massuassí1. 
!lOO:OOOHOuO . . )) c~tende. 

750:000HOOO .. )) Pirangy- Assú. 

450 : OOU,~OOO .• )) Cachoeit'a Lisa . 
350:0008000 . . )) Phcenix, 
700:000SOOO .. )) )) Treze ele :ii'Iaio. 
500:000HODO .• )) Progresso Colonial. 
250:000~000 . • !Ybria das Marcês. 
800:000HODO . . Espírito s~nto. 

600:0808000 .• B·u·ã.o de Morenos. 

800:0008000 .. Ptto-Sangue. 

550:000S000 . • )) ) ) ~luribeca . 

3 50:000~000 .• )) Coelhc. 
800:0008000 .. )) Santa Cruz. 

800. ouosooo .. )) S. José . 

250:000,~000 . . C,tbeça ela Negro. 

~511 : 0008000 .. Conceição. 

~50:000HOQO .. n No-va Conceiçí'(o. 

200:000~000 •. )) )) Raiz ele Deniro . 

I OO:OOOSOOO .. )) )) Salgado. 

13. 950:00 HOOO 
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Por esta simples exposição vê-se que, ao passo 
que todos os antecessores do Dr. Barbosa Lima, 
desde Novembro de 1887 11té Abril de 1892, 
obrigárão o Estado, por contratos que celebrá
rão, a emprestar 2.190:0DOS para auxil iar a 
construcção de usinas, isto durante um período 
de mais de quatro anuos, S. Ex . , que não tinha 
contemplações, n"m ligações de natureza algu=, 
t~ão tendo a zela•· mais do qne os creditas dessa 
entidade abst?·aata- o Estado, nos 16 ultimas 
mezcs de ar!tministração , ordenou que se cele
braasern todos aque lles contmtos de ernprestimo 
de apolices, no valor de 13.!J50:0008, para auxi· 
liar " construcção ou melhorar as usinas Já con-· 
struidas . 

Talvez fosse p1·eferivel relatar o facto, sem 
commentario algum; mas, corno trata-se de sa
ber qnal a parte de responsalJilid~de que cabe 
ao Dr. Barbosa. Lima, qual a que cabe aos seus 
antecessores, seja-me permittido accreacenta.r al
gumas ccnsideraçõeo no intuitn de habilitar o 
publico a formar com segurança o seu juizo. 

O pensamento do legislador , clammente ma
nifestado em todA.s as suas disposições, foi AU

JULIAR (note-se bem}, AUXlLI.IR a construcção de 
usinas ou a realização de melhoramenl os nas já 
construídas; elle não quiz absolutamente empres
tar a quantia exactamente precisa P"ra a cons-
tru~ çi'lo, tanto assim que limitou a quantia que 
porlia ser emprestada a um terço elo custo da 
usina. 

Interpretando fielmente a lei, os anteces-
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sores do Dr. Barboza Lima não concedêrão 
mais de 250:00011, como auxilio pa1·n uma 
usin~ . S. Ex., porém, emprestou a diversos 
800:00011 e augmentou o auxilio de 150:000fl 
concedido á Usina Catende, com a insiguificnnte 
quantia ele 900:0008, elevando assim o empre
stimo de l50:000H, que anteriormente lhe havia 
sido fe ito, 11 1.050:0008, quantia mais que suf
fic ieute para a construcção de uma usina, 
mesmo uttendendo-se á depreciação dn nossa 
moeda, á lJaixa do <Jambio . 

Para que, COMO AtJXILIO, se pudesse emprestar 
a uma mina 1.050:00011, guardando-se a. pro
porção, prudentemente estabelecida. pela. lei, 
era. preciso que a usina custasse 3.150: 000SOOO., 

Depois, a lei, que Íl:l auxiliar a consLTucção 
de usinas e não emprestar dinheiro ou apolicés 
para o pagamento de divida,, exigia muito 
sabiamente a prova de que o engenho, as 
te1-ras, a usina, não estavõ.o hypothecadoa ; esta 
prova devia ser feita quando se requeria o em
prestimo. 

Assim estatuindo, o legislador acautelou 
devidamente os interesses do Estado, pois é 
f6ra de duvida que o proprietario ele uma 
usina, que esLá livre de quaesquer compro
missos, p6de responder p3lo emprestimo de um 
terço do seu valor, o qual provavelmente seria 
empregado em melhoramentos da mesma 
usina. 

Tudo isto esqueceu o Dr. ·Barboza Lima, que 
autorisou o emprestimo de 700:00fln á Usin~> 



us 

Treze de Maio, já construída, já hypothocada 
a um banco, a mijo pagamento applicou o em· 
prestimo. 

Poia para· melhorar á usina Treze de Mo.io, 
que possuia apparelhos dos melhores que 
existem no Estado, era preciso o emprestimo 
de /00:0008000 ? I 

Não ; o que se pretendia era p~gar os credo
res da usina; tanto o.ssim que, recebido o em
prestimo , não se fez melhoran.ento algum, não 
se fundou safra e a u~ina nunco. mais funccio
nou. Fatal auxilio I Importou a morte da usina 
e o sacrificio do Estado . 

Está sendo promovida judicialmente a co
brança do debito, em virtude de ordem que 
nesse sentido expedi, apezar das contemplações 
pa?·ticla,·i·<S, que me creárão hesitações, que me 
impe"dirão de cumprir o meu dever, segundo 
affirmou o Dr. Barbosa Lima. 

Nada mais preciso referir para que se possa 
aquilalm· do zelo com que procedeu o meu an
tecessor rel .. tiva.mente a.03 creditas dessa entiãa
d e abstraota-o Estado. 

Esquecendo por ease mo ti v o tod~>s as ÍtTegu-· 
laridades commettidas por oecasião das conces
sões feitas, r-asso a examinar as consequencias 
desastrosas que dahi resultárão, afim de com·en
cer que s6mente á detesta;·vel administração do 
Dr. Barbosa Lima devem ser attribuidas as 
difficuldades da situ~ç1ío financeira do Es
tado. 
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Antes, porém, e para que não se dig~ que 
estou exagerando, devo repetir o que já referi 
em outra occaaião, i•to é, que a responoabilida
de do Estado por for9a das concessões de em
prestimos para usinas, no v.üor de 13.950:0008, 
foi reduzida por mim a 11.750:0008, por ter 
declarado c ::~ducos tres contratos na im portancia 
de 2.200:0008, visto não terem os concessio
narios recebido quantia alguma, nem peomovi
do o cumprimento de qualquer das respectivas 
clausulas. 

Por conta des 11. i50:000B, o Thesouro entre
gou apolices no valor de 9.'2G3:000S,restaudo en
treg»r outras no valor de 2. ~86:0008,para com
pletar a quantia de 11.750:0008, a que se aoha 
reduzida hoje a responsabilidtlde do Estado, em 
virtude do ; cont.ratos celebradoa pelo meu ante
cessor. 

XIJI 

Quasi todos os contratos de emprestimo para 
auxiliar a construcç1io ou o melhoramento de . 
usinas, antorisados pelo Sr. Bat·boza Lima, farão 
celebrados durante o anuo de 1895 e nos prin
meiros mezes de ! 896, pois em 1894 (e isto 
meamo em Dezembro) apenas ·foi concedido o 
emprestimo de 250:0008 á usina Caxangá, á 
qual, depois, farão concedidos dons outros ntl 
importanoia total de 450:000~000, 

Ora, aeudo a responsabilidade do E3tado, até 
o anuo de 189~, muito limitada, pois todos os 
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empreJ~imo;; concedidos pelos au~eccssoreJ do 
Dr. Iiarboz~ Lima importtirão em 2.190:000U, 
nã~ é p~ra admirar que no ~empo de S. Ex. os 
cou :e3sionarios de u>in~s pagalsem os juros 
devicloJ pelas apolic3s que havião recebido. 

Accresce ainda que seis da~ usinas favorecidas 
pot• conb t'd~os anberior~s 11 adm inisbração de 
S . Ex. (Cr.teude, CaJhooim Lis,,, Phenix, l\'Iaria 
das Mercês, Coelho e Salgado) recebêrão no fim 
do anuo de 1S'J5 (em Ou~ubro e Novembro) 
augmanto de auxilio, cuj ·1s apolices não lhes 
forão entregue> Henão depois de pagos os juros 
devidos pelo emprestiroo anterior. 

Em gemi os empre3timo3 erão pagos em 
prestações e os concessionarios não recebião as 
apolices relotivas ti segunda e ~erceim pt·es~a.:: 
c;ões n~m as qu~ fica vão em deposito como cau
ção do bom funccionamento do3 apparelhos,. sem 

. que an~es fossem p:1gos os juros' vencidos dos 
títulos recebidos em prestações anteriores. 

,1 Is~o explicl n•ltural e S3bisfactodameute o· 
facto de entra1·em os aoncessionarios oom os j11r 
?"OS a que e1·ão obrigados durcmte a ctdministra
ção do D1·. Barbosa L ima . 
Apez~r dist~, poré:n, não é ex~cto o que Sua 

Ex. asseverou, i3to é, que, p~r não ter S. Ex. 
~pntemplr.~;ões p:r.rtidarias, os co.10essionarios, no 
período ele ~ua administração, entr;trão com os 
juros a qué er.1o obrigados. 

S. E:c mesmo é quem o ·affirma contradizen

do-se no propt'io disourao que analyso : «já, no 
11W1! tentpo (são~~a..v·ras do Dr. B:u·b.oza ·Lima) 

. ~ . 
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se da>:a o facto d..t necessidade de se abrirem cre
d·itos extram·di1111.rios pa>·a pagamento de apoli
ces emittidas em f..tvn· de usinas 'em admini.1t1·a· 
ções ante r lo res», 

Ora, se este fl\cto dava-se j tí no tempo de Sua 
Ex., em cujo espi ito não actuavão as CD>ltem
plações poUticas, um pGuco de ponderação, um 
pouro c1e reflexão de su t parte em sufficiente 
par!\ desvia-lo do ~scabroso caminh" doa em 
pre3timos a usin•s, caminho qua se tivesse sido 
seguido P"l' mim, conduziria inevitavelmente o 
o Estado !Í b1mcarrota. 

Tauibem , na :IIenugJm d~ 23 do M·üo de 
1895, ju;;tificando !I pro? Jsta de orçamento para 
o exercício de \895 a 1896, dis'le o Dr. B~r-

• bo.'la Lima : " A taxa sobre o as>ucar foi ele
. v a da a 7 %· .. N1Ío e3t!Í e3sa mercadoria nas condi

ções privilegiadas do c 1fé e da borracha em !'e
.laçtto lÍ concurr~ncia nos m ercado3 estraugairos; 
maR neu~ s6, em vez de 7 %, são taxado 3 es-3e3 
prod uctos a li , l2 e 15 % a 1uelle e a l7 e 2 l % 
e:.te, como tamhem é ess' a indmtr:a que o 
Estado ~IAIS PODEROSAMENTE te:n auxiliado por 
meio ele emprcstimos que motivárão no uliimo 
semes~re vencido a despeza de 70.000$ oomo 
adiamütmento de juros devidos. " 

O ultimo semestre vencido, a. que ::>. Ex. se 
referia, em M>tio de !895, foi o d3 Julho a Dez· " 
embro de l8[)4; não tinha. então o Estado outro 
compromisso que não o de 2 .190:0008, contre
hid') pelos antecessores do Dl·. Barba~' Lima e 
já S. Ex. qualificava de POpE;oso o auxi lio, já 

... - • ' 
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affirmava que o Estado hnvia PODEROSAMENTE 

auxiliado a industria assuc~reira; resultá.bdo 
dahi a necessidade de ndiantar o Thesouro 
70:000S para pagamento elos juros vencidos em 
um semestre. 

E ;,;e adiantamento de 70: OOOS pro v a que no 
referido semestre s6..nente uma uiBna pagou os 
juros rlevidos, pois os juros de 2.000: 000U im
portão exactamente em 70:0008 em seis mezes. 

Que salutar advertencia, que proveitoso en
sinamento não encontraria nesse facto quem, n:J. 
aclnoinistração do Estado, não tivesse as ponde
rações e hesitações 11 

Sem contemplações politica.s que lhe creassem 
embararos ao cutnprimento do det·er, o Dr. Bar
bosa Lima precipitou-Be no abyamo das conces
sões de emprestimo, auxiliando, não poderosa
mente, mas loucamente a lavoura da canna I 

Derramou milhares de apolices que imme
diatamente se depreciirão, reduúndo a dous 
t erços o valor do eroprestimo, convertendo o 
supposto auxilio em verdadeiro aacrificio da
que!la lavoura.. 
- Eis o resultado elo SP.U zelo pelos Cl'editos dessa 

entidade abstracta, o Estado ! .. . 
Por ora, o que desejo não se esqueça, é que, 

já no tempo do Dr. Barboaa Lima, os concea
sionarios de Usinas deixavão de pagar os jw·os 
devidos pelos emprestimos que o Estado lhes 
havia feito . 

Entretanto S. E >:. a !firmou que elles entra
vão com os juros fi que erão obrigados, durante 
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a sua adminis~ração, e que não procedêrão do 
mesmo modo durante a adminis~ração do seu 
aucces,or, porque este tinha contemplações par
tida rias. 

Em 31 de Dezembro de 1895 os concessio
narios de Usinas dcvião !08:748S582 . Essa é a 
verdade. 

Nu mensagem que dirigi ao Congresso, em 
Maio d~ 1896, referi que havia mandado entre· 
gar algumas prestações dos emprestimos feitos 
por meu antecessor :is Usinas Caxanglt, Pro
gresso Colonial, Frccheiras e Bom Fim e accre&
centei que o credito do Estado, em virtude de 
adiantamentos para pagamento de juros ele Gpo· 
Hceo que os mutuarios dehárão ele effectuGr, 
elevava-se a 63 !:082S597. 

Um anuo depois, esse mesmo credito, con· 
tados os juros da móra, subi>\ a 1.554:43~$229 
(Mensagem de 6 de M<\rço de 1889, pag. 39 ). 

Finalmente, decorrido mais um anuo, o cre· 
dito do Estado attingio á importancia de 
2.4!0:9708355 ou, excluidna os juros da m6ra, á 
de 1.852:612,}897, seguudo a · c::mta feita pelo 
Thesouro, em 31 de Dezembro de 1898, como 
se verifica da Mensagem de 6 de Março ultimo, 

O Eshado tem, pois, adiantado, para o paga
mento de juros devidos pelas apolices que eruit· 
tio p!lra auxiliar a construcç1ío ou melhora
mento das · Usinas a avultada sowm,\ de 
1.852:61~8897, quantia que foi despendida pelo 
Thesouro e que seria sufficiente para pagar-se 
a di vida fl.uctuante do Estado, a qual não e xis-
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tiria,se tão avultada som ma houvesse sido a.ppli· 
cada ao s ~u pagamento. 

Responsabilisanclo-~e , portat:!to, o Sr. D1·, Bar· 
bosa Lima pelas clifficulclades com que luta o 
Thesouro, pela precaria situação financeira do 
Estado, nfío se lhe faz injustiça alguma. A de
fesa ele S. Ex. é bastante para conclemna-lo, 
como passo a demonstrar. 

" Oon•·em que a O amara, saibrt , disse o Sr. 
Barboza Lima, que esses cmprestimos Í?liciárão ·se 
em Pernambuco na administração do S•·· Ba,rão 
de LuccM pelo dec1·eto de 15 do Outub,.o de 1890. 
Esse der:rcto foi ma,ntido na generalidade da,s s1us 
diversas disposições, sal~o um outro ponto de
rogaa..o pela legislação posterior e faz parte in· 
tegrante ele todos os contratos.. . Diz esse de
creto, ao art. 5o : 

" O craclito aberto pelo Estado ser:í g •rantido 
pela hypotheca das terras dos prop:·ietarios 
agrícolas .. . Paragrapho uni co . Concluída a fa· 
brica, será ella tambem hypothecada, e sem se 
achar efl'ectuada e inscripta esta nova hypo
theca, não será paga a terceira pre3tação ..• 
OvnMm esse dcc?•cto, conclue o Sr . Barbosa 
Lima, varias clausulas penae:~ , verdadeiros meios 
coercitivos para obrigar os concessiouarios ao 

·cumprimento dos seus deveres . " 

Depoi,; teanscrava S. Ex. a disposição do 
art. 19, que ' faculta expedir um regulamento, 
com minando multas até 1:0008 p~ra execução 
dos contra f os. 
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E' digno de noter-se que teudo o Sr. Bar
boza. Lima publicado a lei n. 113, de 2~ de Ju
nho de 1895, e o regu:amento de 15 de Agosto 
do mesmo anuo, fo>se procurar garantias pam 
os contmtos de empresti mo a usinas no de· 
Cl·ato de 15 de Outubro de 1890, expedido pelo 
Barão de Lucena. 

Pois S. Ex., na sua lei, no seu regulamento, 
não acautelou, como lhe cumpria, os interes>es 
do Estado 1 Por,]Ua busca apadl'inhar- ae com 
o Barão de Lucena 1. . . 

No iutuito de ser agradavel a este, o Sr. Bar
boza Lima prinoipin por um engrossamento 
muito commum, emprestando-lhe a gloria de 
ter iniciado em Pernàmbuco os emp1·cstimos 
para a construcção e explor~ção de usinas . 

A jnst iç11 e a verdade protestão energicamente 
contu> este engrossamento. O B~rão de Lucena 
não contratou um s6 emprest;.mo. O primeiro 
contrato foi feito pelo finado Dr. Manoel Eu- · 
frasio Corrê!l, em 20 de Fevereiro de I ,cg 7. O 
Barão de Lucena, assun:~indo o Governo do Es
tado em 4 de Agosto de 1890, no louvavel 
intuito de promover a fundação de PEQUENAS 
USINAS (note-se bem-PEQUENAS usinas), expedia o 
decreto de 15 de Outubro de 1890, que não per
mitliia em prestimo superior a 200:000S (art. 6o), 
adopliando algumas providencias no sentido de 
facilitar a construcção de pequenas usinas. Mns, 
tendo deixado o Governo oito dias depois da pu
blicação do mesmo decn:to (em 23 de Outubro! , 
n!íofez um s6 contrato de emprestimo para usinas. 



126 

Ao Bmão de Lucena p6de, pois, caber a gloria 
(!e ter expedido aquelle decreto, mas, por certo, 
não lhe pertence a de t0r iniciado aquelles em
prestimos, pois nenhum se fez em vir~ude de 
-ordem sua, e já em data a~terior havii'í.o sido 
concedidos auxilias para a fundação de usinas , 
~amo já tive occasião de referir. 

· Conseguintemeute, tambem não cabe ao Barão 
de Lucena nenhuma responsa bi!idade pelns tris
tes consequencias que de semelhantes empresLi
mor; resultlirão para o Estado. 

Fallauclo clo2 meios coercitivos adaptados pelo 
d ecreto de 15 de Outubro, além du disposiçi'í.o 
relativa á hypotheca, do que mais ta,rde me 
<>ccupa,rei, invocou o Dr. Barbosa Lima duas 
outras, a saber : a relativa ao pagamento do 
empredimo por prestações e a que permitte a 
commina•;ão de multas, no regulamento, para 
os casos de infrac~iio do contrato. 

Estas duas clausulas não têm o alcance que se 
lhes attribue. 

Em regra, os em prestimos farão entregues por 
prestações, não se realizando o pagameuto de 
uma sem que tivesse sido previamente recolhida 
ao Thesouro a importancia dos juros devi
dos por pre>tações anteriores; apezat· disto, o 
(lebito dos mutuarios eleva-se a 1.852:6 12 :897, 
hoje, sem os juros da mÓra,. 

Disse em regra, porque nlguns ernprestimos 
forno entregues de uma só vez e não por pre-
6tações por força de ordem do Dr . B>\rboza Lima, 
de accOrdo com a sua lei n . 11 3, que no art. 9P 
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expressamente o permittio , dervgan(lo assim o 
-decreto do Barão de Lucen'' . 

A dioposição relativa a multas não póde igual
mente ser considerada meio coercil;ivo para 
-obrigar os coucesaionr>rios ao pagamenl;o dos 
jurus, po·quanto as multas por infracção do 
~ontrato sómente podem ser imposta; nos casos 
p a.n os qu:1es não se tiver e•liipulado outr<\ peu.a. 

O art. So do decreto i\e 15 de Outubro ex
preõsamente dispõe : « Se, durante dous annos 
deixarem de ser pagos os juros ou, na época 
fixada neste a··tig<l, a quota da amortisa.ção, um 
·e outro debito começ:míõ a vence~ o juro da 
móra na razão de 1 % ao mez." 

cc Nesse coso, cootinú' o art. 8", o Eat~do 

.adm inistrativamente se pagará pDlas rendas da 
usina, collocando nellas um administrador ; 
-para o que será estipulada no respectivo contrato 
a antichrese sobre a mesma usina e aB respecti
vas torras. ,, 

Essn disposiçã.o nã.-o foi alterada, sal v o quanto 
á t axa do juro, que foi elevad.; de 1 a 2 °/0 pelo 
art. 5o da lei n. 113 e pelo srt 20 do regulamento 
de 5 de Agosto de 1895 . 

Em face destas disposições, ninguem de boa 
fé nffinnal'á que o Governo póde impor multas 
pela. falta de pagamento de juros nos prazog con
-vencionados. 

Essa falta sómente suj eit~ o concessionario da. 
uaina ao pagamento do juro de 1 ou 2 olo ao 
mez, conforme o seu contrato for anterior ou 
posterior á lei n. 113·. 
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Não p6de, por:lm, em caso algum sujeita-lo á 
multa , porquanto para o ca'o e>t .. beleceu-se pena 
e3pecial e nenhuma entra lhe póde ser addi
cionada. 

O Sr. Barboza Lima pe:·guntou : em quanto 
importão as multas impostas pelo Governo aos 
conce3siocarios de usin3s, e o seu tio , o Depu· 
tado Coellu Ciutra (o mesmo qu ~ o laureou) , 
respondeu : " nunca pagá•·ão cousa alguma ; 
aquillo ~ uma c ousa entre compadres" . 

ENTRE COMPADRES ~ ! ! . . . Este Sr. seu tio, é, 
Sr. Dr. B 1rboza Lima, um dos amigos que elle 
qualifica de ursos. 

Peça-lhe a lista dos subo0riptores para a com
pra do jornal e ty,,ogt·dphia A Cidade, e verá 
quantos concessionarios, quero dizer, quantos 
compadres estão a.hi nssignados. 

NiLo impuz multas aos contratantes de usinas , 
é verdade; assim procedi porque, no exercício 
do cargo, procurei inspirar-me na lei , nos 
princípios da justiç ' e equidade, deixando a 
outros a gloria de governarem segundo o seu 
arbítrio, por meio de violencia~ e do terro1·. 

Como podia eu impOr multas aos concessiona
rios de usinas 1 Em qua casos lhe.~ pó de ,ser im 
po3ta esta pena? 

O decreto de 15 de Outubro dispõe no art. 19 : 
<•Ü Governo, no regulamento que j•1lga1· conve
niente expedi?· para. execução dest.e decreto, com
minará multas até I: OOOSOOO." 

Foi expedido o reglllo.mento de que cogita. 
essa disposição 1 
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Aboolutamente não . · 
O regulamento de 5 de AgostJ, no art. 25 , 

cogitando de multas, faz expressa remissão ao 
art. 19 do Decreto de 15 de Outubro ; mas ni'ío 
di' quaesseji\oos casos em que a multa p6de ser 
imposta. . 

Porque o Sr. Barbosa Lima, no seu regula
mento, não preve1du os casos em que os contra
ctaotes incorrerião em multas ! 

Seria porque os contratos fori'ío efiectuados 
entre r,ompadr, s ou porque S. Ex. quize ;;se re
servar o direito para si de im po- hs nrbitraria
mente 1 

Escolha S . Ex. o que lhe convier. 

XIV 

Rest~·me tratar d>l terceira dispos ição do 
decreto de 15 de Otlttlbro, invocada pelo Sr. 
Dr. Barbosa Lima, como meio coercitivo par:~. 

obrigar os mutuarios a cumprirem os seus con
tr<~tos, isto é, cb diaposição do art. G0 in fia~, 
assim re:ligida : 

cc Este credito (o de 200:000S) se1·t! garantido 
pela hyt.otheca das terras do propriet»?"ÍO agrí
cola, pela f 6rma e ms condições declaradas deste 
decreto ." 

A hypt>theca é uma garantia para o orador ; 
habilita-o a excutir o immovel hypothecado para 
ser pago de prefereucia a out:-os creclores ; não 
é, porém, ne111 uunca foi cou:üderadu meio coer-
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citi v o para obrigar o devedor a effectuar o pa
gamento. 

Para provar que a hypotheca não é meio . co
ercitivo, que não t em a virtude que se lhe em
presta, a efficooia que se lhe attribue, basta 
lembrar que todos oa contratos de emprestimo 
estão garantidos por hypothecas (mais ou mems 
regularmente processadas) e apez•1r disto os non
cessionarios devem j uroa dos mesmos empreoti
mos na importancia de 1:852:612~897, contados 
até 31 de Dezembro. Se incluü·em-se os juros · 
da mora e os do ultimo semestre, o debito ele
va-se a cerca de 3. 000: OOOUOOfl . 

Se os emprestim•.s n1ío fo;;sem superiorea a 
2UO:OODa, como prescrevia o decreto de 15 de 
Outubro, a situação seria muito diversa da 
que é. 

Mas o Sr. Barbosa Lima, com a lei n. 113 e 
com o seu Regulamento de 5 de Agosto de 1895, 
facultou emprestimos, eu antes realizou empres
timos até a im portancia de 1.050:000U para uma 
só usina !. .• 

· E' por este motivo que S. Ex., eoquccendo o 
que fez, leQlbra-se s6mente do decreto do Barão 
de Lucena, derogado em pontos capitaes, como 
o relativo ao maximo da quantia que poderia 
S<lr empre..tada. 

Que importa que fosse mantido o decreto ele 15 
ele Outubro na gcncrcilidade das suas diversas 
disposições, quando é incouteslavel que elle foi 
derogado em poni;Qs capit.aes como o que fix"va 
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o maximo da imporbncia que poderia eer em
prestada 1 

O referido decreto prescrevia no art. 2• que, 
para obtenção do auxi.lio do Estado, os proprie
tarios agricolas provassem que su:ls tert"aH apro
priadas :1 cultura da canoa tinhão a extensãO< 
suffi.ciente para que o fornecimento coneapon· 
de>se á capacidade dos app:lrelhos da fabrica . 

Esta condição, como facilmente se r.ompre
hende, importava garantia de grande valor para. 
o Estado; entretar.to, o Sr. B .. rbosa Lima, bem 
que no seu r egulamento não a revogasse expressa
mente, prescindio, abrio mão della noo contra
tos que fez . 

A's U3iuas «Treze de Maio e Progresso Colo· 
niah, que não possuem propriedades agrícolas, 
mas sómcnte pequenos t crrcuoq que não produ
zem ca.uuas sufficieutes para a safra de qualquet' 
Banguê, cout rahirão os emprestimos de .. ... . 
700:000S a primeira e de 500:UOOR a segunda. 

Não preciso confrontar o' - decreto de 15 de
Outubro com o regulamento de 5 de Agosto, aban
donado, eoquecido completo.mente pelo seu autor, 
cujo procedimento traduz eloqueotemente a con
demuação do seu acto. 

Para estudar a effi.cacia da hypotheca : cmo
mci~ coercitivo, convem recordar que o decreto 
de !5 de Outubro expressamente e•tabrleceu 
que "no caso de falta de pagamento dos juros. 
ou da quota de amortisação, o Estado admútis· 
trativamc11te se pagará pelas rendas da usina, 
collqcando ·nellas um adminis~rador, pan o qu& 
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ser<Í estipulado no respectivo contrato a cmti
chreo~e sobre a roesmr. usina e as respectivas 
terras. " 

Desta disposiç1í.o combinada coro r, do art. Go, 
que prescreve a garantia bypotbecaria para o 
credito elo Estado, surge a questão de sabet• se 
o Estado p, de excutir o irnroovel hypotbeca do 
ou tem sómente o direito de pagar-se pelos 
frutos ela usiua, como credor an~ichresista. 

Presciudir1do de discutir €s ta questão, con
cedendo que seja faculta ti v o ao Estado recorrer 
a qualquer das duas garantias, li hypotbeca ou 

, á antichrese, para haver o seu pag<•!llento, passo 
a examinar as cousequencias, os effcitos que 
resultarião da pratica de qualquer del\as . 

A excussfío ela hypotheca teria como conse- · 
quencia a venda de quasi totlas as usinas, pois 
sómente quatro-Bolll-Fim, Cabeça de Negro, 
Salg&do e Bamburral - têm pago reg11larmente 
os juros 11 que são obrigadas. 

Ünl , tendo o ERtllclo feito emprestiroo para a 
coustrucçfío ele 27 usinas , t erifío de ser vendi
das judicialmenLe ~3, por for~a da excussão das 
hypothecas. 

Quem coropmria tantas usinas 1 Por que pre
ços serião ellas vendidas 1 

Cumpre lembrar que, nos termos da lei que 
rege o contrato bypothecario, ellas serifío vendi
das, depois de algumas praças, pelo ronior preço 
que afinal obtivessem. 

Póde-se affirmar com segurtmço. que aqui não 
se encontrarião compradores para 23 usin1s. 
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Sendo assim, o Estado ficaria com ellail em 
})1\gamento d-> credito hypothecario, ou consen
tiria que fossem vendidas por preços relativa 
mente insignificantes aos amigos dos proprios 
·devecloro3 que quizesgPm prestar- se a salva-los 
·do naufragio, effclctuanclo a cornpm por preço 
.que os abrigasse de qualquer prejuízo . 

Neste caso, os cuncessiouarios de usinas se 
salvar ião, ficarifio mesmo em boa situação; mas , 
com ce1·teza , o Estado naufragaria, o seu pre
,juho seria enorme. 

Na outr& hypothese, arrematando o Estado as 
usinas para o seu pagamento, não se ria menor o 
.seu sacrificio, pois todos sa.bem quaes sfío os re
·sult~ clos que decorre"' do exercício de indus
trias por parte da entidacle abstracta-EstarLo. 

Actual rnente possue o Estado a usina F r • 
.Cane la, que pele. primeit'il. ver. produzia no ex•3l'· 
cicio de l8\J7 a l 8\J ~ um S<lldo de ;, l:880SOG4 . 
.Apezar di; to,eu t eria-promovido o seu arrenda
mento, se l'ohi não existisse tam bem um co lle
.gío orphanúlogico, onde se nbrigão e edueão 
.mais de cem 1neno ·es que, tr::ús ou menos, em 
pregão-se em trabalho.; da usina, onde aLlqui
nm conhecimentos que podem ser proveito:;oa 
a diffe:·eute3 indu.>trias. 

Nfio donheço pcior industrial do que qu 1lquer 
.dessas entidades ahtractas que se chamão
lYlun 'cipio, Estnclo e Federação . O resultado da 
inclustria por e !las exercida é sempre ue g.:~ti v o. 

A excuss'b da h ypotheca, portanto, quer 
.em um, quer em outl'o caso, importaria consi-
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deraveis prejuir.os para o Estado, aggmvaria. 
sensivelmente o desastre do3 emprestimns, em 
vez de attenua-lo. 

O pagamento por meio da antichress, isto é, 
pela pÚcepção dos frutos produzido3 pelas 
usinas, sob a administração do Estado, daria ~ 
mesmo resultado . 

Desde que são manifestos os incenvenientea
de torna-lo industrial, explorando proprieda
des suM, não se póde acreditar que aconteça. 
o contrario pelo simples facto ele ser elle mer~ 

administrador com di1·eiLo ao3 frutoa qu~ a in
dustda produzi,· . 

Nem ~e diga, como o Sr. Barbosa Linu1, que a, 

questão tJ ri e crtpaci<.' ade administmtiva na esco
lha das seus prepostos. Pois é cri·vcl, perguntou 
S. Ex., que a p>'Í07'Í, se possa g·l•·antÍ7' que não

houvesse em P ernambuc? homens aapazes de, por 
conta do Governo, admin~st1·a,· esses engenhos, 
como f azem os Brzncos desta Gapitc~l, nomeando
zwepo<tos seus pa1·a administ1·m· fa~endas ? I 

Indague S. Ex . dos B1uco; que têm admi
nistrado fazentlas por meio de prepostos qual 
tem sido o resultado por el!es auferido e verá 
que de modo algum cm·responde ao jui"o qu& 
f6rroa a respeito. 

Prescinda S. Ex . dessa indugação e lembre
se s6roente do que aconteceu á usina Fr . Ca
neca durante os primeiras annos do seu gc- veruo· 
e mesmo no ultimo, e verá que é sempt·e pea
simo o resultado da exploração 1.or a.dminiatra
çí'ío c1o Estado, 
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Ni.io conheço nada mais diflicil elo que esco
lher pessoas idooeae para cargos como o de que 
se trata, não digo que n1io po >sa enco:1trar pes
soas capazes, pois sei que existem cidadãos que, 

. por sua probidade e competencia, podcrião ser 
collocados ti testa dessas minas com vantagem 
po.ra o Estado . A prova disto eu u tenho no 
actno.l Director da Colonia Fr. Caneca e no seu 
antecessor, o Dr. Adolpho Barbalho . Mas é 
dif!icil. 

Depois, ainda. quando se encontre um admi
nistrador competente, não é sómeute de!le que. 
depende o re.mltado cl ~ exploração; desde o 
plantio ela canua até a venci,, elo assucar empre
glo-se muitos iudividuos e o abuso ou falta de 
correcção de um é sufliciente par,t occasionar 
avultados prejuízos. Apezar de estar a usina 
F r . Canecs sob a direcção competente e ho
nestissima elo Dr. Al1olpho Barbalho, que pre
juízo ni'ío teve ella em consequencia de ordem 
expedida, em ?'eSe?•vado , por meu antecessor 1t 

Accresce que, pam o plautio da canna, o Es
tado teria de adiunLar dinheiro, ni'ío EÓ eos la
vradores que residissem na propri edCide dada 
em e.utichrese, mas t~mbem aos proprietarios 
dos engenhos vizinhos que fornecessem caunas 
á usina; :_Jois, como é bem sabido, a safra que a 
usina colhe é em geral fundada com capital 
que o aeu proprietario adianta para esse fim 
aos fomececlo res. · 

E assim, no empenho de sa lvar emprestimos 
feitos aos coucelsiomu·ios de usinas, teria o Es-
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t~elo ele effectuar muitos outros eruprest imos aos 
plantadores e forn ecedo res ele caru1as para não 
fi0ar sem s:1fm, sem f ru tos ou r endas que umor

t isassem o debito. 

Ess ~s novos e mpre>timos, cuj ~ importancia 

JJão p6de ser fis:acla a priori, aoarretu-rião pam 
o Est1clo novo sacrificio ; porqu ~. nto é incontea
ta,•el que semelhantes adiantam ento> impor
tão s2mpre prejuizo·l mais ou menos conside-
raveis. 

P~ra que ni'í.o ·pareça. que propositalmente ~s
t ou c 1l'J'egaudo as COJ'e3 elo quadro, I em brarei 
que do r elataria ch Comp~ulüa Inclnstrial Per
namb ucana, d e 1897, comta que os cmpreeti
mos frlitos a plantadores e lavmclores, rara a 
fuudaçfío de saEm da usina de Goyanua, elevá
rão-se naque' la data a 230:n8H7!i2 .. 

Na mi11a Fr. Can eca tambem se fazem aclian
tam en tl'S para esse fim; a pezat· cl(\6 provi
dencias que ndoptei no seu tido d e restringi-los , 
qnauto possi vel, para evitar maior prejuízo, 

r.\ elles, como se v ê ·ela conta aunexa au ultimo 

relatorio elo Direc tor, attingem a 15:587H316, 
dos quaes m ais de 8:000,9 afío considerado per
didos. 

~l'odas estas consider.>ções ]Htenteão a incon
veniencia ela exploração elas usinas por conta 
do Estado . 

03 que j ulg~o inaceiCavel e3se aivi l;~e e por 
toclo3 os )nott vos exp ostos o cond.emnao, !em· 
brã.o como medida a se r adapt ada de pre
ferencia o aJTenclamento das usinas a t erceiros. 
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Tenho r.lgumns duvidas sobre a solução indi
cada; po is se os contr&tes e.ltiio redigidos de 
accOr,io com o art. 8° do decr~to de 15 ele Ou
tubro, parece que não p6de e!la ser aceita, 
porque ahi expl'El33amente se falia de pa~a

mento pelas 1·cndas, ooltooando tlm administra
do?·, etc. 

A palavra 1·endas foi emprega da em vez de 
?"endimen tos, ele frutos, porquanto quem diz-
collooando um adminisi1·ado?·,- não diz arren
dando , co !locando um rendeiro. 

Além deste obst~culo, que não pó de (\eixar de 
ser considemdo serio, não seria facil encon
trar rendeiros para usinas e ainda menos facil 
seria encontrar garantias para assegurar o pa
gamento das rendas, 

Ta111bem deve- se considerar que as usinas 
não esll'to em poder do Estado, o qual , para 
chegar a apos3ar-se elas mesma~ usinas , te
ria de fazer effectivo, púr meio judicilll, o seu 
direito, como credor autichresist9. 

Dahi um grande numero ele demandas, 
cujos julgamentos, mesmo quando favoraveis 
110 Estado, são sempre muito retardados . 

Finalmente, t er ia o Estado, um pouco mais 
tarde, questões propostas pelos devedores pa.1·a 
haver perdas e dammos ; da h i resulte.rião diffi
culdacles qu& devem ser cuidadosamente evi
tl\das . 

E' inclispeusavel para be.m !l<elar os inter
esses da entidade abstracta - Esta do - ni'ío 
contentar- se sómente com as theorias abstra-
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chas ; é preciso tambem euc~rar, concretisar os 
embaraços da viela praticA . 

Anteveudo-os, não hesitei em pedir ao Con
gresso que adaptasse a resoluçõ:o, hoje lei 
n. 293, de 6 ele ~faia de 1898, que, revogando 
a permis>Õ:O concedido. ao Governador para a 
prestação de amdlios á usinas e estradas de 
feno, o autorisou a innovar os contratos 
celebrados com aguelle3 aos qu •es farão con
cedidos a,uxilio.o , estipulando-se novq prazo 
para começar a amortisação, reduzindo a 
quota da amort isação, bem como a taxa dos 
juros de 2 a I % e facultando outras modifi
cações nos contratos primitivos favoraveis nos 
concessionarios. 

Era meu principal intuito, por occasião elas 
innovaçõeH, resguardar os interesses do Estado, 
esLabeleceudo as devida• garanti11s, consagrando 
medidas que a administração não p6de ad
aptar, porque antes de tudo tem o dever de re
speitar os conkatos que fez. 

Sómenée innovando eRses contratos, teria o 
E~tado occasião de acautelar convenientemente 
os seus legítimos interessea, t1ío facilmente com
promettirlos, seu1to sacrificados pelos cou tratos 
em vigor. 

Criticando aquel!a lei, disse o Dr. Barbosa 
Lima: 

" Se com todas essas clausulas coercitivas (a 
hypotheca, a entrega do emprestimo em pre
stações e as multas ), se com a sancção penal 
por e.~sas fórmas que acabo de referir, os con-
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cessiooarios oito cumpnrao esse de..-er ( o de 
pagar os juros), como é que se p6de crer que, 
abrindo mfío ele t odas essas clausulas, per
.doaudo- lhes a i mportancia da qual são deve
dores ao Estado e reduzindo de novo o juro da 
mora ele 2 a 1 %, esses conceasionarios t enhão 
mais patriotismo e venhão pagar ao Estado 
.aquillo que até agor,, o1\o pagárão . . . Se com 
esse regimen do ARHOCHO não conseguirão que 
pagasse:u, como é que, abrindo mão dessas van
tagens, se vai t Jr a certe~a de que elles hão de 
pagar 1" 

Poderia desde logo responder que não houve 
um s6 concessionario que procurasse innovar o 

-seu contrato, de accõrdo com a citada lei n. 293, 
que quizesse sahir do regimen do arrooho para 
{) das la1·guazas que ella offerecia-lhes. 

Elles desconfiárão dess~s larguezas, preferindo 
-ficar sob o regi men elo ARROOBO firmado pelo 
<Jompaclrio . 

A lei 11. 293 ofto autorisou o Governo a abrir 
mito de qualquer d ... s ga.r<>ntias estipuladas em 
favor do Eõtado . 

A rec!ucção elo juro da mora ele·~ a 1 % e a 
<la quota de amortisaçfio não impor tão abrir mão 
{)U abandonar as gorautias prestadas. 

A hypotheca, a entrega em prestações e as 
multas serião manti las nas iuuovações, regu
lando-se convenientemente os direitos e obriga
-ções elos contmt~ute3 . Nfto se cogitou ab3o luta
meLlte de sup primir qualquer desses meios noer-
4!itivos, no conceito do Sr. Barbosa Lima. 
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O regi meu da lei n. 293, censurado pJr im
portar za,·guezas, não foi aceito por um só elos. 
concessionarios ; todos julgão- se melhor ampa
rados pelo rcgimen do ARHOOHO, est«belecido 
nos contratos que S. Ex. fez. 

Eis a melhor demonstração da itnprocedencia 
da censura, da critic~ feita á lei u. 2U3 . 

XV 

No intuito ele provat· que uão lhe cabe res
ponsabilidade alguma pelas difficuldades com 
que tem lutado o Thesouro, em consequencia. 
dos adia u ta m e n tos na im portancia de 
1.852;612~897 a que t em sido obrigado, por 
não terem 03 concessionarios de Usinas entrado
com os juros elas npolices emittidas em seu 
favor, disse o Sr . BArboso Lima que, segundo
consta da. il'Iensagem que dirigi ao Congre8so, 
em M••rço do anuo passado, existem llt Usinas, 
ás quaes forão feitos empreotimos na importtm
cia de 7.350.0008, em condições de bem cumpri1· 
o contrato uma. vez que funccioniio perfeita
mente, restando, portanto, Usiuas que recebêrão 
4.164:000U e que por suas condições preca.rias 
peaão sobre o 'l'ilesouro no sel'viço dos jmos. 

S. Ex. teria raziío, se poclesse provar que o 
bom fnncciona.mento elos apparelhos ele uma. 
Usina importa prosperidade nas suas fiuan<;as. 

Mas, nas proprias observações feitas pelo En
genheiro- Fiscal, l;ranscript:ls na referida. .Mensa-
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gem, vê-sa que effecLivamente acontece o con
trnrio . Assim é que n r aspei to ch Usina Cateude 
eile info1ma que os a. pparelbos são ele boa qua
lidade, funccionfío r egularmente, e accrescenta: 
as condições finanoci?·as são pessimas . 

Os apparelhos podem ser hona, !uuccionar 
bem e a Usina nfío estar em condições, ou em si
tuação que !lu permiLta efl'ectuar o pagamento 
dos juros. 

Ainda hoje estou convencido de que é verda
deiro o juizo que emitti sobre a que~tfío, na pro
pria .Mensag ·m ele !898, quando disse: 

«Ha ljuem affi ,·me que a maior p:u·te elos con
cessionarioa ele Usinas, p~denclo efl'ectuar o pa
gamento dos juros, deixa ele fazê-lo, por não 
temer a execuçiío, uma vez que, de ::~ccórdo com 
os res pectivos contra'.os, o pag~mwto deve 
effectuar-se pel8.s rendas rlns l'sina.s ,oncle devorá 
o Estado collocar um adminisct·aclor. 

· Ni'to penso assim, e, muito ao contrario, 
acredito que os concessionarios não effectui'to o 
pagamento dos juros e amorti•agfio, a que se 
obrigári'ío, por fa lta de recursos promptos para 
realiza.-] o. 

0.; contratos forno fe itos com pessoas que 
não tinbfío capital disponivel pan\ occo ·rer ao 
augmen to de despezns que uen:; anclava a con
strucçã.o da U7.in·l, poi< que com o cambio ele 9 
e a depreciaç1io ele 30 °/0 elas ap0lices a quantia 
emprestada pelo Estado n1io era eufficiente fM'a 
a 11cquisição e montagem dos apparelhos . 
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D 'ahi a necessidade de Cl'ear d ividas com 
particulares, cujo pagamento é de natureza 
ioadiavel»o 

Tratando da mesma .questão, disse na Men
sagem de 6 d.:l Março do co:Tente anuo que n1ío 
julgava se pudesse rehaver n quantia despen
dida coro os juros e mesmo com os emprestiroos 
sem grande clem9•oa e prejuizoo 

O Estado ineviLe.velroeote perderá pade do 
o.~pital emprestado; o seu prejuizo, porém , 
serd: tanto mais avultado quanto mt1iB prompta 
fOr a ex:ecução, poi" que os bena hypotheca
<los serão veo.d ido o por preço ioferior ao seu 
valor, e por es3e mo ti v o talvez o E'tad0 n1ío 
consiga arrecadar 50 % elos cmpre3timos que 
fez. 

O grande erro consistia no grande nutnero ele 
concessões na impo--t ,ncia ele 14 o OI 0:0008; cum
pre, h oje, agir com muito criterio para reduzir, 
qu11nto possivel , o prejuizo do Estado. 

Além elas razõ~s que já expuz para ex:plioar' 
•\ o pag!lmento dos juro9, aLé 1896, por grande 

numero el os coocessionarios e a falta elo pa
gamento d'uhi por diante, accresce que no 
exercício ele 96 a l17 a iuclustria . assuc~reira 
lutou com grandes difliculdaeles, entre as 
quaes p6de- se enumerar a f .. Ita de capi•al e o 
baixo praça do v,ssucar por causa el o gmncle 
deposito que ex:istü nos mercados nac ivnaeso 
unicos p::~ra os quae3 podem ser exportados os 
assucares superiores ao typo 16, Pujeitos a im
postos prohibitivos nos mercados estmngeiros o 
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A situação foi geralmente considerada gra
v íssima ; as Associa~ões Commercial Bene
ficente e Commercial Agrícola pedirão-me que 
decretasse a isenyã.o do imposto de expor
tação para os mercados estrangeiros, provi
dencia que o Congresso adaptou, em sessl'Lo 
extraordiuaria convocada para deliberar sobre 
o assumpto. 

Foi eutfío com appl_ausos da todos publicada 
il Lei n. 204, de 19 de Novembro de 1896, que 
isentou no exercício de 96 a 97 do impos~o de 
e:xporta~l'Lo os assucares destinados aos mer
{)ados estrangeiros, o que facilitou a sabida de 
.grande parte do assucar branco, produúdo na 
safm anterio r, que ainrla se achava depositada 
.iDOS armazena, conco,·rendo assim para evitar 
maior baixa do preço nos mercados naciouaes , 
{)que importaria avultado prejuizo para o com
mareio e para a lavoura da cE>nna . 

Esta cr ise concorreu n1ío só para difficultar o 
pagamento dos .iuros a que erão obrigados os 
concessionarios de Usinas, como tambem para 
<liminuir a renda do imposto de exportação 
sobre o assucar , pois que parte da safra de !)6 a 
97 foi exportada livre de direitos para os mer
cados estraugeiros . 

No exercício de 95 n 9ü o imposto sobre a 
exportação do assucar produzia 2.888:77JS636; 
no exercício de \16 a 97, decretada a isenção 
de direitos em favor do assucar exportado para 
os mercados estrangeiros, a renda ficou re
duzida a 1.724.:3G6N865 ; no exercício seguinte, 
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de 97 a 93, tendo-se exportado muito menol! 
quo.nf;idn.de de assucar para e3ses mercados e 
sendo melhor o preço nos nacionaes, elevou-se 
a renda a 2.1l 0:262Sl82; finalmente, no exerci
cio findo, t endo o Cong.·esso decrebado o im
posto de 2 % sobre a exportação elo ussucal' 
para os mercados estrangeiros e mnntido o de 
7 % sobre o desLinado a0s met'caclos nacionaes, 
procluzio aquelle imposto 2:J:38583 l8 e este 
2.820:679#~36, sendo, ainda as;im, a iUJportan
cia total inferior !Í obtida no exercício ele 9;) 
a 96, o que se explica não s6 por tet· sido a 
safra muito menor, como pela ueclucção ela taxa 
de 7 a 2 "fo sobre o assuca.r exportado para os 
mercados estrangeiros. 

Urge demoustmr que a <liffercnça na renda 
do imposto sobre a exportaç1to rlo o S3ucar não 
proveio da falta de zelo e fiscalisaç1ío por parte 
da Repartição encarregada desse serviço. 

Para foze-!0 não preciso mais do que compa
rar a renda dos impostos ele exportnç1ío, no 
exercício de ü5 a 96, com a reuda dos meswoB 
impostos no ultimo exercício. Naqueiie at'!'eca
dou-se < .019:684Sl2l (mappa anoexo !Í Mensa
gem ele 25 de Abril do anno pass.1do); neste 
arrecadou-se 4 .561:5688099, não obotante ter 
sido supprimido o imposto sobre o sabã:o . 

Este o.ugmento de receita na importnncia de 
541 :883S978 , verificado na al'l'ecaclaçt'ío do ultimo 
exercício, attesta a fiscalisaçií.o exercida pelaRe
partição, pois as taxas for1ío as mesmas do ex
ercício de 95 a 96, Bllvo a. altcraç1ío resultante , 
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da differença pa.rt\ menos na. taxa ele assucar 
exportado para os me1·cados es~rangeiros e da 
suppressão elo imposto ele 6 % sobr e o sabão . 
Se estn 1axo. tivesse &ido conservada, se aquelle 
imposto continuasse a ser ele 7 %, a clifferença. 
s~>ria superio r a 600 :OOOROOO . 

Não otteocleodo de modo alg um :t diminuiç1io 
<la rench\ elo imposto de exportaç1io do aqsucar, 
determinada pela isenç1io concedida ao que 
fo sFJe export·.do par a os merce.doa estrange iros, 
e degejando respou ,abilis~r-me pe'a situação fi
nanceira elo Estado, diz o Sr. Ba1·bosa Lima : 

« A receita elo exercíc io lle 95 a \)(;, pJr
t anto a rece ita nrrecaclada pelo meu orçamen
to subio á so m ma ele lO. 303:000H ; a receit a 
elo exercício immediató , ·l-'ortauto sob a admi
nistração elo Sr. Corrêa ele Araujo, foi de 
9. l i3:000S. De modo que uma das principaes 
difficulclacles, seui'io a maior ele toclaq, qne gerou 
a aituaç1ío actual , foi a deficiencia na arrecada· 
çíl:o das rencbs publicas , digamo3 alto e bom 
som , pelo regimen do compaclrio." 

E ' incl\speusavel corrigir os enganos do SI'. 
Barbosa Li ma. 

A receit•l ur reca,lacla, por fo.rça el o O"Ça
meuto, no ex:ercicio de 9:i a \J G, ni'ío elevvu- >e 
.a 10 303: 000~; procluzio sóruente !J .367:852830\J. 
E' verdade que em virtude ele movimento de 
fwndos, isto é, de eruprestimos feitos :t caixa ela 
renda claquelle exercicio ci que for1io e:;cripbul;a
dos como receita, a reuda t otal elo exercici'o 
e levou-se a mai' de dez mil contos _ 
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Se S. Ex. argumentasse de boa fé nfío dei
xaria de descriminar a renda resultante de
emprestimos e a proveniente ela arrecadaçii:o 
de impó.;tos. Esta póde pnduzir pouco, sendo
entr et anto ovtima a r enda total, em consequen
cia de empre-stimos . 

Exéluidos os emprestimos, a re.Dda do ex:er
cicio de 95 a 96 produúo 9.367:000~000 . 

No e:.:ercicio seguinte foi ella de7.Z8q:3GGS728, 
excluídos tambern os emprestirnos que a elevá-
rão a 9.lt3:G34,9G67 . · 

Existe, pois, em favor do 6XQl'Cicio de n.s a-

96, compamdo com o de 96 a 97, urna di:fferença 
para muis na impo tancia rl e 2 .08~:000S (des
prezadas as fracçõas). 

Essa reducção explica-se : [o, pela isenção do· 
imposto sobre o assucar exportado pat•a os mer
cados estrangeiros que produzia n~ arrecadação· 
des;e imposto a differença ele l. l59 :q0!J,H77 l; 2_o ,, 

pela modificação ele muitas taxas ele impostos e· 
suppressfío ele outras, como a que se arrecadava. 
por t .1nelagern ele vapores e navios mercautea,. 
a qual produzia , no exe:·cicio de 95 a 96,. 
97:l2tS000. 

Uoruo exemplo ele reducção de taxa, basta-me
referir que o imposto ele industria e profissfío, 
que, segundo a tabel!a claquelle orçamento, era. 
de I . G'l8: OOL'U , peb ta bel! a do exercício se· 
guiute restringia-se a I .304:0008, isto é, 3·!4:000H 
menos do que no exercício an terior . 

Não se póde argumentar com o resultado da 
arrec:~daçiio em clous exercícios, desde que as. 
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taxas não são as meBlllns , para concluir que em 
um houve fisualisaçiio e zêlo, e, no outro, in
ouria e relaxaçlto. 

Eu poderia limitar-me a responder que ne
nhuma alteração soJl'L-eu o pessoal eneütTegado 
da arrecadação; nos dous exercícios P.lll questão, 
ella foi feita pela Recebedoria, Collec~orias e 
pela Alfandega., que continuou, como dantes, a 
arrecadar oB impostos de exportaçlto . l\ti~s pre
ciso analysar todos os argumentos, demonstrar 
a improcedencia de todos elles, afim de que 
nenhuma duvida paire sobre o assumpto. 

XVI 

O Sr. Dr. Barboza Lima disse : E' curioso 
isto : por milagre, por sortilegio, o Governador 
em l8Q5 podia fazer face a todas estas despezas ; 
paga r elll dia os em pregados publicas, fa~er 

obras e p3ga-la~ na importancia já mencionada 
(constantes de suas notas que não conferem com 
a escripta do The;ouro), e o seu succeasor, 
apezar de todas as economias, de aggravados os 
impostos, não pOde fay,er face a nada disto 1 

Escolhendo a resposta que lhe convinha, 
accresceutou S . Ex. qne isso aconteceu porque 
proctwou s~mpre arrecadar zelosamente, r~t da
dosamente a receita do Estado, insinuando por 
esse modo que ll blta de zelo e de cuidado da 
parte de seu successor deterlllinou a dimiuuiçã<> 
da renda _publica. 
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Nos t reJ orç.,meuto3 v"t1dos p we. os exerci
cios du eant3 os qu>es f\dmioistre i o Estado, 
longe de ag6t'a'' >'l' · se qualquer imposto, foríio 
nlguns attenuados e outros suppr iruidos, como já 
fi z 'Ver . 

Confronte o Sr. Dr. Ba"boza LimB o seu orça
mento com os que fa rão decretaclus para 03 

tres segu iutes exercícios e verá que nõ.o foi fiel 
a verdack, quando af:Brmou que farão ag~t·r.va

do~ impo3to3 ; ve:·á tambem que alguns for1to 
atLeouados e outros supprimiclo3. 

No actual orç.\m ento, pelo qual nenhuma re
sponsabilidade me cabe, pois que não exet·cia 
mais o c.Hgo qu~udo clle foi discutido, votado 
e publicado, e; tc>belece t·õ.o-se a\gllmas das taxas 
do oryamento de 1895 " 96, votado ele accórdo 
com a celebre proposta em que o Dr. Barboza 
Lima nllud;.o a oa,as comme>·i acs cujo gy?·o an
nual subia a milhares de contos, 0on~t ituiudo 

poderosa plutOCI'CWia JJOUCO a,-rniya ela 'fl1'0Spe1'Í
daáe do Eslculo, e escreveu os seguintes memu
raveis palavra ~ : 

" Ningoem igoom que raro é o tJ•ansatlantico 
que não leva_ lÍ Europa, muita vez com família, 
negociantes até ha pou~o bastante modestos e 
limitados para nfí o pensarem em tão dispen
diosa vÍ;\gem que uma t axa ele cambio exccopcio 
nalmeute bai xe" torna tres ve"es mais cam do 
que nas épocas em que raríssimo era o com
met·daotc que podia ir ao velho continente fazer 
sortimento p?.m sua casa de negocio." · 

Pempora mutantwr • . . 
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Em todas as mensagens que dirigi ao Con
·gt·eslo, pi'Onuuciei-me sempt·e contra a aggra
vagi'io dos imposto:;. P,·ove o Dr. B1>rboza Lilna 
o contr .. rio e me confeosnrei vencido . 
T~mbem não é ex,cto qne as contas de cre

-dores por differentes titulas tivessem sido 
pagas em clía . Jti: d emonstt·ei de modo irrecusa
vel que S . Ex . deixou innumeras contas, quer 
no 'J besouro, quer na Industl'ia, pàra serem 
pag>IS. 

E ' ve:dade que o funccioualiamo foi pago mai.s 
ou menos regu laru\ente. Digo mai~ ou menos 
t·agu!armente, porque os empreg•• dos que o 
Sr. B •i·boz \ Lima considerava seus desnffectos, 
forão capricho>amente privados ele receberem 
seus vencimentGs , como auccedeu no actu•\l Juiz 
Utl Direi t•J elo Bonito_ 

Os Juizes cl" Di ,·e ito, qualific 1clol de aclver
·sO:rios, ni'í.o racêbe .. ão a ajuda ele cusL'' que lhes 
era dev ida. lVhnrlei pagar a todos, porque eem
pre que se tt·at,, de f,,zer valer o direito, não 

-distinguo correligionarios de advcroarios. 
Finalmente, quanto ao ~elo e cuid,ldo com 

que, no te .npo elo Sr. Dr. Ba,·boza Lima se pro
mol' eU a arrecadaçã~ de impostos, ao que 
S. Ex . attribue a fncilidade com que tel'e sem
·pre recuraos p !!.ra f,•zer hcc a (]espcz~, devo ac
'()rcsceutar a inda algum!.IS ponden•ções para que 
·fique evidente a inju>tiga da ac0usag1ío. 

Como jrí disse, até 30 ele Junho elo anuo 
'pas?ado, o servigo ela arrecarlaçi'io de imj)ostos, 
·esteve u cargo cl:1s Collectorias e Me:;as de R~n-
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das, da Recebecloria e da Alfanclega, a quem 
incumbia fiscalisar e cobrar os impostos ele 
exporta ção. 

Faço justiça aos sentimentos dos funcciona
rios, que constituem essas Hepartições, e por· 
esse motivo não posso acreditar que, por atten
ção pessoal para com o .Governador , procedes
sem elles com zelo e cuidado no de>empenho 
das funcções que lhes forão confiadas . Estou 
certo de que elles inspirarão-se,como aimla hoje
se inspirão, no dever que o cnrgo lhes impõe. 
Posso referir que no intuito ele evitar o desvio 
das rendas do E~tado, ti ve diver;as confe
reucios, quer com os Collectores e Fisca.cs ele 
Collectorias, quer com o Administrador ela Re
cebedoria, quer finalmente com o clig11o Inspe
ctor ela Alfanrlega o com o intell igenLe e hon
rado empregado dessa Reparti1·ão, o Sr. Araujo 
Jorge, acco ràau do com el lea diversas pr oviden
cias que furão adaptadas e praticad"s com al
gum resuit .. do . 

Em Junho du an uo passado, reorgau isei a 
Recebedori<\ <lo Es~ado pm·a a qual t ran:1feri O· 

serviço da arrecadação dús impostos ~l e expor
tação que esLav::> a cargo tia Alfanclega. 

Reformando e3sa Repartição, colloquei á sua.. 
frente clous dos mais clistiuctos empregados do 
ThesoUJ·o, cuja inte!ligeucia, zelo e declieação· 
no exercício de seus cargos pude conhece r e 
apreciat· em diffet'ente;; ocoasiões ; refi t·o-me ao 
Dr. Mariano de Medeiros, sub-Directm· ela 
Contabilidade do Thesouro a quem designei. 
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para, em commissão, servir o cargo de Admi
nistr~>dor e ao l 0 Oflicial da me8m ~ Sub-Directo
ria, o finado Carlos ~{outeiro da Silv:. Santos, 
a quern nomeei chefe da nov•• secção areada 
pela ref01·ma. 

E~tas duas nomeações reveli'io a isenção de 
animo com que procedi e ao m~mo tempo o 
empenho que sewpre tive pela mais severa 
fi scalisaçi'ío das rendas do E~taclo . 

Ainda bem que o resultado da arrecadação 
correspondeu á minha espectativa, obtendo o 
The•ou:·o mai~ 54 1 : ~33S\J7~ do qud uo exeroic;.o 
de !J5 a fi6 , não obstante a re:lucçfío de algumas 
t axas e a suppress'Lo ele out t·as. 

A.fastaudo-me, poL;, no qu' diz respeito á. 
arrecaclaç.'io de imp< stos, da linha em <J Ue se 
mante,•e o S1·. Dr. Barboza Lima, fi-lo com 
vantagem par., o 'l'hesouro, co mo o at tosti'ío os 
algarismos, independentemente de qualquer 
calculo. 

Perseverando no proposito de prov;n que a 
renda não fo i o que devia ou podia ser, porque · 
'!tUtlCa ti11e a precisa energia para defrvnlar com 
os cont?·abc~ndis las e de[1•aurladorcs do F isco, 
disse o Sr. B~ rboz~ Lima: 

" Aqui se falia em uma div ida fl.uc tuaote que 
sóbe a mais ele dous mil cautos • .A diviLla de 
eo.:ercicios findos na minha administração, no 
orçao:.enl;o ultimo que fiz, subia pelll importancia 
qu.e eu huuve de pedir ao Congresso, afi m de 
paga-h\, a 1150:0008 ; no orç11mento immediato o 
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Sr. C~n·<h• de A··aujo pede menor qu:.mtia,pede 
313: IUUHUOO. 

Não p11·ece, porb·cnto , que se eu tivesse dei
xado uma divid>1 de exerc icios findos t1ío grande, 
S . Ex. deve ;se, no orçamento immed ato á.quelle 
que foi o meu, pedil· u ma qu ,mbia muito maio r 
pam fazer face a ·e;se pag m1ento! >> 

E' por essa. f6rm a que o Sr. Barbo~a Lima 
preteude prol'ar que uno tive energia pam cle
b·outar com os contrabl\nd i atas ! I 

:::;e eu pude p<>gar a di vid' de exer cícios fi n
dos, Re consegui t•ecluúr o deLito d•J Estado 
escripturaclo sob essa rubric :.> , tanto ur·:sim que 
pedi m enor quantia, o que se deve Cünnluir é 
que tive melhor arrecaclaçiío,menos contrabando. 

O argu.mento invocado é conl>raproducente ; 
n ií.o me prevalecerei clelle, porém, p .m deiXLir 
ele e»:pór a verdade, explicando o motivo por
que ass im procedi . 

A divid~ ele exerci cios fiados , p·u·a oujo pa
gamento se consignou verba no orço.meuto ele 

o\ 9.) a 96, era de 450:0UO~i llJO. P or con ta dessa 
verb~ deapeoeleu-sa, ao mesmo es:ercicio •... ... 
4:17: 1 5.!~3 1 ~ . 

Vigorundo niutla esge exercicio,em '15 de Maio 
d e 189U, t ive de apresen tar ao Congresso a pro
posta d o orçam eu to para o exerci cio seguiu te e, 
d e accórdo com o quadro Ol'ganisado pelo 'rhe
sonro, pedi que fosse consignada a verba de 

313:700Ht;m, menos 136:299.9593 do que a quan

tia votada no orçamento que então estava sendo 
executado. 
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Dahi, porém, nfio se segue que as dividas do 
exercício de 95 a \J6 ( que nem ao menos 
estava encel'l'ado) pudessem ser 8atisfeit~s com 
a.quella quantia e muito menoq todas as dividas 
de exercícios fmdos. O pedino foi relativo ex
clusivamente :(s dividas de exercícios anteri<•res, 
que jti se achavã.o processadas e devidamente 
escripturadas. 

Pedi aquella quantill em vista ela iuformação 
prest~dn pelo 'l'hesouro ; mas não púclia garan
tir, netn gamnti que fosse ella sufficiente para o 
pagatnento. 

A respeito ela escripturação de~ divida de ex
ercícios fi ndos (divida fl.uctuante), disse na Men
sagem de (i de Março do anno passado : 

nA escriptumção da. divida flucLuanLe tambem 
estti muito mal organisada.; para reconhece.lo 
basta attep.der a que ella consta de ditferentes 
livros, nos quaes se principiou a escript a sem 
tl'ansportar as parcellas de 'debito e credito elo 
livro anterior pam o postel'ior, sem ao menos 
iudic!lr-se a. sotnma. do debito que passa de um 
livro para outro. Mesmo no ultimo livro em que 
está sendo feiLa a escripta, não ba~ta ver !I 

sommt\ do debito para conhecer-se a impor
tancia total , pois, :t proporçlte que se organisa 
um quadro ela divida passiva para vos ser re
mettido, afim ele consignardes o credito pre
ciso para o re.;pecti v o pagamento, começa-se 
nova. conta., sem o transporte anterior ! 

A divida escripturada resulta de muitos exer
cícios, pOnJ nanto, ha bastante tempo, por fa!La 
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de r ecursos, deixa-se de apolicar a satisfaç[(o da 
divida de exercícios findos a verba para esse fim 
c0nsigna cla nas leis orça·mentarias .» 

Estas observaçõe> (~scriptas o anuo passado) 
justificfío plenamente a duvida que tm~ho sobre 
a exactirli'ío ela conta que determinou o pedido 
ele 31. 3:iOOSOOO, em Maio de 1S96. 

E ' possivel que o debito fosse maior e que, ou 
por nã0 estar escripturnclo, ou por ser mal feita 
a escdpta, deixasse dd figurar no quadro re
mettido ao Congresso. 

A circumstauci~ de ter eu pedido sómente 
aqucll~ quantia p11ra a verba de exercícios findos, 
ni'ío prova de maneira alguma que o exercício ele 
95 a 96 não foi encerrado com grande deflcít . 

Além da quantia el e 65 1 :368fi0'Í3 que es~e exer
cício recebeu por emprestimo ela rench ordinaria 
do exercício de 96 a 97, em Dezembro de 1896 
e em J&neiro de l8\J7 , o Thesouro pagou com as' 
apolices que a Lei n. 206 autorisou o Governo a 
emittir, pa1·a solver rlividas do exercício ele 85 
a 96, a quantia de 500:000SOOO. 

A emi3são dessas apolicea fo i criticada pelo 
Sr. Ointra por serem ellas recebi veia nas Repar
tiçõe; e5tadoae ;, co mo faculta a lei que autorisou 
a emi~:~sã.o . 

Es~e favor foi . concedido, porque as apolioss 
do Esbaclo, graç •S ao seu sobrinho, deix1lri'ío de 
ter agio para soffrer urna depreciação de 30 a 
40 °[0 . Não era justo, não era razonvel pagar as 
dividas que el!e deixou, com títulos cleprecüclos 
por esse mo elo. 
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S. Ex . diz que como Prefeito reouiiou rece
bê-las; mas, eu asseguro que mandou receber a-s 
-que o Dr. Barboza Lima emit,tio para o Passeio 
Publioo, de 100, 20J e 500 réis. 

Acei~ei aquella emissão constrangido, por não 
ter outro rem ed i o. Não era possi v e I contrahir
um emprestimo, pois, o Dr, Barboza Lima havia 
contrahido um de l2U:OOOS com o Banco Popu
lar, a juro de. 12 "/o, e median~e caução de 
apolices . 

N eJta situação, era impossível pensar em 
e mpr estimo com qualquer Bwco. Fez-se o.que 
muito nutes em 1881 e 1884 se b$vÍa feito: 
emittirão-se apolices de 100 H e 50 H recebiveis 
nas RepartiçõeA egLadoaes, para solver di vidas do 
·exerci cio ele U5 a 9G. 

A situação em que encontrei o 'l'hesouro obri
.gou-me a assim proceder; autes havia eu recusado 
public!ll· uma lei do Congresso que autoris~
va- me a emiltir apelices ao portador de di:ffe
rentes valore3 dclsde 1H até 100# para resgatar 
as apolices de l:OOOHOOO. 

Essa opera~ão que eu condemnei, seria bem 
recebida pelo Dr. Barboza Lim~ ou pelo menos 
estava ele accôrdo cem a doutrina que S. Ex. 
sus~entou na sua ultima Mensagem ao Con
g resso, onde considerou o typo do emprestimo 

para o p,\s.;eio 13 de Maio perfeitamente legal. 
Deixando á margem a questão das apo!ices 

que o St·. Barboza Lima não qttiz discutir, pro
seguirei na analyae do seu discurso. 
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XVII 

Convencido da improcedencia do seu a.rgu
mento deduzido da quantia vot~da no orça
mento ele 1 8~6 a U7 para o pagam~nto ele divi
das de exercícios findos, com o fi m de provar 
que nfío tive a p1·ecisa enrn·gia pa1·a de{1·ontar os. 
contmband-ist.as, o Sr . B.n·boza Lima accrescen
tou o seguinte : 

cc Ainda mais ; tendo na minha adminia
tro.çí'ío sido consideradas como contrabandos 
as passagens de varias mercadorias sem as. 
for n:i"liclades da Lei e applicadas as provide!l
cias ahi previstas, contribuía essa providencia. 
sem duvida alguma para que os defraudadores 
dá r enda publica tivessem mais tento em si. 

Pois be m, contiaúa S. Ex., uma das prin
cipaes providencias dadas por meu successor 
foi reconsiderllf despachos do administrador 
aui;ecedente, para decret~r que não podião ser· 
tidos como contrabandos esses factos e lesar 
a Fazenda Nacional (S. Ex. quiz sem duvida. 
dizer-Estadoal), porque man dou restituir s 
importttncia total, quando a [?azenda s6 metade 
dessa importancia é que tinha recebido, pois. 
que a outra par te, VV. EEx:. não ignorão, cabe 
aos apprehensores. " 

S. Ex . refere-se sem duvida á reclamaçfío que 
me dirigiri'í.o os negociante' desta praça Beltrão 
& Inmão, o qual deferi em \O de Junho de 1896. 

Para esclarecimento da questão, convém 
dizer que a Alfanclega arrecadava o imposto 
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de exportação, cabendo recurso das decisões 
do Iuspector, por força do Regulamento , do 
Sr. Ba.rbozr. Lima, para a Junta do Thesour<> 
Esta.doal e d<lo deci;õ~a desta, para o Gover
nador, ob~ervnudo-oe quanto ao processo e 
aos recursos aq disposiçõeo da Consolidação das 
Leis da 1 Alfandegas. 

Forfio apprehenuidos 500 saccos com :>ssucar 
bro.nco que Beltr1ío & Irmtio eatavtio embt>r
cando no bri!(ue allemii.o Tt!!terine, com destino 
s. Porto A lcgre. 

Processada a apprehen;,fi~ , o Inspeclor da 
· Alfaudeg~ julgou-a procedente; desta decisão 

Beltriío & Irmito r ecorrerão pam a J unta do 
'l'heaouro, que unan imemente reformou-a, para. 
mandar entregar a mercadoria ou o seu pro
dueto aos. recorrentes. 

Sendo, poréi.J), 03 empregados da Alfandeg"' 
immediatameot ~ intere3sados u-a qucst.'(o, por
que, como dis e o Sr. Bnrbo" ' Li ma, metade da 
apprellensão cabe aos apprehensores, recorrerão 
da decisão da Junta pura o m11u autece1sur que, 
sem attender n que semelhaute recurso era ex
pressameute Yedado pelo nr~. 5!i5 df\ Consoli
dação das Leia elas 1\ltaodegas e A vi ~o de 5 de 
J aneiro de 1863, tomou conhecimento clelle 
para reformtn· a decisão unauime do 'rrilmnal 
do Thesouro e confi.rmar o despacho proferido 
pela Alfaodega . 

Pareceu-me, pzlo eséudo que fiz do pro~es

sudo, que o acto praticado pelo meu autecessoL' 
era verdadeirameute d.íotatol'ial ; po1· oontempla-
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ção politica ou pa1·tidaria, abstive-me de refu
ta-lo e até de qualifica-lo, limitando-me a 
atteuder ao reqt:erimento que me foi dirigido, 
pelos seguint es fundamentos : 

to, porque a decisfí.o da Junta do Thesouro, 
confo~me se infere do art. 665 da nova Conso
lidação das Leis das AlfandeJaS, ufto podia ser 
reforma.da em vista do recurilo que foi iu'ter
posto para o Go yernaclor pelos empr rgados da 
Alfandega; 

2', porque, longe el e eF>tnr provado que os 
recorrente• procedessem de má fé , verifica-se do 
processo el o npprehensfto do cont rabando que a 
substituição ele 500 saccos ele asgucar miBcavaclo 
por outros de assucar branco :foi autorisada pelo 
conferente do ponto, mediante a obrigação para 
os r ecorrentes de, no dia seguinte, paga,rem a 
differença elo despacho ; 

3o, porque o facto ele não ter o coufe:·ente 
competeu~ia para cpmecler semelhante autorisa
ç1ío e poder se conside:·ar criminosa a l'llAX~ c1e 
semelhantes conces;:Õ:;s, não justifica r. appre 
hcnsão, suj ei tando s6mente esse funcciouar io á 
respousr~bi lidacle pelo seu procedi rncuto Ü-r.;gu
lar ou criminoso. . 

n •• sta a leitura do; fundam entos que ahi fic1ío, 
elo acto que pratiquei, para que se julgue da 
j ustÍÇ<\ e correcção com que procedi . 

Mas , diz o Sr. Bsrbov.a Lima que prejudiquei 
á Fazenda, po•·que mandei restituir a importan
cia total do contrabando, quando é certo que 
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-ella s6mente recebeu metade, pois a outra me 
tade pertence aos apprehensores . 

Quem foi, Sr. Dt· . Barboza Lima, que contou 
lhe semelhante hist01·ia 1 Se S. Es: . não fosse 
tn o facil em dar credito a tudo quanto lhe 
dizem, não se teria coustituiclo echo de tantas e 
.tamanhas fa lsidades. 

Eu não procederia irregular, mas correcta
mente, se tivesse mandado restituir a impor
tancia integral da àppt:eheusão. . 

Mas, zelando quanto podia os interesses da 
Fazenda, nfío querendo concorrer par<> que ella 
1loffresse o menor prejuízo, mandei que ella 
restituísse s6mente a quantia recebida, ficando 
salvo á parte o direito de rec!a mar elos empre
gados da Alfandega a importnncia que com 

-elles fei rate iada. 

Eis o que estd: expressamente declarado por 
despacho meu, de 1lt de Dezembro, em requeri
mento de Belttão !:' Irmfio, pedindo a r esti
(;UÍ ~?ío integral, datado de '23 de Agosto elo 
mesmo anuo . 

E o Sr. Barboza ainda dirá que prejudiquei 
á Fazenda 1 N1ío ; agora S. Ex. dirá que pre
judiquei aos recorrentes, que sacrifiquei o di
reito da parte . 

Pois saiba S. Ex. que providenciei no seu
tido ele resguardar o direito da Fazenda e o 
das partes . 

No intuito de acautelar os interesses ela Fa
zenda, caF.o fossem sacrificados pela Junta do 
Theaouro, determinei que quando esta refor-
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masse decisão proferida pela Alfandega, inter
pozesse recurso ex-o;Oicio para o Governador. 

Parti prevenir o prejuízo L"esultante para os 
contribuintes do facto de s6mente receberem 
metade das multas ou apprehemões , caso fosse 
provido o seu recurso, mandei que fosse ,. 
importancia depositada até final decisão . 

Eis o que me cumpria fazer para evitai.' 
qu•1lquer prejuízo . 

Além desta questão, conheci de mais outra 
que não me lembro se foi julgada por meu 
antecessor. 

'l'ratava-se de uma reclamação da Companhia 
Pernambucana de Navegação contra a exigencia 
do pagamento il a multa de 3:58~8, imposta 8(} 

Com mandante ilo vapor Bebe1·ibe, por ter des
' cal'regado mercadorias trausp~rtadtts pelo meamo 
vapor em um armazem da Conw mhin, apezar· 
da ordem que lhe fó m dada para effectuar a 
deoMrga no ent1·epo3to esLadoal. 

Recebendo o processo com iuformações da 
Alfandega e da Secretaria da Fazenda, officiei ao 
Inspector d" Alfandega, em 4 de Agosto, pe
dindo que me informasse se o o.ssucar em ques
t ão fóra r e-exportado sem o pagamento dos di
reitos devidos ao Estado e, depois de receber 
essa info,·rnnç1io, expedi em 22 de Agosto o se
guinte acto : 

«Uonsideranclo que, segundo o Regulamente} 
de \J de Fevereiro de 1895, a mercadoria vind~ 
de outro Estl\clo , que não fosse recolhida ao eu-



161 

trep0s~o, nfío seria re-exportada sem o paga
mento dos direitos de exportal)1í.o ; Consirl emndo 
que, além deJsa pena, o citado Regulamento 
nenhuma outra impcr. pelo facto de nito ser a 
mercad01 ia recn!hida no entreposto; Conside
rando que a disposição do art. 25, mandando 
applic3r aos c~sos omisso> a Legislaçi1o Federal, 
não é applicnvel ao C(ISO, pois que e!le fo i pre
visto,determiuanclo-sequea J 'C·e~porta~ão não se 
poderia eff~ctuar sem o pagamento elos direitos 
de exportação; Considerando, finalment", que a 
transgre>são da ordem do Inspcctor da A lf,.ndega, 
commettida pelo Çommandante elo vapor, não 
foi, nem pod ia ser prevista e punida pelas leis 
e reguh,rneu~os es tadoae>, pois constitue assuUJ -· 
pto da exclusiva competenci> da Legislal)ão Fe
derá! ; resolve dlr provimento, et~.» 

A' excepçiío destas duas questões, não me re
cot·do cl.e ter decidido qual]uer outm re!ativa a 

. apprehensi'ío rle mercadorias ou multlls impostas 
quer pela Hecebed0ria, quer pela AHundega . 
Dura~te clous annos de meu governo a Alfan

dega arrect~rlou o impo~to ele exportação e não 
me lembt·o de que se t ivesse suscitado 1uestiío 
ele conbrabando. Se hom·e al~uma qua>t'ío 
nesse sentido, fo i decidida pela Alfandega ou 
pelo Thesouro , niio se animaudo o contraban
dista a recorrer pam o Gove ·uador, apeza.r deste 
ni'ío ter energia para rlefronba-lo, segundo a opi
nião do Sr. Barboz' Li ma. 

Pen'o que nada mais preciso accrcscentar 
para convencet' da que a reducç1ío oa difiJ-
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rença que se nota na. receita d os dons exer
cícios, ele !895 a 96 e l SUG a 07, l> Õ:O póde com 
jm;ti<; a ser att:·ihuida a faJ t, dJ "elo, por 
parte do Governo, na arrecacbç:io dos im
post,"s. 

Esta, porém, não é a nossa questão. 

O que se deseja s~ber é quaes farão as causas 
que determin:i1·ão a divida fiuctu~tnte, que con
correrão para a situação precaria das finan~as do 
Est~do. 

Dis-.e e repito: duas farão as cnusas que 
actunrão para esse reault:1do : os contr~to• , no 
valor de mais de 3.0liU.OOON, celebm•1 os no 
ultimo :inno a~ ndministr~çi'ío do meu anteces
sor , para a con•trucção de escolas , ot~dêas, pon
tes, etc. e a falta de pagamento elos juros ele . 
apolice-. por parte daquellcs a quem farão em
prestadas . 

O que es01·e vi a esse respeito é Hufficieute para 
conhecer-se que, únda quando o. fiscalis~çiio 
das rendas nfio foase a· mais rigoro~a, com as 
economias que re-,lir.ei, a r :!ceita arrecadada 
teria sido sufficiente até mesmo p3n supportar 
o enorme· peso elas obras eropreheuclielns por 
contrato e por administração, se o~ concessiona
rios ele apolice3 tivessem pago os juros a que se 
obrigorarn. 

A elil'ida fiuctuaute é ele cêrca de dous mil 
contos e hoje os concessionarios de t~polices. 
devem quantia superior fi eat". Isto é hastant& 
para que se poss~ assegurar, sem reeeio ele ser 
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con~estado com vantagem, que a prineip~l causa 
das difficuldacles com que luta o Thesouro é a 
falta de pagamento dos juros devidos pelos mu
Luarios . 

Antes de passar a outro assumpto, para que o 
Sr. Bat·boza Lima nf:o se engane na escriptura
ção do debito e credito de sua ad.,ini•tração, 
de vo lembmr-lhe que, além das apolices em
pre ;tadas para a construcção e melhoramentos 
ele usinas, na import·1ncia de 13.050:000.1, que 
reduzi a 1l.750 :000R , forão emittielas outra> por 
força de contratos celebrados por S. Ex., as 
quaes pes[o ba~taute sobt·e o Thesouro no ser
v iço elo pagamento ele juros . 

Por cout t·ato de 18 de Julho de 1895 (cumpre 
ntteoder para n data), o Estado obrigou- se a 
emprestai' npolices á Estmcla de Ferro ele Ta
mand~ré, e para satisfazer esse comJJrumisso o 
'J~hesouro t em emit tido 507:00i·fl em apJlices 
ele 7 %, cujos juroa não téUI sielo pagos pelos 
couceasionarios. 

Por contr~to ele 7 de Noyembro rle t Sq5,o Es
tado tam bem se obrigou a em prcsLar á Eshracla de 
F errO' Santos Dias não só 20:000,9 por kilome' ro 
construido entre a estação de Frecheiras ela Es
trada de Ferro ele S. Francisco e a vi!la de 
Amaragy, como a quantia precisa para a com
pra elo material fi xo e roch>nte. Nos termos do 
referido contrato, o> juro3 d~:~s apo lices emitti
elas para nuxiJiar a consLrucção dessa estrada 
s6mente serii'ío pagos pelo contratante dez anuas 
clepo; s de terminacl~ a construcção . Entretanto 
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nenhum pra·w foi eõtipubdo para a conclusão 
da~ obl'a.~ I 

Modifiquei esse cont rato, fixando p:·azo para 
es>e fi m e dispen~ando o Estado do em i•restimo 
para a com pra do material fis:o e rodante. 

Po.~ra cump t·im~nto elo contrato o '.rhesouro 
t em emitt i• lo 7'20 :000$ em rpolice1 que tambem 
pe11io no servi ;a de jurcn. 

Aiudc\ por conLr~to de I cl ' Abril de l 8~J6 
(seis dias antes do Dr. Ba··bor.~ Lima deixar o 
Governo) foi concedic!o o auxil io de I ~O:OOOa em 
apolices r\ E;t ·ada dJ Ferro Cachoeim Lisn . 
Os juros desse emprestim o tambem pesl'io sobre 
o 'l'hesou:·o. 

Deve-se pois addicionar aos \ I. 750 :0008 ele 
emprestirno a Usinas, os concedidos a Estradas 
de Fel'rO na i rnportan1ia de 1.37!1,:0008, fic~n d"' 

por e1te modo e~ evado o debito da · adm ini;;tr.>
ção de meu antecessor a 1.3. OD7:000HOOQ. 

Ainda n1í.o é tudo : S. Ex:. manrlou emittir 
500:UOilS em apolices el e 100 , '200 e jOO réis para 

<\ as oura> do P;IS1eio "~l're~e de Mll iO» onde, se
gun<'lo o contmto, 83 ti nha dJ coustru it· um café 
cantante de custo superior a todo o empt·esl;imo. 
A casa francev.a a qu3 o contrj;nnb3 cncommen
<l ou as obr;IS ele fer~·u para essa eonstrucção, 
ponderou que o r rep s ~ria superior(\ 500:000#. 
O contmtunte· conveio em modificar o cootra~o, 
suppl'imi tYl<\ -~e essa construcçKo . 

F icn aq~ i m o debito elevado a 13.597:000fl000. 
A es~a r ~speitavel somma deve-se nincla ad

d idonar 1 4.-dtJO~ que o Sr . Dr. Barboza Lima. 
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mandou ernittir-ex prop1·ia atwtO?·itate, para pa· 
gamento dos estudos da Estrada de FerrQ do 
Recife a Ibambé e 1i0:000# que S. E x. t ambem 
mandou emittir para garantir ao Banco Popular 
<l emprestimo qae fez ao Estado de 1 20:000 ~ , a 
juro de l2 %. 

Com estas duas emissões que não fodío de 
modo algam autorisadas por Lei, eleva- se o 
deb ito a 13.9 12:7UOflOOO. 

Se eu me tivesse mantido na memw; linha em 
que S. Ex . 'e mantwe, se não fõr• a ~oluçdo de 
continuidade nas duas administrações, teria 
emittido apolices para fazer dinheiro e satiHfazer 
<lS compromissos d<> Estado que , certamente, 
nãJ estaria hoje emb:uaçado com a clivida fl.u
-ctuante de cerca de dous mil conto3. 

E' assim qae S. Ex . argumenta . . ... 

XVIII 

b Sr. Dr. Barbosl Lima accusou-me por 
"te,. mantido com insignificante d~tferença a 
m~smxfO?·ça policial que S. Ex . mantinha em 
condições !l?lormaes". 

Para P'1·teute~r n improcedencia ele semelhante 
accusação, basta ponderar que, apl'esentando ao 
Congresso, poucos dias depois de t er assuth\clo 
o GoYeruo do Estado , a pt·oposta para a organi
sação da força policial, reduzi a dous o~ tres 
batalhões que a coustituifio,resul t ando dahi urna 
economia ele 229: OOOH, como S. Ex. facilmente 
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reconhecertÍ, combinando as ve rbas votadas na. 
Lei n. 121 (orçamento pat·a o exerctcto de 
18!Jj a. 1896), na imporhncia de 1.33S:OOOH. 
com as da Lei n. l!J7 (orgamento para o exer
cício de 1896 a 1897), que apenas sommão 
1. 109:0008< 00 . 

Hoje a despeza eleve ser menor , porquanto o
contrato para forn3ciment o de fardamento, feito 
este auno, importa uma clifl'erenga superior a. 
50:0008 annualmente. 

Quando assumi o Governo, o E~tado não sc 
achava, nem se achou fe[v,mente dur ante a mi
nha. admiuistragfio, em condições anormaes . 
Mesmo assim. niie pude rednúr a força pub:ica. 
a menos da. 54 officiaea e 1 . 238 pragas . 

Penso que, logo que a situ ayfio finanueira o 
perm ittir, a força publica deve ser augmentada, 
pois é iusufficien•e a actua.l para o serviço a seu 
cargo. 

No tempo de meu autacessor quasi todos os 
municípios tinhiio a sua força mais ou menos 
organisacla, e encarregaviio-se, pelo menos, da 
guarda das respecth,as cadeias . 

Em muitos municípios não se encontrava um 
s6 sol•lad<J da forç•• policial elo Estado; entre
tanto, lnje, s6mente tres ou quatro municip:os 
conservão nlgumas prayas para o serviço c?e 
mercado ou feira, e em todos na 57 municipios 
do iutet·ior existem destacamentos mais ou me
nos numerosos, iosufll.:ientes , porém, para o ser
viço de guarnil(iio da cadêa, transporte de pre
sos, policiameuto, etc. 
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Outr'ora, uo município da Capital, nem du
rante o dia, nem d umute a noute, fazia.- se ser
viço policial; foi depois que eu assum i o Goveruo 
que organisou-sc uesta cidade o servi<;o de ron 
das noctu•·nr-', distribuindo- se a forga de modo 
que, em cada freguezi», fic<>sse um certo uumero 
de praças , divid ido por dive•·sns r uas , sob a fl.s
calisaçKo das autoricl11des peliciaes e ele ufficia.es 
elo corpo eucnrregados c1esse trabalho . 

Accresce que o Estado é hoje obrigado a man
ter um deBtac 1meuto de 30 praças no p residia 
de F e rnaudo çle Noronha que, sómente no d ia 
1 dP Julho de 1897,pa.ssou a ser custeado e guar
necido pelo Estado. 

Menciono essa data pam proporcionar occn
aião ao Dr. Barbosa Lima de rectificar o engano 
em que labomquaudo di9l, juatificaudo os con
trato> de coustrucç1ío de cadens " o presídio de 
F ernando de Noronha que era custeado pela 
Unici,o P.ISSOU a pezar sobre o orç"mento do Es
tad" ãe P ernan•buao ». Isb é umc> verdade, no 
meu Lmpo; nJ de S. Ex., não . Do dia L de 
J ulbo de L897 em dianGe o presídio começou a 
Fezar sobre o oJ·çamen:o do Est .. do que ahi man
t em um desta.cameuto policial em substituição 
da foJ'Ç'' federa l que t~té ent?ío fazia o serviço da 
guaruição. 

Não era, port·•uto, conveniente fazer maior 
r educçiío no numero de praças de que se com
põe a força public •, para não abaudonc>r com
pletamente o serviço que por el!a deve ser des
em penlmdo . 
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Eis o motivo por que n diffel'en~a , quanto ao 
numero, é pequena. Quanto á despeza, J•Orém , 
apezar das praças que comtituem o corpo de 
policia urbana receberem melhorea vencimen
tos, a diffe,·ença é de cêrca de 300:000S que não 
são uma insignificancia. 

Accusou-me tambem o Sr. Dr. Barbosa Lima 
por ter dado nova org .. ni~ação á força publica, 
que a exemplo da força de policia da Capital 
Federal, tinha sido Cúnstituida por S . Es: . de 
mod~ a não predomina?' a variabüidade a?·bitra
?'Í.t dos interesses partida1·ios. 

Reformando o regulamento dos Oorpos de 
Policia, estab~leci que os respectivos oflicio,es 
serião livremente nomeados e demittidos pelo 
Governado!'. Eis a. principal alteração feita na 
organisação da força publica. 

O 81'. Dr. Barbosa Lima não quer ia uma força 
policial, propriameate dita, m~s uma força mi
lib•lr armadl1 de ldllTRALHADOR>IS '}Ja?·a defende?· a 
autonomia do Estado, causa, que o Estado deva 
zela1· com a maior solicitude. 

Sem de·;conhecer a so licitnde com que o Es
tado deve zelar sua autonomia, francamente 
confesso que não penso como S. Ex., que a força 
policial deva ser orgmlizad:~o, attendenclo-se, ni'Lo 
ao serviço a que ella é destinada, mas á possi
bilidade de um ataque á autonomia do E;tado. 

Por parte de quem virá esse ataque 1 Da Fe
deração 1 Não receio que isto se dê ; mesmo por
que tambem pesl :;obre ella o dever de defender 
a autonomia de to:los os Estados. Por parte de 
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outn Estado não temo elo meswo modo ataque 
n,]gum t\ nossa :< utouomia, 

A.olrnittitluo, porém, que algum elos Estados 
vir.iuhos procurz ataca- la, S. Ex. ha ele convir 
comrnigo em que nenhum detles tem força po
licin l me.is numerosa e melhor organist>clfl elo 
que a nossa. 

Se v. agg,·eg~i'ío, o ataque, partir da Fecleraçito, 
a força policial orgaaieacla coulo estava pelo 
roeu an~ecessor, pod ia repclli-lo com vantagem~ 
.A.s duas ~fETRALHADORAS serii'ío suffic ientes para 
de[cnuer a autonomia elo Estado~ Não, por certo. 

Confesso , 1·epito, que, oeganisc.ndo" força po
l icial, prcoccupei-me excl usivamente com o 
serviço a que ella é de;tinada,sem absolutamente 
cogitm· de ataque á autonomia ele Pernambuco, 
nem por parte elos Estados vizinho !, Dt>Ol por 
par te da Jfecleraçfío . 

.A. org.misfl"'iío actut\l ni\o impede as promo
ções ]JOl' merecimento, não constitue um emba
raço a que de soldndo se chegue a Corouel ; elo 
mesmo ruodo que a orga.nioaç!ío d <Cb por meu 
antecessor não impedin que em oito dias ou em 
menor esp:•.co de tempo se cou :juiBtasoem todos 
os postos até o de Major ou f'oronel. 

A for<;a policial deve inspil·~ r confiança ao 
Governo que deve ter o direito de demittir li· 
vrement> os officiaes, c:no esqueçfío seU3 deveres 
e abusem elo carg'l, pmticando actos que os iu
corupatibi lisem com e. farda. 

Dnt"auto minha adminis t l'llção, promovi al
guns sargentos á offici:>es e quasi todas as no-
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meações para os postos de t enente e capitão 
fl'rão feitas por accesso. 

Não dem it-ti um só official por espirito par
tida,io ; nfí.o fiz uma só nomeação , tendo em 
vista a coUccta cleil.o1·al. 

Couverse o S t·. Dr. Barb.1za. Lima com o 
seu cunhado, o Capitão M11gno, que foi com
mandante de um dos batalhões , e elle lhe in
formará (estou certo) de que uã:> dcmilti um 
só official ela seu batalhão, sem que foose 
pr .> posta a demissão, tt b~m da disciplina e mo
r . !idade •elo corpo. 

S. Ex. sabe por experiencia propria com 
que difficuldade luta o gove1 uG para preen
cher os cargos de subdelegndo e delegado de 
policia , no o; differeutes clistrictoõ em que se acha 
div idido o Eotado. São cm·gos gratuitos Que 
sómeut;e por dedicação ao p~rt ido, por muito 
patriotismo, alguns cidadãos pres t1io- se a exer
ce-los, com J"i ;co de sacrifica1· aLá a vida. Seus 
serviços não são devidamente apreciados, nas 
proprias localidades em que são prestados, re
sultando dáhi o desgo3to, o d esanimo e o ped ido 
de demissão . 

Por es>e> e outros motivo,~, o Govemo é em 
muitos casos obrigado a nomear officiaes do 
C<>rpo de Pulicia para o3 cargos de delegndo e 
subdelegado . Fui e sou partidario des;;as no
meações ; o officit\l de policia t em receio de 
perder o cargo remunerado e por esge mutivo 
cumpre melhor os deveres de au toridade po
licial. 
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Precisava,pois, ter no Corpo de Policia officiaes 
que me impimasem confiança o que tivessem a 
idoneidade precisa para exercer aquelles cargos . 

O Sr. Dr. Barbosa Lima rontiidera o trabalho 
.que fiz neste sentido- de de1nolição ; eu o con
sidero - de ,·eoonstrucção. 

S. Ex. pensa que a demissfío, depois d;lS for
malidades de um processo, é sufficiente p~ra 

punir o official qu~, embriagado, pmtica vio
lencias, fer imentos ou mesmo o crim e de furto ; 
eu penso que deve ser elle dem it ticlo immedia
tameute, independentemente de prucesst', pre
stando o Governo fé á informação do cumman
dante, que deve ser pessoa de sua confiança. 

Não obstauté pensar assim, apeza.r da reforma 
que fiz, posso asseverar que a maior parte dos 
·offiçiaeil do Corpo ele Polici>l é compost• dos que 
forão nome3dos pelo Dr. Barbosa Lima, pois, 
·COmo já cli•se, apenas clemitti os que não podião 
ser conservados nos batalhões, sem offeosa á 
disciplina e uvmllidade, a juizo dos respectivos 
com mandantes. 

Continuando '' escriptumr o passivo de minha. 
administração, o Sr . Dr . Barbosa Lima levou á 
conta do meu debito o imaginaria augmento de 
despeza cano a Escola de Engenharia, que 
S . Elx . fez nc!s condições mais rnodestcts, desti
na;ndo-a a formar o.fliciaes de o.flioio, sem visa/r 
diplomas que podessem ao>TC7' parGlh~s com os 
.(JOnced·ido,q pelos z,stitutos Fede?·aes . 

Como se vê pelas palavras que acabJ de 
transcrever, o Dr. Barboza I" i ma acredit~ que 
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ne.>&e assumpto tambem houve sol,ção de conti 
nuid"dc nas no.>s~H odmiuistra,õcs ; llll enga-no 
da p~rte de S. Ex., porqUtinto, com rela11io á. 
Escola de Engenharia, mantive ·nte na mesma 
linha em que S. Ex . se mante1:e ; embora um· 
pouco a contra gosto, fo, çado pela vitaliciedade 
que S . Ex . conferia aos professores que no
rr-~.eou. 

Se elles niio tivessem adquiTido direito á vi
taliciedade, quando uão supprimisse ti Eocola, 
adiari<~ o seu serviço para melhores tempos ; 
mHs o direito estava adquirido, a mim cumpria 
respeita-lo. 

Por essa ftllta de memoria, S. Ex. lançou a 
couta do debito da minha administração ter 
pre&endido que a Escola de Eugeoharifl, desti-
nada " fo>·ma?' officiaes de o,Oi<'io , oonoedess.e di· 
plomas Qt<C co>Ttssem pa1·elhas com os concedidos 
pelos l mtitutos Federaes . 

P enoo que essa p•rcella deve se t' levadA. á 
cont11 de cL·edito e não de debi to da adminis
tru yiio do Dr. Barh~~a. Lima . Foi S. E:c quem 
pedia ao Goveruo, em officio de 3 l de :Março, 
que couceclesse :1 dita Escola as vantagens e 
regalias conferirias á Escola Polytechnica acl 
it1stt1?' dv que se tem feito em reloçiio :is Facul
da. les livres de direito, equiparadas ás Acade
mias officiaes . 

Não tendo o Ministro da Justiça respondido 
o.quelle officio e dirigindo- me os alumuos da 
e,;cola um re=1uerimeoto, pedindo·me que in
sistisse pela concessão das vnntagens conferidas 
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á: Eacolt\ Polytechnicll , enuerece i ao M:iniõtro da 
Just iç••, em 14 de Outubro, o seguinte offic iu : 

« .A.Ltendeuclo ao q ue me requereriio diversos 
11lumnos ela E;cola de E ngenharia dest e Estado, 
REI'rfal o · VOS o PEDIDO FEITO P OH M:E O ANl 'ECESSOR 

a e.>se i\Iiuister io, em offioio de 3l de M::;r ço ul
timo, p<'ra que :i dita Escola foasem concedi das 
as vautage1H e regalias ·~auferidas, etc., etc . 

OrMd:>, como foi , a escola, julgo que o Dr. 
Barboza Lima fe~ bem , procut'àndo consegui" 
que os seus diplomas co>· rcssw• pa1·clhas oom os 
concedidos 71elo l nstit·uto Fede ral. 
~émeute assim u es·Jo la t erc a alumuos, só

mente aJs;m teria ella uma peq ueua receita par a 
auxiliar á consideravel despeza a que o Eõtado 
ficou obrigado pela vit<~liciedad e do~ lentes e 
profe~gore;, aos q uaes S. Exc. concedeu m:üores 
YoJJcimentos do que os que pel'cebem os leDtes 
e profccJ8~ 1· es do ensino superior, mantido pela 
Fecleruçfio . 

ResponcleUll-J o meu officio de L4 de Outub l'O , 
o Miuisko da J ustiça declarou-m e quJ uão podião 
set· dt~da~ á Escola de Engenharia as vantagens 
e reg,.l ias de que gosavu a Escolt1 Federal, em
quanto o progrDwma ele estudoa uão fosse equi
parado ao cl 'e,; c e instituto, de act:órdo com o 
11rt . ·3UD, do decreto n. l i 59, de 3 de Dezembro 
de I ~92 . 

Nt~ mensagem de 6 de Marçe de 1897 re
feri ao CoDgresso a solução qu.e o Miui~tro da 
Justiça havü dado ao pedido do Dr. Bl>rboza 
Lima, por mim REITERADO, em 14 de Outu-
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bro, e solicitei autorisaçfío para reformar o 
regulamenlo de 12 de Fevereiro de l ~9o , sup · 
prim in do algumas cadeiras m·eadas por esse 
regulamento e que não existii'ío no progmmma 
de estudos da Escola Polytechuica, e creando 
outras que fazião parte desse prog1·o.mroa, o que, 
accresceutei, nfí.o importaria ~;mude augmeuto 
de despeza. 

Pela Lei u. 249 , de 30 de Junho ele 1897, 
me foi concedida a autorisação de accórdo com 
a qual expedi o regubmen·o de 7 de Fevereiro 
de 1 1l~8 , equiparando o prog1·amma de estudos 
ao da Escoln Federal. 

Feita esta a.Iteraçfío, o Governo Federal ex
pedia o decreto u. 3. 02.'!, de 3 de Outubro de 
1 ~fl8, encedendo tÍ escolr. os privilegias e 
garantias de que gosa a Escola l<ederal con
genere. 

Do exposto se evidencia que sómente por 
uma falta de roemoria, o Sr. Dr. Barboza Lima 
attribue-me a gloria .de ter procurade elevar ::>. 

Escola de Engenharia do Estado á altura da 
Escola Federal; essa gloria pertence a S . Ex. 
cujo exemplo segui , por parecer-me acertado o 
seu procedin::euto, mantendo-me assim na mesma 
linha em que S. Ex. se manteve, não •e da?ldo 
no o<:eso solução de oontimtidade nas nossas aêlnni
nistrações. 

Se euprecisasde provar que o Sr. Dr. Barboza 
Lima não destinou a escola a formar o.Uiciaes de 

o.fficio, roas engenheiros e agrimenaores, citaria 
a disposição do seu régulamento ele 12 de li'eve-
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reiro de 1896 no art. zo onde expressamente se 
declara que a Escola de Engenharia se destina 
a formar engenheiros c i vis, e 248 , assim 
redigidos : 'rer:i direito ao TITULO DE ENGENHEIRO 

OIVIL o alumuo que se mostrar lubilitado nas 
m.1terias do curso .-A approvaçi'í.o na 3a cadeira 
do zo anuo e re>pectiva au la pr»tic.a, bem como 
nas materi~s que constituem o e"ame de ad
missão, dtÍ d ireito !\0 Tl 'fOLO DE AGRThiENSOU. 

Pudia citar· lhe o o.rt. '150, no qual se estabelece 
que: O TITULO DE ENGENHEIRO OI VIL sertÍ conferido 
·em sessão publica ela congre ~ação . . . com n 
maio•· solenmidade, na f6rma elo progt·amrna es
pecial por ello. »pprovado, e »iuda o art. 303 que, 
referindo-se ao edificio, diz: have1·á um salão 
especial para o acto solemne da fo•·matu•·a . 

Para q{ficiacs de o.fficio é muita solernnidade .. . 

Não preciso, porérn, pm·a twivar a memoria do 
Sr. Dr. Barboza Lirna tl'llnscrever as dispo3ições 
do regulamen to que S. Ex. expeclio para a es
cola, basta-me lernbmr-lhe que a primeira cadeira 
do 1 o anuo ficou vaga, não foi preeochicla por 
S. Ex. , mas por mim, depois que S. Ex. de
clarou não persistir no proposito ele vit' occupa la. 
Se a escola apenas preparasse o.fficiacs de offic·i.o, 
S. Ex., como seu professor , viria ser ilfES'rllE DE 

OFFJCIO, cargo muito áquern ele seus altos mere

cimeutos . 
Não concluirei a apreciação deota parte elo 

d iscm·ao elo Sr. Dr. Barboza Lima, sem asseverar
lhe que, tendo equiparado 03 vencimcnto3 elos 
professare~ da escola aos que percobern os 
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professores de ensino superior federal, a des
peza que hoje se E>\Z com o pessoal docente I} 

inEerior a que se teria de fazer, se subsistisse 
o numero de professores do regulameuto que 
S. Exc. expedia e não t[vessem sicJ.o recluúclos 
os respectivo.> vencimentos. 

Devo aiacla ponJ erat· que, tendo o. Sr. Dr. Bar
boza Lima, contra a expressa disposigã.o elo 
art. 3l7 do seu regula'llento, nomeado um 

lente para uma das cadeiras do ~o anuo, ele
terminei ao 'l'hesouro, em officio ele 7 de Maio, 
que o referido lente s6mente percebel'ia ven
cimentos depois que iniciasse os t rabalhos de 
sua cadeim, isto é, quando funccionasse o 5o 
anuo da escola. 

Finalmente, tratando ainda dn Escola de 
Engenharia e combinando a quantia de . . ..... , 
lt~UtOOH votada no o1·~amento de [895 a 1896 
pa1'a o corpo docente com a de 84:000S para 
o mesmo fim consiguo.da na. Lei n. ~ 07, disse 
S. Ex:c . que a despe2a ilai em wn oresoe>tdo 
qtte só pod1 s e1·vi1· pa>·a tlenwnstn"' uma 
oot&sa: o alto tino rLd-ministrativo, a 1wev·idenoia 
claqttelle a qt&CT!I forão ent?·egues os dest'noa de 
Pernambt.ao. 

l~stG ob ;ervaçfio apcua'! serve pam domon
Btmr que S. Ex0 . nfio sabe o que fez ou que 
tem o de>p lante necessa,·io p;lra prOC).ll'll l' illu
dil' o respeitwel auditoria a que s•• dirigia . 

Em l'l9G foriío inouguraclos os doua pri
meiro ; anuas da escola.; depois for1i.o come
çados 03 tr<1b!\lhoa elos nnnos supel'iores e em 
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1900 será: inaugurado o Go e ulLimo anno le
ctivo. A despeza, pois, com o pessoal docente 
não póde deixar de cre3cer, emquanto os 

trab1lhos ela eqc.)l' não chegarem ao 6° anuo, 
emquantn não estiver com ploto o corpo ducente. 

Pois, o Sr. Dr. Btu·boza Lima não enxerga 
esta verdade 1 Quanta simplicidade ! •.. 

XIX 

O Sr. Dr . Bnrboza Lima attribue-me fl\lsa
mente o ter destruido o bello edi(icio que S. E:s:. 
diz ter construido, reformando a instrucção pri
mat·il?.. 

" Classificó.rão-se torlos os municípios, ponde
rou S. Ex., desde os mais longínquos e fi r.erão
se as n9rneações, segundo ent rancias, sem se 
attender a so licitações pesso1es ou partidarias, 
sim ao merito de cada um ,, fazendo com que os 
professores fossem subindo grada ti Vt\ruente . . . 
segundo o merito e a antiguidade. 

Hoje, accrescentou elle, o systema que do
mina para o recrutamento do professorado e que 
pas;ou a clcminar logo depois na admiuistra~ão 

que me succedw, é o systema de prefe1 encia ó:s 
qualidades particlarias, ou vantagens política~, 

oriundas de remoçií.o ou nomeação de uma pobre 
professom deste para aquelle lugar, sendo a pre· 
ferencia dada, não segundo o merito ou anti
guidade, aferidas p~l"s formalidadeslegaes, mas 
sim segundo a maior importancia clo3 padri · 
nhos. " 
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Não tem ra1.ão S. E s:.; porquanto não é 
es:acto que no Reg . qv.e es:pedi, reformando a 
in~trucçfío primaria, tivesse acab.>d) colll aB en
tt·ancias, com os concttt'F.os e com outms garan
t ias outorgadas ao merito e :i antiguidade dos 
profes3ores . 

No Reg . de 30 de Julho ele \896 aJoptei todas 
as d ispo.>ições do Reg . de 23 de Janeiro relati· 
vaa ao recrutamento do professorado, ás eutran
ci~s , etc.; de accôrdo com 1\S bases ela Lei 
n . 201, de'!. de Julho do mesmo anno, modifi
quei sómente algumlls dieposiçõe3 rnlativae ao 
nnmm·o de cadeiras e re3kiogi as nomeações ao 
m11gisterio elo Estar1o, facultando sómente a no
meação de pessol\s estranhas a elle , depois que 
eBCivesae esgo tado o quadt•o dos professores em 
disponibil·ídadc, isto 6, dos profebeores vitalícios 
que nl'io tivet·ão collocação. 

Em vist a do Reg . esc peclido peb Dr. Bar
bo~a Lima, pa,ra executar a reforma ahi feit~ 

no serviço de iustrucção primaria, ped i ao Con
gre3so, na Men>ageU1 ele 25 ele Maio, que, no 
orçamento para. o exet·cicio de 1896 a 97, consi
gnailBe a quantia de 824:667S para o pagamento 
elos. professore3, pois que, em virtude das no
meações feitas, a despeza elevava-se :iquelle 
alga,rismo, não sendo, por tanto, suffic iente a, 
verba de (!50:000~, voto.da para. o exercício de 
1895 a 96 .. 

Estudando devidamente a questão e atten
dendo a que o Thesouro nã\) pocli~> supportar 
tão avultada despeza, o Congresso adoptou a 
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Resolução, hoje Lei n. 2.91, de 2 d!lJulho de 
1896, autor isanclo a r eorganisa\"fio do ensino, sob 
as seguintes bases : 

a ) Collocar na séde ele cada municipío clous 
profesRores p11ra o ens ino publico primaria, 
sendo um para o ses:v masculino e outro pc1ra o 
feminino; 

b) Collocar em cada munic ípio, no lugar desi
gnado pelo respectivo Prefeito, uma professora 
para uma cadeira m ixta ou u r:1 professor para 
re:ser uma cadeira do sexo masculino ; 

o) Designar no município do Recife clous pro
fessorel pm·,, c.•cla fregueút~, sendo um p:>ra 
cada sexo ; 

d) Crear tres escolas complementares. 
Est a rnesllla lei no art. 2o determioa que 

attendendo-se tis diBtar.c ias elll que as esc,Jas 
se acbfio da C,•pital, sejiío ellus classifico.das em 
111 , ~", 311 e 4a eulr>IUCiu, e ne art. 5o que a·l 
nomeações se:jiío fe itos entre os professores que 
se ach·:rem em dispouibüidacle ou que já: o esti- . 
vessem antes de ser aproveitados em virtude 
elo Reg. de n de J aneiro, expedido pelo Dr. 
Barboz>> Lima·. 

De f\Ccórclo com estas bages que transcrevo 
para ev itar que pairem duvidas sobre o fim a 
que se de>t inou :l Lei o. 20 l , expedi o Reg. de 
30 de Julho, cous ignando os mesmos princípios , 
as mesmas ic1éas do de 23 ele J aneiro que real

mente si'ío as ela moderna orientação escola•·, 
corno declarei na Mensagem de 7 ele Março de 
1898 . 
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A reorgauisação níio viBou vantagens politicss 
ou partidnrins, uiio subordinou o recrutamento 
do professorado, o respectivo merecimento e 
antiguidade ao c?~tfioiente de i rnpo1·t>>Ucia elei
t oral. 

Quem quer que leia o Reg. de 30 de Julho 
e o combine com o de 28 de J ~nei ro , reconhe
cerá a injustiç~ da censura. 

Entre as disposições uovas daquelle Reg. , 
oe encontra o seguint e : ArL 16 poragr.•pho 
uuico.S6 depois de esgotado o numero elos pro
fessores em disponibilidade, poilerão t er lugar 

o accei!'so de que trata o art , 25 e a norn e ação 
por concurso para cadeira de 1 a entraucia, sendo 
prefe,·idos em igualdade c\e condições os tiLu
Jados pela Escola Norma! e pela Sociedade Pro
pagadora ela Instrucção Publica. 

Se as consiclcraçõe3 :;oliticas prepondemssem 
no meu an imo, se quizesse att~ncler ás conve
nieociail partitlarias, não me pr ivtu·ia por esse 
modo do direito de remover 'profe&sores para as 
cadeiras que vagas~em, !"segurando aos que 
fic ó:l'l'io em disponibi\id,lde as nomeações para 

- essas cadeii'8B. 

Ainda mais : De accOrdo com a Lei n. 201 
forão dispensadas 44 prófesso,·as, nomeadas pelo 
meu an teceasor, rncrntadas f6,·a elo magisõerio 
estadoal , e declaraclos em dispouibiliclacle 100 
professores e prof~saoras por ae1·em as cadeiras 
creadas pela reforma em num ero inferior ao de 
professores elo E•taclo que hav i1ío adquirido di
reito á vitaliciedade. 

--~--------------------------------~ 
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R~sultou assim , da reforma que fiz, a de
mi ;aão ele óA profe3sora~ e a dispouibilida :!e de 
100 professores e profe3soras, que nos termos 
elo paragrupho uni co elo art. 7, pnssárão a per
·Ceber apenas o ordenado fixado em legislação 
-anterior a 18U5, o que equivale a uma rneia cle 
misscio. 

Esta consi leraçfío por s i só convence de que o 
.fitn unico clt1 r eforma foi redu11ir a despeza re
suiLante da organisnç.ão dada pelo Dr. Ba bozl 
Lima, despeza que os recursos do 'l'hesonro nlío 
tolera vão e não pllra a.ttender a solicitaçõe3 pes 
soaes ou p~rbidarias, como S. Ex. affirmou. 

Em tres anuas, a economia feita ne>ta vet·ba 
foi superior a mil con tos de réi$, o que quer 
dizer simplesmente que, se preva lec ;ase aqLtell>~ 

orgnnis '.ção, a di viela flllctuante elo Estadp seria 
.)laje de muito mais de tl'es mil con to >. 

Se a col!e, ta ele vo tos , se o interos>e partida· 
rio tivesse sido cmnulbado, uão se teria refor· 
mnclo a org.misaçiio fe ita pelo Sr . Barboza 
J"ima, puis os HtA prefesso,·eJ Lli;peJs~dos e de
clarados em dispouibilidad~ n:to podifío deixar 
de iofluü· no coefficiente de importanoia eleito
?'al. 

S. Ex . fo i injusto ao me> mo tempo pa-·a com 
o Con~t·esso elo E Jtaclo e para com o Governa· 
clor a quem c ubo a peno3a missfío de cxecutGr 
u Lei u . 20 1. 

Accmou-me tamb3m o Sr . Dr. Barboza Lima 
por t er «posto tí margem, abandonado, deixado 

·de lado, como uma extt>IV<~gancia ou como uma 
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curiosidade, o serviço de identificação antropo
metrica, destinado a ev itar as cons~antcs confu
sões que s e rept·oduzião nas condições as mais 
deplornveis, de verdadeim ana~chia, a ponto de 
Be ç]ar a troca de um sentenciado por outro na. 
occasião da vinda de qualquer dos sentenciados. 
ao continente» . 

Não ha duvida que a anbhropometria , appli- · 
cada i iJentificação elos criminosos, póde p res
tar bons serviços á causa da justiça crimiu al , 
principalmente quando se trata ele saber se o· 
accusaclo é ou não reincidente; mas é tambam 
cel'to qu ~ até hoje bem p3ucos paize; têm or
ganisado esse serviço ele identifica<it'Lo , dispondo· 
aliá> el e recurao3 cie que carecemos . 

Em todas a1 pL'opostas ele orç .. meuto que 
sub:netti á a p·e~iação do Congresso, inclui a 
verba necesseria pam o serviço anthropome
t rico, serviço que n1!o executei por falb de 
meios, Eatl\ é a ve l'dadc . 

Diz o Sr. Barboza Lima. que OB ti ve rara· 
oi muitas out>·as couscts dispensaveis . Is to é fnc il de 

dizer, roas é clifficil de p:ovar. Certo de que nã.o 
poderia in r1icar despezas dispeuaa.vcis feitas du
rante minha administração, S . Ex . limitou-se á 
simples affirmativa, sem indicar uma s6 do.s 
muitas cousas cUspensavG-is para as quaea tive 
meios ou , au t~s , com as qua.es despencli o di
nheiro publico . 

Emquanto importa esse ser viço, pergun tou 
S . Ex: . , e, cotejando seus papeis, suas ce\ebres 
notas, respondeu : 9:600HOOO. 
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Esta quantia foi votada no seu orçamento ; 
mas, sendo ella apenas sufficiente par.1 o paga
mento do pessoal, uão bastando para occorrer 
ás de3pcv.as que o serviço exige, o Congresso, 
de accôrdo com a proposta de orçamento para 
o exercício de 1896 :1 !:17, consignou a verba de 
13: 200 1~ 000 . 

Como não tive Ministros e assim economtset 
36:0008 annual menl>e, além dos vencimentos dos 
respectivos officiaes de gabinete, entende o Sr. 
Dr . B~rbo r.n Lima que eu podia ter organisado 
e executado o serv iço de identifi c;\çiíu dos cri
minosos . 

Mas, se t.,l fize>so, dese.ppareceria parte da 
econom ia real izada . O meu proposito, para 
sal v ar o E~tado das difficuldades financeit·as 
~m que S . Ex. o deixou , foi reduúr quanto 
possivel :1 despeza, par~ nfío aggravat· a si
tunçito elos coutribuint es . 

Pois niío seria agradavel ao Governador no
mear tre> ou quatro amigos para· o Insbibubo 
Anohropomdrico 1 Estas nomeações não influ it· ião 
na oo/Lcota de v Jtos, no oo~úioiente de Í1np01·tanoia 
elc1to7·al dnquclles a qnem se quizesse agradar J 

Creia S . Es: . que os inuumeros credores não 
me permittiiío calcular votos . 

Devo cli~er que niío esqueci- me de JWO·Tiden 
ciar , com0 er& meu dever, no sentido de evitar 
a confusão entre sen tenciados, coUfus1ío resul
tante, não d ;\B guias de senteuça, mas da sua 
falta, por terem sido remettidos para Fernando 
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alguns s"uteuciados sem que 03 acomp!\nhassem 
as respectivas guias . 

Expedi ordem para que este facto não se re
pror~uzis>e e pedi a dillereutea Juizes guias que 
havião deixado de ser expedidas . 

Conl"immndo a escriptunw o aotivo de sua 
administt"<•'iilo e o p~ssivo da de seu successor, 
diz o Sr. Dr. Barbosa Lima : 

" O meu E;;tado c fi>~gelarlo perio"d icameote 
pela epidemia da varíola. O scr vit)O da vacciua
ção jeueriana é da'JUelles que maior cuidado 
de1•em merecer aos t>dmiuistradores, P .. esidentes 
de Pernambuco . 

Com este fim construía-se um erlificio , or
gauisou-se um Instituto Vacciubgeuico para a 
cultura d' lympha ... 

Pm·a is;o era uecessario verba para custear 
o estabelecimento destinado ti: acquisição ele vi
te!los, uos quaes se tinha de cultiv~>r, não é 
assim! a vacciua . 

"Pois muito bem ; o meu successor recusou 
maute•· essa verba e declarou ao Directo1· de 
Hygicne que obtivesse vitellos emprestados . 

rc ESSE FACTO, ASSEVERO SEM BEOEIO DE SER OON· 

TEST~DO, (.:ABSOLUTAMENTE VERDADEIRO . » 

Este facto, por minha vez, o assevero SPm 
r eceio ele ser contest:xclo, excepto por r.!gum 
outro Barboza Lima, é absolutamente falso. 

Eu uão podia recusar-me a l\IàNTER a verba 
precisa par <> o cust eio do Instituto Vr.ccinogenico 
e para a compra ele vitellos, mesmo porque essa 
verba não se encontra em nenhum dos orça-
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mentos votados antes ele minha adminis
tração. 

O ultimo orçamento elo Dr. Barboã~ Lima foi 
o de 189ii a 96 ; leia-o S. Ex. e não encon
trar:í ahi verbs alguma para o Instituto, crcado 
sem autorisal'ão de lei, sem que o orgamcnt
consignasse qua.lc1uer ve1 ·b~ nem para a censo 
trucçfío elo eclificio, nem para o custeio elo esta
belecimento. 

S. Ex . não se embaraçava com semelhantes 
nugas, collocou sempre a sua caprichosa von
tade acima da lei ; os desvarios de seu espírito 
enfermo, sedento de glorias para equiparar·se 
ao Conde da Boa Vista e ao Barão de Lucena, 
não lhe permi~tiw olhar para a lei , consLituir-se 
seu executo •r. 

Não posao ser accusaclo de nff,o t er querido 
lúA~TER o que nã:o existia, isto é, verba para 
a co::upra de vitellos e custeio do Tnstitllto Vsc
cinogen.ico. 

!naugumelo por meu antecessor o aet·viço elo 
Inatituto, IH> 1\[eusagem que dirigi ao Coug1·esso 
em 25 de Maio de 1896 pedi que se consignasse 
no orgameuto a vtrba de 1:000S para a compra 
de vitellos pnra o servi~o do estabelecimento. 

De accOrdo com a propost~, a Lei n . 197 (or
çamento para o exercício de 1896 a 9i) con
signa o seguinte, no art . 2o § '! o 11. ?6 : 

" Oompra de vitellos para o hist'Ítuto V acct
'llico 1:000$ ; ainda ele acc<lrclo com a proposta 
que ~presenteiem Maio ele 97, a Lei n. '249, 
no art. 2, § 2, n. fi, elevou aquella verba a 
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2 : f.OOS , incluindo ahi o sustento dos vitellos , a 
compra de tubos e ingredientes, verba que nas 
mesmas condições foi conservada no u. 20 do 
§ 2 elo art. ~ o ela Lei u. 3 l5 (orçamento para o 
exercício de 98 a 99) . 

Couseguiutemente, nos kes orçamentos vota
dos durante minha administração, não foi man
tida, porque antes não existia, foi o1·eada e cen
servacla a verba pam a compre. ele vitellos e 
cusüeio do In a tituLo. 

Não é exacto que eu tivesse declarado ao 
Director de Hygiene que obtivesse vitcllos em· 
prestados. Lembro-me de que consider~ndo elle 
pequena a verba pedida para effectuar a compra 
de vitelles, eu disse g Lfe fornece ria os vitellos 
precisos para o seniço,os quacs procurarill obtel' 
por emprestimo ou por 11lugueL 

Effectivamente, dm·ante os tres aJmos de meu 
Governo, farão forn ecidos os vi~el!os sem que o 
Thesouro despeurleHse um real, IJOis alguns me 
farão emprestados e alugados e outros compra
dos com dinheiro que fomeci n um r~migo que 
gmtuitarnente encarregou-se; desse trabalho. 

O Instituto funccionou regularmente, aunuu• 
ci!lndo consff.111temente t1 imprensa os dias em 
que havia vaccinação directa. . 

Kão foi portanto, poõto tt margem esse ser
viço, como falsamente dE.rmou o Dr. Barbosa 
Lin•a ; continua a ser feito com .regularidade e 
é ele esper~r que no corrente exercício níi.o sofl'ra 
interrupção, pois a Lei n. ~ 07 consignou a 
mesma verba ele 2: 500H, votada nos orçamentos 
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decretados durante o tempo em que exerci à 
cargo de Governador. 

Demonstrado, corno est:i, que o meu proce
dimento foi correcto, pa~so a demoust,·ar, bem 
que resumidame nte, a iucor•·ecçfío de meu ante
cessor relativamente ao assumpto que, no seu 
~ntenàer, é daquelles que maior cuidado devem 
merecar elo Goveroo e el o q1,1al , entt·etanto, 
S. Ex. sómente lembrou-se á ultima hora, nos 
ultimas dias ele sua administração. 

O Sr. Dr. Barbosa Lima nrroga-se a gloria. 

de ter fundado no Eqbdo um Insti tuto Vaccino 
genico; ó cer to, porém, que muito a•Jtcs ele lhe 
serem confiados os destinos deste Estado, já o 
Conselho Municipal elo Recife havia fundado um 
1lStabelecimento iclentico em terreno elo Hospital 
Pedro li, cedido gr• tuitamente par a esse fim 
pela ~antn Casa ela Misericordia do Recife . 

Durante muito tempo cultivou-se ahi a lym
pha, sendo os vitellos, em t empo opportuno, 
.transportarlos para o edificio elo Conselho Muni
cipal, onde praticava-se a vacciuaçfío directa, 
procumda então por muito maior nu mero de 
pessoas, sem duvida por est ar situado o llle8ll10 

edificio no centro d >l cidade, o que não acontece 
<Jom o Inst Huto que S. Ex. fundou. 

0 Dr. Barbosa Li ma ARRENDOU POll TRgS 

l>NNOS o terreno onde mnndou construir o edifi
cio, mediante o pagamento de I :6308 annual
meute, obt·igaudo- se a , fiuclo o prazo do arren

damento, demoli?· qtwesqum· oonst?'Uoções que 
houvesse ele fa7.er no terreno arrenclR.clo, entre-
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gando-o 1.\0 loc~dor nas mesmi\S condi ções em 
que o recebeu, c, caso n1ío quizesse demolir, 
ficando, dW. o contrr.to, a.s ditas construcções per
tencendo ao kcador, independentemente de in
demnização ao lccatario, seja a titulo ele bem
fei torias ou por outro qw}lquer pretexto. 

Em um Lerreno ns~im arrendado construio-se 
o edificio pnra o Inst ituto, despendcudo-se, 
talvez, mai~ de vinte cc.ntos de réio I ! ... 

Não ha nega-lo ; o Sr. Dr. Barbosa Lima foi 
muito escrupuloso na. applicnção dos dinheiros 
do Estado l 

Ainda algumaq obsen·ações sobre o discurso 
em que o Sr . Dr. B•rbosa Lima procurou d~
fender a sua adn.iui -trnçi\o da accusação que 
deparou no artigo pubJic,\do pela maioria dos re
pt esentautes desto Estado no Congresso Federal. 

" E porque não o disscrtlo lcal.mcnte, pergunta 
S. Ex ., que estas contas (as ,Ja Companhia do

Gaz) tumbem contribuem poderosamente para 
aggravaçcio deste deficit, computado em dou.s mil 
contos, c que pa1·a cssn despeza o Sr. Barbosa 
Lima -não contribu.io ? " 

No artigo n que S. Ex. a!lude, po1· contem
plação po/ilicct, altribuin-se a divida .fluctu.ante 
(não se tratnYn do d~ficit) :t falta de pagamento
de juros da< apolices empre3tndas nos cooce sio
narios de usinas o niio tí i m previdencifl com que
forão feitas as couoessões. 

S. Ex . , bal<l!' de defeza, insinua que para a 
divida Huctuante do Estado contribuem podero-
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snrnente ~~~ contas que deixárlío de se r p:.g•s á 
Ccmpnnhia do Gaz . 

Est~s contas, que constituem a maior pat t e da 
diviçla !:luctuaute, ni'ío forlío pagas porque o 
1'hesouro teve n oeeas iclade, sob pena do ver aba

l ado o credito do Estado, ele occorrer ao paga
mento ele mais ele rlous m il contos de juros 
vencidos dns ar,olices loucamellte derramadas 
pelo Dr. Barbosa Lima. 

Que ellas deixt~rlío de ser pagas c fazem parte 

el ,1 divida fiuctuaute é ponto sobre o qual não 
ha duvida alguma . O que se indaga, o que se 
procura saber, é o moti1•o por que isto se deu, a 
ro.zito por que nito foriío e lia• pag •s, bem como 
outras, que elcvffo a di,·ida a dons mil contos . 

Responder quo a causa ela divida são as con
tas que niío fo riio pagas ó nada resolver,é deixar 
ele pé a questão, estabelecendo >LG me;ruo tempo 
urna verdaueira confusão entre cnusn e effeito . 

Prevalecendo-se da opportuuidade, o Dr. Bar
bosa Lima allucle an contrato pam o serviço de 
illuruinaçfío, celebrndo ern sua administraçlio , 
em virtude do qusl o novo conce3siona1·io teria 

ele pagar á aotual companhia a indent1lisação 
Ql!e lhe era devida e nos proporcionaria illuro i
naçiío ruixt~, :t gaz e electri ca, contrato que 
t endo sido submeLcido :í approvação do Cen
gresso, foi por este rejeit,do. 

Esta allusiío offerecc-me ensejo de dar algumas 
explicações a respeito do meu praced iroen~o 
neste negocio. 
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Poucos diM antea de assumir o Governo do 
Estado, fu i procurado em minha l'esideocia pelo 
Dr. Bm·bosa Lima, qu 1 cutregaudo-me a pro
posta U[Jrese1.1tada por A. F reod para o contrato 
de illumioução, bem como outros papeis relati
vos no assurn pto, pedia me que sobre elles emit
tisse meu parecer. 

Antes de S. Ex. procurar-me, d!'vo div.er que 
já alguus amigos me hav ifio prevenido de q ue o 
m eu parecer seria solicitado , encarecendo-me 
elles nessa occa~i i\o a necessichde de não mani
festar ao Dr Barbosa Lima qualquer má von
tade á menci0uacla proposta , ofim de que, con
fiante em que eu a aceitaria, se abstivesse 
S. Ex. ele effect uar o cont rato nos ulti mas dias 
de seu Governo. 

Li todos os papeis e no dia se_:luiot , a iuda 
em minha caqa, oorle S. E>: . se dignou ele vir 
novamente, declarei-lhe que nõ.o cm profissional 
e conseguintemente ui o podia formar um juizo 
seguro sobre a que.;tfio ; que, se tivesse de re
solvé-la, uiio deixaria ele p2di1· o parecer de IJes
soa competente e que mo inspimsse confiança; 
mns que, em todo caso , me parecia aceictwe l a 
proposta Frend, de6cle que fos·Jem feitas algu
mas modificações, entre ~s qua.es rocorrlo- me ele 
ter inclica.elo as seguintes : a restricç'io do pri
, .iJegio el a fo ,ça electri :a ao se r viço da illurni- · 
nnç1lo, a dimiuuiçiío do pr1.1zo elo privilegio, a 
dispensa da ol. rigaçiío por parte elo Est11do da 
fomecet· os terréoo~ necessarios pa ~·a as iostal
laçõcs, etc . 
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E porque assim me enunciei, A Cidade, org1ío 
dos Srs. Cintras, julgou- se autorisada a deno
minar -Ba•·bosar-Gor•·erz- o ~ootrato Frend, 
celebrado e assigoado por meu antecessor, no 
.dia [i de Abril de 1896, ultimo da sua detesbvel 
administração, 

O novo contrato não podia ser effectuado com 
Frend, ou com qualquer outro, sem que prim ei
l'amente o Governo accordnsse com a Compa
nhia do Goz sobre o pagamento da indemnisação 
que lhe C1'Ct det•ida, nos termos do seu contrato. 

Entretanto , setu este accórdo, ou antes ·- em 
manifesto desr.ccordo com a Companhia do Gaz, 

.Q meu antecesso r estipulou com Freod o ptlga
mento dessa iodem oisaçlio por meio de pre
staçõP.s ! . .. 

Não era isto uma verdadeira e:s:travagancia 1 
Por que modo poder ia o GovL" rno constmuger a 
companhia a aceitar o pagamento ern prest"
<;Ões, conform e fOra contratado com Frcncl! 

Attenrlenclo a isto, deixou '' Congres>o de ap
provar o cuotrato F rend e permittio-me innovar 
.o contrato que actualmente vigora, eetipul>mdo 
que o Est~tdo adquiriria, findQ o privilegio, in
depeocleutemMte de qualquer indem nisaçfío , 
todos os edificios, installações e material dt1 em
preza, b~m como que a illuminaç1ío seJia mixta. 
e por pre~os muito mais reduzidos do que os do 
contrato de 6 de Abril. 

]]' verdade que o Congresso, oa lei n. 407, para 
a qual não concorri , elevou a 30:0011$ o imposto 
de 12:000N que a companhia pagava ao Estado. 
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Desde que, porém, ella execut" o novo con
trato, no qual lhe foi concedida iseuç'ío dos im
postos estadoaes, deixará de p:>gar aquella. 
importancia. 

F aliando da rede de estradas de rodagem exis
tentes no Estado, diz o Sr . Dr. Barbosa Lima : 
« Estas estmdas estavfío em condições as mais 
lastimaveis de abandono. Pois bem : gast:1r1ío -se 
ahi delenas d e contos de réis, consbuiri'ío-se 
pontes e recoosbruidío- se outras antigas . » 

Se S . l~x . tivesse dito : DEUEI estas estradas 
nas mais lastimave is coudiçõ ~s de abandono, 
poderia invocar em seu favor a npini:to do Chefe 
da Hepartição, Urbano Montenegro, persona. 
g1·ata, quando declara em seu relutorio que o 
tier vi<;o da conservaçfio das estradas foi suspenso, 
e ainda o oflicio que lhe dirigia o Eogenhe i~n 

de Districto Man oel Pereira Brandfío, declarando· 
haver ruuitoa mezes que no seu di;t•· icto nenhum 
serviço se fazia, nem uma só turma havia para 
consen'ar a; est rntl as , sendo preferível , em taer> 
cond;ções, que lhe fo~se concedida a exoneração 
do C!n·go que exercia . 

E S . Ex. e:ffecti vamente lhe concedeu a ex
oner.ação . 

Quando assumi o Governo, todas as estradas 
de rodagelll esLavfio ab mdonadas e o ser v iça de· 
conserva~fín, em algumas, havil\ sido suspens<> 
completamente ; as ponte> e pontilhões, muito 
!llTuinaclos, não permittião que por elles se 
transitasse sem grande perigo. 



193 

Na Mema.gem de 6 de Março de 1807 es
()revi o seguinte : erA conservação das estradas de 

rodagem, t endo sido ABANDONADà liA ANNOS, cle
IDIJ.Uda o dispend io de uma grande somma pm·a 

pó-las em perfeüo est.odo . " 
E o , ' r. Barbosa Lima euppõe que deixou 

em bom estado de conservaç1í.o as estradas ele 

rodagem ! ! 
Nessa lllesma Mensagem, referi ao Congresso 

que havia coutrntaclo, durante minh,, admiois

tra•;ão, os 1eparos de que carcciiio 20 pontes, 

na eRtrada do Norte, por 3!l. l6G84. l0, tendo já 

.dispencliclo 31 :79 IH~ ôf) . 

Além desses concertos, declarei que outros 
bavião sido feitos por adrniui.traçiio em dez 

puntes e que se achavão prompt0s os orça
mentos dos reparos que clevião ser feitos em 

mais doze. 
E o Se . Barbosa L ima suppõe que deixou todas 

.as pontes em bom estado de conset·vaçfío ! ! 

O que acabo de expór consta, corno disse, da 
Mensagem de 6 de l\IInrço de 1897 ; nõ.o é um~ 
.historio. contada para oppó r embargos á defesa 
que á sua !\dministração produzia S. Ex: . no seu 

·• mor.t•mental discurso . 

Não preci8o, felizmente, para pateuteur a im
procedencia dessa defesa , simular factos, nem 

tão pouco alterar a verdade ; é sufficientc re
f erir o que occorreu e restabelecer a verchcle, 
propositalmente adulterada por S . Ex . 

Por contemplnção pol!i:ica, por causa de liga
ções pcwtidwrias, abstive-me de cornruentae e 
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m esmo de dar publicidade a muito dos erros. 
commettidos. pelo meu antecessor, durante sua. 
administrngfio. Vejo que fiz mal, até mesmo 
porque S. Ex ., desconhecendo o serviço que 
lhe prestei, r esponsubilisa-me hoje por e!lcs . 

Encontrff.o-se ainda no discurso do Dt· . Bar
bosa Lima umas a!lusõcs a impostos sobre pas
soas que descontito letms, sob t•e t errenos baldios 
e sobre casas que vendem j0ia.~ . 

Durante o tempo que descontei letras, paguei 
o impo~to devido, que, se bem me r ec ;r do , era. 
ele 200$000 . 'l'enclo, em 18!J ',, me t·etirado para. 
f6 ra elo E&t:.do,como Senador, deixei de empre
gar ues~e negocio o dinheiro que po3suia, com
prl.lntlo t itu!os rl c outr<:~ nat m·c"" e entregando » 
maiorp,.rte a.os amig,.s que m 'o havii'ío confiado 
para aquelle Gm. Em l 8!Jy , sendo Governador o 
Dr. Barboôa Lima, f ui excluiclo ela co!lecta . 

E mqnauto possui t errenos h•lclioa p·•guei 
tambeu1 o imposto de vido , meswo o de metro 
quaclra.du,que em prohibi~ivo . Desde l8!J5,seuclo 
ainda Governuclor o Dr . Barbosa Lim ~ , deixe i 
de posH uir qualquer terreno, na ciclMle . 

1•'iua llll en ~e , quanto ao imposto sobcc casas 
de 11ende1· j oias, pos lo aHse''enu· . que ele nenhucn 
modo concorri para a sua. reducção, que reco
nheço fo i justamenb feita pelo Congresso, em 
virtude <.le reclamaçfío dos interessados . 

A Oidade attribuio a reclucgi'ío dess? ia:posto 
a esforços meus , por me considera.r socio ela. 
firma Jo3~ph Krause & C.,o portanto interess<>do 
na questfío. 
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Fui nd,•ogntlo e sou 'migo dos socio; ela fir
mn Jo eph Kr. u.;e k C., hoje extinct,. Quer o 
contrtto ,;oeia1. quer o diru to, for.io r~gi.stra

dos na Jwtta Co!Dmerci ,J, e por ell He evi
dencia que nenhnm inL resse we cabit\ nos ne
gocios d11 me.~mn firma. 
Demai~, 'l Dr. Barbo;a Liwl\. quo com ella 

teve tr m"~cçõ.s, b~m póle S<lb~r quas.:~ er:\o o:< 
seus socio:; ou int~re:;:1. lod . 

Se S. Es:. sabe do contnrio, nffirme o 
sob sun palavm ; mns não l'epitn, n1ío se 
constiLu:~ echo d•1s iujurins da O idade. 

Ooncluiudo, n~r lieço co··di:unente ao Sr. 
D··. ] arbo•a Li til o rclenmte sen-iço que me 
11re-tou. proporcion md<> me oc .. ·Bi'io <le ju -tifi
C:\r-mc da; accUH:lÇÕ.·s a que me Lenho referido, 
o o provoco a u m minucioso e rigoroso exame 
sobre tc•dos o; acto> do mirlhr~ admini.;tt"liÇ'io. 
Vcnh" com íran 1ueza c lea.d 1de dis.:uti-lo• e 
conyoucer Od no i!:>s co cic.le.diiol de qua concorri 
pur,, a prec:.ria bÍtua{io do 'lh·••ouro, pmti 
cando aotc,s iguaas ou que me•lllo ee pnre;ão 
com os que camcLcriwíri\o o Go1•orno de S. Ex. 

S6menw a-sim poJe ·ito elle,; conhe.,er . )Dal de 
nús foi fiel á· nurm: s de um Ol'ó .ni• {'io Yer

da•leirament~ upublic.m. , qual de nÚ3 "enio 
leu! e sincemmeut' á c:m.>a da R<•publicn . 

DR . JOAQUm 'OllRF.A DE Anw.ro. 
, Recife, I':! de .\gosto de l '!J!l. 

Po1t uriptum.--Graç;.s n. um !lmigo, r•difico 
o que dh~e no t~rc iro artigo rol tiyawcute ao 
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projccto ele innovação do contr"to da Companhia 
de Beber ibe. 

Para provat• que, antes mesmo Cle exercer o 
cargo .Qe Governador, jú. me ptonuuciava contra 

os emprestimos de apolices, ref~ri que em uma 
reuni1lo ela D irectoria. c do Consellw .l!'i ; cal da 

Companhia ele Beberibe, depois do relo.tur o Ge
rente o que se !.ta-v ia passado a re;peito da i uno· 
vuçãJ do contrato, oude oe d~vão t\ Companhia 
tt'CB ou mai~ mil contos em upolice>, etc ., etc. 

Não ' "e foi fi el a mernoria, e, re~tabelecendo 
a Yercla.dc , clc,·o dizer que no project~do con
trato não se cogitava de emprc.·timo de apoli
ces, mas de garantia de juros P''ra o Cllpital da 

companhia, o que elevaYa o sncrilicio do Estado 
a uma som ma muito superior a trea mil contos . 
De-vo tambew deçlamr que fui eu quem inter
pellou o Glereute sobre a solução dada ao p.-oj e
cto de iunovnçfío e que , in fv rmatlo tle que o 
Dr . Barbosu Lima hl'vir. tledclitlo utlo conhecer 
delle, por estar a lind . r o pl"nzo ele seu Go,•emo, 
julguei me obrigado '-' nffll"ln »r de; de logo, em
hora não se tt atas.;e p~rticularoocutc tl fl questão, 
que uenlmm con~mto ef1'0ctuarin, quer para go.
rant ·r juros, quer par:> empr,•star apolices, pois 
considerava imprudente contrahit· uov JS com· 
promia;10s, on~ratlo como se ach~v:~ o 'l'hesouro 
"m virtude clo3 contratos feitos pelo meu aute
cessor . 

B.ecifJ , (i de Setembro de IS!l!J .-Dr. Joaq111:n1 
"Oon·t!a. de A1•aujo . 
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