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Senhores Intendentes

r
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Sejam as minhas primeiras palavras de con
gratulações pelo facto altamente auspicioso da pas
sagem feliz do primeiro anniversario do fecundo e 
benemerito Governo de sua Excellencia Doutor An- 
tonio de Souza, que succedeu na direcção do Estado 
ao Excellentissimo Desembargador Joaquim Fer
reira Chaves, cuja administração honesta e crite
riosa tanto elevou o Rio Grande do Norte, pelo 

'  qual sempre pugnou, sem medir sacrifícios, e sem
pre surdo aos clamores da verborrhagia faccio- 
naria.

Feliz temos sido de certo tempo a esta parte 
porque a nau do Estado ha sido guiada com calma, 
critério e honestidade. Felicitando-vos, pois, pela 
data que hoje passa, vou, como me cumpre, expor- 
vos em observância ao disposto no art. 36 § 69 da 
lei n. 108 de 28 de Julho de 1898, em linguagem 
clara e simples, a marcha des negocios des e muni
cípio, ao qual consagro toda a pequena capacidade 
de minhas forças. Ficae certos de que envido sem
pre constantes esforços na medida das minhas pos
sibilidades para fazer o bem desta terra que_ nos 
vio nascer e que é a minha mais extremecida e 
amada de todas as terras.

O nosso município, que tem recebido do Gover
no actual muitos benefícios, precisa assignalar 
neste documento sua gratidão pela solicitude e boa 
vontade com que acudio aos nossos reclamos forne
cendo a quantia de quinhentos mil reis para auxiliar 
a Intendencia no combate á variola que ia tomando 
proporções assustadoras neste municipio.

Se desta segunda vez que tenho a honra de 
dirigir o municipio não me foi possível dotal-o de 
outros melhoramentos de que ainda necessita, como 
felizmente tive a ventura de realizar na primeira 
administração, entretanto confio que, antes de 
terminar o mandato poderei effectuar.



SESSÕES
Durante o anno transacto esta Intendencia tem 

realisado todas as suas sessões ordinárias e extra
ordinárias. Na primeira sessão foi por mim apresen
tada uma moção de solidariedade e apoio á suprema 
direcção política do desembargador Ferreira Cha 
ves, eminente chefe do nosso partido, bem como, de 
congratulações e applausos ao Excellenti simo Go
vernador do Estado, Doutor Antonio de Souza, pela 
sabia, honesta, criteriosa e fecunda administração 
que vem realisando.

EMPREGADOS MUNICIPAES
Na sessão do dia 2 de Janeiro foi exonerado o 

fiscal desta Intendencia José Fernandes dá Silva, 
sendo nomeado para substituil-o o cidadão Manoel 
do Nascimento Fagundes de Lima, que prestou o 
compromisso legal e assumiu o exercício do cargo 
no dia 8 do mesmo mez.

INSTRUCÇAO
Considerando a extincção do analphabetismo 

um dos meios propulsores da nossa evolução, cabe- 
nos o dever, que reputo sagrado, de accorrermos a 
essa necessidade em que a patria reclama dedica
ções. Apezar das parcas rendas do município, man
tem a Intendencia duas escolas que funccicnam 
com a maxima regularidade e real aproveitamento. 
Entre ás escolas particulares devo mencionar-vos 
a parochial mantida ás expenças do revdmõ Vigá
rio desta freguezia, padre Manoel José Pereira de 
Albuquerque, que se torna, por este acto de genero
sidade e patriotismo, digno, merecedor da nossa 
estima e gratidão.

GRUPO ESCOLAR «MOREIRA BR AN D AO»
Este estabelecimento de ensino primário que, 

tem funccionado com uma frequência satisfactoria, 
acha-se sob a direcção da professora d. Leonor de



Vasconcellos, que, por se ter licenciado por noventa 
dias, foi substituida na direcção do grupo, pelo pro
fessor Alfredo Simonetti, e na cadeira infantil mixta 
pela senhorita Maria Enoy Barbalho, ex-alumna do 
mesmo estabelecimento, onde concluiu o seu curso 
primário.

Os exames que tiveram logar na segunda quin
zena de Novembro, foram assistidos por mim e 
correram na melhor regularidade, o queattestao 
zelo dos distinctos professores.

ELEIÇÕES
No dia 4 de Abril procedeu-se á eleição para 

Senador da Republica na vaga com a renuncia do 
doutor Antonio de Souza, sendo eleito o desembar
gador Joaquim Ferreira Chaves.

Com o desapparecimento do doutor Delfim Mo
reira, vice-presidente da Republica, foi eleito para 
substituilo o doutor Francisco Alves Bueno de 
Paiva. Ainda no dia 26 de Setembro houve a elei
ção para quatro deputados ao Congresso Legislativo 
do Estado, para preenchimento de quatro \agas ex
istentes, sendo eleitos os doutores João Vicente da 
Costa, Joaquim Ignacio Torres, coronel Adolpho 
Fernandes e professor Francisco Ivo Cavalcante.

SAUDE PUBLICA
Ha poucos mezes a variola appareceu em uma 

rua desta villa, tendo se verificado vinte e tres 
casos, sendo um fatal, Este Governo, como lhe cum
pria, mandou construir lazaretos onde foram isola - 
dos todos os variolosos, providenciando para que se 
procedesse á vaccinação em todo o povo e rigorosa 
desinfecção nas casas de onde eram retirados cs 
doentes accommettidos do terrível mal. Requisitei 
do director de hygiene do Estado, por varias vezes, 
tubos de limpha vaccinica, deixando registrado o 
meu agradecimento pela pontualidade com que fui 
attendido. A alimentação e todo tratamento eram
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feitos ás expensas do governo municipal, tendo des
pendido, conforme vereis no annexo n. 1, a quantia 
de um conto cento e cincoenta e oito mil e quatro
centos reis [1:158$400].

LIMPESA PUBLICA
Tão importante serviço nunca foi descurado 

por este Governo. Tcdos os domingos, após o termi
no da feira, é varrida a rua do commercio desta 
villa, e, em epochas determinadas, é feita a iimpesa 
geral das ruas e beccos, retirando-se o lixo para 
logar distante.

TRANQUILLIDADE PUBLICA
Com justa satisfação vos annuncio que a vida 

deste município tem sido de ordem e tranquiIli la- 
de. Até esta data não se registraram factos que ne
cessitassem providencias extraordinárias. Crimes 
communsque apparecem, são reprimidos dentro da 
lei pela autoridade competente. Tudo isso attesta a 
indole pacata de nosso povo, sendo obediente á lei e 
respeitador dos direitos alheios.

ESTRADAS PUBLICAS
Por maior que tenha sido o meu empenho de 

procurar conservar todas as estradas em boas con
dições, não tenho conseguido pela desidia de pro
prietários que se têm feito surdos ás ordens deste 
Governo. Até esta data não tomei energicas medi
das, o que farei se dentro de um praso regular que 
vou estabelecer, continuarem a fugir ao cumpri
mento deste dever.

ALISTAMENTO MILITAR
Tenho procurado com todo afinco tornar uma 

realidade neste municipio o alistamento militar, 
não obtendo o fim almejado em consequência da 
ignorância da maior parte do povo que não registra 
o nascimento de seus filhos, obrigando-nos a recor
rer a outros meios sem resultado pratico.
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RECENSEAMENTO DE 1920
Realizou-se no dia primeiro de Setembro do 

anno proximo passado o recenseamento neste muni 
cípio, com muita ordem e sem o menor facto que 
viesse perturbar a boa marcha do serviço.

Na qualidade de chefe do poder executivo mu
nicipal fui o presidente da commissão censitaria, 
tendo me esforçado para que essa obra de tanta 
relevância exprimisse a verdade. Felizmente, posso 
affirmar-vos que, apezar da ignorância _ de nosso 
povo, os agentes conseguiram, com relativa regula
ridade, distribuir e recolher todos os boletins cen- 
sit mios. Cumpre agradecer ao delegado seccional do 
recenseamento, como representante do municipio, 
Bartholomeu Fagundes, que por varias vezes visi
tou esta villa fiscalisando todos os trabalhos.

FINANÇAS
A situação financeira do municipio se não é 

muito folgada, entretanto, não é desanimadora.
O funccionalismo acha-se pago em dia e algum 

melhoramento tem podido realizar este Governo, 
estando satisfeitos todos os seus compromissos, ex
istindo ainda um saldo em caixa da quantia de um 
conto setecentos e quarenta e um mil oitocentos e 
sessenta e tres reis (1:741$863), que tenho o prazer 
de annunciar-vos. Conforme o annexo junto, a re
ceita amcadada no exercicio findo foi de 9:220$132 
e a despesa effectuada da quantia de 7:478$269.

CONCLUSÃO
Transmitíindo-vos, senhores intendentes, as 

informações que acabaes de ouvir, sirvo-me da 
opporturiidade para vos affirmar, como affirmo, 
que continuo a não medir sacrifícios para bem cor
responder a espectativa de todos aquelles que an- 
ceiam por uma era de progresso e prosperidade. 
Mantenho-me sempre a praticar uma política de paz 
e de ordem, verdadeiro principio republicano, ufa
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nando-me em dizer-vos que, mau grado o despeito 
de reduzidos «indesejáveis» olho com particular 
attenção para tudo que de perto fala em beneficio de 
nossa estremecida terra. Cordealmente vos envio 
as minhas saudações.
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Goyaninha, 19 de Janeiro de 1921.

Luiz Gonzaga da Silva Barbalho.



Quadro demonstrativo da receita e despesa 
da Intendencia Municipal da villa de 

Qoyaninha, durante o exercício 
financeiro de 1920

RECEITA TOTAL
Saldo do exercício anterior................  247$032
Industria e profissão...........................  2:730$000
Dizimo de lavouras...............................  1:753$000
Dizimo de pescado...............................  326$000
Dizimo de miunças vivas....................  135S000
Subsidio de gado vaccum e suino.........  1:020$000
Subsidio de gado caprino e lanigero 20$000
Imposto de balança de mercado publico 300$000
Imposto de café e fumo........................ 150$000
Imposto de cargas de peixe secco, carne

de xarque e rapaduras................  60$000
Imposto de cuias do mercado publico 285$000
Imposto de casas de fazer farinha 351$000
Imposto de coqueiros...........................  151$000
Imposto de aguardente........................ 161$000
Imposto de curral da matança............. 30$500
Licença de lêdes de pescarias . . .  150$50Q
Licença para edificação.......................  5$000
Imposto de cargas de massas...............  4$000
Décima urbana.........................   113$590
Aferição de pesos e medidas.................  124$600
Rendimento do cemiterio publico.........  40$000
20% de addicionaes sobre os impostos

lançados..........................................  563$000
Auxilio do benemerito goverdador do 

Estado para tratamento dos vario- 
losos................................................  500$000

9:220$132

DESPESA TOTAL
Ordenado ao thesoureiro corresponden

te ao anno findo...........................  480S000
Idem ao secretario, idem, idem............. 480$000
Idem ao fiscal, A contar de 8 de Janeiro

a 31 de Dezembro findo................  470$069
Idem ao administrador do cemiterio pu

blico correspondente ao anno findo 240$000
Idem ao escrivão do crime, idem, idem 600$000

Idem ao escrivão da policia, idem, idem 300$000 
Idem ao porteiro do prupo escolar «Mo

reira Brandão», idem, idem.........  300$000
Idem á professora da aula mixta da po- 

voação do Espirito Santo, corres
pondente ao anno findo................. 600$000

Idem, idem ao professor da aula mixta
da povoação do Tibau.....................  240$000

Idem, idem ao official de justiça, cor
respondente ao anno findo.........  120$000

Idem do aluguel da casa para quartel 120$000 
Idem de expediente para o grupo escolar 177$100 
Idem de utensílios para a aula da po

voação do Espirito Santo............. 60$000
Idem d’agua para o grupo escolar. . . .  60$000
Idem de expediente para a Intendencia 80$180 
Idem de utensílios para o mercado 58$200 
Idem de concertos da cadeia publica 24$500 
Idem de illuminação da cadeia e quartel 115$160
Idem da limp°sa do local da feira 78$000 
Idem da limpesa do cemiterio publico 72$900 
Idem de diarias a presos não pronuncia

dos .................................................  41$260
Idem de livros, talões e conhecimentos 72$600
Idem de limpesa das ruas....................  251$000
Idem de expediente para eleições.. . .  67$200
Idem de selins de l e t t r a s ....................  43$200
le em de telegrammás officiaes............. 67$900
Idern despendida com tratamento de

variolosos......................................  1:158$400
Idem da compra da parte do sobrado

em 1919..........................................  1:100$$00

7:478$269
Saldo que passa para o exercício se

guinte ............................................  1:741$863

9:220$132

Thesouraria da Intendencia Municipal da villa 
de Goyaninha, 31 de Dezembro de 1920.

O thesoureiro da Intendencia,

Cicero Gadelha do Espirito Santo.
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