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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Ao longo do período colonial, as carnes verdes eram adquiridas nos Matadouros públicos,

local de abate dos animais para o consumo, que até a Primeira República no Brasil, eram

controlados pelas Câmaras Municipais. Dessa forma, as Câmaras Municipais formulavam e

fiscalizavam os contratos para o seu funcionamento e, através dele, se estabelecia o valor

máximo para a compra da rés bovina, o mínimo de cabeças de gado a ser abatido por semana,

determinando-se a distribuição e o preço da carne para os açougues e a arrecadação de

impostos. Através das Atas de sessões da Câmara Municipal, analisaremos os debates sobre a

transferência do Matadouro. Os quesitos apresentados para a necessidade de se transferir, as

justificativas utilizadas para tal empreendimento e a escolha do local a se construir o novo

Matadouro. O edital para a concorrência das empreiteiras e as exigências elencadas no



projeto. assim como, a decisão de ser a Fazenda de Santa Cruz a abrigar a abrigar tal

empreendimento. O desenrolar das obras e os conluios entre  empreiteiro e o Ministro do

Império, que mesmo com todas as denúncias e comunicações de irregularidades,

permaneceram a causar danos ao Tesouro Nacional. O desenrolar das obras do Novo

Matadouro foi analisado pelo processo de rescisão do contrato com a empreiteira, e todas as

irregularidades encontradas e documentadas durante três anos, sem que o Governo tomasse as

devidas providências. A construção do Matadouro Público na Imperial Fazenda de Santa Cruz

foi marcada por sucessivos distúrbios da ordem e acidentes ocorridos com os operários,

sempre noticiados, mas a empreiteira não melhorava as técnicas para se evitar. A redação do

jornal Gazeta de Notícias pediu mais cuidado na direção dos trabalhos para evitarem tais

desastres. O trabalhador José Alves Pedro e mais 131 trabalhadores do novo Matadouro,

entraram com requerimento ao Ministro do Império, no dia 19 de setembro de 1878, pedindo

para obrigarem os empreiteiros a pagarem os seus salários, pois já estavam alguns meses sem

receberem. Mas continuaram sem pagamento, além da dispensa do alojamento estar

praticamente vazia, sem alimentos para os trabalhadores. Não foi feito o pagamento, e os

trabalhadores, que haviam parado os trabalhos desde o dia 05 de setembro, estavam resolvidos

a não continuarem no serviço enquanto não forem pagos os seus salários atrasados. Assim,

ficaram as obras paralisadas durante 18 meses, até que se chegou a deliberação para que as

obras fossem reiniciadas, sob a administração Câmara Municipal.

Palavras-Chaves: Operários; Matadouro; História Econômica e Social.

O Jornal do Commércio publicou, no dia 16 de janeiro de 1874, as normas gerais para a

construção do novo Matadouro Público, o edital de concorrência e o orçamento feito pela

diretoria de Obras Municipais, assinado pelo Diretor de Obras da Municipalidade, José

Antonio da Fonseca Lessa (Tenente-Coronel Engenheiro do Estado Maior, de 1ª classe), que

previa:

Baldrame 178.800 plª a 200 réis - 37:760$000
Soca de capeamento da cantaria: 880 braças a 20$000 - 17:600$000
12 portões de ferro a 500$000 - 6:000$000
Gradil:862 braças a 30$000 - 25:860$000
4 Casas de matança a 87:180$000 - 348:720$000
5 Armazéns a 66:692$700 - 333:463$500
4 Apriscos a 36:798$000 - 147:192$000



Curral central - 33:638$800
20 Pára-raios a 200$000 - 4:000$000
1 Caixa d'água grande - 38:560$000
3 Ditas pequenas a 19:280$000 - 57:840$000
Máquina a vapor, força de 16 HP - 12:000$000
Encanamentos - 48:000$000
Canalização d'água p/ os edifícios - 23:000$000
Calçamento (preparo e nivelamento do solo inclusive) - 200:000$000
Plantio (Arborização, gramado, etc.) - 20:000$000
3 Repuxos grandes, a 3:000$000 cada - 9:000$000
Vala mestra de esgoto - 50:000$000
Esgoto no perímetro - 25:000$000
Lampiões para iluminação - 12:000$000
Casinha para latrinas - 10:000$000
4 Casas de "ver-o-peso" a 28:000$000 - 112:000$000
4 Casas para serviços complementares a 32:000$000 - 128:000$000
Edifício principal - 182:000$000
4 Pontes a 5:000$000 - 20:000$000
Eventuais - 100:000$000
Total - 2.000:000$0001

Os contratos de arrendamento do terreno e com a empreiteira foram lavrados no

mesmo dia, 25 de julho de 1874, sendo o de arrendamento por 50 anos, e o da empreiteira

com um prazo de 3 anos, a contar desta data, para a entrega do novo Matadouro, com multa

de 2:000$000 por cada semana de atraso. Logo de início, Augusto Teixeira Coimbra,

empreiteiro das obras, pediu prorrogação de 30 dias, para o início das obras. A primeira parte

dos serviços consistia de aterrar e nivelar o terreno a ser escolhido, dentre as três opções de

locais oferecidos da Fazenda.  Foi de responsabilidade do empreiteiro a escolha, dentro da

Imperial Fazenda de Santa Cruz, do local a ser construído o novo Matadouro. Os locais

indicados para a empreitada foram a área do Curtume, próximo à Ponte dos Jesuítas e o rio

Guandu; Barra do Guandu e o Campo de São José.

Freitas afirma que a escolha do Campo de São José, fora feita pelo Presidente da

Câmara Municipal, Tenente Coronel Comendador Antônio Barroso Pereira.2 Mas, no

processo de rescisão do contrato com a empreiteira,  consta que foi Coimbra, sócio da

empreiteira, como responsável pela escolha do terreno. Freitas também analisa o local

escolhido para a construção do novo Matadouro, como sendo o Campo de São José, "o local

perfeito para tal empreitada, pois oferecia todos os recursos necessários para a construção e a

instalação do novo Matadouro, que pretendia ser modelo para outras cidades".3 Longe do

1 FREITAS: 1950, p. 33.
2 Ibidem. p. 34.
3 Ibidem. P. 34



centro urbano, amplo espaço, o Rio Itá para navegação e escoamento dos detritos, o Morro da

Boa Vista e da Pindaré para fornecer o aterro e as pedras para a construção.

Mas, os diversos relatórios contidos na rescisão do contrato, nos mostram o contrário.

O processo aponta, que mesmo não sendo apropriado o local determinado para as obras, de

acordo com a planta, o empreiteiro iniciou as obras, sabendo que iria ultrapassar o orçamento.

Pois, o local exigia obras adicionais, e assim o fez, para que a obra fosse embargada e

transferida para outro local. E, consequentemente, receber a pesada indenização, prevista no

contrato, caso houvesse a mudança do local da obra. Com essa finalidade, Coimbra conseguiu

ficar 2 anos da obra apenas na preparação do terreno para se erguer os 24 prédios previstos na

planta.

Mesmo com os relatórios do engenheiro fiscal denunciando as irregularidades, nada

era feito para acelerar os trabalhos, assim como, continuaram a liberar verbas,

desconsiderando totalmente a fiscalização. O elo entre a Câmara Municipal, encarregada de

fiscalizar as obras, o empreiteiro e o Ministro do Império, em nada deixou a desejar aos

conluios que presenciamos na atualidade, entre os empreiteiros e membros do governo.

A construção do Matadouro Público na Imperial Fazenda de Santa Cruz foi marcada

por sucessivos distúrbios da ordem e acidentes ocorridos com os operários, sempre noticiados

nos jornais, mas a empreiteira não melhorava as técnicas para  evitá-los. Tais distúrbios da

ordem decorriam  dos constantes atrasos de pagamento,  de envio de mantimentos, ou por

questões de embriaguês. Em várias ocasiões o capataz não conseguindo conter os operários

sozinho, solicitava ajuda na delegacia do curato de Santa Cruz. Os acidentes ocorriam por

soterramento e pelos explosivos utilizados na demolição do morro, afogamento no rio Itá

quando iam se banhar, ou esmagados quando caíam da carroça carregada de pedras, e tal

carroça passava por cima do operário.

A grande empreitada para a construção do Matadouro Industrial na Imperial Fazenda

de Santa Cruz foi marcada por escândalos e desperdícios de verbas dos cofres públicos, sendo

considerada como a "farra do boi", pois apesar das denúncias e relatórios do engenheiro fiscal

e as publicadas no jornal Gazeta de Notícias, nada era averiguado pelo Governo Imperial. Os

escândalos começaram a partir da chamada pública para os concorrentes a obra, pelo pouco

tempo de prazo, menos de 30 dias, o que impediu de empresas de outras províncias, ou até

mesmo de outros países, participassem.

A empreiteira vencedora, além de preparar o terreno para a construção dos 24 prédios

previstos no projeto, teria que expandir a Estrada de Ferro D. Pedro II até a Fazenda, encanar



água para o abastecimento de Matadouro, construir sistema de escoamento dos detritos,

demolir o morro da Boa Vista para obter pedra e aterro  e a compra de todos os maquinários

necessários para o funcionamento das atividades do Matadouro e os vagões apropriados para

o transporte das carnes verdes ao mercado de São Diogo.

Após 3 anos do início das obras, 3\4 da verba, destinada a todo o empreendimento, já

haviam sido utilizadas, mas a obra ainda continuava no estagio de terraplanagem e preparo do

terreno, operários em greve por falta de salários e alimentação, sendo necessário o aumento

do efetivo de policiais para conter as manifestações e greves dos operários que reivindicavam

seus direitos e condições de trabalho.

Os operários para essa empreitada vieram de vários curatos da província do Rio de

Janeiro e de outras províncias do Império. Também eram oriundos da Argentina, Uruguai,

Paraguai e Espanha. Portugueses e escravos libertos também compunham o operariado. Entre

1876 a 1878, a obra do Matadouro era notícia constante nos jornais, como a de  09 de janeiro

de 1876, que narrava a ocorrência de que alguns dos trabalhadores do novo Matadouro, por

estarem com seus salários atrasados,  estavam em atitude hostil à força pública, e dispostos a

repelir qualquer agressão, não conseguindo o capataz conter sozinho. Foi preciso que o 2º

delegado, Maldonado, ir até o local da obra para conter os operários.

No mês seguinte, o trabalhador português João Gomes Ferreira morreu e o trabalhador

José Fernandes Norberto ficou levemente ferido, em consequência do desmoronamento de

uma barreira dos terrenos em que estavam construindo o novo Matadouro, no dia 09 de

fevereiro de 1876. Já o trabalhador Domingos Novaes, português, morreu afogado no rio Itá,

quando fora se banhar, no dia 1º de março. Os companheiros se esforçaram em salvá-lo, mas

não conseguiram. Seu corpo só foi encontrado no dia 3 de março, já em estado de putrefação.

Como a morte acidental, por desabamento de barro, do trabalhador José Antônio da Silva, de

22 anos, morador de Mangaratiba,  publicado em 26 de janeiro de 1877.

O infeliz episódio do liberto Felipe Santiago que morreu ao cair da carroça carregada

de tijolos, e a carroça passou por cima do seu corpo, em 7 de fevereiro. A morte do espanhol

Santiago Egreja, que caiu de uma altura de 12 metros no dia 7 de agosto de 1877. Tais

notícias eram deveras recorrentes, o que mostrava a falta de segurança com os operários e no

planejamento dos serviços. Assim como os recorrentes distúrbios da ordem.

Como no dia 23 de setembro de 1877, vários trabalhadores do novo Matadouro,

embriagados, travaram uma grande desordem no curato de Santa Cruz, causando um

ferimento a tiro em Antonio de Azevedo. Esse episódio levou as autoridades a procederem



diligências para se descobrir o autor do ferimento, e a acatarem as reclamações dos moradores

e comerciantes, que pediam mais segurança e ordem no curato. A morte, em 29 de novembro

de 1877, do trabalhador português João Pereira, de 26 anos, por desabamento de uma barreira

nas obras do novo Matadouro. A redação do jornal Gazeta de Notícias pediu mais cuidado na

direção dos trabalhos para evitarem tais desastres. Assim como em relação aos salários, pois o

atraso era constante.

A paralisação da obra era constante, e noticiada nos jornais, e sempre por questões de

salários e mantimentos. Tais paralisações e as reivindicações dos operários eram relatadas ao

engenheiro fiscal que as notificavam a Câmara Municipal, esta as encaminhavam ao Ministro

do Império. Nenhuma medida era tomada para que o empreiteiro Augusto Coimbra

regularizasse os salários e atendesse as reivindicações dos operários. O Contrato da obra

estabelecia a liberação da verba trimestralmente, o que resultava no parcelamento da verba

destinada, em 16 parcelas. Mas como já citado, em 3 anos de obra 2/3 da verba já havia sido

liberada a revelia do contrato. E a obra ainda estava no primeiro estágio.

De acordo com os relatórios do engenheiro fiscal do Império, Antonio da Costa Pinto

e Silva, designado como engenheiro das obras do novo Matadouro, o empreiteiro não deu o

impulso necessário para que as mesmas pudessem estar concluídas a tempo. Não obstante de

estar com as obras em atraso, contava talvez, em conseguir uma nova prorrogação do prazo

estipulado.  Desde o início das obras, em 1874, o empreiteiro não cumpria as ordens e prazos

estipulados. Não tinha mão de obra suficiente para a empreitada que deveria ter mais de 300

operários. Havia apenas  a metade desse número de trabalhadores, nos quais a maior parte era

de mulheres, das libertas da Imperial Fazenda.

Essas escravas libertas, eram as famosas reúnas, citadas por Freitas como "mulheres

extraordinariamente resistentes"4, que executavam obras contra as inundações nos campos da

Fazenda. Mas no relatório de rescisão consta que essas mulheres eram velhas e não prestavam

para o serviço. Mas o requerimento feito ao Ministro do Império, no dia 19 de setembro de

1878, pedindo para obrigar o empreiteiro a pagar os seus salários, pois já estavam alguns

meses sem receberem, fora organizado pelo o trabalhador José Alves Pedro e mais 131

trabalhadores do novo Matadouro, nos mostra uma contradição nos devidos relatórios.

Mas apesar do requerimento, continuaram sem pagamento, além da dispensa do

alojamento estar praticamente vazia, sem alimentos para os trabalhadores. Não foi feito o

pagamento, e os trabalhadores, que haviam parado os trabalhos desde o dia 05 de setembro,

4 FREITAS: 1950, p. 64



estavam resolvidos a não continuarem no serviço enquanto não forem pagos os seus salários

atrasados. Ficaram as obras paralisadas durante 18 meses, até que se chegou a deliberação

para que as obras fossem reiniciadas, sob a administração total da Câmara Municipal, após a

rescisão do contrato com a empreiteira de Augusto Coimbra.

A rescisão do contrato não agradou Augusto Teixeira Coimbra, o que era esperado,

pois estava acostumado as regalias que tinha obtido. O que  levou Coimbra a publicar nos

jornais sua insatisfação, tentando atrair para si a opinião pública, apresentando-se como

vítima de sucessivas violências. As regalias foram cessadas  com a substituição do Ministro

do Império, e o novo Ministro, passou a ter como prioridade a direção dos negócios da

construção do Matadouro. Antes dele as obras eram acompanhadas e fiscalizadas pela Câmara

Municipal. O principal motivo das queixas feitas por Coimbra, se referia ao fato de o Ministro

do Império não ter continuado com a política de sucessivas concessões a que estava

acostumado, e que rendiam um enorme lucro para a sua empreiteira.

E, a negação de favores e a exigência do cumprimento das obrigações estabelecidas no

contrato, eram denominadas pelo empreiteiro, como sucessivas violências. Coimbra

apresentava com extorsões violentas a ordem de restituição de 50:000$000 aos cofres

públicos pelas obras não prestadas e as multas pelo atraso de entrega das obras, pelo aviso de

29  de novembro de 1878, que obrigava o empreiteiro a restituir tal quantia que havia recebido

ilegalmente.

Os motivos alegados pelo governo, para a rescisão do contrato e a formação da

comissão para intervenção e auditoria das obras, foram as várias publicações nos jornais. O

empreiteiro publicava nos jornais suas críticas as ações do governo, que passou a não mais

atender os seus requerimentos e avisos sobre o terreno em que se estava construindo o novo

Matadouro, após os 4 anos de obras.  Os planos da obra foram aprovados em 12 de dezembro

de 1874, portanto, a conclusão da obra deveria ser em 12 de dezembro de 1877. Antes desta

data, o empreiteiro requereu mais 6 meses de prazo, alegando a demora do governo na

solução de várias questões. Assim, em 15 de outubro de 1877, teve o requerimento aprovado,

prorrogando a entrega da obra para 12 de junho de 1878.

O Ministro do Império observou a pouca atividade com que se progrediam as obras, e

aplicou as multas previstas no contrato, acreditando que assim, estaria estimulando o

empreiteiro a cumprir o contrato dentro do prazo. Mas, ocorreu o contrário, as obras ficaram

mais lentas e tudo indicava que o empreiteiro iria abandonar as obras a qualquer momento.

Pois, além de diminuir o número de operários sensivelmente, as partes mais importantes da



obra e que deveriam ter urgência foram abandonadas, e outras partes de menor urgência foram

priorizadas.5

As obras já realizadas foram deixadas sem conservação e muitas estavam sendo

destruídas pelos estilhaços da pedreira, que era muito próxima, e pelas chuvas, sem que a

empreiteira procurasse impedir tais e tantos estragos. Em relação a linha férrea, apenas as

partes retas estavam alocadas, faltando fazer as curvas, e que ainda não havia sido mandadas

fundi-las. Os portões foram feitos com erros, e o empreiteiro não mandou fazer as alterações,

exigidas pelo engenheiro fiscal. Quanto aos operários, se negavam a trabalhar por falta de

salários.

Devido a tantas irregularidades, o Ministro do Império dirigiu-se a Santa Cruz no dia

14 de setembro de 1878, para avaliar as obras. Logo que chegou, foi abordado por um grupo

de mais de 100 operários, que lhe pediam providências contra a lesão que o empreiteiro lhes

fizeram, pois estavam sem os salários de junho, julho e agosto. Tal reclamação foi confirmada

por um documento apresentado por eles, com mais de 150 assinaturas de operários, onde

todos se diziam em atraso no recebimento dos seus salários. Sem muita saída, o Ministro teve

que firmar que se o empreiteiro não lhes pagasse em breve, ele próprio o faria.

A circunstância de estarem as obras paralisadas, por conta dos operários se recusarem

a trabalhar por falta de salários, levou o empreiteiro a fazer vários pedidos de força. Não só

policial, como também militar, no intuito de conter pela violência, as reclamações dos

operários, que exigiam o pagamento dos seus salários em atraso por mais de 3 meses. O

empreiteiro fez várias comunicações a autoridade policial do Curato de Santa Cruz e ao Chefe

de Polícia, declarando estar ameaçada a ordem pública pelos operários do novo Matadouro.

Estes, flagelados pela miséria em que o empreiteiro os colocaram, não somente com o atraso

de seus salários, como também, pela falta, quase absoluta, de mantimentos no armazém do

empreiteiro.

Mediante este cenário, o Sr. Ministro não autorizou a liberação de nova
verba ao empreiteiro. Justificou a sua atitude, explicando que a causa da
insubordinação dos operários e da impotência do empreiteiro diante deles, se
devia pelo fato, do empreiteiro não ter a idoneidade para levar a efeito, e
com bom resultado, uma empresa como a das obras do novo Matadouro.
Faltavam-lhe para isso, os recursos pecuniários e o tino administrativo,
indispensáveis para se dirigir um trabalho de tamanho vulto, mantendo
sempre a ordem, o respeito e a disciplina que, uma vez quebrada, nunca mais
se consegue restaurar.6

5 A Rescisão do Contrato de 25 de julho de 1874. Discutida e Documentada. Publicação Oficial. Rio de Janeiro.
Typographia Nacional. 1879. II-11,4,5. Biblioteca Nacional.
6 Idem.



Mas Coimbra, continuou a publicar nos jornais acusações contra o Ministro do

Império, com a finalidade de encobrir as investigações, dificultando a análise dos fatos.

Coimbra tinha o receio que fossem reveladas as tramas dos negócios de sua empreiteira nas

obras do novo Matadouro. Temia Coimbra, que todos os fatos ocorridos e os documentos que

produziram, fossem dissecados cuidadosamente pela comissão, e entregues a apreciação

pública, desembaraçados das nebulosidades, que ele os cercava. Como a Câmara Municipal e

o Ministro de Império liberaram tantas verbas para uma obra, que durante 2 anos não saiu do

aterramento do terreno e suas contenções? Como não acataram os inúmeros relatórios do

engenheiro fiscal que denunciava as irregularidades? Como Coimbra não acatava as ordens do

engenheiro fiscal, e a Câmara não tomava providências diante do que era notificada pelos

relatórios?

A comissão concluiu que houve falta de um relativo estudo necessário para se efetuar

tão grandiosa obra. A Câmara Municipal não organizou planos detalhados para se

estabelecerem as bases para o concurso de apresentação de propostas. Mas não seria possível

tal organização, pois todo esse processo foi estabelecido em apenas 20 dias, e apenas o

vereador Comendador João Chrysostomo Monteiro votou contra os demais vereadores. Além

de votar contra, ainda emitiu um ofício ao Governo, fundamentando o seu voto contra, e

frisou termos, pedindo a anulação das propostas apresentadas, listando vários pontos, que

julgava errado.

Ele explicou em seu ofício, que a execução de um estabelecimento da ordem em que

se tratava construir, demandava sérios estudos com larga e franca concorrência, a fim de que

os interesses públicos fossem devidamente considerados. A Câmara tendo, por ordem do

Governo Imperial, fixado o prazo de um mês para tal concorrência, tornou impossível o

estudo do plano oferecido, e também impediu, organização de outros concorrentes com

melhores estudos, pudessem ser comparados mediante o que se havia adotado.

O contrato previa o pagamento dos 2.000:000$000 em parcelas trimestrais. Mas, logo

no início das obras, os empreiteiros pediram que a palavra trimestral fosse substituída pela

mensal. Alegaram ser impossível, para o bom andamento das obras, receberem as verbas

trimestralmente. Tal pedido foi atendido, pelo Governo Imperial, no termo lavrado em 7 de

dezembro de 1875. Esta concessão significou para os empreiteiros, a desobrigação de ter o

capital empatado, quer com os operários, quer com os fornecedores.

No dia 16 de outubro de 1878, a respeito das obras do Matadouro, o ministério do

império tomou as seguintes medidas, publicado no jornal Gazeta de Notícias,

1ª diretoria - Ministério dos Negócios do Império - Rio de Janeiro, 14



de outubro de 1878. Haja visto de fazer constar ao empreiteiro da
construção do novo Matadouro que, se dentro do prazo de quinze dias,
a contar de hoje, não recomeçar os trabalhos que estão parados, não
der execução as determinações constantes do aviso de 18 de setembro
de 1878, e não houver providenciado para que os trabalhadores, por
falta de pagamento dos salários que lhes são devidos há mais de dois
meses, não perturbem a ordem pública, considerará o governo
abandonadas as obras e resolverá de conformidade com as clausulas
29 e 32 do respectivo contrato. Aviso assinado pelo Sr. engenheiro
fiscal das obras do novo Matadouro, Carlos Leoncio de Carvalho.7

Somente em 1º de abril de 1879, o Ministro do Império autorizou ao engenheiro fiscal

das obras do novo Matadouro, a pagar os salários atrasados, correspondentes aos meses de

julho, agosto e dias de setembro de 1878, a todos os operários da construção do dito

Matadouro. A empreiteira do engenheiro Juliano José de Amorim Gomes foi contratada para

executar as obras do novo Matadouro em junho de 1879.

Mal haviam retornado as obras, começaram a sair nos jornais, publicações pagas, com

denuncias sobre tais obras. No dia 25 de setembro de 1879, os prejudicados, pediam

providências sobre os contratos do novo Matadouro. Assinando como Canteiros, se dirigiam

ao Ministro do Império, avisando dos pagamentos indevidos nas obras do Matadouro, e

afirmavam que só não viam quem não queria ver, no dia 28 de dezembro de 1879. A

moralidade, iniciou o ano de 1880, mandando um recado ao Ministro de Império, na edição

de 15 de janeiro de 1880, e republicado por vários dias, indagando se seria lícito e decente que

um empreiteiro, contratado para alguns trabalhos no novo Matadouro público, J.J.A.G. (pelas

iniciais, se falava de Juliano José de Amorim Gomes), tinha por seu avalista dois negociantes

com falência aberta e estando no mesmo caso de falência o dito empreiteiro.

Tais denuncias levaram a rescisão do contrato com o engenheiro Juliano José de

Amorim Gomes das obras do novo Matadouro no dia 20 de julho de 1880. O prosseguimento

das obras foi feita sob o comando do engenheiro Domingos José Rodrigues, que mesmo

acelerando ao máximo os trabalhos, estes só foram concluídos após a inauguração oficial do

Matadouro. As obras complementares foram entregues um mês após a inauguração. No dia 28

de janeiro de 1881, o engenheiro comunicou ao Ministro do Império, estarem terminadas as

obras, faltando unicamente o abastecimento d'água que se achava a cargo do Ministério da

Agricultura.

A última folha de pagamento, correspondente ao período de 1 a 20 de janeiro de 1882,

7 Jornal Gazeta de Notícias de 16/10/1878. Hemaroteca digital da Biblioteca Nacional. Acesso em 26 jun. 2016.



foi de 989$945. "Além da verba fixada no contrato inicial de 2000 contos de réis, o Ministro

do Império ainda concedera pela Lei nº 2.934, mais um crédito de 558:692$872 para a

conclusão das mesmas."8 Ficando assim, um total de 2.558:692$872, gastos com as obras do

novo Matadouro, até a sua inauguração. Pois a cada troca do cargo de diretor do Matadouro, o

novo diretor fazia o levantamento do estado de conservação, e novas obras eram realizadas
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