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APRESENTAÇÃO

Uma história que se lança para o futuro
Alguém pretende construir um trapiche no Caminho Novo - atual
Voluntários da Pátria - para tirar água do Guaíba e utilizá-la na sua
m áquina de lavar roupas a vapor Visto pelos olhos de hoje nada de
mais Entretanto, o ano é 1856 Não é surpreendente uma máquina de
lavar roupas a vapor na metade do século X IX 9 Para levar adiante seu
projeto o empreendedor cidadão solicita o aval da Câm ara M unicipal
A m esm a instituição - não param por aí as surpresas - preocupada com
o surto de cólera, investe no asseio público, proíbe a venda de frutas,
faz “m apas” da epidemia e promove vacinações Alinham ento de ruas,
terrenos, prédios e chácaras também é de sua competência Constru
ções, calçamento, arborização de praças, aterros sobre o Guaíba, reco
lhim ento de lixo, controle sobre a economia local, limites territoriais,
polícia, assuntos tributários e legais, estas e muitas outras são ativida
des da Câmara Municipal no século XIX
Época estranha1Desde a origem de Porto Alegre, no século XVIII,
até o advento da República, a cidade, como todas do Brasil, é adm inis
trada pela Câmara Ela realiza o que hoje compete a Prefeitura a ma
nutenção física da cidade E não apenas isso Através dos “códigos de
postura” define as normas de conduta a serem seguidas pelos habitan
tes - a “m anutenção moral”, bem como os procedimentos para realizar
construções, comércio, transporte e despejos de dejetos Essas funções
transparecem nas Atas, aqui resum idas para facilitar o acesso dos
consulentes aos velhos manuscritos custodiados pelo Arquivo H istóri
co de Porto Alegre
Assim, a equipe do Arquivo prossegue numa de suas tarefas basilares
difundir e disponibilizar o acervo documental em instrumentos de pes
quisa com o este Catálogo das Atas da Câmara O período aqui abar
cado, 1856-1865, oferece um panorama da cidade, sob a ótica do poder
público, às vésperas da Guerra do Paraguai - mobilizadora das forças
imperiais no genocídio promovido na vizinha nação
M ediado pelo Catálogo e pelas atas manuscritas o pesquisador, o
estudante, o cidadão comum e os curiosos em geral podem construir a
sua própria narrativa histórica O desafio está lançado Folheando as
páginas que seguem é possível vislumbrar uma infinidade de temas
ainda pouco explorados por diversas áreas do conhecim ento o labirin
to das divisões administrativas do m unicípio - paróquias, freguesias,
distritos, o obscuro processo de escolha dos vereadores, juizes de paz e
procuradores - que segmentos sociais estariam representados9 E mais
a com plexa relação entre a Câmara e a Presidência da Província, a es
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tranha terceirização da cobrança dos impostos municipais, o leque de
cargos da Câmara, suas atribuições e atividades efetivas Sem esquecer
as ruas, preocupação constante da Câmara, como o já citado Caminho
N o v o , com seus tra p ic h e s , e s ta le iro s , in d ú stria s e c o m é rcio
Efervecência digna de um estudo aprofundado Aliás, de muitos estu
dos, que certam ente vão germ inar a partir destes vestígios docum en
tais do século XIX
Vestígios de uma Porto Alegre sob o Império Cidade de comércio
intenso, por onde escoa a produção do interior do Rio Grande do Sul
Em contato frequente com São Leopoldo, Rio Pardo, Taquan, Rio Gran
de, Barra do Ribeiro, através dos barcos a vapor em trânsito intenso
pelas calm as águas do Guaíba Cidade contaminada pelas transform a
ções econômicas e sociais do país incipiente industrialização, cresci
mento da vida urbana e início do trabalho assalariado em contraponto
ao predom inante trabalho escravo Pelas ruas centrais, a plástica das
fachadas também assume novas formas é o neoclássico substituindo o
estilo colonial, ditame da moda assumido pela elite local Em 1860, um
marco é erguido na paisagem urbana, o Edifício Malakoff, com térreo
mais três andares, tom a-se o maior edifício da cidade e o primeiro ex
clusivam ente comercial Dois anos antes, abriram-se as portas da pri
meira casa bancária - Banco da Província do Rio Grande do Sul - e do
Theatro São Pedro Mas o fnsson da cultura erudita e a virtuosidade da
arquitetura não escondem a fricção, os atritos entre os porto-alegrenses
daquela época Também estes podem ser identificados nos registros
documentais
Os leitores das Atas da Câmara poderão se espantar, se deleitar,
estendendo o horizonte de nossa época, alargando-o de modo a com 
preender, a abarcar, a se fundir com o horizonte daqueles homens do
século XIX e seus conflitos cotidianos E quem sabe, assim, com preen
der sob outra perspectiva os dias de hoje O Arquivo Histórico de
Porto Alegre cumpre, desta maneira, o desígnio de ser espaço para a
leitura enquanto lazer, para o prazer da descoberta, para a fusão de
horizontes de diferentes tempos e para a construção de conhecimento e
cidadania O Arquivo, rompe assim com a idéia de passado sacralizado,
condenado à morte, por “pertencer” e ser interpretado somente por al
guns eruditos, e luta por uma história que se lança para o futuro, relida
e apropriada por toda a sociedade

Charles Kiefer
Secretário Muntcipiil da Cultura
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INTRODUÇÃO

Histórias da Câmara, histórias da cidade
Com o lançamento do X volume do Catálogo das Atas da Câmara
de Vereadores de Porto Alegre, o Legislativo cumpre o compromisso
com sua própria memória, resgatando um tempo em que as Casas da
Câm ara tinham as funções de legislar, administrar, policiar e punir
Nas páginas das atas da Câmara, desfilam as mais caras figuras da
história de Porto Alegre o trabalho, a memória, a organização da cidade
e a vida cotidiana Temas privilegiados da Nouvelle Histoire, elas nos
conduzem aos meandros da vida de uma capital que cresce muito rápido,
nos mostram a aventura das mulheres e de homens que constroem dia
após dia sua cidadania
Reconstituindo lugares por onde circulam figuras furtivas, relatando
os dramas vividos em oficinas e armazéns, registrando as medidas toma
das pelos administradores da cidade para arrumar telheiros, porões e
terrenos baldios, as Atas apresentam-nos “lugares de sombra” e anunci
am grandes mudanças em Porto Alegre
Recuperam ainda a riqueza de uma vida cotidiana, através do regis
tro da proibição de manter porcos soltos, das providências para matar
cães vadios que invadiam as ruas, até o estabelecimento de multas para
os proprietários que não capinassem o mato em frente às suas casas
Episódios estes, muitas vezes, desconhecidos da macro-história
Ao contar a história da Câmara M unicipal, o Catálogo das Atas
resgata, da memória de Porto Alegre, dos conflitos cotidianos para a
construção da nova cidade e de sua modernidade, as estratégias de so
brevivência de homens, mulheres e instituições, numa época marcada
pela precariedade da vida Contribuição essencial para a reconstrução
da trajetória social do município, o volume X do Catálogo das Atas é
uma obra de referência para todos aqueles que se dedicam a reconstituir
a trajetória da capital

João M otta
Presidente
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TERMOS DE —
VEREANÇA

1856
JANEIRO
07
- Não houve sessão
1 1
- Recomendam aos moradores que tomem várias providências, a fim de garanti
rem a limpeza e salubridade pública
- Publicam Posturas proibindo a venda de frutas, por tempo indeterminado
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Prestes

14
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que a barca que seria destina
da à condução do lixo pode ser entregue ao chefe da Contadoria Provincial
- Aprovam a construção de um paredão ao lado da Alfândega
- Recebem Portaria pedindo providências para evitar que pessoas revendam aves
e outros gêneros a preços elevados
- Recebem Portaria com recomendações do Presidente para que tenham maior
vigilância na conservação do asseio público
- Suspendem a execução do artigo de Postura que proíbe abertura de casas de
negócio nos domingos e dias santos
- Recebem Portaria ordenando o envio das tabelas das Rendas Municipais, co
bradas no ano que passou
- Recebem aprovação da Presidência para a Postura sobre a venda de frutas
- Recebem ofício da Câmara de Triunfo acompanhando o registro de marcas do
ano de 1855
- Recebem justificativa de um cidadão por não ter assumido o cargo de Juiz de
Paz do 2o Distrito da Aldeia
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de São João de Camaquã solicitan
do um livro para a qualificação dos votantes
- Recebem justificativa de um cidadão por não assumir o cargo de Juiz de Paz do
Io Distrito
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2° Vara pedindo informações sobre a
extensão deste Termo, população presumível e distância entre a capital e vilas
dos Termos vizinhos
- Recebem ofícios das câmaras de Alegrete, Uruguaiana, São Borja, Cruz Alta,
6

São José do Norte, Taquari e Piratini, comunicando estarem inteiradas sobre a
posse do Presidente da Província
- Recomendam ao Fiscal que mantenha vigilância diána sobre o trabalho do Guarda
da Fonte e a limpeza da cidade
Ass Coelho Junior - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pereira - Prestes

15
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
- Recebem ofício da Câmara de São Leopoldo propondo a divisão das despesas
com o conserto da ponte no Arroio de Sapucaia
- Informam o Fiscal da Aldeia sobre o requerimento de um cidadão solicitando
que continue fechada parte de uma estrada
- Negam aumento de salário a um funcionário dos calçamentos
- Ordenam que o Fiscal tome providências sobre uma casa na Rua da Ponte.
- Determinam que o Encarregado das Obras dê o alinhamento e faça o alicerce
para a construção do paredão ao lado leste da Alfândega
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Prestes - Pereira

16
- Ordenam ao Secretário da Câmara que permita ao empregado da Secretaria do
Governo examinar os livros das eleições, desde 1822
- M andam pagar o aterro feito ao lado da Alfândega
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Pereira - Prestes

17
- Indeferem pedido de uin cidadão sobre o fechamento de uma estrada
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Pereira - Pacheco de Assis - Prestes

18
- Não houve sessão

28
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre os terrenos
pertencentes à Câmara
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que mandem consertar a Fonte do
Riacho, avariada pelas enchentes
- Indeferem um pedido feito para tirar barro de um logradouro público com a
finalidade de ser usado na confecção de tijolos para a construção das pontes no
Passo dos Ferreiros
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Aldeia sobre a nomeação do
Escrivão dos Juizes
17

Ass

Prestes - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Pereira

29
- Autorizam o alinhamento da Rua D Affonso
- Indeferem o pedido de um cidadão para conservar um curral construído em
logradouro público
Ass Prestes - Pacheco de Assis - Freitas Travassos

FEVEREIRO
15
- Recebem Portaria da Presidência exigindo informações sobre o número de
charqueadas existentes no Município
- Recebem Portaria da Presidência sobre o número de carroças usadas na limpe
za da cidade
- Recebem circular da Presidência solicitando informações sobre as inscrições
nos edifícios públicos e nas igrejas
- Solicitam informações sobre as inscrições em edifícios públicos e igrejas na
Aldeia, Belém, Viamão e das Dores
- Recebem ofício do Juiz de Direito da Ia Vara requisitando um livro para lançar
as atas das sessões do Júri
- Autorizam a conclusão do conserto do Beco da Ópera
- Mandam pagar um conserto feito na Estrada do Ilhéu
- Autorizam a desapropriação de uma casa e terreno para alinhar a Rua Direita
- Recebem ofício do Fiscal informando sobre o emprego de bolas envenenadas
para matar cães
- Informam o Fiscal sobre o requerimento de um cidadão que solicita autorização
para construir uma pequena ponte, no Caminho Novo, que servirá para tirar água
a ser usada em uma máquina de lavar roupas a vapor
- M andam pagar a confecção de quinhentas bolas envenenadas para matar
cães
Ass Araújo - Teixeira Junior - Pereira - Coelho Junior - Prestes

26
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre contestações
dos limites deste Município com os seus vizinhos
- Recebem Portaria da Presidência declarando a conveniência de formular Pos
turas sobre o monopólio de alguns gêneros alimentícios e edificações de casas
- Recebem Portaria da Presidência chamando, novamente, a atenção para o
asseio das praias e ruas da cidade

- Recebem a justificativa de um cidadão por não assumir o cargo de Juiz de Paz
- Recebem ofício do Juiz de Direito substituto, acompanhado da relação dos
cidadãos multados por não comparecerem à sessão do Júri
- Informam o Juiz de Paz e o Subdelegado de Viamão sobre um pedido para
fechar a Estrada das Aguas Belas
- Aprovam a prestação de contas dos meses de outubro a dezembro, apresenta
das pelo Procurador
- Recebem ofício do Juiz de Paz em exercício do 2o Distrito da Aldeia referente
à nomeação de seu substituto
- Informam o Encarregado de Obras sobre um pedido de alinhamento para uma
chácara ao lado da Estrada dos Moinhos
- Convocam, novamente, um cidadão para prestar juram ento ao cargo de Juiz de
Paz
- Solicitam à Presidência que mantenha em vigor a Postura que proíbe a abertura
de casas de negócios aos domingos e dias santos
- Ordenam ao Encarregado de Obras que meça, novamente, os terrenos de
logradouro público ocupados por cidadãos
- Chamam um cidadão para preencher a vaga de Juiz de Paz no Distrito das
Dores
- Concedem licença para a construção de um trapiche
- Recebem , do Encarregado de Obras, uma planta e o orçamento para o conser
to da Estrada da Cavalhada
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando sobre a arrecadação de uma
multa
- Recebem resposta da Câmara de São Leopoldo sobre os consertos da Ponte de
Sapucaia
- Recebem, do Encarregado de Obras, as plantas indicando as melhorias neces
sárias nos terrenos entre as ruas da Olaria, da Margem, da Figueira e do Impera
dor, até atingir a Ponte da Azenha
- Solicitam à Presidência os recursos, previstos em lei, para edificação de uma
praça de mercado no Largo do Estaleiro do Arsenal
- Resolvem fazer vistoria na Estrada do Mato Grosso
- Recebem requerimento de candidatos a uma vaga de Fiscal
Ass Teixeira Junior - Freitas Travassos - Pereira - Araújo - Coelho Junior Prestes - Pacheco de Assis

MARÇO
08
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o artigo das Posturas que proíbe
19

as casas de negócio abrirem nos domingos e dias santos
- Recebem Portaria autorizando o conserto da Estrada da Cavalhada
- Enviam, à Presidência, descrição dos melhoramentos indicados nas plantas
- Recebem, do Oficial Maior da Secretaria, um exemplar das Leis Provinciais
- Recebem ofício do Juiz de Direito substituto da Ia Vara comunicando ter sus
pendido as multas aplicadas em alguns cidadãos
- Recebem o livro do Presidente da Junta de Qualificação de Viamão
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão a quantia gasta com os trabalhos da Qua
lificação
- Solicitam autorização da Presidência para mandar demolir o quarto da Guarda
que existe do lado leste da Alfândega
- M arcam data para contratar um aterro
- Autorizam a construção de um telheiro no Caminho Novo
- Recebem de um morador do Distrito de Belém pedido de licença para fechar o
Passo da Guabiroba
- Marcam data para contratar um aterro no Caminho Novo
- Recebem, do Secretário da Câmara, informações sobre as divisas deste M uni
cípio com os municípios vizinhos
- Decidem que o conserto necessário na Estrada do Mato Grosso deverá ser
desviado da Lomba do Sabão
- Recebem pedido de licença de um cidadão para construir um telheiro no Cami
nho Novo
- Assistem aos juram entos do cidadão eleito para Juiz de Paz e do Fiscal do Io
Distrito desta Cidade
Ass Travassos - Fioravante - Prestes - Pacheco de Assis - Coelho Junior Teixeira Junior - Pereira

17
- Não houve sessão

26
- Recebem Portaria da Presidência pedindo esclarecimento sobre alinhamento
na Rua da Bngadeira
- Recebem Portaria da Presidência desaprovando o projeto de uma praça de
mercado no Largo da Marinha
- Enviam, à Presidência, a tabela do rendimento da Câmara no ano de 1854 a
1855
- Recebem ofício, do Delegado do Capitão do Porto, pedindo que a Câmara
mande o Encarregado de Obras e o Arruador dar alinhamento e altura de solei
ras para a construção de um paredão na frente da Rua da Praia no terreno do
Arsenal da Marinha
20

- Convocam o imediato em votos para o cargo de Juiz de Paz no Io Distrito da
Aldeia
- Decidem mudar o nome da Rua Nova da Praia para Rua da Alfândega
- Mandam pagar custas judiciais
- Aprovam lance para conserto na Estrada do Mato Grosso e enviam à Presidên
cia para aprovação
- Autorizam o Procurador a contratar o aterro no Caminho Novo
- Adiam a praça para os materiais de uma casa desapropriada
Ass Pedrozo - Teixeira Junior - Pacheco de Assis - Pereira - Coelho Junior

ABRIL

07
- Solicitam aos subdelegados do Município um mapa das pessoas contaminadas
pela epidemia do cólera
- Recebem Portaria aprovando o contrato para conserto na Estrada do Mato
Grosso
- Recebem Portaria sobre a convocação da nova Assembléia Provincial
- Recebem Portaria autorizando a demolição do quarto de alojamento da Guarda
da Alfândega e pedem duas guaritas ao Arsenal de Guerra
- Recebem um abaixo-assinado sobre o conserto da Estrada do M ato Grosso
- Recebem nova avaliação de uma casa desapropriada
- Solicitam à Presidência que dispense, novamente, do serviço de destacamento,
um Guarda Municipal
Ass Pedrozo - Pereira - Pacheco de Assis - Freitas Travassos

08
- Recebem, do Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia de São João de
Camaquã, um pedido de um a e cofre para guardar as cédulas dos votantes
- Recebem, do Encarregado da vacinação, mapas das pessoas vacinadas nos
meses de julho a dezembro de 1855 e de janeiro a março de 1856
- Autorizam o Procurador a mandar fazer um aterro no Caminho Novo
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por arrendamento, um terreno
da Câmara além da Ponte de Cachoeira
Ass Pedrozo - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Pereira - Teixeira Junior

09
- Recebem, do Encarregado de obras, informações sobre a representação feita
por vários cidadãos referente ao conserto na Estrada do Mato Grosso, no lugar
denominado Lomba do Sabão
21

- Decidem lavrar o termo de arrematação de um conserto na Estrada do Mato
Grosso
- Solicitam explicações à Presidência sobre o artigo de uma lei
- Nomeiam um Vereador para formular as condições de contrato para edificação
de um Matadouro Público
Ass Pedrozo - Prestes - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Teixeira Junior
- Pereira
10
- Encarregam o Advogado da Câmara de formular as condições do contrato para
a edificação de um Matadouro Público
- Determinam que o Procurador contrate a colocação de um aterro na saída da
nova rua aberta na continuação à de D Afonso
Ass Pedrozo - Prestes - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pereira - Teixeira
Junior

11
- Comunicam à Presidência que na Aldeia dos Anjos existem terras pertencen
tes aos índios
- Recebem Portaria sobre a dispensa de um Guarda Municipal
Ass Pedrozo - Prestes - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Pereira

12
- Nomeiam uma Comissão para analisar a prestação de contas do Procurador
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por arrendamento, um terreno
no Cammho Novo
- M arcam data para contratar dois consertos na E strada do M eio e para
arrematação dos impostos municipais
- Convidam os proprietários das tipografias para concorrerem à contratação da
publicação de atos e outros trabalhos da Câmara
Ass Pedrozo - Pereira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Coelho Junior

24
- Contratam a pintura da Fonte do Riacho
- Recebem convite do Escrivão da Irmandade do S S e N S Madre de Deus
para assistirem à festa e procissão da padroeira desta cidade
- Autorizam o Procurador a mandar decorar a casa das sessões da Câmara para
a posse do novo Presidente nomeado
- Mandam o Encarregado de Obras verificar se o calçamento no Caminho Novo
e na frente da Doca foi concluído, conforme o contrato
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Fregue-

11

sia das Dores sobre o falecimento de um eleitor
- Dispensam um cidadão do exercício de Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia
- Recebem diversas propostas para o aterro no Carrunho Novo
- Recomendam ao Encarregado de Obras que mantenha vigilância no conserto
da Estrada do Mato Grosso - Lomba do Sabão
- Recebem orçamento para o conserto na obra de continuação da Rua D Afon
so
- Recebem de um cidadão pedido de concessão de um terreno devoluto na Fre
guesia da Aldeia
- Contratam dois consertos na Estrada do Meio
- Autorizam o Procurador a mandar demolir uma casa desapropriada
- Recebem requerimento do arrematante dos impostos municipais
- Aprovam a prestação de contas de janeiro a março de 1856, apresentadas pelo
Procurador
Ass Pedrozo - Coelho Junior - Teixeira Junior - Prestes - Freitas Travassos Pereira

MAIO
14
- Recebem Portaria da Presidência sobre a moeda usada para pagar os contra
tos
- Recebem circular do novo Presidente da Província, Jerômmo Francisco Coe
lho, solicitando o apoio da Câmara durante seu governo
- Recebem circular da Presidência pedindo relatório sobre a situação da adminis
tração das Rendas do Município
- Recebem, do Chefe de Polícia, quadro estatístico sobre a mortalidade que cau
sou a epidemia do cólera na cidade
- Autorizam o Procurador a requisitar, pelo Juízo Municipal, certidão de requeri
mento referente a uma causa de reivindicação de terras
- Autorizam cidadão a lançar nos Impostos Municipais
- M andam pagar o contrato de calçamento em frente a casas no Caminho Novo
e na Doca
- Ordenam ao Encarregado de Obras que faça a planta e o orçamento para a
construção de um paredão ao lado oeste da Alfândega
- Ordenam o Encarregado de Obras que faça orçamento para o cruzamento de
pedras e aterro de cascalho nos quadros do Largo do Paraíso
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento por um terreno
seu ocupado pelas ruas do Imperador e da Olaria
- Informam o Fiscal de Viamão sobre o requerimento de um cidadão pedindo
23

para fechar uma estrada que corta seu campo
- Mandam proceder a novo orçamento para os consertos na Estrada do Meio
- M arcam data para arrematação dos impostos municipais e imposto sobre em 
barcações que atracam no Cais
- Contratam, com o encarregado da Tipografia do Correio do Sul, a publicação
dos trabalhos da Câmara no ano financeiro de 1856 a 1857
- Recebem proposta pelos impostos municipais
Ass Pedrozo - Baptista - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Coelho Junior
Teixeira Junior - Pereira

19
- Encaminham ao Procurador, ofício do Juiz de Direito da 2a Vara informando
sobre as multas aplicadas aos cidadãos que faltaram às sessões do Júri
- A utorizam o Procurador a fazer despesas com a festividade do C orpo de
D eus.
- Autorizam um cidadão a participar dos lances nos impostos municipais
- Aprovam lance para os impostos municipais e encaminham-no à Presidência
para aprovação
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Teixeira Junior - Prestes - Pereira

JUNHO
09
- Recebem Portaria da Presidência com cópia da fala de S M o Imperador ao
abrir a 4a sessão da 9a Legislatura da Assembléia Geral
- Recebem Portaria aprovando a arrematação dos impostos
- Autorizam o Procurador proceder à demolição do quarto que serviu de aloja
mento à Guarda da Alfândega
- Recebem, do Escrivão da Santa Casa, um relatório sobre o estado da referida
instituição, acompanhado do balanço da receita e despesa
- Convocam o imediato, em votos, para substituir o Juiz de Paz do 2o Distrito da
Aldeia, que está enfermo
- Recebem, do Fiscal de Viamão, um ofício comunicando alguns consertos que
realizou e um pedido de licença de um cidadão para mudar uma estrada
- Marcam data para arrematar consertos na estrada que segue da Freguesia da
Aldeia para o Passo das Canoas
- Informam o Juiz de Paz da Freguesia das Dores que o cofre e um a solicitados
foram entregues ao Vigário
- Informam o Advogado da Câmara sobre o requerimento de um cidadão solici
tando o pagamento de custas judiciais a que a Câmara foi condenada

- Enviam à Presidência a planta de um mercado na Praça do Arsenal da M ari
nha
- Solicitam nova aprovação para o artigo de Posturas que trata do calçamento da
cidade
- Solicitam apoio dos Deputados para que se realize a permuta entre o terreno
onde se encontra o Arsenal da M arinha e do Potreiro Nacional, onde está o
M atadouro Público
- Mandam pagar custas judiciais
Ass Coelho Junior - Pacheco de Assis - Pedrozo - Prestes - Pereira

30
- Recebem aprovação da Presidência para o artigo substitutivo das Posturas que
trata do calçamento das ruas
- Decidem efetivar o calçamento das ruas da igreja, desde a esquina da Bela até
a Praça do Portão, da Ponte, desde a praça até a Ponta do Arsenal e toda a Rua
da Praia
- Recebem uma Portaria sobre a nova praça do Mercado, no Largo da Marinha
e outra sobre a planta que a Câmara enviou da Ponta do Arsenal
- Recebem informações do Chefe de Polícia sobre multas aplicadas a estrangei
ros
- Recebem informações do Juiz de Direito substituto da Ia Vara sobre multas
aplicadas
- Enviam requerimento ao Encarregado de Obras pedindo o pagamento de um
terreno na Rua do Imperador
- Recebem ofício do Fiscal informando a data que um determinado Guarda M u
nicipal entrou no destacamento
- Recebem, do Fiscal da Aldeia, um ofício alertando para alguns erros contidos
no Edital para o conserto da estrada que vai para Passo das Canoas
- Mandam pagar custas judiciais
- Enviam, ao Encarregado de Obras, o requerimento de um cidadão esclarecen
do dúvidas sobre a construção de um tapume em sua chácara
- Informam o Fiscal da Aldeia sobre a pretensão de um cidadão de fazer uma
mudança na Estrada do Pinhal
- Adiam o parecer sobre o pedido de aumento de um funcionário
- Consultam a Presidência sobre a possibilidade de pagar ordenado de Engenhei
ro ao Encarregado de Obras
- Resolvem chamar concorrentes à vaga de Engenheiro
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo desconto na dívida que contraiu
com a Câmara
Ass Pedrozo - Prestes - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pereira - Coe
lho Junior
25

JULHO
07
- Mandam pagar custas judiciais
- Marcam data para arrematação de uma calha de pedra no Caminho Novo
- Convocam o imediato, em votos, para ocupar o cargo de Juiz de Paz da Fregue
sia da Aldeia
- Enviam pedido de um cidadão ao Fiscal da Câmara para dar alinhamento ao seu
terreno na Estrada do Meio, que segue para a Capela de Viamão
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo licença para fechar um cam i
nho
Ass Pedrozo - Pereira - Prestes - Freitas Travassos

08
- Não houve sessão

09
- Não houve sessão
10
- Aprovam o novo salário a ser pago ao seu Encarregado de Obras
- Discutem sobre a queixa apresentada à Presidência por um dos vereadores
- Mandam pagar custas judiciais
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por arrendamento, um terreno
na Freguesia da Aldeia
- Contratam o arrendamento de um terreno de logradouro público, por seis anos
Ass Pedrozo - Pereira - Freitas Travassos - Coelho Junior - Prestes
1 1
- Informam o Presidente da Província do contrato feito com o Encarregado de
Obras
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão sobre despesas com consertos feitos na
quela Freguesia
- Concedem licença para um escravo morar “sobre si”
- Ordenam que o Fiscal da Aldeia busque informações sobre um terreno particu
lar e outro de logradouro público, fechado por um cidadão
Ass Pedrozo - Pereira - Freitas Travassos - Coelho Junior
1 2
- Enviam, ao Contador, um requerimento sobre o ordenado pago ao Encarregado
de Obras
6

\

- Enviam à Presidência os Autos de Avaliação, pedindo o reconhecimento de
utilidade pública na desapropriação de alguns terrenos
- Aprovam lance para a calha no Caminho Novo e enviam à Presidência, pedindo
sua aprovação
- Recebem, de um cidadão, um pedido de licença para aumentar um telheiro no
Largo da Marinha
- Autorizam o Procurador a mandar aterrar a frente de algumas casas
- Solicitam da Presidência a liberação da quantia, consignada na Lei do Orça
mento Provincial, para que possam continuar o aterro no Caminho Novo
- Marcam data para contratar a colocação de cano no Caminho Novo entre a
Rua da Brigadeira e Beco do Barbosa
Ass Pedrozo - Prestes - Fioravante - Coelho Junior

14
- Nomeiam Comissão para examinar as contas de abril a junho do corrente ano
- Recebem do Secretário da Câmara os documentos a serem usados no processo
que move contra um dos seus vereadores
- Mandam orçar o conserto da Estrada de Belém, desde a Cascata até a chácara
do Baltazar e da Estrada da Tiririca, que segue para o lugar denominado Branqui
nha
- M andam orçar as despesaqs com as calçadas na Rua da Figueira
- Recebem, do Encarregado de Obras, informações sobre o pagamento de um
terreno
Ass Pedrozo - Pereira - Pacheco de Assis - Prestes - Coelho Junior

15
- Mandam fazer orçamento para construção de uma ponte de madeira no Arroio
do Conde, Distrito das Pedras Brancas
- Autorizam a venda de parte da cera existente na casa da Câmara e que não
tem serventia
Ass Pedrozo - Coelho Junior - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Pereira

24
- Recebem Portaria da Presidência sobre o emprego do Encarregado de Obras
nas funções de engenheiro
- Recebem Portaria avisando estar disponível a quantia para a continuação do
aterro no Caminho Novo
- Recebem Portaria aprovando o contrato para construção de uma calha no Ca
minho Novo
- Recebem Portaria da Presidência sobre o número de eleitores que permanece
ram na divisão feita entre as Freguesias de Nossa S das Dores e de São João
27

Baptista
- Recebem Portaria solicitando que enviem Diploma ao suplente de Deputado
para tomar posse na Assembléia Geral
- Concedem licença a um Guarda, por um mês, por motivo de doença
- Recebem a coleção de leis de 1854
- Recebem declaração de uma cidadã aceitando a avaliação de seu terreno,
desapropriado para abertura da Varzinha
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a calçada do Beco do Barbosa
- Mandam pagar custas judiciais
- Solicitam autorização da Presidência para fazer, por administração, o conserto
da estrada que vai do Passo dos Ferreiros até o Passo das Canoas
Ass Coelho Junior - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pereira

AGOSTO
05
- Recebem Portaria da Presidência sobre duas guaritas fornecidas, à Câmara,
pelo Arsenal de Guerra
- Recebem Portaria pedindo informações ao Município para regulamentar as
obrigações dos médicos de partido
- Recebem Portaria aprovando a gratificação anual proposta para o Encarregado
de Obras
- Recebem Portaria autorizando o conserto, por administração, da estrada que
segue do Passo dos Ferreiros para o Passos das Canoas, no Distrito da Aldeia
- Recebem resposta da Presidência sobre a remessa solicitada de Diplomas aos
suplentes a Deputados na Assembléia Geral
- Recebem orçamento para a construção de um paredão ao lado oeste da Alfân
dega
- Aprovam a prestação das contas dos meses de abril a junho
- Mandam pagar custas judiciais
- M andam pagar a segunda prestação do conserto executado na Estrada da
Azenha
- Marcam data para arrematação de um cano entre o Beco do Barbosa e a Rua
da Bngadeira
- Solicitam orçamento para a construção de um terraço que atravesse a Várzea
da cidade
- Concedem licença a um cidadão para fechar uma estrada em Viamão
- Concedem, a um cidadão, licença para uma mudança na Estrada do Barro
Vermelho, no Distrito Norte de Viamão
- Recebem informação do Fiscal da Aldeia e chamam um cidadão para assinar o
28

compromisso de bem conservar uma ponte e um aterro
Ass Pedrozo - Pereira - Pacheco de Assis - Coelho Junior

14
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um ofício da Câmara de
São Leopoldo, pedindo alterações nos limites de seu Município
- Recomendam aos Fiscais vigiarem a limpeza da cidade
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando ter multado um estrangeiro
- M andam pagar contrato de conserto na Estrada do M ato Grosso
- Mandam pagar custas judiciais
- Recebem informações sobre a publicação do periódico Guayba pela tipografia
da Rua Nova, n° 48.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Dores requerendo o livro das atas das
eleições
- Marcam data para arrematação de dois consertos na descida da Lomba do
Forte
Ass. Coelho Junior - Pacheco de Assis - Prestes - Pereira - Freitas Travassos

20
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de São João Baptista pedindo o
livro de atas da eleição de Juizes de Paz e vereadores
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar um terreno da Câ
mara, na Várzea da cidade
- Aceitam lance para consertos na Estrada do Meio, na descida do Forte e man
dam para aprovação da Presidência
- Mandam pagar custas judiciais
- Recebem pedido de licença para mudança de uma estrada em Viamão
- Contratam o aterro na Estrada do Gravataí
- Solicitam aprovação da Presidência para o contrato de colocação dos canos no
Caminho Novo entre a Rua da Bngadeira e o Beco do Barbosa
- Solicitam à Presidência que a Contadoria Provincial entregue ao Procurador da
Câmara uma quantia prevista na Lei do Orçamento Provincial vigente
- Nomeiam um Vereador para dar parecer sobre a pretensão de ordenado do
Encarregado de Obras
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com o Te Deum do dia 7 de setem
bro
Ass Pereira - Coelho Junior - Prestes - Pacheco de Assis - Freitas Travassos

27
- Autorizam o Procurador a receber na Contadoria Provincial a quantia de dois
contos, quatrocentos e trinta e oito mil réis
29

- Recebem Portaria avisando o adiamento da reunião da Ia sessão da 7a Legislatura
da Assembléia
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o contrato feito para os dois con
sertos na Estrada do Meio
- M andam pagar custas judiciais
- Recebem ofício comunicando a apresentação, ao serviço, do Guarda dispensa
do do Destacamento
- Marcam data para a arrematação de um conserto na Estrada do Meio
- Aprovam um relatório a ser enviado à Assembléia Provincial
Ass Coelho Junior - Prestes - Pacheco de Assis - Pereira - Freitas Travassos

SETEMBRO
04
- Enviam à Presidência os balancetes de receita e despesa e o orçamento para o
ano de 1857 a 1858
- Enviam ofício ao Contador comunicando a apresentação de um Guarda M uni
cipal
- M andam pagar por consertos realizados na Estrada do Mato Grosso
- Concedem licença a um cidadão para manter aberta sua casa de negócios
durante a Festividade Nacional
- Submetem à aprovação da Presidência um projeto de Posturas novas
- Contratam os consertos necessários na Estrada do Meio
- Recebem parecer do Advogado sobre requerimento de um ex-arrematante dos
impostos municipais
Ass Pedrozo - Coelho Junior - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pereira
Prestes
18
- Recebem Portaria da Presidência exigindo uma relação dos terrenos de propri
edade da Câmara
- Recebem Portaria aprovando o contrato para os dois consertos na Estrada do
Meio
- Recebem as atas de apuração de votos para vereadores da Câmara no quatriênio
de 1857 a 1860
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas dos meses de julho e
agosto
- Informam o Fiscal da Aldeia sobre uma representação da Câmara de Santo
Antônio e dos seus moradores, além da Freguesia da Aldeia, referente a um
tapume feito na Estrada do Passo dos Ferreiros
0

- Mandam pagar o Fiscal de Viamão pelas despesas realizadas com os trabalhos
da Mesa Paroquial daquela Freguesia
- Solicitam aprovação da Presidência para trocar, por um novo modelo, as tornei
ras da Fonte do Riacho
Ass Pedrozo - Prestes - Pereira - Pacheco de Assis- Coelho Junior - Freitas
Travassos

OUTUBRO
09
- Recebem autorização da Presidência para mandar fazer novas torneiras para a
Fonte do Riacho
- Enviam ao Encarregado de Obras, o parecer do Engenheiro sobre os canos
projetados para o Caminho Novo
- Mandam pagar as algemas e ferros fornecidos para a Cadeia
- Recebem Portaria sobre requerimento de um ex-Arrematante dos Impostos
Municipais
- Autorizam o Procurador a providenciar os objetos solicitados pelo Carcereiro
da Cadeia
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que um taberneiro abriu sua
taberna após o toque de recolher
- Resolvem pedir um empréstimo à Presidência para continuar o aterro do lado
oeste da Alfândega
- Resolvem enviar à Presidência o orçamento para o lajeamento da Praça do
Mercado e para a reforma do calçamento da Rua dos Quartéis
- Mandam pagar custas judiciais
- Solicitam ao Presidente da Província que providencie o aterro do largo, em
frente da Alfândega, evitando o depósito de água
Ass Pedrozo - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Prestes

13
- Nomeiam um Fiscal para acompanhar, em diligência, a Comissão de Higiene
- Recebem ofício do Delegado de Polícia, renunciando ao recebimento de todas
as gratificações e custas a que tem direito no exercício de suas funções
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão sobre petição de um cidadão que solicita a
mudança de um caminho e autorização para um conserto nesta Freguesia
- Autorizam o Fiscal de Viamão a providenciar o conserto no caminho que vai
para o cemitério da Freguesia e na estrada que vem para a cidade pela do Mato
Grosso
Ass Pedrozo - Pereira - Freitas Travassos - Coelho Junior - Pacheco de Assis
31

14
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia sobre o cercam ento de terrenos de
logradouros públicos, por um cidadão
- Informam o Encarregado de Obras sobre o requerimento de um cidadão que
está construindo um paredão no Caminho Novo
- Recebem de um cidadão pedido de licença para construir um telheiro no Cami
nho Novo
- Recebem o juram ento de um cidadão naturalizado brasileiro
Ass Pedrozo - Freitas Travassos - Coelho Junior - Pacheco de Assis - Prestes

15
- Recebem ofício do Advogado da Câmara sobre o contrato para a construção
de dois matadouros públicos
- Recebem do Fiscal da Aldeia informações sobre a representação de moradores
da Aldeia e do M unicípio de Santo Antônio a respeito da mudança de uma estra
da
- Mandam fazer orçamento para construir umas pequenas calhas em vários luga
res da Rua da Guarda Principal
- Mandam pagar a construção de uma calha no Caminho Novo
- Informam os fiscais da Aldeia e Belém sobre pedidos de licenças para fecha
mentos de caminhos nestas freguesias
Ass Pedrozo - Pereira - Freitas Travassos - Coelho Junior

16
- Autorizam o Procurador a receber na Contadoria Provincial, a quantia para o
lajeamento da Praça do Mercado
- Recebem Portaria sobre o aterro em frente à Alfândega
- Recebem Portaria comunicando o envio, à Assembléia Provincial, de uma re
presentação sobre o aterro e paredão no lado oeste da Alfândega
- Autorizam o Procurador a receber na Contadoria Provincial a quantia para as
obras da rua que segue pela frente do Quartel da Força Policial
- Recebem Portaria sobre a remessa de cópias autênticas das atas da apuração
geral de votos para vereadores e Juizes de Paz
- Nomeiam uma Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
Ass Pedrozo - Pereira - Prestes - Coelho Junior - Freitas Travassos - Pacheco
de Assis

17
- Decidem mudar os nomes da Praça da Forca para Praça do Arsenal e do Beco
do Cemitério para Beco do Espírito Santo
- M arcam data para contratar o conserto da Estrada de Belém, desde a Cascata
2

até o Morro do Balthazar e Estrada da Branquinha
- Contratam a construção de dois matadouros públicos
Ass Pedrozo - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Coelho Junior

18
- Determinam as condições para que um cidadão possa cercar uma estrada
- Aprovam a prestação das contas do Procurador
- Proíbem o depósito de materiais, de qualquer natureza, por mais de quarenta e
oito horas, na praça , em frente ao Mercado, pelo lado do rio
Ass Pedrozo - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Coelho Junior

23
- Recebem Portaria da Presidência sobre a construção de paredões e edificações
na Rua do Poço
- Recebem Portaria sobre o paredão e aterro no lado oeste da Alfândega
- Marcam nova data para arrematação do lajeamento da Praça do Mercado, dos
consertos das estradas de Belém e da Branquinha
- Agradecem a um cidadão pela subscrição que promoveu para auxílio do con
serto na rua que segue pela frente do Quartel da Polícia
- Solicitam ajuda da Presidência para a construção do cano no Caminho Novo,
suprindo o valor excedente destinado à obra
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com os trabalhos da eleição que se
aproxima
Ass Pedrozo - Freitas Travassos - Coelho Junior

NOVEMBRO
10
- Recebem instruções da Presidência sobre a eleição de Deputados à Assem
bléia Geral
- Recebem exemplar das instruções expedidas pelo M inistro dos Negócios do
Império sobre as cédulas dos votantes e as umas
- Recebem Portaria comunicando terem sido entregues as umas aos Presidentes
das Mesas Paroquiais
- Autorizam o Procurador a indenizar ao Arsenal de Guerra pelo fornecimento de
cofres e umas e a receber na Contadoria Provincial a quantia para construção do
cano entre a Rua da Bngadeira e o Beco do Barbosa
- Contratam o arrendamento de um terreno de logradouro público por seis anos
- Recebem ofício de cidadão acusando o recebimento do Diploma de Deputado à
Assembléia Legislativa desta Província
33

- Aceitam lance pelo conserto da Estrada de Belém e enviam à Presidência para
aprovação
- Marcam nova data para a arrematação do conserto na Estrada da Branquinha
- Recebem ofício do Chefe de Polícia exigindo providências a respeito dos des
pejos que são feitos na margem do Riacho
- Ordenam ao Comando do Batalhão 13 que os despejos do Quartel sejam envi
ados aos terrenos nas imediações da Rua do Imperador
- Mandam pagar um conserto na Estrada do Meio
Ass Pedrozo - Prestes - Pacheco de Assis - Fioravante - Pereira - Freitas
Travassos

14
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos consertos na
Estrada de Belém, desde a Cascata até o Morro do Baltazar
- Mandam pagar custas judiciais
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para o seu terreno
no Caminho Novo
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz do Io e 3o distritos da Aldeia e dois abaixoassinados contra a mudança de limites pretendida pela Câmara de São Leopoldo
- Aprovam parecer sobre pretensão do Porteiro da Câmara
- Solicitam aprovação da Presidência para o lance oferecido pelo conserto na
Estrada da Branquinha
- Pedem orçamento ao Encarregado de Obras para vários consertos na Estrada
do Meio até a Lomba do Visconde de São Leopoldo
- Autorizam um cidadão a construir telheiro no Caminho Novo
Ass Coelho Junior - Prestes - Pacheco de Assis - Fioravante - Pereira - Freitas
Travassos - Teixeira Junior

20
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o adiamento da reunião da
Assembléia Legislativa
- Recebem Portaria aprovando provisoriamente trinta artigos de Posturas do novo
Código
- Determinam que as lavagens de roupas dos hospitais sejam feitas além da
Ponte do Riacho, em toda a margem, em direção à Santa Thereza, que os entu
lhos sejam lançados na Várzea e, os materiais fecais despejados nos lugares já
designados
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter multado o dono de uma
casa de molhados, por mantê-la aberta, após o toque de recolher
- Autorizam o Procurador a mandar fazer uma calha na Travessa dos Moinhos e
consertar a da Rua Principal
4

- M andam fazer um alinhamento requerido e concedem licença a um cidadão
para plantar arvoredo, na praça, em frente à sua casa
- M andam arquivar dois autos de desapropriação de terrenos
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo certificado de alinhamento em
um terreno na esquina do Beco do Barbosa
- Resolvem vistoriar dois lugares apresentados para o estabelecimento de um
matadouro público
Ass Pedrozo - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Teixeira Junior - Prestes

DEZEMBRO
29
- Recebem da Presidência a quantia necessária para o conserto das estradas da
Tiririca até a Branquinha e da de Belém desde a Cascata até o Morro do Baltazar
- M andam fornecer, ao Carcereiro, cinquenta bolas envenenadas para matar os
cães gaudérios que transitam pela Cadeia
- Recebem ofício do Juiz de Paz reeleito para o Distrito das Pedras Brancas,
declarando não aceitar o cargo
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial de Viamão sobre
pagamento do Mestre de Música
- M andam arquivar ofício da Mesa Paroquial de Cruz Alta com cópia da ata da
eleição de eleitores
- Prorrogam a licença para um cidadão conservar andaimes na casa que cons
trói, na Praça do Paraíso
- Recebem pedido de licença para a construção de um telheiro junto ao Passo da Aldeia
- M andam pagar os objetos fornecidos ao Carcereiro da Cadeia Civil
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que lhe dispensem de qualquer
obrigação referente ao contrato de aluguel de uma casa que firmara com a Câmara
- Aprovam a prestação de contas dos meses de julho a setembro
- Mandam pagar custas judiciais
- Solicitam à Presidência que providencie a colocação de dois lampiões na esca
da do paredão, ao lado leste da Alfândega
- Alteram os limites marcados para a cidade, nas Posturas, e, solicitam à Assem 
bléia Provincial que os aprovem
- Indicam os lugares em que os terrenos devem ser murados dentro dos limites da
cidade
- Concedem licença para a construção de um curral na Várzea do Gravataí para
os animais da Polícia
- Respondem a um cidadão sobre a reforma de um alinhamento solicitado
Ass Pedrozo - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Coelho Junior - Pereira
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1857
JANEIRO
07
- Empossam os vereadores eleitos
Ass Pedrozo - Pereira - Baptista - Pacheco de Assis - Freitas Travassos Ferreira - Araújo - Azambuja
- Tratam da entrega das chaves do cofre da Câmara
- Recebem juram ento dos Juizes de Paz eleitos para os distritos do Município
- M andam rem eter à Presidência cópias autênticas das atas da formação de
Mesas e da apuração dos votos dos Colégios Eleitorais
- Recebem ofício de um Vereador eleito declarando não poder aceitar o cargo
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Azambuja - Araújo - Freitas Travassos

12
- Recebem juram ento de um Vereador eleito
- Recebem os juramentos dos Juizes de Paz do Io Distrito desta cidade, de São
João Batista e da Barra
- Recebem avisos do Ministério dos Negócios do Império comunicando licença
concedida ao Presidente da Província e a exoneração do Vice-Presidente
- Recebem Portaria da Presidência perguntando se o largo em frente à Alfânde
ga é de propriedade municipal
- Recebem Portaria comunicando a colocação dos lampiões nos lugares solicitados
- Convocam o Juiz de Paz suplente para o Distrito da Barra
- Reconvocam o Juiz de Paz eleito no 2o Distrito da Aldeia para prestar juramento
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz eleitos para o Io, 2° e 3o Distritos da Aldeia,
justificando o fato de não terem prestado juramento
- Nomeiam uma Comissão para examinar a prestação de contas
- Recebem proposta referente à renovação do aluguel da casa das sessões da
Câm ara
Ass Ferreira - Azambuja - Baptista Pereira - Araújo - Coelho Junior - Freitas
Travassos -Pacheco de Assis

13
- Convocam um suplente para o cargo de Juiz de Paz no Distrito Sul de Viamão
- Comissionam Vereador para dar parecer sobre a pretensão do Encarregado de
Obras quanto a seu salário
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- Recebem pedido de pagamento por um conserto na Estrada do M ato Grosso
- Recebem juram ento do Juiz de Paz eleito para Distrito do Sul de Viamão
- Solicitam o parecer do Presidente da Câmara sobre os contratos de construção
dos matadouros públicos
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Azambuja - Pacheco de Assis Coelho Junior

14
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz do 3o Distrito da Aldeia pedindo dispensa do
cargo
- Convocam o imediato, em votos, para substituir o Juiz de Paz do 2o Distrito
desta cidade
- Recebem ofício da Câmara de Triunfo com registro das marcas no ano que
passou
- Recebem requerimento do dono de uma fábrica de sabão e velas solicitando
informações sobre um artigo das Posturas
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Araújo Freitas Travassos

15
- Enviam, à Presidência, cópia da proposta recebida para a construção dos mata
douros públicos
- Recebem ofício de Vereador que se encontra atuando na Assembléia Provinci
al
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando o conserto na Estrada do
Mato Grosso e o uso, em serviço, de carros de lenha e de um escravo
- Recebem o juram ento de dois Juizes de Paz eleitos para o 3o Distrito da Aldeia
- Respondem à Presidência sobre a questão de ser ou não a Praça da Alfândega,
propriedade municipal
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Azambuja - Baptista
Pereira - Araújo

16
- Recebem proposta para colocação de um cano no Caminho Novo, entre o Beco
do Barbosa e Rua da Brigadeira
- Sorteiam entre dois cidadãos, igualmente votados, aquele que deverá assumir o
cargo de Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia
- Convocam substituto para o cargo de Juiz de Paz do 2o Distrito desta cidade
- Autorizam o Procurador a providenciar o conserto da calçada da Doca e da
Rua de Bragança, desde a esquina da Rua da Alegria até o da Praia
- Comunicam, à Assembléia, a proposta recebida para a renovação do aluguel da
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casa da Câmara
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Araujo

17
- Informam o Fiscal da Aldeia sobre um requerimento para fechar uma estrada
- Examinam o saldo existente no cofre
- Discutem o saldo existente no cofre
- Discutem sobre plano regulador do nivelamento para as calçadas e lajeamentos
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Baptista Pereira - Araújo

FEVEREIRO
03
- Ordenam ao Procurador que apresente, com urgência, a relação dos terrenos
que formam o patrimônio desta Municipalidade
- Recebem Portaria da Presidência sobre objetos pedidos para a Cadeia Civil
- Recebem Portaria declarando que as guaritas pedidas serão fornecidas pelo
Arsenal de Guerra
- Recebem exemplar sobre indústria sérica publicada em Hamburgo
- Recebem Portaria sobre a passagem das águas pelo cano que foi feito nos
quintais da Rua do Poço
- Recebem o juram ento de um cidadão como procurador do Juiz de Paz do Dis
trito da Barra
- Mandam pagar os consertos feitos na Estrada do Meio, na descida da Lomba
do Forte
- Concedem licença para construção de um muro junto ao alinhamento de uma
casa
- Aprovam o pagamento de custas judiciais
- Recebem, do Encarregado de Obras, a informação de que o conserto da Estra
da do M ato Grosso não está concluído e indeferem o pagamento da última pres
tação do seu contrato
- Concedem licença a um cidadão referente à largura das portas da casa que
está construindo em frente à Tesouraria
- Aprovam a prestação de contas da Câmara
- Resolvem abrir para recebimento de propostas a colocação de pedras e aterro,
além de outros materiais para o paredão no lado oeste da Alfândega
- Solicitam autorização da Presidência para mandar demolir o paredão e o quar
to existentes do lado oeste da Alfândega, antes da nova construção
- Ordenam ao Encarregado de Obras que levante uma planta da Rua do Senhor
dos Passos, dando-lhe a largura exigida
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- Autorizam o Procurador a mandar caiar, externamente, o edifício da Praça do
M ercado
- Comissionam Vereador para dar parecer sobre uma representação dirigida à
Assembléia Provincial
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Araújo - Azambuja - Freitas
Travassos

06
- Solicitam autorização da Presidência para administrar a obra do paredão e
aterros do lado oeste da Alfândega, caso não apareçam licitantes
- Solicitam que a Contadoria Provincial, responsável pela iluminação pública, en
tregue ao Arrematante, os lampiões feitos para a escada do paredão na Praça da
Alfândega, para que possam ser instalados
- Recebem ofício do Escrivão de Mesa da Santa Casa pedindo aterro para o
vácuo existente entre a rua e edifícios que estão sendo construídos na Rua da
Praia, pertencentes à Santa Casa
- Recebem juram ento do Juiz de Paz eleito para o 2o Distrito desta cidade
- Aprovam parecer contrário à pretensão do Encarregado de Obras, sobre a
quantia que lhe é devida
- Nomeiam Vereador para redigir representação à Assembléia Geral, de acordo
com a Câmara de Bagé, sobre a necessidade de ser elevada a pena aos furtadores
de gado
- Resolvem dividir este Município em tantos distritos municipais quantos são as
Freguesias
- Resolvem nomear, mensalmente, um Vereador para inspecionar os matadouros
públicos e particulares no que diz respeito ao asseio e à salubridade pública
- Adiam decisão sobre a organização de um regimento interno para a Câmara,
conforme as disposições gerais legislativas e decretos do Governo
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Azambuja - Baptista
Pereira - Araújo

13
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a demolição do paredão e quarto
existentes no lado oeste da Alfândega
- Recebem do Oficial Maior da Secretaria do Governo, o relatório com que o
Presidente abriu a sessão ordinária da T legislatura da Assembléia
- Solicitam à Presidência que mande fazer novo orçamento para o paredão e
aterros no lado oeste da Alfândega, por um Engenheiro Militar, ou que autorize
fazer a obra por administração
- M andam comprar um livro para que o Contador registre as contas de todas as
obras e despesas da Câmara
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- Autorizam o Procurador a fazer um pequeno conserto no Matadouro Público
Ass Ferreira - Coelho Junior - Pacheco de Assis - Baptista Pereira - Freitas
Travassos - Araújo

25
- Recebem Portaria da Presidência exigindo que a Câmara faça com que alguns
moradores aceitem a construção de um cano nos fundos dos seus quintais
- Convocam substituto para o cargo de Juiz de Paz no 2o Distrito da Aldeia
- Recebem justificativa de Juiz de Paz eleito para o 3o Distrito da Aldeia, por não
ter prestado juramento
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão juntamente com um galho, cujas folhas
são venenosas para o gado, solicitando a identificação do vegetal
- Recebem, do Fiscal de Viamão, orçamento para consertos na estrada desta
Freguesia
- Recebem ofício de um cidadão participando ter mudado sua Litografia para a
Rua da Praia, 157
- Recebem de um cidadão pedido de licença para estabelecer um matadouro no
potreiro da sua chácara na Rua de D Afonso
- Solicitam autorização da Presidência para usar a quantia necessária na nom ea
ção de um Fiscal para a Freguesia de São João Baptista de Camaquã
- Ordenam ao Fiscal que proíba e mande retirar os porcos existentes no mata
douro da cidade
- Recebem relação de nomes de pessoas que sabem onde existiu um cano no
Caminho Novo que dava esgoto às águas das chácaras dos falecidos Barboza e
Cel Vicente
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Azambuja - Araújo

MARÇO
12
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de um requerimento do Encar
regado de Obras referindo-se ao seu salário
- Recebem Portaria com uma planta levantada, do lado do Riacho até a Várzea
- Recebem Portaria autorizando que o Encarregado de Obras seja pago pelo
levantamento da planta acima referida
- Recebem Portaria declarando ter, o Presidente Jerômmo Francisco Coelho,
passado a Jurisdição Presidencial ao Io Vice-Presidente Patrício Corrêa da Câ
mara
- Recebem Portaria do Vice-Presidente declarando ter assumido a Jurisdição
Presidencial
- Recebem Portaria comunicando que o aterro em frente à Alfândega, segundo
40

aviso do Ministério da Fazenda, deve ser feito pela Câmara por terreno de usc>
público
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara escolha o terreno
em que será construído o M atadouro Público
- Recebe proposta para a construção de dois matadouros públicos
- Recebem pedido de dispensa do cargo de um Vereador eleito
- Aprovam as bases do contrato de aluguel da casa das sessões da Câmara
- Aprovam a mudança do nome da Rua do Poço para Rua de São Jerômmo
Ass Ferreira - Araújo - Freitas Travassos - Azambuja - Baptista Pereira - Pacheco
de Assis

20
- Recebem Portaria da Vice-Presidência acompanhado de uma relação de uten
sílios pedidos para a Cadeia Civil
- Recebem Portaria sobre uma compra de carvão de pedra de má qualidade
para o aterro ao lado da Alfândega
- Aprovam projeto de representação à Assembléia Geral sobre as penas que
devem ser aplicadas pelo furto de animais
- Enviam ofício a um Deputado pedindo a troca do terreno em que está o Arsenal
da Marinha pelo do Potreiro Nacional
- Recebem pedido de um cidadão para fechar um caminho particular em Viamão
- Autorizam o Procurador a entregar, a uma cidadã, a chave de um portão que foi
colocado no corredor junto a seu sobrado
- Decidem vistoriar um conserto na Estrada do Mato Grosso
- Solicitam autorização da Presidência para desapropriar terreno tendo em vista
a construção de um cano de esgoto entre a Rua da Brigadeira e o Beco do
Barbosa
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Azambuja - Pacheco de Assis - Baptista
Pereira - Araújo

27
- Recebem Portaria da Presidência pedindo planta e valor aproximado para de
sapropriação de um terreno
- Concedem licença a um cidadão para fechar um caminho na Freguesia de
Belém
- Comissionam um Vereador para negociar a desapropriação de terrenos para a
construção da rua e praça imediata a do Mercado pela parte oeste
- Solicitam, à Presidência, o uso de verbas já liberadas para a construção de
calçada na frente sul da Praça do Mercado e uma calha de esgoto ao lado oeste
- Solicitam, à Presidência, a liberação das verbas para construção de paredão na
frente do Quartel do 8o
41

- Recebem juramento de Juizes de Paz dos distritos das Pedras Brancas e de São João
- Autorizam conserto na estrada imediata ao Passo da Mangueira
- Resolvem solicitar à Presidência a quantia votada pela Assembléia Provincial
para construção do mercado na Praça do Arsenal
- Autorizam a tomada de providências para o início da construção do edifício do
Mercado, na Praça do Arsenal, tão logo recebam a verba destinada para tal
finalidade
- Nomeiam cidadão para o cargo de Fiscal da Freguesia de São João Baptista
- Autorizam o Fiscal da Aldeia a realizar os reparos nos Passos das Almas
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Baptista Pereira Azambuja - Araújo

ABRIL
0 1
- Recebem o juram ento do 3o Vice-Presidente da Província, Capistrano de
M iranda e Castro
Ass Baptista Pereira - Azambuja - Pacheco de Assis - Freitas Travassos Araújo - Coelho Junior

13
- Recebem os juram entos de um cidadão naturalizado brasileiro e do Juiz de Paz
no Distrito da Freguesia das Dores, através do seu Procurador
- Recebem Portaria da Presidência comunicando estar disponível na Contadoria
Provincial a verba para a construção de uma pequena praça do mercado no
Largo do Arsenal
- Recebem Portaria sobre a quantia solicitada para a obra do paredão em frente
ao Quartel do Batalhão 13
- Recebem Portaria, em resposta ao pedido da Câmara, da aplicação de verbas
no lajeamento interior da Praça do Mercado e no seu calçamento, pela frente sul,
além de uma calha de esgotos, pelo lado oeste
- Recebem Portaria nomeando um Guarda para a fonte pública na Rua do Arvoredo
- Ordenam ao Encarregado de Obras que levante a planta e faça o orçamento
para a construção de uma ponte no Arroio do Conde
- Recebem requerimento de um cidadão tratando da extensão de um terreno do
Caminho Novo em frente à Praça do Caminho Novo
- Aceitam pedido de demissão de um Guarda
- Mandam pagar o conserto na Estrada da Branquinha
Ass Ferreira - Azambuja - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Baptista
Pereira

47

14
- Recebem juramentos dos novos Juizes de Paz para o Distrito do Sul de Viamão
e Distrito Norte
- Nomeiam Vereador para rever o Projeto de Posturas submetido à aprovação da
Assembléia Provincial
- Comissionam Vereador para organizar um regimento interno
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Prestes - Pacheco de Assis - Azambuja Baptista Pereira - Araújo

15
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para fechar um pequeno potreiro
junto ao Rio da Cachoeira, onde possa manter animais usados no aterro da Vár
zea
- M andam pagar prestação pelo conserto na Estrada de Belém
- Recebem parecer da Comissão sobre os terrenos para a continuação da Rua da
Alfândega
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Azambuja - Pacheco de Assis - Freitas Travassos
- Prestes - Araújo

16
- Recebem juramentos do Juiz de Paz do Distrito do Sul de Viamão e do procura
dor do Fiscal da Freguesia de São João Baptista de Camaquã
- Remetem à Presidência informações sobre as desapropriações necessárias à
construção de um cano no Caminho Novo
- Nomeiam Comissão para examinar prestação de contas
- Concedem licença para um escravo para morar por conta própria
- M ultam o Fiscal de Belém por ter abusado do emprego
- Recebem propostas para a construção do paredão e aterro ao lado oeste da
Alfândega
- Aprovam um artigo de Postura que proíbe o embarque o desembarque de quais
quer volumes nas escadas do Cais, que não sejam bagagens de passageiros
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento pela iluminação da
Cadeia Civil
Ass Ferreira - Araújo - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Coelho Junior Prestes - Pacheco de Assis

17
- Ordenam que os Guardas Municipais cumpram o artigo do Regulamento Inter
no da Praça do Mercado e apresentem-se fardados
- Adiam decisão sobre o serviço dos fiscais da cidade
- Autorizam ao Procurador a mandar trazer da Corte um modelo de andaime

adotado para construir e reparar edifícios
- Autorizam o Fiscal a rebaixar e compor uma parte da estrada em frente à
chácara do Tenente Bordini, na Rua de Caxias
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja
1 8
- Recebem Portaria da Presidência autorizando o contrato para abertura da con
tinuação da Rua da Alfândega
- Recebem, do Fiscal de Belém, um pedido para que a Câmara releve a multa
que lhe foi aplicada por abuso do exercício da profissão
- Recebem a informação de que o chefe de Polícia interino, assumiu o cargo
- Recebem, do Tenente Coronel de Engenheiros, o orçamento da despesa com o
paredão e aterro em frente ao Quartel do Batalhão 13
- Concedem licença para um cidadão cercar e construir um barracão nos terre
nos n°s 15 e 16 do Caminho Novo
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja - Prestes - Baptista
Pereira

23
- Aprovam parecer sobre as propostas apresentadas para a construção do paredão
e aterro ao lado oeste da Alfândega
- Autorizam o Procurador a interromper o processo de desapropriação para a
continuação da Rua da Alfândega
Ass Ferreira - Azambuja - Araújo - Coelho Junior - Baptista Pereira - Prestes

24
- Recebem Portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre quais os vo
lumes que não devem ser embarcados ou desembarcados nas escadas do Cais
- Recebem Portaria exigindo informações sobre as desapropriações necessárias
à construção de um cano no Caminho Novo
- Recebem Portaria sobre o ordenado do Fiscal de São João Baptista de Camaquã
- Autorizam o Procurador a dar início à obra do paredão e aterro em frente ao
Quartel do Batalhão 13
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Azambuja - Araújo - Coelho Junior

MAIO
1 2
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de proposta de um cidadão
para novos reparos na Estrada do Mato Grosso
44

- Enviam, à Presidência, Parecer sobre desapropriação para a construção do
cano no Caminho Novo entre a Rua Brigadeira e Beco do Barbosa
- Convocam Vereador eleito para prestar juramento
- Solicitam autorização da Presidência para arrematar as rendas da Câmara
- Recebem juram ento do Procurador do Juiz de Paz eleito para o Io Distrito da
Aldeia
- Autorizam o Procurador a contratar o aterro no mangue, em frente à Rua da
Brigadeira, devendo ser retirado da continuação da Rua da Praia
- Autorizam o Procurador a mandar demolir o paredão existente em frente ao
Quartel do Batalhão 13
Ass Ferreira - Coelho Junior - Araújo - Baptista Pereira - Prestes - Pacheco de
Assis - Freitas Travassos

14
- Concedem licença para que um cidadão aumente o tamanho de seu telheiro no
Caminho Novo
- Enviam ao Advogado o requerimento de dois cidadãos sobre pretensão de ter
reno à beira-rio
- Convocam um suplente ao cargo de Vereador para prestar juramento
- Marcam data para arrematação das passagens nos passos de Gravataí, das
Canoas, dos Negros e da Pintada
Ass Ferreira - Prestes - Freitas Travassos - Azambuja - Araújo - Pacheco de
Assis - Coelho Junior

20
- Recebem o juram ento de um Vereador eleito
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a desapropriação do corredor,
em frente ao Caminho Novo, para construção do cano de esgoto entre a Rua da
Brigadeira e Beco do Barbosa
- M andam pagar a iluminação da Cadeia
- Mandam fazer Edital de praça para arrematação dos impostos das freguesias
de São João Baptista, Dores, Belém, Viamão e Aldeia
- Recebem Portaria sobre o contrato para construção do paredão e aterro no
lado oeste da Alfândega
- Ordenam ao Encarregado de Obras que, juntamente com o Major-Chefe da Ia
secção das Obras Públicas, marque a altura que deve ficar o passeio de lajes no
lado leste da Praça da Matriz
- Recebem juram ento dos Procuradores dos Juizes de Paz eleitos no Distrito de
Belém e Io Distrito da Aldeia
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo medição de alguns terrenos
localizados na Várzea
45

- Resolvem consultar à Presidência sobre as providências que devem tomar com
referência às obras em frente ao Quartel do Batalhão 13
- Enviam, para aprovação, a planta, a descrição e o orçamento da obra de uma
praça de mercado no Largo do Arsenal
- Solicitam autorização à Presidência para contratar o aterro do mangue em
frente à Rua da Brigadeira
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para um terreno
em frente à Praça da Matriz

Ass Ferreira - Prestes - Freitas Travassos - Araújo - Coelho Junior - Fernandes
04 (como consta no original)
- Recebem Portaria autorizando o aterro do mangue em frente à Rua da Brigadeira
- Recebem Portaria sobre o passeio de lajes no lado leste da Praça do Palácio
- Recebem Portaria sobre uma praça em frente ao Quartel do Batalhão 13
- Recebem Portaria autorizando a Câmara a mandar fazer, por administração, o
paredão e aterro ao lado oeste da Alfândega
- Recebem Portaria sobre a praça do mercado no Largo do Arsenal
- Dispensam dois Juizes de Paz do 2o Distrito da Aldeia
- Remetem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara ao Procurador para que este
último faça a arrecadação das multas tratadas no ofício
- Enviam uma representação de moradores ao Fiscal do Distrito da Barra sobre
um tapume posto em uma estrada
- Recebem o juram ento do Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas, através
do seu Procurador
- Enviam um requerimento ao Advogado, sobre terreno de beira-rio
- Aprovam a prestação de contas dos meses de janeiro a março
- Concedem licença a um cidadão para aumentar, no sentido leste, o barracão
que ocupa no Largo do Arsenal
- Comissionam Vereador para dar parecer sobre o pedido de pagamento do gás
fornecido à Cadeia
- Nomeiam um Guarda Municipal
- Autorizam o Procurador a fazer as despesas para a festividade do Corpo de
D eus
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Baptista Pereira - Coelho Junior Prestes - Fernandes

JUNHO
18
- Recebem juram ento do Procurador de Juiz de Paz do 2o Distrito da Freguesia
46

da Aldeia
- Admitem dois cidadãos a lançar para as passagens do Passo do Gravataí
- Recebem o juram ento do Juiz de Paz do Distrito de São João, através do seu
Procurador
- Aceitam lance pela passagens do Passo do Gravataí por três anos
- M arcam nova data para a praça das passagens nos passos da Pintada, dos
Negros e das Canoas e, para contratar a publicação dos trabalhos da Câmara
- Mandam pagar o Encarregado de Obras pelo levantamento da planta de parte
da cidade
- M andam levantar a planta da Freguesia de São João para regular a sua
edificação
- Recebem ofício do Juiz de Direito substituto da Ia Vara comunicando duas
multas aplicadas nos jurados
- Solicitam à Presidência que mande, pelo cofre provincial, a verba para vários
consertos na Estrada de Tiririca
- Autorizam o Procurador a fazer o plantio de árvores nos lugares designados
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Araújo - Coelho Junior - Fernandes

20
- Admitem cidadãos a lançarem nos impostos municipais a serem cobrados nas
freguesias de Belém, Viamão, Aldeia, Dores e São João Baptista
- Consultam a Presidência, sobre algumas disposições da última Lei do Orça
mento Municipal a respeito dos impostos
- Reclamam da Presidência a administração dos terrenos de beira-no, que pelo
aviso expedido pelo Ministério da Fazenda, em 1844, não são de Marinha
- Nomeiam Comissão para examinar conserto na Estrada de Belém
- Mandam fazer orçamento para o conserto no Beco do Fanha
- Solicitam aprovação da Presidência para nomeações e fixação de ordenados de
um Fiscal e dois Guardas
- Solicitam, à Presidência, verbas para as obras de aterro e paredão ao lado oeste
da Alfândega
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Fernandes - Prestes - Azambuja - Coelho
Junior - Araújo

23
- Recebem autorização da Presidência para usar uma parte da quantia destinada
para a planta da cidade no levantamento da planta da Freguesia de São João
Baptista de Camaquã
- Recebem Portaria aprovando a arrematação das passagens no Passo de Gravataí
- Recebem Portaria aprovando a nomeação de Fiscal e Guardas
- Ordenam que o Procurador receba, na Contadoria Provincial, a quantia destina
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da para as obras de aterro e paredão ao lado oeste da Alfândega
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia
- Pedem aprovação da Presidência para os lances de impostos municipais dos
subúrbios e distritos de Belém, Viamão, Aldeia, Pedras Brancas, Barra, Dores e
São João
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Araújo - Fernandes

30
- Recebem Portaria da Presidência declarando que as eleições primárias feitas
nas paróquias que formam o Io Distrito Eleitoral desta Província foram aprova
das pela Câmara dos Deputados
- Recebem Portaria aprovando as arrematações das rendas municipais
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística e informam que nenhum dos
empregados da Câmara querem fornecer dados estatísticos pela forma indicada
no citado ofício
- Recebem ofício do Fiscal de São João Batista informando que iniciou seus
trabalhos
- Resolvem informar à Presidência sobre o ocorrido em uma pretensão dos mo
radores de Belém de consertar a Lomba do Afonso
- Contratam com o Correio do Sul a publicação dos trabalhos da Câmara no
futuro ano financeiro
- Relevam a multa que haviam imposto ao Fiscal de Belém
- Marcam nova data para arrematar as passagens nos passos da Pintada, das
Canoas e dos Negros
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Prestes - Pacheco de Assis - Fernandes Araújo

JULHO
13
- Recebem requerim ento de dois cidadãos pedindo maior prazo para fazerem
muros em seus terrenos na Rua da Alegria
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo novo prazo para cercar com
muro seu terreno na Rua do Rosário
- Recebem Parecer de Vereador sobre o pagamento do gás fornecido à Cadeia
Civil
- Recebem as condições impostas por um cidadão para a construção de um
cano de esgoto no corredor da sua propriedade no Caminho Novo
- Recebem pedido de licença para fechar um caminho particular
Ass Ferreira - Araújo - Coelho Junior - Fernandes - Azambuja
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14
- Não houve sessão

15
- Não houve sessão

16
- Nomeiam Comissão para examinar prestação de contas do Procurador da Câmara
- Aceitam as condições impostas por um cidadão para construção de um cano de
esgoto em sua propriedade
- Recebem do Fiscal de Viamão a conta de um conserto na rua que vai daquela
Freguesia para o cemitério
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão comunicando o conserto na estrada que
passa no Passo do Garcia
- Autorizam o Fiscal de Viamão a mandar fazer os valos e cercas de espinhos
solicitados por ofício
- Recebem requerimento da Companhia Jacuí pedindo, por arrendamento, um
terreno no Estaleiro do Arsenal
- Enviam ao Subdelegado das Pedras Brancas uma representação de moradores
>sobre o tapume de uma estrada
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja - Fernandes - Prestes

17
- Determinam que os proprietários de terrenos na Rua do Arvoredo, em frente ao
chafariz, construam paredões
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando vários esclarecimen
tos
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo pagamento por seus terrenos
nas ruas do Imperador e Varzinha
- Nomeiam Comissão para negociar com os proprietários dos terrenos por onde
deverá passar a continuação do Beco do Firme e a rua que, partindo da Figueira,
paralela à da Olaria, vá sair na da Imperatriz
- Nomeiam Comissão para organizar o relatório a ser enviado à Assembléia
Provincial
- Solicitam aprovação da Presidência para desapropriar o terreno no lado oeste
do Teatro, com frente para a Rua da Ponte e fundos para a praça
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Pres
tes - Fernandes - Araújo

18
- Recebem pedido de licença de um cidadão para fechar um dos caminhos que
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cortam seu campo no Distrito da Aldeia
- M andam que o Secretário forneça ao Encarregado da Estatística, as informa
ções sobre o número de votantes por distritos e quarteirões nos anos de 1849, 51,
53,55 e 57
- Enviam ao Vereador, encarregado do 2o Distrito desta cidade, propostas de dois
cidadãos para consertos na Estrada do Meio
- Recebem despacho da Presidência sobre requerimento de um cidadão para dar
alinhamento a um terreno na Praça do Palácio
- M andam fazer orçamentos para melhoramentos no Beco do Jacques, na conti
nuação da Rua de D Afonso e o conserto e calçamento da Rua do Arroio até a
de Belas
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Azam buja Pereira - Pacheco de Assis Fernandes - Freitas Travassos - Araújo

20
- Autorizam o Procurador a receber na Contadoria Provincial a quantia para o
conserto da Estrada da Tiririca
- Entregam ao Procurador um ofício do Juiz de Direito da Ia Vara, declarando ter
dispensado um jurado da multa aplicada
- M andam fazer orçamento para o aterro necessário no caminho chamado Praia*
de Belas, desde a Ponte de Pedra
- Pedem à Tesouraria que informe se um terreno é de propriedade nacional e
decidem, posteriomente, enviar a informação, ao Vereador encarregado do Dis
trito, para dar seu parecer
Ass Ferreira - Fernandes - Araújo - Freitas Travassos - Pacheco de Assis Azambuja - Baptista Pereira - Coelho Junior - Prestes

2 1
- Recebem oferta pelas passagens no Passo do Gravataí
- Pedem opinião da Comissão de Higiene pública sobre a conveniência de proibi
rem o uso da carne de porco de cor branca, suspeita de causar várias moléstias
- Enviam, ao Procurador, ofício do Juiz de Direito da 2a Vara, informando ter
isentado um cidadão de pagar uma multa
- Marcam data para contratar o conserto da Estrada da Tiririca
- Aprovam a nomeação de um Fiscal
- Recebem requerimento do Porteiro da Câmara, solicitando sua aposentadoria
Ass Baptista Pereira - Araújo - Pacheco de Assis - Fernandes - Prates - Freitas
Travassos

2 7
- Recebem juram ento de um Fiscal
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- Recebem Portaria da Presidência sobre a emissão de Apólices para pagamento
de terrenos desapropriados
- Recebem circular da Presidência sobre a convocação da nova Assembléia
Provincial
- Comunicam ao Juiz de Paz Presidente do Colégio Eleitoral sobre a eleição dos
membros da Assembléia Provincial
- Nomeiam Comissão para examinar uma representação contra o tapume, feito
em uma estrada de Viamão
- Recebem do Fiscal das Dores informações sobre um tapume construído em um
pequeno caminho
- Dividem a cidade em quatro distritos fiscais Io- do Arsenal à Rua Clara, 2o- da
Rua Clara à de Bragança, 3o- da Rua de Bragança à da B ngadeira e o 4o- da Rua
da Brigadeira para os subúrbios
Ass Ferreira - Coelho Junior - Pacheco de Assis - Azambuja - Fernandes.

AGOSTO
1 1
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o indeferimento ao alinhamen
to requerido por um cidadão, para o seu terreno no Caminho Novo, pela extensão
da Rua do Rosário
- Recebem Portaria prestando esclarecimentos sobre a Lei do Orçamento M uni
cipal vigente
- Autorizam a desapropriação do terreno imediato ao Teatro e de parte dos quin
tais que vão até a Sociedade Bailante
- Recusam oferta maior pela arrematação do Passo de Gravataí, por terem con
tratado anteriormente com outro cidadão
- Recebem Portaria ordenando que a Câmara providencie uma canoa para dar
passagem no Passo do Ribeiro, Distrito da Barra
- Aprovam a prestação das contas dos meses de abril a julho, apresentadas pelo
Procurador
- Solicitam à Contadoria Provincial que entreguem ao Procurador da Câmara a
quantia para a obra do cais da Alfândega
- Esclarecem o Procurador sobre um imposto da a Lei do Orçamento Municipal
vigente que deve ser cobrado
- Mandam pagar o gás fornecido à Cadeia
- Autorizam o Procurador a receber, na Tesouraria, a importância referente a
1 864(rrul, oitocentos e oitenta e quatro) velas constantes na conta apresentada
pelo Carcereiro
- Resolvem vistoriar a um conserto na Estrada de Belém
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- Enviam ao Procurador, um ofício do Juiz de Direito da 2a Vara, comunicando ter
isentado um cidadão da multa aplicada
- Mandam pagar o Boticário pela venda de trezentas bolas envenenadas para
matar cães
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Azambuja
- Prestes - Fernandes

20
- Recebem Portaria da Presidência criando, provisoriamente o Passo do Ribeiro
no Distrito da Barra e resolvem pôr em leilão as suas passagens
- Recebem requerimento de um cidadão para fechar uma estrada
- Aprovam o pagamento da construção de valo e plantação de espinhos junto a
um buraco próximo a uma estrada, no Distrito de Viamão
- Recebem requerimento de um cidadão do Distrito Norte de Viamão, pedindo
para fechar uma das estradas que cortam o seu campo
- Informam à Presidência o requerimento de um cidadão tratando sobre um ter
reno aforado
- M andam dar alinhamento a alguns terrenos junto da estrada que, da Cascata,
segue para Belém
- Contratam os consertos da Estrada da Tiririca e de uma calha de pedra
- Enviam, para aprovação da Presidência, orçamento e planta de um novo mer
cado entre as ruas Principal e Belas
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com o Te Deum de 7 de setembro
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria declarando que o terreno na Praça
do Palácio não é de propriedade nacional
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Prestes - Pacheco de Assis

26
- Aprovam relatório a ser enviado à Assembléia Provincial
- M andam fazer orçamentos para construção de dois canos na saída da Rua de
Caxias, abertura de valos e plantação de espinhos para abrir uma rua que da
anteriormente citada, siga até o Colégio de Santa Tereza
- M a n d am fa zer o rçam en to para con stru ção d o s c a n o s d e e s g o to das ch ácaras
n o C a m in h o d e B e la s, d esd e a P on te d o R ia ch o até a R ua d o C a x ia s

- Comunicam à Presidência que a quantia destinada à obra em frente ao Quartel
do Batalhão 13 está esgotada, impedindo o pagamento dos salários dos trabalha
dores
- Solicitam autorização da Presidência para usarem uma quantia, consignada na
Lei do Orçamento Provincial, no calçamento do Caminho Novo, aplicando o “sis
tema de abaulamento”, desde a esquina da Rua do Rosário até o último estaleiro
da área
- Enviam ao Procurador, ofício do Juiz de Direito da 2a Vara, comunicando ter
isentado de multa um cidadão
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- Negam o pagamento da última prestação do conserto na Estrada de Belém, por
não estar concluído
- M andam pagar a desapropriação de terrenos
- Concedem licença a um cidadão para mudar uma estrada
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Fernandes - Prestes Baptista Pereira - Coelho Junior - Araujo

SETEMBRO
1 6
- Recebem Portaria da Presidência exigindo orçamento para o calçamento do
Caminho Novo, entre a Rua do Rosário até o sobrado em frente ao último esta
leiro
- Recebem Portaria dando orientações sobre a quantia a ser aplicada na obra que
está sendo feita em frente ao Quartel do Batalhão 13
- Recebem planta e orçamento para o novo mercado no Largo do Arsenal, com
algumas observações e autorização para início das obras
- Resolvem ir ao Largo do Arsenal para escolherem o lugar onde deverá ser
construído o novo mercado
- Recebem cópia da ata do lançamento da pedra fundamental do edifício destina
do às sessões da Assembléia Legislativa Provincial
- Recebem quantia na Contadoria Provincial para obra da Praça do Portão
- Concedem licença a um cidadão para fechar um atalho na Freguesia da Aldeia.
- Concedem licença a um cidadão para fechar uma estrada
- Dispensam do cargo o Juiz de Paz do 2o Distrito da Aldeia, por motivo de
doença
- Comissionam Vereador para examinar as contas dos meses adicionais, feitas
pelo Porcurador, em 1856/57
- M andam pagar o conserto no Passo do Garcia
- Agradecem a alguns sacerdotes por terem oficiado, gratuitamente, os festejos
de 7 de setembro
Ass Ferreira - Azambuja - Baptista Pereira - Fernandes - Araújo - Prestes Freitas Travassos

29
- Recebem Portaria da Presidência ordenando o pagamento de uma indeniza
ção ao Ministro da Guerra pelo fornecimento de luz ao Corpo da Guarda e sala
do oficial
- Recebem Portaria sobre o lajeamento da frente de duas propriedades na Praça
do Palácio
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- Autorizam o Procurador a ajustar, na Tesouraria, as contas pelo fornecimento
de luzes na Cadeia da Justiça, onde estão os presos militares
- Enviam ofício do Juiz de Direito da 2a Vara, ao Procurador, com uma relação de
multas por faltas nas sessões do Júri
- Recebem parecer sobre a pretensão de alguns cidadãos de reabrirem uma
estrada
- Marcam data para arrematação da construção de um cano no Caminho Novo
- Solicitam ao Delegado do Instituto Vacímco desta cidade que envie alguns tubos
do pus vacímco para a Freguesia de São João Batista
- Enviam planta da Freguesia de São João Baptista para aprovação da Presidên
cia
- Marcam data para arrematação dos consertos na Estrada do Meio
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Fernandes - Freitas Travassos - Araújo Prestes - Pacheco de Assis

OUTUBRO
01
- Enviam Diplomas a quinze(15) Deputados suplentes para assumirem seus luga
res na Assembléia Legislativa
- Autorizam o Procurador a receber, na Contadoria Provincial, a quantia desvia
da da obra da descida da Várzea para a da Praça do Portão
Ass Ferreira - Azambuja - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Coelho Junior
Fernandes - Araújo

12
- Não houve sessão

13
- Consultam a Presidência sobre o ordenado do Porteiro da Câmara, para escla
recer se o mesmo deve ser pago pelo cofre da municipalidade ou pelo provincial
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a planta da Freguesia de São João
Baptista de Camaquã
- Remetem ao Fiscal da Freguesia de São João Baptista dois pares de lâminas de
pus vacímco, enviados pelo Instituto
- Decidem vistoriar o local onde foi iniciada a construção de um mercado, no
Largo da Marinha
- Recebem proposta de um cidadão para a construção de um novo Mercado com
310 palmos de frente à Rua da Alfândega e 350 de fundos ao rio
- Colocam em leilão as passagens no Passo do Ribeiro
54

' Recebem vários requerimentos de candidatos à vaga de Porteiro da Câmara
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Azambuja - Araujo Fernandes - Pacheco de Assis

14
- Recebem juram ento do novo Porteiro nomeado
- Enviam à Presidência, para aprovação, o contrato para a construção de cano na
quadra entre a Rua da Brigadeira e Beco do Barbosa
- Aprovam a prestação de contas dos meses de julho e agosto do Procurador
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente do Colégio Eleitoral, solicitando o
chamamento de eleitores suplentes de algumas freguesias
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito das Dores optando pelo cargo de
Tenente Coronel Comandante do Corpo da Guarda Nacional daquela Freguesia
e da de São João Batista
- Enviam ofícios do Juiz de Direito da 2a Vara ao Procurador, comunicando terem
retirado algumas multas aplicadas por faltas em sessão do Júri
- Informam à Presidência a sua opinião sobre a paralisação das obras do merca
do no Largo do Arsenal
- M andam pagar os consertos na Estrada do Mato Grosso
- Solicitam à Contadoria Provincial mais verbas para a obra do paredão ao lado
da Alfândega
Ass. Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Fernandes - Azambuja - Freitas
Travassos

15
- Não houve sessão

16
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a nomeação do Conse
lheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz para Presidente desta Província
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que providenciem, após a posse do
novo Presidente, o entoar do Hino Te Deum, na Catedral
- Recebem Portaria convidando a Câmara para assistir, no Paço da Assembléia
Provincial, ao ato de posse do Presidente nomeado
- Recebem Portaria aprovando o contrato para a construção de um cano no
Caminho Novo, entre o Beco do Barbosa e a Rua da Brigadeira
- Respondem a uma Portaria sobre a Lei do Orçamento Municipal
- Nom eiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
- Convocam o imediato, em votos, para substituir o Juiz de Paz do 2o Distrito da
Aldeia, em razão de estar exercendo o Comando da Guarda Nacional naquela
freguesia
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- Recebem pedido de indenização por um terreno que foi ocupado pela Rua da
Varzinha
- M andam pagar indenização por um terreno que foi ocupado pela Rua do Impe
rador
- Transcrevem Parecer de um Vereador sobre o terreno de um cidadão que
supostamente diz estar situado na Rua Formosa
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja - Fernandes

17
- Recebem Portaria da Presidência explicando que a Câmara pague o ordenado
do Porteiro aposentado, usando das verbas eventuais, enquanto não houver ver
ba específica para tal
- Recebem ofício do Io Secretário da Assembléia Legislativa comunicando a
posse do novo Presidente e solicitando que informem às demais câmaras munici
pais
- Procedem aos sorteios dos eleitores suplentes nas freguesias de M adre de
Deus, do Rosário, das Dores e de São João Batista
- Recebem os autos das desapropriações dos terrenos para a abertura da Rua do
Imperador
- Recebem documentos do Procurador com os registros das terras das várzeas
desta cidade, a de Gravataí e a Ilha da Pintada
- Indeferem requerimento de um negociante solicitando restituição de uma multa
aplicada, por irregularidades, sobre os gêneros expostos à venda na Doca do
M ercado
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento de dez (10)
anos, um terreno na Várzea de Gravataí
- Aprovam lance para arrematação de vários consertos na Estrada do Meio
- Recebem ofício do Procurador informando sobre as dificuldades que enfrenta
para a desapropriação de uma casa, onde pretendem dar seguimento a uma rua
que vai desde a Rua da Ponte até as casas da Sociedade Bailante
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Azambuja - Pacheco de Assis

19
- Enviam ao Advogado uma consulta do Procurador sobre a Lei do Orçamento
Municipal
- Recebem resposta da Comissão de Higiene sobre a venda de carne de porco
branco
- Informam ao Procurador sobre o requerimento de um cidadão solicitando, por
aluguel, um terreno na Rua de Belas
- Indeferem um pedido de licença para manter aberta uma casa de negócios em
noites de espetáculos
56

- Enviam ao Subdelegado do Distnto da Barra, um exemplar das Posturas em vigor
- Aconselham o Fiscal de São João Batista que utilize o esboço da planta dessa
freguesia para dar alinhamento, altura de soleiras e nivelamentos necessários,
ainda, para as duas praças místicas da igreja
- Solicitam que a Presidência providencie, junto à Contadoria Provincial, a verba
consignada por lei para o aterro do Caminho Novo
- M andam fazer o calçamento da Rua do Paraíso
- Concedem licença a um cidadão para que possa mudar um pequeno caminho
- Autorizam a Comissão encarregada da análise de uma espécie de cipó, a fazer
despesas com experiências, pois pensam ser Timbó
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Fernandes - Azambuja Araújo

20
- Autorizam o Procurador a receber doação, em dinheiro, de um cidadão que
deseja que o calçamento da Praça do Portão alcance a frente de sua proprieda
de.
- Recebem doação de pedras de um cidadão, para a continuação do calçamento
no Beco do Barbosa
- M andam dar alinhamento em alguns terrenos na Rua da Alfândega, fundos ao
no
- Transcrevem parecer de Vereador sobre as obras da praça em frente à Várzea
desta cidade
- Mudam nomes de diversas ruas da cidade
- M andam dar alinhamento a um terreno
' - M andam arquivar as plantas das obras da Praça do Portão
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Fernandes - Araújo - Azambuja - Pacheco
de Assis

2 1
- Recebem juram ento de Juiz de Paz do Distrito da Barra
- Discutem um projeto para novas Posturas
Ass Ferreira - Araújo - Femandes - Pacheco de Assis

22
- Não houve sessão

23
- Discutem os artigos do projeto de novas Posturas e aprovam com diversas
emendas
Ass Ferreira - Femandes - Freitas Travassos - Coelho Junior - Araújo

NOVEMBRO
06
- Autorizam o Procurador a receber, na Contadoria Provincial, a quantia liberada
para o aterro no Cammho Novo
- Recebem Portaria da Presidência sobre a pretensão de um cidadão a um terre
no na Praça do Palácio
- Recebem ofício do Io Secretário da Assembléia Provincial sobre a pretensão do
Encarregado de Obras de receber ordenado igual ao de engenheiro
- Recebem Portaria sobre a construção de um cais no Largo do Arsenal
- Recebem ofício do Tenente-Coronel responsável pela obras da Praça da Vár
zea, afirmando não poder paralisar as mesmas sem a ordem da Presidência da
Província
- Mandam pagar prestação do contrato para construção de um cano no Caminho
Novo e outras obras
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Promotor
Público da Ia Vara
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido a jurisdição da Che
fia de Polícia desta Província
- Recebem proposta de um cidadão para o aterro no lado oeste da Alfândega
- Respondem a um ofício da Câmara de São Leopoldo sobre a arrematação dos
impostos
- Mandam pagar a confecção de duas plantas da Freguesia de São João Baptista
de Camaquã
- Marcam data para arrematação do Passo das Canoas
Ass Ferreira - Azambuja - Freitas Travassos - Fernandes - Coelho Junior Pacheco de Assis - Araújo

13
- Recebem Portaria da Presidência tratando do interesse de um cidadão de esta
belecer uma linha de vapor ligando esta capital ao Rio Caí
- Recebem Portaria da Presidência sobre a pretensão do Fiscal de Viamão de
aumento de salário
- Recebem Portaria ordenando que a Câmara providencie alguns objetos pedidos
pelo Carcereiro para a Cadeia Civil
- Ordenam ao Procurador que apresente a relação dos terrenos que a Câmara
tem aforados, arrendados, ocupados ou que possui, assim como seus títulos de
domínio e posse, para informar à Presidência
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que parem as obras na Praça do
Arsenal, enquanto a Assembléia Provincial não resolver sobre as mesmas
- Recebem parecer de Vereador sobre a pretensão de equiparação de salário do
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Encarregado de Obras
- Recebem exemplar do relatório no qual o Vice-Presidente abriu a sessão ordi
nária da Assembléia Provincial
- Enviam a melhor proposta recebida pelo Passo das Canoas, no Distrito da
Aldeia, para aprovação da Presidência.
- Concedem licença a um escravo para morar “sobre si”
- Autorizam o Procurador a contratar o conserto da ponte no Arroio Januário
Ass Ferreira - Araújo - Baptista Pereira - Fernandes - Azambuja
18
- Não houve sessão

20
- Recebem circular da Presidência sobre a limpeza das ruas e praças
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrem atação do Passo das
Canoas
- Ordenam ao Procurador que apresente a conta das despesas feitas com a
Praça do Portão do 8o e da praça em frente à Várzea
- Aprovam parecer da Comissão sobre o estabelecimento de uma linha de vapor
no Rio Caí
- Enviam ao Advogado, uma consulta sobre a Lei do Orçamento Municipal
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo licença para estabelecerem
i,im matadouro além da Azenha
- Nomeiam Comissão para examinar alguns consertos
- Nomeiam Comissão para examinar, com o Inspetor de Obras, um conserto na
Estrada de Belém
- Aprovam parecer da Comissão sobre a construção de um cais no Largo do
Arsenal
- Recebem de um Comendador a proposta para compra de um terreno na Ruavda
Alfândega
- Enviam a relação dos terrenos da Câmara à Presidência
- Respondem o ofício de um Tenente Coronel sobre as despesas com o aterro da
praça em frente à Várzea
- Concedem licença a um cidadão para construir um telheiro no Caminho Novo
- Concedem licença a uma escrava para morar “sobre si”
Ass Ferreira - Azambuja - Baptista Pereira - Coelho Junior - Pacheco de Assis
- Freitas Travassos

26
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja convocado um suplente
para o cargo de Deputado
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- Recebem circular da Presidência exigindo uma relação dos terrenos devolutos
e bem situados existentes no Município
- Recebem Portaria exigindo a conta da despesa feita com a obra da Praça da
Várzea
- Recebem a prestação de contas da Câmara e enviam à Assembléia
- Recebem requerimento do Secretário da Câmara solicitando sua aposentadoria
- Recebem resposta do Advogado sobre a consulta que foi feita com relação à
Lei do Orçamento Municipal
- Recebem os juramentos de dois procuradores de Juizes de Paz, um do Distrito
das Dores e outro do Distrito Norte de Viamão
- Autorizam o Procurador a fazer as despesas com o Te Deum do dia dois de
dezembro
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Fernandes - Araújo - Azambuja - Coelho
Junior

DEZEMBRO
04
- Declaram à Presidência terem tomado as providências para fornecerem os
objetos solicitados pela Cadeia Civil
- Recebem Portaria da Presidência exigindo que seja devolvida a planta do novo
mercado que será construído no Largo do Arsenal
- Recebem Portaria exigindo a remessa de uma relação dos terrenos aforados
pela Câmara e vendidos, com declaração dos títulos pelos quais os possuía
- Recebem aviso circular do Ministério do Império pedindo explicações sobre a
carestia dos gêneros alimentícios de primeira necessidade
- Concedem licença para dois cidadãos estabelecerem matadouros particulares
além da Azenha
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, uma por
ção de terreno na Várzea da Cachoeira
- Recebem a conta da despesa com o Te Deum por ocasião da posse do Presi
dente
- Concedem demissão a um Guarda Municipal
- Nomeiam Comissão para redigir relatório sobre as necessidades do Município,
a ser enviado à Assembléia Provincial
Ass Ferreira - Azambuja - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Araújo Fernandes

15
- Marcam data para a arrematação da antiga casa das sessões da Câmara
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- Recebem Portaria sobre uma relação dos próprios M unicipais
- Autorizam o Procurador a receber, na Contadoria Provincial, o valor da despe
sa feita com o Te Deum de 15 de outubro
- Nomeiam Comissão para pesquisar o melhor lugar para estabelecer a passa
gem desta cidade para o outro lado do rio
- Recebem Portaria sobre o lugar onde será depositado o lixo
- Aprovam a prestação de contas do Procurador
- Aprovam a nomeação de um Guarda Municipal
- Mandam arquivar os autos do contrato para a passagem de um cano por uma
propriedade no Caminho Novo
- Recebem ofício do Fiscal queixando-se do descaso do Encarregado de Obras,
que não concluiu o seu trabalho na Rua da Ponte
- Solicitam autorização à Presidência para colocar em arrematação o Passo do
Velhaco, na divisa das freguesias das Dores e São João Baptista
- Solicitam autorização para desapropriar um grupo de casas para o endireitamento
da Praça do Palácio
- Convocam o imediato, em votos, para substituir o Juiz de Paz do 2° Distrito
desta cidade
Ass Ferreira - Araújo - Pacheco de Assis - Baptista Pereira - Azambuja Fernandes

22
- Recebem cópia da Lei Provincial elevando a Freguesia das Dores à categoria
de Vila
- Autorizam o Procurador a desapropriar terreno e parte de uma casa para regu
larizar a Praça do Palácio
- Marcam data para arrematação do terreno da Câmara na Rua da Alfândega
- Recebem Portaria comunicando o adiamento da Ia Sessão da 8a Legislatura
Provincial
- Recebem Portaria sobre a remoção dos estaleiros da Praça do Arsenal
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo o pagamento de prestação do
contrato para um conserto na Estrada do Meio
- Concedem licença a um cidadão para matar gado fora do matadouro público e
além da Azenha
- Concedem licença a um cidadão para construir um telheiro no Caminho Novo
- Transcrevem parecer da Comissão sobre a compostura da Estrada de Belém,
desde a Cascata até a Lagoa Seca
- Comunicam ao Contador a nomeação do Guarda para a fonte da Rua do Arvo
redo, assim como a dispensa do antigo Guarda
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Coelho Junior - Azambuja - Pacheco de Assis
- Araújo
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1858
JANEIRO
11
- Recebem Portaria da Presidência com cópia da Lei n° 399, que trata sobre a
emissão de Apólices
- Recebem Portaria comunicando a criação provisória do Passo do Velhaco
- Ordenam ao Inspetor de Obras que faça o orçamento para desapropriação da
quadra entre o Depósito Provincial e a Rua da Praia, com frente para a Praça do
Arsenal, no alinhamento da Rua da Guarda para construção do novo mercado
- Nomeiam Comissão para formular um relatório sobre as necessidades do M u
nicípio, solicitado em Portaria
- Determinam que os donos de estaleiros, na Praça do Arsenal, transfiram-se
para o Caminho Novo
- Enviam à Presidência cópia do Balanço feito no cofre da Câmara
- Mandam pagar o contrato de conserto do arco na Estrada do Mato Grosso, no
lugar chamado Arroio Januário
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Azambuja
Araújo - Freitas Travassos

12
- Mandam pagar prestação por um conserto na Estrada do Meio
- Recebem requerimentos de cidadãos solicitando prazo maior para transferirem
seus estaleiros do Largo do Arsenal
- Solicitam ao Administrador da Mesa de Rendas que conceda licença para dois
cidadãos matarem gado além da Azenha, desde que passem a carne pela Ponte
da Azenha, para fiscalização
- Recebem comunicado de um cidadão participando ter comprado a Tipografia
Correio do Sul, na Rua da Ponte
- Discutem uma indicação feita, por um Vereador, para Engenheiro da Câmara
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Azambuja - Pacheco de Assis - Baptista
Pereira - Coelho Junior

13
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito das Dores, optando pelo exercício de
Capitão da Guarda Nacional
- Mandam pagar ao Fiscal da Aldeia por consertos realizados
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- Enviam ao Vereador encarregado do Io Distrito da Aldeia um requerimento
pedindo licença para fechar uma estrada
- Recebem, através do Fiscal, a informação de que os donos de estaleiros da
Praça do Arsenal foram intimados para serem removidos num prazo de trinta
dias
- Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando um lugar no Caminho Novo
para estabelecerem seus estaleiros
- Marcam prazo para que os donos de terrenos nas ruas do Arvoredo, Varzinha,
Olaria, Aurora e União cerquem, com tábuas, seus terrenos
- Resolvem trocar o nome da Rua de Santa Tereza para Rua do M enino Deus
Ass Ferreira - Araújo - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Azambuja Pacheco de Assis

14
- Recebem do Secretário do Governo a conta do valor dos objetos fornecidos
pelo Arsenal de Guerra para o patíbulo
- Solicitam à Com issão de Higiene que providencie a retirada de uma fábrica de
cola sem licença, no Caminho Novo
- Nomeiam Comissão para examinar a obra de instalação de um cano
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Azambuja - Freitas Travassos - Baptista
Pereira - Araújo

15
- Entregam ao M ajor Chefe da 2a secção das Obras Provinciais um telheiro no
Largo do Arsenal, para servir de depósito de ferramentas e materiais
- Concedem licença para construção de telheiro no Caminho Novo
- Concedem demissão a um Guarda Municipal
- Decidem vistoriar uma obra contratada
- Pedem aprovação da Presidência para o lance oferecido pelo terreno da Câma
ra, na Rua da Alfândega
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Baptista Pereira - Azambuja

16
- Recebem juram ento de Procurador do Juiz de Paz eleito na Freguesia de Belém
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
- Aprovam a nomeação do novo Engenheiro da Câmara, comunicando, a seguir,
a decisão à Presidência e ao Engenheiro nomeado
- Enviam ao Advogado, documentos e planta referentes a um terreno cujo paga
mento é requerido por um cidadão
- Marcam data para contratar um aterro no Caminho Novo
- D eclaram , ao Inspetor de obras m unicipais, que os paredões que forem
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construídos à beira do rio, tenham como base o alinhamento do paredão que está
sendo construindo do lado oeste da Alfândega
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Azambuja
Fernandes - Araújo

30
- Recebem ofício do Secretário de Governo declarando que o livro para a quali
ficação de votantes da nova Vila de Nossa Senhora das Dores não chegou ao
seu destino
- Recebem, da Câmara de Triunfo, cópia do registro de marcas, do ano de 1857
- Enviam ofício do Juiz de Direito da 2a Vara, ao Procurador, declarando ter
retirado uma multa do Subdelegado do Distrito da Barra
- Recebem abaixo-assinado de donos de olarias instaladas nos subúrbios da cida
de, contrários ao imposto referente a estas fábricas
- Indeferem pedido de um cidadão para conservar porcos no pátio do seu hotel
- Decidem vistoriar o alinhamento da Rua da Alfândega
- Autorizam o Procurador a contratar o aterro no Caminho Novo, com quem
oferecer o menor orçamento
- Concedem licença a um Fiscal por motivos de saúde
Ass Ferreira - Azam buja - Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Freitas
Travassos - Araújo

FEVEREIRO
1 2
- Recebem' circular da Presidência exigindo a remessa da relação de estâncias
existentes no Município, declaração do número de crias marcadas anualmente e
pessoas empregadas
- Solicitam à Contadoria Provincial mais verbas para a continuação da obra ao
lado da Alfândega
- Solicitam aprovação da Presidência para um lance oferecido pelo contrato de
aterro no Caminho Novo
- Mandam arquivar os autos de desapropriação relativos à abertura da Rua da Varzinha
Ass Ferreira - Araújo - Pacheco de Assis - Prestes - Freitas Travassos

MARÇO
05
- Recebem Portaria aprovando a arrematação de um terreno na Rua da Alfândega
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- Recebem Portaria sobre o prêmio requerido por dois cidadãos, pela colheita de
trigo em suas lavouras
- Recebem Portaria referente à demonstração de desagrado dos moradores do
lado de dentro do Arroio Sapucaia, que, após nova divisão, ficou pertencendo ao
Município de São Leopoldo
- Recebem ofício da Presidência aprovando a arrematação feita para o aterro no
Caminho Novo
- Recebem juram ento do procurador de Juiz de Paz do Distrito da Barra
- Concedem demissão ao Inspetor de Obras e autorizam o Presidente da Câmara
a nomear um Inspetor interino
- Aceitam proposta de uma moradora, referente à desapropriação de sua casa
para favorecer o largo ao lado do Teatro
- Declaram, em Edital, a venda de Apólices errutidas
- Encarregam um Vereador de mandar consertar as pontes de madeira das ruas
da Imperatriz e da M argem
- Recebem ofício do Engenheiro tratando sobre os aterros a serem feitos para
que possam ser construídos os paredões no Caminho Novo
- Aprovam a prestação de contas do Procurador
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo a manutenção de um trilho para
continuidade de um travessão que passa pelo seu sítio e segue até a Estrada do Feijó
- Recebem, do Secretário da Mesa Paroquial da Vila das Dores, o livro das atas
da eleição de vereadores desta Vila
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Azambuja - Araújo - Prestes

15
- Não houve sessão

16
- Comunicam à Presidência o resultado da eleição para vereadores na Freguesia
de São João Batista e Vila das Dores
- Comunicam à Presidência que irão aplicar a quantia da venda de um terreno no
pagamento de uma desapropriação no lado oeste do Teatro
- Divulgam uma relação com o nome de madeiras que não poderão ser cortadas
em matas particulares, sem licença
- Recebem, do Oficial M aior da Secretaria do Governo, uma relação das Leis
promulgadas pela Assembléia Legislativa desta Província
- Permitem que um cidadão na Aldeia, coloque uma cancela na estrada que
segue do campo do logradouro público até o Mato do Pinhal, para evitar que o
gado circule pelas roças
- Aprovam a nomeação do Inspetor interino das obras municipais
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Araújo - Azambuja - Pacheco de Assis
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20
- Nomeiam Comissão para receber as propostas pelas Apólices postas em leilão
e dar parecer sobre o método de escrituração desta transação
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por arrendamento, um terreno
no Caminho Novo, para estabelecer seu estaleiro
Ass Ferreira - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja - Prestes

26
- Recebem aviso, do Ministério dos Negócios do Império, comunicando que S
M , o Imperador, substituiu o Vice-Presidente da Província Luís Alves Leite de
Oliveira Bello, nomeando João Propício Menna Barreto para o cargo
- Recebem Portaria da Presidência sobre a apuração dos votos para os vereado
res da nova Câmara da Vila das Dores e sobre a instalação da mesma
- Comunicam à Presidência que receberam propostas para setenta Apólices,
solicitando autorização para vendê-las e aplicar seu produto na indenização dos
proprietários dos terrenos desapropriados na Rua da Alfândega
- Recebem Portaria referente ao empréstimo, dado pelo cofre Provincial, para
saldar uma indenização
- Enviam ofício do Juiz de Direito da 1“ Vara para o Procurador, sobre multas
aplicadas aos jurados que faltaram às sessões
- Mandam orçar as despesas com o melhoramento no Beco do Fanha e com uma
rampa na desembocadura deste com a Rua da Alfândega, na parte do rio, e com
aterros em alguns lugares na mesma rua
- Solicitam autorização para usar parte da verba destinada aos aterros no Cami
nho Novo, no aterro do mangue em frente à chácara da Brigadeira
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Azambuja - Prestes

ABRIL
07
- Não houve sessão
1 2
- Enviam à Presidência, a descrição dos limites do Município, informando não
haverem levantado as plantas das freguesias, com exceção da de Belém e de
São João Baptista, por falta de meios
- Ordenam aos Juizes de Paz dos distritos e freguesias que informem sobre a
qualidade e quantidade da colheita de frutos do ano de 1857 a 1858
- Recebem Portaria relativa ao aterro do m angue em frente à chácara da
Brigadeira
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- Recebem Portaria sobre a venda de Apólices emitidas
- Mandam fornecer à Cadeia de Justiça, jarras e barris para água
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo providências para que os fiscais
cumpram seus deveres
- Recebem ofício do Engenheiro sobre a necessidade do rebaixamento da Rua da
Praia desde a da Principal até o Arsenal de Guerra
- Solicitam à Presidência mais verbas para a continuação da obra do paredão e
aterro ao lado da Alfândega
Ass Ferreira - Azambuja - Coelho Junior - Baptista Pereira - Pacheco de AssisPrestes

13
- Não houve sessão

14
- Não houve sessão

15
- Recebem Portaria da Presidência concedendo verbas para o aterro do mangue
em frente à chácara da Brigadeira
- Mandam o Procurador pagar o valor dos terrenos na Rua da Alfândega
- Recebem requerimento de um cidadão sobre a construção de dois matadouros
públicos
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo para levantarem a planta e
nivelamento da cidade
- Recebem requerimento de cidadãos pedindo providências sobre as águas que
correm no Beco do 8o, causando danos aos quintais
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que tenha continuidade o
aterro para um paredão, iniciado em frente à sua chácara
Ass Ferreira - Azambuja - Coelho Junior - Araújo - Baptista Pereira

16
- Nomeiam Comissão para examinar prestação de contas do Procurador
- Recebem parecer de Vereador comunicando estar concluído o conserto da
ponte de madeira da Rua da Imperatriz
- Mandam pagar a construção de um cano de pedra e tijolo e agradecem a alguns
cidadãos pela colaboração nas despesas
- Recebem parecer do Advogado referente ao requerimento de um cidadão,
sobre seu terreno
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Araújo - Prestes - Azam buja - Coelho
Junior
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17
- Não houve sessão

19
- Recebem Portaria da Presidência concedendo verbas para a conclusão do paredão
e aterro no lado oeste da Alfândega
- Recebem requerimento do dono de uma fábrica de erva-mate solicitando reem 
bolso de uma multa imposta pelo Fiscal da Freguesia das Dores (retificado no
final da ata)
- Intimam os moradores da Rua da Brigadeira e Beco do Barbosa para que
mantenham limpos os valos de esgoto daquela quadra, até o cano público no
Caminho Novo, evitando obstruções futuras
- M andam arquivar planta demonstrativa do cano e valos na quadra entre a Rua
da Brigadeira e o Beco do Barbosa
- R etificam informação No lugar de multa, leia-se imposto cobrado pelo
arrematante dos impostos das freguesias das Dores e Camaquã
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Araújo - Coelho Junior

20
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento das últimas pres
tações pelo contrato de construção de cano no Caminho Novo, entre a Rua da
Brigadeira e Beco do Barbosa
- Reiteram solicitação a um Deputado sobre a permuta do terreno pertencente ao
Arsenal da M arinha pelo pertencente à Fazenda Nacional, onde se acha o M ata
douro Público e do qual a Câmara paga arrendamento
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
na Várzea de Gravataí
- Enviam o novo Código de Posturas ao Chefe de Polícia, Delegados, Subdelegados,
Juizes de Paz e todos os empregados do Município
Ass Ferreira - Araújo - Baptista Pereira - Coelho Junior
2 1
- Mandam cassar a licença de um cidadão, por omissão dos pagamentos, a pedi
do do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais desta cidade
Ass Ferreira - Araújo - Coelho Junior - Azambuja - Baptista Pereira

MAIO
03
- Recebem Portaria da Presidência exigindo uma relação das aulas providas,
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definitiva ou interinamente, e das que se acham vagas no Município, além de um
quadro das aulas e colégios particulares de instrução secundária e primária, com
pesquisa sobre os alunos
- Recebem Portaria solicitando informações sobre o número e a situação das
casas de caridade, cadeias e prisões do Município, sobre as paróquias com divi
sas não definidas, os nos, navegáveis ou não, que atravessam o Município, dados
referentes à navegação e a extensão dos terrenos cultivados em campos, matas
e ervais
- Recebem Portaria exigindo uma relação dos terrenos devolutos.
- Recebem autorização da Presidência para fazer uso de uma quantia para abrir
a Rua D Afonso
- Enviam ao Cofre Provincial o saldo existente da obra de um mercado, além dos
seus respectivos materiais ao Major de Engenheiros e mais uma conta das des
pesas já efetuadas, à Presidência da Província
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a aposentadoria do Secretário
da Câmara
- Nomeiam novo Secretário para a Câmara
- Mandam pagar a última prestação do contrato de construção de um cano no
Caminho Novo
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Azambuja - Coelho Junior

24
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que informem as melhores divisas a
serem adotadas para a Freguesia de Santa Cristina, próxima ao Rio dos Smos
- Recebem Portaria comunicando o término do quatriênio dos suplentes do Juiz
Municipal
- Recebem Portaria pedindo uma relação dos materiais que sobraram da obra da
Praça do Mercado do Arsenal
- Ordenam ao Contador que calcule o valor dos impostos que pertencem à Câ
mara Municipal da Vila das Dores, a partir do seu desligamento deste Município
- Recebem requerimento dos proprietários de olarias solicitando desconto para
os impostos a serem pagos
- Recebem ofício do Fiscal, onde comunica ter intimado os moradores da quadra
entre as ruas da União e Aurora a conservarem os valos em bom estado.
- Aprovaram nomeação interina de um cidadão para Guarda Municipal
- Mandam demarcar cento e cinquenta palmos de terreno em frente à Rua da
União para que um cidadão construa seu estaleiro
- Enviam ao Encarregado da Estatística, relação dos advogados residentes no
Município e dos empregados da Câmara
- Solicitam à Presidência que mande colocar dois lampiões nos ferros da escada
do lado oeste da Alfândega
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- Mandam plantar, por arrematação, árvores nas praças da Alfândega e do Para
íso.
- Nomeiam Comissão para negociar com a viúva do Coronel Vicente o aterro de
uma rua, após ter sido feito o aterro do mangue da Brigadeira
- Mandam que o Procurador providencie capas novas para diversos livros da
Secretaria da Câmara, que se acham em mau estado
Ass Ferreira - Araújo - Freitas Travassos - Coelho Junior - Azambuja - Pacheco
de Assis

27
- Aprovam luto, por três dias, na Câmara e solicitam que o comércio feche as
portas por vinte e quatro horas, em respeito à morte do Prelado desta Diocese
- Dirigem condolências ao clero e oferecem auxílio para o que for necessário ao
funeral do Prelado da Diocese
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Pacheco de Assis - Coelho Junior Azamuja

JUNHO
0 1
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter ordenado a colocação de
dois lampiões
na escada do paredão do lado oeste da Alfândega
- Recebem, do Procurador, uma relação nominal dos compradores de cem Apó
lices vendidas por ele
- Pedem ao Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos que intime um cidadão a
pagar, à Câmara, quantia devida pelo arrendamento de um terreno por ele ocupado
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para vender ob
jetos de que trata o artigo 113 das Posturas
- Concedem, a um cidadão, cinquenta palmos de terreno no Caminho Novo, em
frente à chácara da Brigadeira, para levantar um telheiro para sua oficina de
conserto de embarcações
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Coelho Junior - Azambuja - Araújo

09
- Recebem Portaria da Presidência sobre a transferência do Diretor das Obras
Provinciais para esta Câmara
- Informam, ao Presidente da Província, o valor dos impostos que devem perten
cer ao novo Município das Dores de Camaquã
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara comunicando diversas multas, por
faltas, nas audiências da Correição e pela não apresentação da relação anual das
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pessoas falecidas, em alguns distritos
- Adiam arrematação dos impostos por não aparecerem licitantes habilitados
- Contratam o plantio de espinhos, aterro e canalização para as águas na Rua D
Afonso
Ass Ferreira - Araújo - Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Coelho Junior Azambuja

14
- Solicitam autorização da Presidência para administrar a cobrança de impostos
municipais, nos limites da cidade e as nomeações de um fiscal e dois guardas
para ajudarem neste serviço
- Discutem e aprovam Regimento interno para a Câmara
Ass Ferreira - Araújo - Freitas Travassos - Coelho Junior - Pacheco de Assis Azambuja
2 1
- Não houve sessão

25
- Não houve sessão

30
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja dado ao Encarregado da
Estatística, os esclarecimentos sobre plantações e colheitas do Município
- Rejeitam proposta pela arrematação dos impostos do Município
- Recebem requerimento do Arrematante dos Impostos Municipais de fora da
cidade, solicitando restituição pelo prejuízo sofrido com os impostos das olarias
- Recebem ofício do Juiz Municipal e de Órfãos comunicando ter sido reconduzido
ao cargo
- Recebem, da Presidência, o requerimento de um cidadão sobre matadouros
públicos
- Aceitam lances para arrematação dos passos da Passagem e dos Negros, no
Gravataí, e o da Pintada, solicitando aprovação da Presidência
- Aceitam oferta de um cidadão, pelo contrato de publicação dos trabalhos da
Câmara, e solicitam aprovação da Presidência
- Recebem as contas de despesa com a obra do Largo da Alfândega e em frente
à chácara da Brigadeira
- Mandam o Fiscal cassar uma licença concedida a um cidadão para que deposi
tasse materiais de construção em frente à sua chácara, no Caminho Novo
- Solicitam autorização da Presidência para fazer desapropriações, com o objeti
vo de desviar a estrada que segue do M ato Grosso para a Capela de Viamão, que
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é de difícil trânsito
Ass Ferreira - Araujo - Freitas Travassos - Coelho Junior - Azambuja - Pacheco
de Assis

JULHO
07
- Recebem Portaria da Presidência determinando que seja dado continuidade à
cobrança de trinta mil réis de imposto pelas olarias de fora da cidade
- Recebem Portaria aprovando a arrematação dos passos dos Negros, no Gravataí,
da Pintada e da Passagem
- Recebem Portaria aprovando o contrato feito para a publicação dos trabalhos
da Câmara, no ano financeiro corrente
- Recebem Portaria comunicando ter remetido à Contadoria Provincial a conta
da despesa com o aterro do Caminho Novo
- Ordenam ao Procurador que efetue as desapropriações para a obra de desvio
da Lomba do Sabão, na estrada que segue do Mato Grosso à Capela de Viamão
- Descrevem o despacho dado pela Presidência sobre requerimento de um cida
dão acerca de matadouros públicos
- Aprovam a prestação de contas apresentadas pelo Procurador
- Aceitam proposta para arrematação dos impostos municipais nos distritos da
Aldeia, Viamão, Belém e subúrbios, solicitando aprovação da Presidência
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja

12
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos impostos mu
nicipais de fora da cidade
- Recebem da Presidência um requerimento enviado por um cidadão, no qual
solicita a restituição do imposto cobrado pela Câmara da Vila de Santo Antônio
por uma casa de negócio, pois julga pertencer, o terreno, a este Município
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila das Dores de Camaquã, solici
tando que lhes enviem o valor, em impostos, que lhes pertence
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da Ia Vara comunicando ter isentado
um cidadão de uma multa aplicada
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Azambuja - Coelho Junior

13
- Recebem Portaria da Presidência sobre os vencimentos do novo Engenheiro da
Câm ara
Nomeiam Vereadores a pedido do Inspetor da Tesouraria da Fazenda, para pro72

cederem, junto ao Inspetor da Alfândega, à demarcação dos limites para a co
brança da taxa de escravos
- Recebem, do Procurador, um recibo dos materiais que entregou ao Administra
dor da obra do cais do Arsenal e pertenceram ao projetado mercado da praça do
mesmo nome
- Solicitam à Presidência um terreno desde a Rua Aurora até a frente de uma
casa no Caminho Novo, para logradouro público
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento pelo suprimento
de gás à Cadeia da Justiça
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Coelho Junior - Araújo

14
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo informação sobre a
colheita no ano de 1857 a 1858
- Comunicam ao Encarregado da Estatística, não haver nenhum plano tipografado
desta cidade no arquivo da Câmara
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a construção de um telheiro
em frente à sua chácara no Caminho Novo
- Informam à Presidência sobre as divisas do Distrito de Santa Cristina
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Azambuja - Baptista Pereira

15
- Mandam publicar, por Editais, em razão da ação de especuladores, que a venda
de terrenos devolutos não tem validade, conforme a lei
- Recebem, do Secretário da Presidência, um volume do Periódico da Socieda
de da Indústria Nacional do ano de 1857
- Solicitam à Presidência o pagamento de oito vales de aterros na Rua da Alfândega
- Recebem requerimento de um proprietário de olaria, solicitando redução do
imposto já estabelecido
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento pelo gás forne
cido à Cadeia da Justiça
- Indeferem requerim ento de um cidadão pedindo para conservar porcos no
seu pátio
- Recebem, do Procurador, comunicado de falecimento do Arruador da Câmara
Ass Ferreira - Araújo - Azambuja - Freitas Travassos - Coelho Junior

16
- Mandam chamar o novo Engenheiro para prestar juramento
- Enviam treze artigos de Posturas para serem aprovados, provisoriamente, pela
Presidência
- Enviam ao Secretário da Presidência exemplares das Posturas em vigor
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- Mandam pagar a metade do valor de um contrato para abertura, tapume e
plantação de espinhos na Rua D Afonso, tão logo o mesmo esteja assinado
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Azambuja - Araújo

17
- Recebem juram ento do novo Engenheiro da Câmara
- Dispensam do serviço o Inspetor interino das Obras
- Recebem, para assinatura do contrato de abertura da Rua D Afonso, o procu
rador da contratante
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando restituição de uma multa que
lhe foi aplicada, por não ter apresentado autorização para venda de drogas
- Recebem informação sobre um requerimento pedindo licença para construção
de um telheiro no Caminho Novo
- Mandam publicar, por Editais, ordens para que sejam cercados com muro, al
guns terrenos das ruas da Igreja, da Ponte, da Praia e Senhor dos Passos
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Araújo - Pacheco de Assis - Azambuja

29
- Recebem Portaria da Presidência solicitando que a Câmara ceda os terrenos
de logradouros públicos, entre as ruas Direita e dos Pecados Mortais, para a
construção de armazéns de material bélico
- Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando que seja examinado um
cano, que foi fechado, localizado em suas propriedades na Rua da Alfândega
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o alinhamento para que cons
trua um novo muro em frente à sua chácara na Rua da Independência
- Recebem informações, do Fiscal de Viamão, sobre um requerimento acerca de
melhoramentos da Estrada do Passo da Areia
- Aprovam a prestação de contas dos meses de abril a junho do Procurador
- Agradecem ao cidadão Lopo Gonçalves Bastos pela doação que fez para a
conclusão da obra da Ponte de Pedra, na Rua da Margem
- Mandam pagar o serviço de desentulho, na Doca
- Convocam Vereador suplente para uma substituição
- Proíbem que os vapores, iates e canoas grandes atraquem na Doca
Ass Ferreira Junior - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Araújo

AGOSTO
10
- Recebem juram ento de um Vereador suplente
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- Ordenam que o Procurador entregue, na Contadoria Provincial, o valor dos
tijolos gastos na obra do mercado do Arsenal
- Recebem Portaria da Presidência com unicando a perm uta do terreno de
logradouro público, entre as ruas Direita e dos Pecados Mortais, pelo do Cami
nho Novo, desde a Rua da Aurora até os terrenos que já pertencem à Câmara
- Recebem o requerimento de um cidadão tratando sobre as proibições de remo
ver areia da praia fronteira ao Colégio de Santa Tereza
- Convocam um Vereador suplente para substituir o titular enfermo
- Ordenam o pagamento do gás fornecido para a Cadeia de Justiça
- Indeferem o pedido de concessão, a um cidadão, para atracar sua barca a
vapor na Doca
- Recebem ofício do Fiscal do 2o D istrito da Aldeia, com unicando que o
Arrematante do Passo das Canoas abandonou o local, deixando sem passagem
- Resolvem demitir um Guarda Municipal por frequentes faltas ao cumprimento
dos deveres
- Recebem, da Câmara Municipal da cidade de Pelotas, cópia da representação
dirigida ao Corpo Legislativo sobre o contrabando das fronteiras
- Indeferem requisição do Engenheiro solicitando instrumentos para suas medi
ções
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento pelos serviços
prestados como Engenheiro da Câmara.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando indenização pelos prejuízos
sofridos como Arrematante dos Impostos Municipais durante a epidemia
- Ordenam o pagamento vencido da remuneração do Arruador falecido
- Enviam ofício, à Presidência, informando as dificuldades que encontram para
dar os alinhamentos na Rua da Independência
- Concedem licença a um cidadão para que levante um telheiro em frente à sua
chácara, no Caminho Novo
- Nomeiam um Vereador como Inspetor dos distritos de Viamão e de Belém
Ass Ferreira - Araújo - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Guimarães.

17
- Recebem juram ento de um Vereador suplente
- Recebem parecer de Vereador sobre requerimento de um cidadão queixandose da proibição de remover areia da praia fronteira ao Colégio de Santa Tereza
- Mandam publicar, por Editais, os lugares destinados aos despejos de materiais
fecais
- Recebem proposta de um Comendador sobre a desapropriação necessária para
desviar, da Lomba do Sabão, a estrada que desta cidade segue para a Capela de
Viamão
- Autorizam o Procurador a cobrar dos moradores da Ilha da Pintada, o imposto
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estabelecido por lei e encaminhá-los à Câmara para assinarem um termo
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para construir uma casa no
terreno devoluto entre os passos dos Ferreiros e das Almas, no 2o Distrito da
Aldeia
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o fechamento do seu terre
no
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Palmeiro - Guimarães - Araújo - Baptista
Pereira

26
- Solicitam, ao Presidente, verba para as desapropriações necessárias, na Lomba
do Sabão, para desviar a estrada que segue desta cidade para a Capela de Viamão
- Mandam demolir uma casa pertencente à Câmara junto ao curral da passagem,
na Ponta do Arsenal, por estar em estado de ruínas
- M andam pagar, aos herdeiros, o valor de um terreno desapropriado para a
abertura da Rua da Alfândega
- Ordenam, ao Procurador, que preste conta das despesas com a conclusão da
obra do paredão ao lado oeste da Alfândega, para que possam solicitar, à Presi
dência, a quantia despendida
- Nomeiam novo Guarda Municipal
Ass Ferreira - Azambuja - Baptista Pereira - Araújo - Freitas Travassos - Gui
marães Palmeiro

SETEMBRO
07
- Agradecem a contribuição dada pelos Batalhões 6° e Io da Guarda Nacional
nos festejos do dia da Independência
Agradecem a um maestro por ter dirigido a orquestra que tocou o Hino da Inde
pendência
- Denominam de Praça da Independência a área recentemente concluída em
frente ao Quartel do 8o
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Azambuja - Araújo - Guimarães - Freitas
Travassos

23
- Mandam providenciar vinte couros curtidos de cavalos para os xadrezes da
Cadeia da Justiça
- Recebem aprovação da Presidência nas desapropriações necessárias para des
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viar, da Lomba do Sabão, a estrada que segue desta cidade para a Freguesia de
Viamão
- Recebem comunicado da Presidência sobre aviso da Repartição das Terras
Públicas, autorizando o aforamento dos terrenos devolutos das vilas e povoa
ções
- Nomeiam novo Arruador da Câmara
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
- Aprovam o relatório a ser enviado à Assembléia Legislativa
Ass Ferreira - Palmeiro - Guimarães - Azambuja - Araújo

24
- Concedem licença para que um cidadão construa telheiro em um terreno que
aluga, no Caminho Novo
- Concedem, por arrendamento, um terreno no Caminho Novo, em frente ao rio
e à Rua do Rosário
- Recebem do Procurador as contas das despesas com a conclusão da obra do
Cais, ao lado oeste da Alfândega
- Recebem a informação de que a Tipografia do Correio do Sul mudou-se da Rua
da Ponte para a Praça da Alfândega
- Recebem do Juiz de Direito da Ia Vara um ofício sobre multas aplicadas
- Permitem que um cidadão mude o seu matadouro, do outro lado do rio, para a
chácara de sua propriedade no Caminho do Meio
- Recebem requerimento de um cidadão, queixando-se dos despejos de materiais
fecais em frente às suas propriedades, pelo quartel do Batalhão 6o e prisão mili
tar
- Aprovam a prestação de contas do Procurador
Ass Ferreira - Araújo - Palmeiro - Guimarães - Freitas Travassos

OUTUBRO
1 1
- Recebem Portaria da Presidência solicitando uma relação das paróquias, nú
mero dos eleitores e votantes dos distritos deste Município
- Recebem Portaria da Presidência com cópia do regulamento para os médicos
de partido das câmara municipais
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas, de julho a setembro,
do Procurador
- Indeferem o pagamento dos vencimentos a um cidadão pelo seu trabalho como
Engenheiro e Mestre de Obras
- Recusam-se a indenizar um cidadão pelos prejuízos que sofreu na qualidade de
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arrematante dos Impostos Municipais
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia solicitando que não
sejam permitidos os despejos de materiais fecais na Praça da Misericórdia
Ass Ferreira - Palmeiro - Freitas Travassos - Azambuja - Araújo - Guimarães

12
- Recebem dois mapas demonstrativos das pessoas vacinadas desde abril do ano
de 1857
- Recebem requerimento de um mestre construtor solicitando, por aluguel, cin
quenta palmos de terreno, no Caminho Novo
- Concedem, por aluguel, a um cidadão, cinquenta palmos de terreno no Caminho
Novo
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento da última pres
tação pelo conserto que fez na Estrada do Meio
Ass Ferreira - Palmeiro - Freitas Travassos - Guimarães - Araújo

13
- Autorizam o Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos a mandar aterrar uma rua
para o escoamento das suas águas que interrompem o trânsito
- Recebem ofício do Procurador comunicando que os sacerdotes e seminaristas
que trabalharam no Te Deum do Aniversário da Independência não quiseram
retribuições
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando diversos consertos feitos às
suas custas e de moradores na Estrada do Passo do Feijó e pedindo autorização
para um conserto no Passo do Fiuza
Ass Ferreira - Azambuja - Palmeiro - Freitas Travassos - Guimarães

14
- Recebem, do Fiscal da Freguesia de Belém, informações sobre o requerimento
de um cidadão pedindo para fechar uma estrada que segue para Viamão
- Concedem, por aluguel, um terreno no Caminho Novo
- Recebem ofício do Procurador da Irmandade do Santíssimo Sacramento solici
tando o conserto do relógio da Catedral
- Recebem ofício de um Médico sugerindo o estabelecimento de uma Postura
que obrigue os trabalhadores de carne usarem a serra
Ass Ferreira - Baptista Pereira - Freitas Travassos - Azambuja - Araújo - Gui
marães

15
- Recebem novo requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara reforme
o despacho e lhe pague a quantia que diz ter direito pelo tempo em que trabalhou
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como Engenheiro e M estre de Obras da Câmara
- Reconhecem a necessidade de que seja concluída a abertura da Rua do Botafogo
de Belas, que comunica a Praia do Riacho com a Rua do Menino Deus
Ass Ferreira - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Araújo

I

16
- Autorizam o Procurador a mandar retelhar alguns quartos da Praça do M erca
do
- Concedem licença para que um cidadão construa um barracão em terreno do
Caminho Novo
- Respondem ao Inspetor interino da Saúde Pública, terem julgado impossível
substituir nos talhos de carne, o machado pelo serrote
Ass • Ferreira - Azambuja - Guimarães - Araújo - Freitas Travassos - Baptista
Pereira

NOVEMBRO
09
- Recebem Portaria da Presidência encarregando a Câmara da conservação e
limpeza da Praça da Independência
- Ordenam ao Procurador que receba, na Contadoria Provincial, a quantia exce
dente usada na obra do paredão ao lado oeste da Alfândega
- Ordenam ao Procurador que providencie os objetos necessários à Cadeia da
Justiça
- Recebem ofício da Câmara de São Leopoldo com cópia da ata de apuração de
votos para vereadores e Juizes de Paz da Freguesia de Santa Cristina, que agora
pertence a este Município
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando que seja marcada a largura
que deve ter o caminho que pretendem fechar
- Recebem requerimento de um mestre construtor solicitando que lhe seja de
marcado um terreno, no Caminho Novo, para que construa seu estaleiro
- Concedem terrenos, por aluguel, no Caminho Novo
- Mandam pagar o conserto da Estrada do Mato Grosso, além da Lomba do
Sabão
Ass Ferreira - Azambuja - Guimarães - Araújo - Palmeiro

19
- Recebem Portaria da Presidência exigindo o envio da planta, orçamento e de
mais informações sobre a construção da Praça da Independência
Ass Ferreira - Azambuja - Araújo - Coelho Junior - Baptista Pereira
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24
- Recebem da Presidência três exemplares do folheto intitulado Regeneração
das Raças Cavalares, para serem distribuídos entre os fazendeiros
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se de outro, que está fechan
do a Estrada do Passo da Areia e terrenos devolutos
- Recebem requerimento dos guardas municipais solicitando aumento de venci
mentos à Assembléia Legislativa Provincial
- Recebem ofício do Escrivão da Irmandade do Santíssimo Sacramento pedindo
que a Câmara se responsabilize pela conservação e regularidade do relógio da
igreja
- Recebem informações do Procurador sobre o requerimento de um cidadão que
pede terreno no Caminho Novo
- Recebem, do Procurador, os autos de desapropriação dos terrenos entre o
M ercado e o Beco da Opera
- Mandam pagar a última prestação do conserto realizado na Estrada do Meio,
que segue para Viamão
- Recebem, do Oficial Maior da Secretaria da Presidência, exemplar dos atos,
regulamentos e instruções expedidas pela Presidência em 1857, e o índice das
leis promulgadas pela Assembléia Provincial desde 1835 a 1856
Ass Ferreira - Araújo - Azambuja - Guimarães

DEZEMBRO
0 1
- Não houve sessão
10
- Não houve sessão

17
- Não houve sessão
2 1
- Recebem Portaria da Presidência sobre a representação do Arrematante do 2o
lote do aterrado da Várzea de Gravataí, referente ao esgoto das águas de um
valo naquele local
- Recebem Portaria solicitando que a Câmara explique por que não providenciou
os objetos solicitados pelo Chefe de Polícia para a Cadeia de Justiça
- Fazem vistoria na estrada que estava sendo fechada no Passo da Areia e não
encontram irregularidades
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- Indeferem requerimentos de vários carroceiros que dizem não estarem sujeitos
ao imposto correspondente
- Aprovam uma planta para melhoramentos do Beco do 8o Batalhão
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando terreno no Caminho Novo
para estabelecer um estaleiro
- Recebem comunicado do Procurador dizendo não ter efetuado a permuta do
terreno de logradouro público entre as ruas Direita e do Arroio, pelo do Caminho
Novo, desde a Rua da Aurora até os terrenos já pertencentes à Câmara
- Recebem do Juiz de Direito da 2a Vara, uma relação das multas dos jurados que
faltaram à última sessão do Júri
- Convocam o suplente para prestar juramento como Juiz de Paz do Io Distrito
desta cidade
Ass Baptista Pereira - Coelho Junior - Araújo

81

1859
JANEIRO
10
- Recebem aprovação da Presidência para mudanças no Beco do 8o Batalhão
- Recebem, do Comissário Vacinador, um mapa das pessoas vacinadas no tri
mestre de outubro/dezembro do ano de 1858
- Recebem requerimentos de cidadãos solicitando restituição de parte do imposto
pago por seus carros e carroças
- Recebem juram ento do Juiz de Paz eleito par ao Io Distrito da Aldeia
Ass Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Palmeiro - Coelho Junior - Prestes

11
- Recebem ofício do Tenente Coronel Encarregado da Estatística solicitando o
envio de cópia da apuração dos votos recebidos pelos membros eleitos da As
sembléia Legislativa e dos seus suplentes nas legislaturas, a partir de 1846
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia informando que um morador
do Io Distrito da Aldeia fechou a estrada que segue da Cachoeira para Sapucaia
- Nomeiam Comissão para regularizar o serviço das carroças empregadas na
limpeza da cidade
Ass Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Coelho Junior - Palmeiro

12
- Rejeitam proposta de um cidadão para desaterrar a Rua da Praia, desde a
Praça da Misericórdia até a frente de uma casa, fazendo de graça o serviço,
desde que pudesse usar a terra escavada
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando do despacho da Câmara
sobre a Estrada do Passo da Areia, fechada por outro cidadão
Ass Baptista Pereira - Palmeiro - Fernandes - Coelho Junior - Araújo - Guima
rães

13
- Dispensam do serviço o Juiz de Paz do I o Distrito desta cidade, convocando,
para prestar juramento, o seu imediato em votos
- Recebem ofícios do Juiz de Direito da 2a Vara comunicando ter isentado alguns
cidadãos de multas aplicadas
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a recuperação de duas estra82

das que passam pelo seu terreno
Ass Baptista Pereira - Araujo - Fernandes - Guimarães - Coelho Junior - Palmeiro

14
- Nomeiam Comissão para examinar a prestação de contas do Procurador
Ass Baptista Pereira - Araújo - Fernandes - Guimarães - Coelho Junior - Palmeiro

15
- Recebem ofício do Tenente Coronel Encarregado da Estatística solicitando o
envio de dados sobre qual tipo de colheita foi efetuada na presente estiagem
- Ordenam ao Administrador das Obras que providencie os consertos na Rua do
Arvoredo, em frente à do Espírito Santo, na ladeira do Liceu e no terreno junto da
Ponte de Pedra, na margem do Riacho
- Ordenam ao Procurador que mande fazer quadros e arranje todas as plantas
das ruas e praças que existirem no arquivo para serem colocados na Secretaria
da Câmara
- Recebem informações sobre requerimentos de cidadãos solicitando a constru
ção de uma cancela e porteira na estrada que passa pelos seus terrenos, seguin
do da Freguesia da Aldeia para a Vila de São Leopoldo
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se do valor cobrado, pelo
Arrematante do passo fronteiro a esta cidade, do imposto referente à passagem
de seus animais
Ass Baptista Pereira - Palmeiro - Fernandes - Araújo - Coelho Junior.

25
- Recebem Portaria da Presidência enviando um pedido do Chefe de Polícia para
que sejam fornecidas, mensalmente, à Cadeia da Justiça, cinquenta vassouras
- Recebem Portaria questionando o motivo pelo qual o Secretário não pode pres
tar as informações pedidas pelo Encarregado da Estatística
- Recebem, da Presidência, cópia de um artigo da Lei do Orçamento Municipal
para o exercício de 1859 a 1860 e pedem que o Contador informe sobre o que
deve ser pago ao antigo Engenheiro da Câmara
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia de Viamão com unicando que o
Arrematante dos Impostos de Aferição deixou de marcar as balanças, pesos e
medidas das casas de negócios
- Recebem ofício do Chefe de Polícia exigindo que sejam mandadas, ao Carce
reiro, bolas para matar cães
- Solicitam que os proprietários dos terrenos de beira - rio na Rua da Alfândega,
entre as ruas Clara e do Arroio, mandem fazer os paredões, o quanto antes
Ass Pacheco de Assis - Prestes - Fernandes - Coelho Junior
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FEVEREIRO
08
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja recomendado aos presi
dentes das Juntas de Qualificação, que remetam as listas dos cidadãos qualifica
dos votantes
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe seja vendido um
terreno devoluto na Várzea de Gravataí
- M andam pagar os vencimentos a que tem direito, a um cidadão que trabalhou
como Engenheiro na Câmara
- M andam pagar indenização a um cidadão pelos prejuízos sofridos com a
arrematação dos impostos municipais no ano de 1855
- Recebem novo requerimento de um cidadão queixando-se de ser prejudicado
com as cercas e valos feitos na Estrada do Passo da Areia
- Recebem requerimento do Arrematante do Passo da Picada, pedindo para res
cindir o seu contrato de arrematação, por não lhe ser conveniente cobrar o im
posto da Lei 395 de 26/11/1857
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando uma porção de terreno para
levantar um telheiro que servirá de depósito dos gêneros que conduz do Rio
Gravataí para esta cidade
- Concedem terreno para que um cidadão construa um telheiro na margem do
Rio Gravataí para depositar gêneros
- Informam ao Procurador terem multado o Fiscal da Freguesia da Aldeia, por
falta do cumprimento de seus deveres
- M andam oficiar ao Fiscal da Freguesia da Aldeia para que intime um cidadão a
destruir as cercas e valos feitos por ele na estrada que da Cachoeira segue para
Sapucaia
Ass Baptista Pereira - Prestes - Azambuja - Araújo - Pacheco de Assis Fernandes

19
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a nomeação do Juiz Comissá
rio Inspetor interino de medição das terras públicas deste Município
- Recebem Portaria sobre o prazo concedido para medição das terras adquiridas
por posses sujeitas à legitimação ou por sesmarias ou outras concessões
- Recebem Portaria recomendando a criação de comissões para inspecionarem,
mensalmente, a situação dos estabelecimentos, escolas e aulas de instrução, nes
te Município
- Recebem do Oficial Maior da Secretaria de Presidência um exemplar da Cole
ção de Leis e Resoluções da Província, relativas à sessão da Assembléia Provin
cial de 1858
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- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando que lhe seja vendido um
terreno nas imediações da Freguesia da Aldeia dos Anjos
- Aprovam a prestação de contas dos meses de outubro a dezembro do ano de
1858, apresentadas pelo Procurador
- Concedem terreno a um cidadão para levantar telheiro de madeira que servirá
para depósito de gêneros, próximo à margem do Rio Gravataí
- Nomeiam Vereador para inspecionar conserto da Rua União
- Mandam construir um paredão de pedra na praia do Riacho fronteiro à Rua da
Figueira
- Recebem requerimento de um Militar queixando-se do preço cobrado pela car
roça de aterro
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aluguel, um terreno na
Ilha da Pintada, para construir rancho que servirá para abrigar os carneiros que
possui para o abastecimento da cidade
- Solicitam, novamente, a aprovação da Presidência aos treze(13) artigos de Pos
turas que foram enviados
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando isenção da multa que lhe foi
imposta por ter fechado a estrada que da Cachoeira segue para Sapucaia
Ass Baptista Pereira - Prestes - Azambuja - Coelho Junior - Fernandes - Pacheco
de Assis - Araújo

MARÇO
02
- Recebem Portaria da Presidência enviando a planta dos terrenos em frente ao
Arsenal de Guerra e a Igreja de Nossa Senhora das Dores, obrigando a Ordem
3a de Nossa Senhora das Dores a construir o cais pelo alinhamento além da Rua
da Alfândega
- Solicitam da Presidência, novamente, o título de permutação dos terrenos próxi
mos ao Arsenal de Guerra pelos do Caminho Novo
- Enviam à Presidência cópia do título onde foi concedido a Várzea de Gravataí
para logradouro públ ico
- Recebem dois ofícios do Fiscal da Freguesia da Aldeia tratando da estrada
fechada por um cidadão e do alinhamento dado a um terreno, que também será
fechado
- Mandam fornecer à Cadeia de Justiça, materiais necessários para os consertos
de alguns xadrezes
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para fechar um pe
daço de campo na Várzea da Cachoeira, em frente à estrada que segue desta
cidade para a Freguesia da Aldeia
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- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento da despesa que será gasta na
compustura da Estrada do Passo da Cavalhada
Ass Baptista Pereira - Prestes - Pacheco de Assis - Palmeiro - Azambuja

18
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja tombada e demarcada a
Várzea de Gravataí
- Recebem Portaria autorizando a Câmara a tomar posse dos terrenos no Cami
nho Novo, desde a Rua da Aurora até os que já possui, pela permuta feita com os
terrenos entre as ruas Direita e do Arroio
- Recebem da Presidência o título dos terrenos do Caminho Novo
- Recebem Portaria aprovando, provisoriamente, alguns artigos de Posturas
- Convocam Vereador suplente para assumir o cargo na Câmara
- Recebem ofício de um Vereador comunicando e justificando o seu afastamento
- Concedem demissão a um Fiscal que foi nomeado Escrivão da Coletona da
Lagoa Vermelha e Vacaria
- Ordenam aos fiscais das freguesias a remessa da nominata dos contribuintes
sujeitos ao pagamento de diversos impostos assim como esclarecimentos que
sirvam de base para a arrematação dos que estão especificados na lei em vigor
- Recebem da Presidência, novo requerimento de um cidadão sobre a Estrada do
Passo da Areia
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a mudança da estrada que
segue da Freguesia de Belém para Viamão
- Determinam que as carroças empregadas na limpeza da cidade só devem exe
cutar o trabalho nas praças, praias e outros lugares que a Câmara determinar,
ficando os moradores responsáveis pela manutenção das ruas e frentes das suas
casas
- Solicitam da Presidência autorização para que as passagens do Passo da Pica
da, fronteiro a esta cidade, sejam cobradas pela tabela antiga
- Realizam o sorteio para amortização de sete Apólices das quais a Câmara foi
autorizada emitir
- Autorizam o Procurador a fazer despesa com o Te Deum do dia 25 do corrente
Aniversário do juram ento da Constituição Política do Império
Ass Baptista Pereira - Prestes - Pacheco de Assis - Araújo - Azambuja Palmeiro - Coelho Junior

ABRIL
11
- Recebem Portaria da Presidência sobre a incompatibilidade do exercício do
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cargo de Vereador com o de Juiz Municipal de Órfãos
- Recebem Portaria ordenando a rescisão do contrato de arrematação do passo
fronteiro a esta cidade e determinando providências para que não sejam inter
rompidas suas passagens
- Recebem Portaria ordenando a remessa de uma relação dos passos existentes
neste Município para que sejam designados na Carta Corográfica da Província
- Recebem Portaria exigindo a remessa de uma relação dos doutores e bacharéis
formados em Direito pelas faculdades de São Paulo e Pernambuco que existem
neste Município.
- Recebem convite para receberem, no desembarque, o Conselheiro Joaquim
Antão da Silva Leão, novo Presidente nomeado para esta Província
- Recebem Portaria comunicando que a Presidência contratou a Tipografia Cor
reio do Sul para a publicação dos atos e expediente da Secretaria da Presidência
e suas repartições públicas
Ass Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Palmeiro - Fernandes - Coelho
Junior - Prestes - Pacheco de Assis - Azambuja

12
- Recebem Portaria da Presidência solicitando parecer da Câmara sobre a criação
de aulas na Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando o pagamento da última pres
tação pelo trabalho de abertura e aterro da Rua da Bela Vista
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para fazer um
telheiro no Caminho Novo
- Nomeiam comissões para inspecionarem as aulas e escolas de instrução loca
lizadas dentro da cidade e dos distritos vizinhos
- Ordenam ao Engenheiro que levante a planta da Freguesia da Aldeia
- Realizam votação para o cargo de Fiscal e nomeiam o mais votado
Ass Baptista Pereira - Araújo - Fernando - Guimarães - Palmeiro - Azambuja Coelho Junior - Prestes

13
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe devolvam a planta
que enviou com a proposta de construção para um novo mercado
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando um terreno, por aluguel, no
Caminho Novo, para estabelecer sua oficina de ferreiro
- Recebem ofício de um Tenente Coronel solicitando que seja garantida a cobrança
do imposto dos carroceiros que tiram aterro das ruas da Igreja, Arvoredo e Bela.
-'Comunicam ao Administrador das obras que sua presença será obrigatória, por
lei, junto às obras, durante o tempo de trabalho dos operários
- Permitem que um cidadão mude parte da estrada que de Belém segue para
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Viamão desde que se comprometa compor o passo do Arroio Varejão
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a Estrada do Passo do Sabão
Ass Baptista Pereira - Coelho Junior - Fernandes - Prestes - Pacheco de Assis
- Palmeiro - Azambuja - Guimarães

14
- Convocam o imediato, em votos, para assumir ao cargo de 2o Juiz de Paz do
Distrito Norte de Viamão
- Discutem parecer do Advogado sobre representação feita por cidadãos refe
rente ao pagamento e valor do imposto por carroças empregadas na condução de
cargas.
- Indeferem requerimento de dois cidadãos solicitando pagamento mínimo por
carroça de aterro que retirarem nas ruas da cidade
- Recebem requerimento do Arrematante do Passo das Canoas no Distrito da
Aldeia, solicitando que seja exonerado do seu encargo
- Elegem comissões para cuidarem dos assuntos da polícia, economia municipal,
legislação e matéria contenciosa, da Fazenda, das obras e melhoramentos mate
riais, da estatística, dos limites, da divisão territorial e redação
Ass Baptista Pereira - Fernando - Palmeiro - Azambuja - Araújo - Prestes Coelho Junior - Pacheco de Assis

15
- Não houve sessão

16
- Não houve sessão

18
- Recebem Portaria da Presidência determinando que seja cumprido o disposto
no aviso que declara incompatíveis os exercícios dos cargos de Presidente da
Câmara com o de Juiz Municipal
- Recebem carta oficial do Conselheiro Presidente da Província reconhecendo a
dedicação da Câmara durante sua administração
- Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando, por aforamento, os ter
renos reservados para logradouro público, localizados entre as ruas do Rosário e
Senhor dos Passos
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para fechar uma
estrada que passa por dentro de suas roças
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento de uma certa
quantia que diz ter direito
- Mandam pagar a última prestação do contrato pelo aterro do barreiro e constru
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ção de cercas na Rua da Bela Vista
- Convocam um cidadão para servir, gratuitamente, de Fiscal na Freguesia de
Santa Cristina
Ass Pacheco de Assis - Coelho Junior - Prestes - Azambuja - Palm eiro Fernandes - Araújo

19
- Permitem que um cidadão feche uma estrada que passa pelo seu terreno e
segue para a Freguesia da Aldeia
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
de banhado no Distrito da Aldeia e autorização para fechar um beco junto a este
banhado
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para exercer sua
profissão de cirurgião e farmácia no Distrito da Aldeia
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando prazo de um ano para trans
ferir sua fábrica de velas do centro da cidade.
- Recebem requerimento solicitando, por aluguel, um terreno junto ao Passo das
Canoas
- Remetem à Comissão de Fazenda, a prestação de contas do Procurador
- Autorizam o Vereador Presidente da Câmara a afastar-se das Comissões de
Fazenda e de inspeção das aulas nos distritos de Viamão e Belém
- Proíbem um cidadão de matar porcos na Ponta do Arsenal, mas permitem que
mantenha o seu açougue na Rua da Praia, entre as ruas do Arroio e Clara
- Indeferem pedido de alguns cidadãos para matarem porcos dentro dos limites
da cidade
- Proíbem um cidadão de matar carneiros na Rua da Margem
Ass Pacheco de Assis - Fernandes - Palmeiro - Guimarães - Prestes

23
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter o Comandante Patrício Correa
da Câmara, assumido a administração da Província
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara Crime desta comarca comunican
do ter sido promovido Desembargador da Relação do Rio de Janeiro e agrade
cendo a consideração que recebeu da Câmara, durante o tempo em que serviu
nesta cidade
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia desta Província comunicando ter
assumido interinamente, este cargo
Ass Pacheco de Assis - Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Prestes

29
- Aprovam a prestação de contas apresentadas pela Comissão de Fazenda
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- M andam arquivar os autos de desapropriação dos terrenos além do Passo do
Sabão, na estrada que segue desta cidade para a Freguesia de Viamão.
- Recebem informações de que o Inspetor do 4o quarteirão do Distrito das Pedras
Brancas mandou abrir um cercado que passa por um caminho público.
- Recebem informações sobre os requerimentos de alguns cidadãos que solici
tam à Presidência, por aforamento, os terrenos de beira-rio no Cammho Novo,
entre as ruas do Rosário e Senhor dos Passos
- Recebem convite do Escrivão da Irmandade do Santíssimo Sacramento para
assistirem à festa e procissão de Nossa Senhora da Madre de Deus
Ass Pacheco de Assis - Palmeiro - Fernandes - Coelho Junior - Araújo

M AIO
04
- Recebem Portaria da Presidência solicitando que, após a posse do novo Presi
dente da Província, Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, seja mandado
entoar o Hino Te Deum, na Catedral
- Recebem juramento do novo Presidente da Província
Ass • Coelho Junior - Pacheco de Assis - Palmeiro - Araújo - Prestes - Guima
rães

12
- Recebem Portaria circular do novo Presidente da Província, solicitando a cola
boração da Câmara na sua administração
- Recebem informação do Fiscal sobre uma queixa contra o Inspetor do 4o quar
teirão do Distrito das Pedras Brancas
- Recebem juramento do 4a Juiz de Paz do I o Distrito desta cidade
- Concedem a exoneração ao Arrematante do Passo das Canoas, no Rio Gravataí
- Solicitam aos senadores desta Província que promovam a permuta dos terrenos
da Câmara em que está o Arsenal da M arinha pelo da Fazenda Nacional, onde
se encontra o M atadouro Público.
- Recebem informações sobre os requerimentos dos pretendentes aos terrenos
de logradouro público, no Caminho Novo, entre as ruas do Rosário e Senhor dos
Passos
Ass Pacheco de Assis - Guimarães - Coelho Junior

3 1
- Recebem Portaria da Presidência enviando a planta apresentada por um cida
dão para a construção de um novo mercado
- Recebem, através de Portaria, cópia do aviso do Ministro da Justiça, com escla90

recimentos sobre o acúmulo dos cargos de Vereador Presidente e de Juiz M uni
cipal
- Recebem Portaria solicitando que seja enviado uma relação de preços dos
materiais e mão- de-obra neste Município
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando o envio de uma des
crição dos limites que separam este M unicípio dos restantes
- Nomeiam cidadãos para servirem nas comissões de inspeção das aulas , nos
distritos de Belém e Viamão
- Enviam à Presidência a despesa feita com o Hino Te Deum entoado por oca
sião da posse do novo Presidente da Província
- Recebem pedido de informações da Presidência sobre vários requerimentos
solicitando, por aforamento, terrenos no Caminho Novo, entre as ruas do Rosário
e da Aurora
- Mandam pagar o aterro mandado fazer em uma rua da Freguesia da Aldeia
- Ordenam a demolição dos ranchos feitos por pretos na Praça do Mercado
- Mandam remover para a Rua da Alfândega, esquina do Beco da Ópera, o
barracão da Câmara que ameaçava cair
- Ordenam ao Procurador que mande aproveitar a terra que está sendo retirada
da Praça da M isericórdia para o aterro na Praça do Mercado
Ass Pacheco de Assis - Coelho Junior - Fernandes - Guimarães

JUNHO
10
- Recebem Portaria da Presidência comunicando não existir, na Secretaria do
Governo, a planta dos matadouros
- Recebem requerimento de um cidadão sobre a construção de um matadouro
público
- Admitem cidadão a lançar nos impostos municipais
- Recebem ofício de um cidadão aceitando integrar a Comissão de Inspeção das
aulas do Distrito da Freguesia de Viamão
- Recebem juramento do Fiscal nomeado para a Freguesia de Santa Cristina do Pinhal
- Solicitam à Presidência autorização para continuarem a administrar os impostos
municipais, por não receberem lances vantajosos
- Permitem que um cidadão feche uma estrada que passa junto à sua casa na
Freguesia da Aldeia
- Nomeiam Vereador para uma substituição na Comissão de Inspeção das aulas
Ass Baptista Pereira - Guimarães - Fernandes - Araújo - Pacheco de Assis.

18
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara coloque nova-
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mente em leilão as rendas municipais
- Recebem ofício do Engenheiro comunicando o fim do contrato que assinou com
a Câmara
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Chefe de
Polícia desta Província
- Autorizam o Procurador a fazer despesas para a festividade de Corpus Christi,
na Catedral
Ass Baptista Pereira - Fernandes - Guimarães - Pacheco de Assis - Araújo

30
- Recebem autorização da Presidência para que a Câmara administre suas ren
das no exercício de 1859 a 1860
- Recebem Portaria da Presidência solicitado que sejam tomadas providências
referentes à eleição para a 9a legislatura da Assembléia Provincial
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja mandado dar alinha
mento em seu campo para que possa cercá-lo
- Recebem requerimento do Engenheiro da Câmara solicitando um abono, no seu
ordenado, para que possa continuar servindo ao Município
Ass . Baptista Pereira - Fernandes - Araújo - Coelho Junior

JULHO
11
- Recebem do Inspetor Geral da Instrução Pública trinta exemplares do seu res
pectivo regulamento, para serem distribuídos pelas comissões nomeadas
- Permitem que um cidadão feche um terreno de sua propriedade, além do Passo
da Cachoeira, desde que mantenha outra estrada em bom estado
- Recebem consulta do Procurador sobre a cobrança de um imposto referente a
gêneros
- Solicitam permissão da Presidência para mandar fazer o conserto de algumas
calhas na Praça da Matriz, fazendo uso da pedra já depositada no local
Ass Baptista Pereira - Fernandes - Pacheco de Assis - Coelho Junior - Freitas
Travassos

12
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo um mapa demonstrativo
das rendas municipais no exercício findo
- Recebem, do Fiscal da Freguesia de Viamão, os comprovantes das despesas
realizadas com os consertos das estradas e uma rua daquela Freguesia
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando que a dispensem de fazer um
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muro num terreno da Rua da Alfândega, na atual estação
- Concedem, por aluguel, terrenos na margem do Rio Gravataí, junto ao Passo
das Canoas, para construção de um armazém onde serão depositados os gêneros
antes de virem da Freguesia da Aldeia para esta cidade
- Nomeiam um Sacerdote como membro da Comissão de Inspeção das aulas na
Freguesia de Viamão
Ass Baptista Pereira - Fernandes - Guimarães - Araújo - Coelho Junior

13
- Enviam a prestação de contas do Procurador para exame da Comissão respec
tiva
- Enviam à Comissão de Contas, para examinar, sete Apólices que foram resga
tadas
- Consultam a Comissão do Contencioso sobre a cobrança de imposto dos produ
tos armazenados
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se de outro que fechou uma
estrada pública no Distrito das Pedras Brancas
- Recebem um mapa das pessoas vacinadas no primeiro semestre
Ass Baptista Pereira - Araújo - Fernandes - Pacheco de Assis - Coelho Junior

14
- Recebem autorização da Presidência para mandarem consertar as calhas da
Praça da Matriz utilizando as pedras já existentes no local
- Recebem informações do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia de estar, um
cidadão, ocupando um terreno, na margem do Rio Gravataí, sem que tenha assi
nado o respectivo termo
- Concedem, por aluguel, terrenos na margem do Rio Gravataí, junto ao Passo
das Canoas
Ass Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Pacheco de Assis - Fernandes

15
- Recebem novo ofício de um cidadão queixando-se de outro, por ter feito, pelo
seu terreno, uma estrada que acertou com a Câmara
- Consultam a Presidência sobre a necessidade de que sejam nomeadas comis
sões de inspeções das aulas uma vez que existe, na Capital, um Inspetor da
Instrução Pública
- Nomeiam cidadão para servir, gratuitamente, como Fiscal da Freguesia das
Pedras Brancas
- Enviam ao Encarregado da Estatística as informações solicitadas
Ass Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Araújo - Guimarães - Fernandes
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1 6
- Não houve sessão
1 8
- Não houve sessão

19
- Não houve sessão

20
- Recebem Portaria da Presidência marcando nova data para a eleição dos De
putados da 9a Legislatura da Assembléia Provincial
- Recebem resposta de um Senador sobre a permuta do terreno em que está o
Arsenal da Marinha pelo da Fazenda Nacional, onde está o Matadouro Público
- Recebem juram ento de um padre naturalizado
- Decidem que o Engenheiro da Câmara continue prestando serviços durante o
corrente exercício, com os vencimentos previstos em lei
- Ordenam ao Procurador que cobre o imposto de todo o feijão e milho, mesmo os
que foram depositados para exportação,antes de vigorar a lei que trata deste assunto
Ass Baptista Pereira - Coelho Junior - Guimarães - Araújo

AGOSTO
02
- Recebem Portaria da Presidência comunicando o aviso do M inistério da Justiça
que declara incompatível o exercício simultâneo dos cargos de Vereador com os
de Juiz de Paz e substituto de Juiz Municipal
- Recebem circular da Presidência solicitando informações diversas sobre os
terrenos devolutos existentes neste Município
- Recebem da Presidência um modelo do mapa estatístico geográfico natural e
civil das freguesias deste Município, para que seja devolvido anualmente
- Recebem do Secretário do Governo, uma coleção de leis e decisões do Gover
no no ano de 1856
- Recebem representação de comerciantes queixando-se da cobrança do impos
to sobre o feijão e milho depositados antes de vigorar a respectiva lei
- Recebem um ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia sobre o neces
sário rebaixamento da calçada em frente ao primeiro prédio e portão da enfer
maria militar
- Anunciam a arrematação para construção dos matadouros públicos
- Ordenam ao Engenheiro que tire o nivelamento da Rua da Alfândega, para que
sirva de base para as futuras edificações
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- Mandam providenciar para que uma criança de cor preta, exposta no Distrito
da Santa Cristina, seja trazida para a cidade e entregue à Santa Casa
- Mandam anunciar a arrematação do Passo das Canoas no Rio Gravataí e dos
outros passos que estiverem sem arrematantes
- Discutem sobre a permissão para que os negros promovam batuques, à noite,
pelas ruas da cidade
- Ordenam a um cidadão que interrompa para vistoria, a obra do tapume que está
fazendo além da Ponte da Cachoeira, na estrada que segue do Passo do Bemabé
para esta cidade
Ass Pacheco de Assis - Fernandes - Guimarães - Araújo - Azambuja

09
- Não houve sessão
10
- Não houve sessão
18
- Recebem Portaria da Presidência afirmando que as funções de inspeção das
aulas de instruções primária e secundária dos distritos desta capital serão exercidas
pelo Inspetor Geral
- Recebem Portaria ordenando que a Câmara cuide da conservação da Praça da
Harmonia
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento, um terreno
devoluto desde o canto do Beco da Ópera até a Doca do Mercado
- Nomeiam Comissão para escolher o terreno em que deve ser construído um
matadouro público
- Recebem consulta do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia sobre o acúmulo do
cargo de Professor Público, com cargo de Juiz de Paz
- Comunicam à Presidência o recebimento de requerimento dos comerciantes
sobre o imposto por saco de feijão e milho que for exportado
- Recebem ofício da Corrussão de inspeção das aulas da Freguesia de Viamão
denunciando o não compareci mento de um membro
Ass Pacheco de Assis - Palmeiro - Freitas Travassos - Guimarães - Fernandes

SETEMBRO
02
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a tabela para a cobrança de pedá
gio no Passo da Picada, fronteiro a esta cidade
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- Recebem ofício do Diretor Geral da Fazenda Provincial sobre as ações da
Praça do Mercado, dadas como garantia pelo empréstimo para a construção do
mesmo, e de que a Câmara foi relevada de seus débitos
- Recebem ofício do Escrivão da Mesa da Santa Casa, aceitando a quantia libe
rada para o rebaixamento da calçada em frente à enfermaria militar
- Concedem demissão ao Administrador das Obras M unicipais por ter sido no
meado Contínuo da Secretaria da Presidência
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando indenização de um terreno
que lhe foi tirado para a continuação da Rua da Varzinha
- Aprovam a prestação de contas do Procurador referente aos meses de abril a junho
- Adiam as arrematações dos passos da Picada, fronteiro a esta cidade, das
Canoas, no Rio Gravataí e do Entrepelado, no Rio dos Sinos
- Permitem que um cidadão feche uma estiada na costa do Arroio Itapoã, desde
que abra outra e a conserve em bom estado
- Solicitam da Presidência a criação do Passo de Santa Cristina, junto à povoação
de mesmo nome e autorização para arrematar o imposto de pedágio
Ass Coelho Junior - Prates - Guimarães - Pacheco de Assis - Fernandes Travassos - Palmeiro - Firmiano

13
- Recebem Portaria da Presidência acompanhada de uma representação do ViceCônsul da França, queixando-se da cobrança de imposto por um cavalo de
estrebaria
- Recebem requerimento de um dono de bilhar queixando-se da cobrança de
imposto mais alto que no ano anterior, já que não vende bebidas alcóolicas
- Mandam pagar a quantia despendida para consertos da estrada do Passo do
Fiuza e de mais duas ruas na Freguesia de Viamão
- Suspendem a arrematação e contrato para a construção do matadouro para que
exponham, à Assembléia Provincial, as dificuldades que têm encontrado
- Ordenam ao Encarregado das Obras que providencie o conserto do Beco do
Fanha
- Pedem autorização da Presidência para pagar o ordenado ao Guarda encarre
gado da conservação da Praça da Harmonia e fazer as despesas necessárias
para suprir de água o chafariz
Ass Pacheco de Assis - Palmeiro - Fernandes - Coelho Junior - Freitas Travassos

23
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter aprovado, provisoriamente,
a criação do Passo de Santa Cristina, junto à povoação de mesmo nome
- Marcam data para arrematação das passagens dos passos de Santa Cristina,
das Canoas, do Entrepelado e da Picada
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- Recebem, do Secretário do Governo, um exemplar do Auxiliador da Indústria
Nacional do ano de 1858
- Recebem, do Procurador, duzentos e sessenta(260) ações da Praça do M erca
do, entregues pela Contadoria da Fazenda Provincial, por ter sido a Câmara rele
vada de seus débitos com a mesma Fazenda
- Enviam ao Procurador informações de multas por infração das posturas para
que providencie a cobrança
- Enviam a prestação de contas do Procurador para exame da Com issão res
pectiva
- Recebem justificativa de Vereador por não poder apresentar o mapa estatístico
geográfico natural e civil das duas freguesias a seu cargo, onde também não
existem terrenos devolutos
- Permitem a dois cidadãos que coloquem na divisa de uma fazenda, em Santa
Cristina, uma cancela sem fecho e porteira de varas
- Solicitam aprovação da Presidência para um aditamento no artigo das Posturas,
proíbe que sejam proibidos em todo o Município, animais nocivos e ferozes
- Recebem os autos de desapropriação do terreno e casas da Rua da Ponte, para
abertura da rua que deve passar pela frente do edifício Soiré Porto Alegrense
Ass Coelho Junior - Freitas Travassos - Palmeiro - Araújo

OUTUBRO
10
- Recebem aviso do M inistro do Império comunicando a nomeação dos vicepresidentes da Província
- Recebem Portaria sobre o aforamento dos terrenos devolutos existentes nas
vilas e povoações da Província
- Ordenam ao Fiscal que intime alguns cidadãos a recuarem os cercados de seus
potreiros, para melhorar o trânsito na estrada, além da ponte do Passo do Vigário
- Recebem Portaria da Presidência solicitando providências sobre o cemitério da
Freguesia de Viamão que se encontra em mau estado
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assurrudo o exercício de Inspe
tor da Alfândega desta cidade
Ass Freitas Travassos - Pacheco de Assis - Palmeiro

11
- Recebem autorização da Presidência para despender, mensalmente, uma verba
com o pagamento do encarregado da conservação e limpeza da Praça da Har
monia, com as escadas da rampa e da mecânica da bomba para abastecer de
água o chafariz
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- Recebem requerimento de um cidadão solicitando aterro para um terreno em
frente à Rua da União para que possa construir um estaleiro
- Aprovam a prestação de contas apresentadas pelo Procurador
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Leopoldo solicitando restituição
de quantia paga pelo dono de um engenho de farinha que pertence àquele Muni
cípio
Ass . Pacheco de Assis - Araújo - Freitas Travassos - Guimarães - Palmeiro

12
- Enviam à Presidência as informações relativas à queixa do Vice-Cônsul de
França sobre uma cobrança indevida
- Enviam à Comissão respectiva, a prestação de contas do Procurador, para
exame
- Recebem informações sobre o requerimento de um cidadão que pede, por
aforamento um terreno na Rua da Alfândega, desde o Beco da Ópera
- Recebem ofício do Subdelegado de Polícia da Freguesia de Viamão requisitan
do um exemplar das Posturas Municipais
- Solicitam opinião do Delegado da Higiene Pública sobre uma Postura contra o
abuso cometido pelos fabricantes de farinha de mandioca em sua torrefação
- Solicitam ao Chefe de Polícia que providencie, quando for preciso, a liberação de
oito presos para trocar a bomba e abastecer o chafariz da Praça da Harmonia
Ass Pacheco de Assis - Guimarães - Araújo - Freitas Travassos - Palmeiro

13
- Concedem licença para que um cidadão coloque diversas porteiras nas entra
das e saídas da estrada que do Passo do Bemabé vem para esta cidade, passan
do pela Ponte da Cachoeira
Ass Pacheco de Assis - Freitas Travassos - Palmeiro - Araújo - Guimarães

14
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Leopoldo sobre a abertura de
caminhos e estradas públicas para facilitar o trânsito entre aquela vila e a Fre
guesia da Aldeia dos Anjos e esta cidade
- Recebem informações dos inspetores dos distritos de Viamão e Belém dizendo
não existirem terrenos devolutos nestes distritos

15
- Não houve sessão

17
- Recebem aprovação da Presidência para o artigo de Posturas que estende a
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todo o Município a proibição de animais daninhos e ferozes
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Chefe de
Polícia desta Província
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre o emprego dos presos para trocar a
bomba do abastecimento de água do chafariz da Praça da Harmonia
- Recebem a resposta do Delegado da Higiene Pública na consulta feita sobre a
Postura que coibe o abuso da alguns fabricantes na torrefação da farinha de
mandioca
- Solicitam aprovação provisória da Presidência para três artigos de Posturas
sobre rodeios nas estâncias do Município, abusos na torrefação da farinha de
mandioca e depósitos de pólvora dentro da cidade
Ass Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Guimarães

24
- Recebem do chefe de Polícia uma relação nominal dos oito presos que devem
trabalhar na bomba para abastecer de água o chafariz da Praça da Harmonia.
- Recebem ofício do Delegado da Repartição Especial das Terras Públicas soli
citando informações sobre os terrenos devolutos deste Município.
- Enviam ao Advogado, uma consulta feita pelo Juiz de Paz indicado para assu
mir o Io Distrito desta cidade, querendo saber se deverá exercê-la mesmo resi
dindo no 2° Distrito
- Mandam fazer o conserto necessário na estrada além da Ponte da Azenha
- Mandam fazer os funis de folha para arvoredo das praças da cidade
- Ordenam o Fiscal a intimar os proprietários dos terrenos da Rua da Alfândega
para aterrá-los
- Marcam nova data para arrematação dos passos que estavam em praça
Ass Baptista Pereira - Palmeiro - Araújo - Pacheco de Assis

NOVEMBRO
04
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter dado ordem para entregar
ao encarregado da Praça da Harmonia a escolta para acompanhar os quatro
presos que devem trabalhar na bomba para abastecer o chafariz
- Recebem do Inspetor de Saúde Pública, proposta para que seja feito o arrola
mento das meretrizes, a fim de manter vigilância e fazer os çxames sanitários
necessários
- Recebem ofício do Procurador perguntando se deve cobrar o imposto estabele
cido sobre todas as corridas de cavalos ou se apenas das que tiverem licença
- Discutem a consulta de um Juiz de Paz do Io Distrito que, morando no 2° Distn-
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to, deseja saber se deve exercer esse cargo ou não
- Dispensam um membro da Comissão de inspeção das aulas de instrução da
Freguesia de Viamão
- Concedem a licença, solicitada por comerciantes, para colocarem um toldo na
parte superior das portas, em frente à sua casa de negócios
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento,um terreno
no Caminho Novo, entre as ruas do Senhor dos Passos e da Brigadeira
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando, por aforamento, o terreno da
Rua da Alfândega entre o Beco da Opera e a Doca do Mercado
- Recebem, do Oficial Maior da Secretaria da Presidência, um exemplar da cole
ção dos atos, regulamentos e outras disposições expedidas pela Presidência
- Aprovam a multa imposta a um Fiscal por não cumprir seus deveres
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aluguel, um terreno na
Rua da Alfândega
- Marcam nova data para arrematação dos passos da Picada, Canoas, Entrepelado
e Santa Cristina
Ass Baptista Pereira - Travassos - Fernandes - Assis - Araújo

19
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a ordem dada ao Comando das
Armas sobre a escolta dos presos que devem trabalhar na bomba abastecedora
do chafariz da Praça da Harmonia
- Recebem Portaria solicitando informações sobre o imposto cobrado das carre
tas que transitam deste Município para outros
- Concedem demissão a um Fiscal e nomeiam outro
- Concedem, por aluguel, um terreno na Rua da Alfândega, entre o Beco da
Opera e a Doca do Mercado
- Autorizam o conserto necessário na ponte da Rua do M enino Deus e o aterro
na mesma rua, nas imediações da ponte
- Autorizam o conserto no telheiro que serve de matadouro
- Autorizam o Procurador a fazer as despesas com o Te Deum do dia 02 de
dezembro, aniversário de S M O Imperador
Ass Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Fernandes - Freitas Travassos Palmei ro

DEZEMBRO
0 1
- Recebem Portaria da Presidência solicitando as informações sobre os limites
referentes à Freguesia das Pedras Brancas
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- Mandam calçar a Rua de São Jerônimo, na esquina com a Nova do Poço.
- Mandam fazer uma calha em frente à Igreja da Conceição.
- Mandam os fiscais marcarem prazo de trinta(30) dias para que os terrenos,
ainda abertos, sejam murados e os passeios lajeados.
- Solicitam autorização da Presidência para fazer as despesas necessárias no
trabalho de demarcação da Várzea de Gravataí.
- Concedem demissão a dois Guardas Municipais e nomeiam um outro.
Ass.: B aptista Pereira - Fernandes - Araújo - Pacheco de Assis - Freitas
Travassos.

13
- Aprovam a prestação de contas referente aos meses de julho a setembro apre
sentadas pelo Procurador
- Concedem terrenos, por aluguel, a dois cidadãos, na Rua da Alfândega, entre o
Beco da Ópera e a Doca do Mercado, onde pretendem construir um depósito
para lajes e outros gêneros.
- Concedem licença à Companhia Jacuí para fazerem uma ponte na praia do
Caminho de Belas, em frente à Rua do Menino Deus, para embarque e desem 
barque das pessoas que forem assistir às festividades do dia 25.
- Nomeiam um Guarda Municipal.
- Nomeiam um Fiscal para o cargo de Administrador das Obras.
- Mandam consertar a calha da estrada que segue desta cidade para a Freguesia
de Belém.
- Ordenam que um cidadão seja intimado a desfazer as cercas, cancelas e valos
que fez irregularmente nas suas terras, atingindo as estradas que seguem desta
cidade para a Freguesia da Aldeia e São Leopoldo.
Ass.: Pacheco de Assis - Fernandes - Guimarães - Freitas Travassos - Araújo Coelho Junior.
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1860
JANEIRO
09
- Não houve sessão.
10
- Recebem Portaria da Presidência exigindo que seja providenciado para que o
Arrematante do Passo da Picada, fronteiro a esta cidade, não cobre imposto pelo
transporte dos cavalos de montaria das praças do Corpo Policial.
- Recebem Portaria comunicando que deve ser permanente a escolta que acom
panha o preso destinado ao serviço da caixa d ’água e asseio da Praça da Har
monia.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando a derrubada dos tapumes
feitos em um caminho na Ilha da Pintada.
- Concedem licença a um cidadão para montar uma máquina a vápor em um
terreno entre as ruas da União e do Senhor dos Passos, para aperfeiçoar a ervamate.
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara comunicando duas multas aplica
das por falta às sessões do Júri.
- Indeferem requerimento de um dono de engenho de farinha de mandioca, soli
citando isenção do imposto a que está sujeito.
- Recebem ofício de Vereador comunicando ter assumido o cargo de Delegado
de Polícia.
- Convocam o Juiz de Paz imediato em votos, para prestar juram ento na Fregue
sia de Belém.
Ass.: Pacheco de Assis - Guimarães - Fernandes - Palmeiro - Freitas Travassos.
1 1
- Enviam ao Procurador, diversas multas aplicadas por infrações de Posturas
para que sejam cobradas.
- Permitem que um cidadão construa um telheiro no Caminho Novo.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando licença para manter sua
casa de negócios aberta nos domingos e dias santos.
- Recebem requerimento de cidadãos que se queixam do imposto cobrado por
seus carros e carroças.
Ass.: Pacheco de Assis - Guimarães - Palmeiro - Araújo - Fernandes.
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12
- Recebem Portaria da Presidência lembrando ser incompatível o serviço da
Guarda Nacional com o exercício de Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas.
- Autorizam o Procurador a providenciar barris e vidros de lampiões para a Ca
deia desta capital.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando a compra ou aforamento de
um terreno de campo junto à Freguesia da Aldeia.
- Recebem três requerimentos de cidadãos solicitando, por aforamento, terrenos
no Caminho Novo.
- Concedem licença para um cidadão construir depósito de gêneros, na margem
direita do rio Gravataí.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Fernandes - Palmeiro - Guimarães.

13
- Aprovam a indicação feita pelo Juiz de Paz do Io Distrito da Freguesia da
Aldeia, para a vaga de Escrivão do citado Juízo.
- Enviam para exame da Comissão respectiva a prestação de contas do Procura
dor.
- Recebem ofício do fiscal de Viamão comunicando ter intimado uma cidadã a
recuar as cercas do seu terreno, além da ponte do Passo do Vigário.
Ass.: Pacheco de Assis - Coelho Junior - Freitas Travassos - Fernandes - Araújo
- Palmeiro.

14
- Não houve sessão.

16
- Permitem a um cidadão conservar duas cancelas, sem feixes, na estrada que
vai de São Leopoldo para o M undo Novo, no lugar denominado de Butiá, após
receberem parecer do Vereador Inspetor do Distrito de Santa Cristina do Pinhal.
- Solicitam da Presidência a expedição de ordens para que não sejam despacha
das, pela Alfândega e Mesa de Rendas Provinciais, embarcações com feijão e
milho sem que o imposto devido seja pago.
- Informam ao Presidente da Província sobre os requerimentos dos cidadãos que
pedem restituição do imposto sobre seus carros.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Guimarães - Freitas Travassos.

17
- Recebem do Engenheiro, uma relação das plantas existentes no arquivo a seu
cargo e o mapa do nivelamento da Rua da Alfândega.
- Autorizam o conserto no Beco do João Coelho.
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- Recebem os juramentos dos Juizes de Paz das freguesias da Aldeia, e das
Pedras Brancas e de um cidadão naturalizado.
Ass.: Pacheco de Assis - Fernandes - Araujo - Guimarães - Palmeiro.

FEVEREIRO
06
- Recebem Portaria da Presidência solicitando que seja providenciada a qualifi
cação dos votantes na Paróquia de Nossa Senhora das Dores e o envio dos livros
e atas ao Juiz de Paz.
- Recebem Portaria comunicando a nomeação de um Padre para a Freguesia de
Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas e solicitando providências
para qualificação dos votantes desta Freguesia.
- Recebem Portaria ordenando que seja remetido, ao Juiz de Paz, Presidente da
Junta de Qualificação da Freguesia das Pedras Brancas, a cópia da lista de qua
lificação do ano de 1859.
- Solicitam à Presidência que providencie o conserto da Ponte dos Ferreiros.
- Autorizam o conserto na Rua de Belas.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia comunicando o estado dos
andaimes da Igreja desta Freguesia, que ameaçam cair.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Fernandes - Azambuja - Guimarães - Freitas
Travassos.

MARÇO
02
- Recebem Portaria da Presidência indagando se foram providenciadas as medi
das para qualificação dos votantes da Freguesia de Nossa Senhora do Livramen
to das Pedras Brancas.
- Autorizam o Procurador a receber, na Diretoria da Fazenda Provincial, uma
grade de ferro para ser colocada no cano de esgoto do Beco do Fanha, além de
oito torneiras novas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas solicitando os
livros e outros objetos para a qualificação dos votantes dessa Freguesia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito desta cidade solicitando exonera
ção do cargo por ser Cirurgião do Io Batalhão da Guarda Nacional.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia sobre o estado das duas
pontes do passos dos Ferreiros e do Meio, que oferecem perigo ao trânsito dos
veículos.
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- Ordenam ao Fiscal, que seja orçado o conserto da estrada que segue da Fre
guesia de Viamão para o Passo do Vigário.
- Autorizam o Procurador a negociar com o Arrematante da iluminação pública a
colocação de vidros de cores nos lampiões das praças de beira rio.
Ass.: Pacheco de Assis - Azambuja - Araújo - Guimarães - Palmeiro

15
- Recebem Portaria da Presidência solicitando o orçamento para os consertos
nas pontes dos passos dos Ferreiros e do Meio.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando indenização por um terreno,
prejudicado com o alinhamento dado à Rua da Igreja da Conceição até o canto
da Rua da Aurora.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe seja vendido um
pedaço de terreno onde edificou, sem consentimento da Câmara, uma casa junto
ao curral da passagem.
- Autorizam o Encarregado das Obras a mandar fazer o conserto na estrada em
frente à Rua D. Afonso.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando a recusa de vários proprietários, desta
cidade, de fechar com muros e lajearem as frentes de seus terrenos.
- Autorizam os consertos de duas ruas, da ponte do M orro Negro e do porto de
embarque da Freguesia de Santa Cristina.
- Autorizam o conserto da caixa da bomba do chafariz da Praça da Harmonia.
- Aprovam a prestação das contas de outubro a dezembro apresentadas pelo
Procurador.
Ass.: Freitas Travassos - Palmeiro - Azambuja - Guimarães - Araújo.

ABRIL
09
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre os documen
tos da Câmara referentes a posse das marinhas desta capital.
- Aprovam os consertos e mudanças na estrada de Gravataí.
- Autorizam o Engenheiro a fazer os orçamentos para fazer as calçadas da Rua
da Praia desde a de Bragança até a do Ouvidor e desta até a Rua Clara.
Ass.: Pacheco de Assis - Azambuja - Palmeiro - Freitas Travassos - Guimarães
- Araújo.
10- Ordenam ao Procurador que informe sobre a cobrança indevida do imposto
de carros de comércio do que se queixa o Subdelegado de Polícia do Distrito do
Sul de Viamão.
- Autorizam o Procurador a providenciar bs objetos requisitados para a Cadeia
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de Justiça.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
na Rua da Alfândega.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Guimarães - Araújo - Freitas Travassos Azambuja.

11
- Indeferem o requerimento de um cidadão que se queixou da multa aplicada pelo
Fiscal da Freguesia de Santa Cristina do Pinhal.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que mandem aterrar a frente
dos alicerces que está fazendo no Caminho Novo, na continuação da Rua da
Aurora.
- Ordenam ao Fiscal da Freguesia de Viamão que mande consertar a estrada que
segue para a Vila de Santo Antônio.
- Autorizam o Engenheiro a fazer o orçamento para a construção de duas ram
pas nas desembocaduras da Rua do Arroio e Beco do Fanha.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Araújo - Guimarães - Freitas Travassos.

13
- Realizam o sorteio de sete Apólices emitidas pela Câmara.
- Recebem informações sobre o requerimento de um cidadão pedindo que lhe
seja vendido um terreno próximo ao curral da passagem.
- Enviam à comissão respectiva a prestação de contas para exame.
- Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Guimarães - Araújo - Freitas Travassos.

14
- Recebem informações do Procurador sobre a queixa do Subdelegado de Polícia
do Distrito Sul de Viamão pela cobrança indevida de imposto dos carros que vem
à cidade vender diversos gêneros.
- Recebem requerimento de um cidadão alegando ter preferência no aluguel de
um terreno na Rua da Alfândega.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Prestes - Guimarães - Azambuja.

16
- Consultam à Presidência sobre o aluguel de um terreno de beira rio no Caminho
Novo, entre as ruas da União e Aurora.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando aterro em frente aos alicer
ces que está fazendo para edificar.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer dois canos de folha de ferro para
cobrir os braços da manivela da bomba do chafariz na Praça da Harmonia.
- Solicitam ao Chefe de Polícia que providencie a passagem dos veículos, somen
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te em um sentido, nos becos do João Coelho e do Fanha, por serem muito estreitos.
Ass.: Pacheco de Assis - Fernandes - Azambuja - Palmeiro - Araújo.

26
- Ordenam ao Engenheiro que dê alinhamento a um terreno na Rua da Alfândega,
partindo da esquina do Beco da Ópera e do lado norte da Rua da Alfândega até o rio.
Ass.: Pacheco de Assis - Fernandes - Guimarães - Palmeiro.

MAIO
01
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a compra de uma máquina,
vinda dos Estados Unidos, para reduzir o trigo à farinha.
- Recebem Portaria solicitando o envio das cópias das atas da instalação da Vila
de Porto Alegre e de sua elevação à cidade.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando esclarecimentos sobre as licen
ças concedidas para os jogos de víspora ou loteria.
- Resolvem inform ar à Presidência da Província sobre a representação do
Subdelegado de Polícia do Distrito Sul de Viamão que se queixa do imposto co
brado dos carros que vem à cidade vender diversos gêneros.
- Resolvem indeferir o requerimento de um cidadão no qual pede preferência
para o aforamento de um terreno da Rua da Alfândega.
Ass.: Pacheco de Assis - Guimarães - Palmeiro - Araújo.

10
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja feito, por empreitada, os
consertos das duas pontes dos passos dos Ferreiros e do Meio, na Freguesia da
Aldeia.
- Recebem da Presidência a planta de uma máquina de descascar mandioca, em
uso na colônia de D. Francisca, Província de Santa Catarina, solicitando sua
divulgação.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando que sejam providenciadas as elei
ções para Juizes e Vereadores nas paróquias do Município, no mês de setembro.
- Recebem Portaria determinando que os terrenos reservados para passagem
pública, não podem ser cedidos à particulares.
- Convocam o imediato, em votos, para substituir um Vereador que assumiu o
Cargo de Delegado de Polícia.
- Concedem a um cidadão, por aforamento, um pedaço de terreno na Rua da
Alfândega.
Ass.: Pacheco de Assis - Guimarães - Fernandes - Palmeiro.
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30
- Recebem Portaria da Presidência sobre a cobrança do imposto dos proprietári
os de carros e carretas.
- Recebem do Oficial M aior da Secretaria do Governo, a coleção das leis pro
mulgadas pela Assembléia Geral Legislativa no ano de 1859.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
próximo à Freguesia da Aldeia.
- Recebem dois requerimentos de cidadãos solicitando, por aforamento, terrenos
no Caminho Novo entre às ruas do Rosário e da Aurora.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
com fundos ao canal e localizado em frente a sua chácara no Caminho Novo.
- Recebem ofícios do Encarregado da Estatística solicitando informações sobre
as plantações e colheitas dos anos de 1858 a 1859, da última safra e os minerais
que existam na Província.
- Exigem que um cidadão arrende um terreno de propriedade municipal, onde
construiu uma pequena casa sem o consentimento da Câmara.
- Convocam Vereador suplente para assumir uma vaga na Câmara.
- Autorizam o Procurador a administrar as rendas municipais no ano financeiro
de 1860/1861.
- Ordenam ao Engenheiro que tire cópias das plantas dos terrenos no Caminho
Novo, desde a Rua do Rosário até a da Aurora e da Praça da Alfândega até a
Doca do Mercado.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas para a Festividade de Corpus Christi
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Araújo - Guimarães - Fernandes.

JUNHO
09
- Recebem juram ento de Vereador suplente.
- Recebem Portaria da Presidência determinando o número de eleitores que de
vem ter as paróquias de Nossa Senhora Madre de Deus, Nossa Senhora das
Dores e Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas.
- Convocam o imediato, em votos, para assumir como Vereador, pela impossibili
dade do suplente.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando uma nominata dos
escolhidos do povo para a representação geral e provincial.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para fechar um cam
po junto ao Passo do Feijó.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito desta cidade justificando não poder
informar ao Encarregado da Estatística sobre plantações e colheitas.
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- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santo Antônio da Patrulha
solicitando providências sobre os sacos de milho e feijão apreendidos pelo
Arrematante dos Impostos daquela Câmara.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a abertura de uma estrada para
o trânsito das carretas que vêm de São Leopoldo para a Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aluguel, um terreno na
Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando aterro para um terreno no
Caminho Novo, para fazer um estaleiro de construção naval.
- Enviam à Comissão de elaboração do relatório a ser dirigido à Assembléia
Provincial uma proposta de modificação no imposto sobre os engenhos de fari
nha de mandioca.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando licença para fechar a Estra
da Geral da Aldeia, deixando livre, ao trânsito público, a que vai em direção ao
Itacolomi e Aldeia.
- Adiam a arrematação dos consertos nas duas pontes dos passos dos Ferreiros
e do Meio, próximos à Freguesia da Aldeia.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Araújo - Fernandes - Campos.
25
- Recebem Portaria da Presidência ordenando o envio das cópias das atas dos
trabalhos das juntas de qualificação das paróquias de várias freguesias do muni
cípio.
- Recebem Portaria exigindo informações sobre a dívida ativa e passiva da Câ
mara.
- Aprovam a prestação de contas de janeiro à março apresentadas pelo Procura
dor.
- Recebem ofício de um Vereador comunicando a necessidade de se ausentar.
- Dispensam dois cidadãos convidados a tomarem posse como vereadores su
plentes.
- Informam à Presidência o requerimento de um cidadão que pede, por aforamento,
um terreno no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que o rio da Ilha passe a
pertencer à Freguesia de Santa Cristina e não ao Município de Santo Antônio da
Patrulha.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe vendam um pedaço
de terreno na Rua da Alfândega.
- Concedem a um cidadão, licença para fechar um pedaço de campo.
- Mandam pagar pelo aterro do Beco da Marcela.
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- Enviam ao Procurador o requerimento de um cidadão no qual solicita um terre
no para fazer um estaleiro no Caminho Novo.
- Solicitam aos senadores e deputados desta Província que consignem na Lei do
Orçamento a quantia para desobstruir o rio Vacacaí.
- Realizam a arrematação do Passo do Gravataí, por três anos, e os consertos
das duas pontes dos passos dos Ferreiros e do Meio, próximos à Freguesia da
Aldeia.
- Transcrevem e aprovam requerimento de um Vereador condenando todas as
escavações feitas nas ruas da Igreja, Flores e Clara.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Campos - Fernandes.

JULHO
09
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação das passagens do
Passo do Gravataí.
- Recebem do Chefe de Polícia, uma relação das multas aplicadas por diversas
infrações ao Código de Posturas Municipais.
- Recebem ofício do Secretário sobre as cópias das atas dos trabalhos das juntas
de qualificação de várias freguesias, que devem ser remetidas à Presidência.
- Permitem a um Mestre Construtor que estabeleça seu estaleiro em um terreno
no Caminho Novo, esquina do lado leste da Rua União.
- Recebem consulta do Procurador sobre a arrematação dos impostos dos ven
dedores ambulantes de jóias, dos armazéns ou trapiches onde são depositadas as
bebidas para venda e dos cães de raça que estão sujeitos a um imposto determi
nado.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Araújo - Campos.
- Enviam a prestação de contas para exame da Comissão encarregada.
- Recebem, do Engenheiro, as cópias das plantas dos terrenos entre as ruas do
Rosário e Aurora, no Caminho Novo e da Praça da Alfândega até a Doca do
M ercado.
- Enviam ao Contador algumas Apólices resgatadas ou amortizadas na forma da lei.
- Autorizam o Procurador a negociar a compra do terreno que servirá para con
cluir a abertura da Rua do Botafogo.
Ass.: Pacheco de Assis - Coelho Junior - Palmeiro - Araújo - Campos.
1 1
- Mandam pagar ao Engenheiro da Câmara uma complementação salarial .
- Autorizam um cidadão a fazer um cercado em tom o da sua casa na Ilha da
Pintada.
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Enviam ao Procurador um ofício do Encarregado da Estatística, solicitando uma
relação de todas as fábricas, engenhos e outros estabelecimentos de que a Câ
mara recebe impostos.
- Solicitam ao Chefe de Polícia que ordene a colocação de quatro lampiões na
Praça da Independência, na esquina da Rua do Imperador, no canto do Beco da
Olaria em frente à Várzea e no Beco do Espírito Santo, no Riacho.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Coelho Junior - Fernandes.

12
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para a Rua da
Margem do Riachinho para que possa cercar seu terreno.
- Concedem prazo de quatro meses para que um cidadão inicie o aterro do seu
pátio na Rua da Alfândega.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que sejam contratados os
Matadouros Públicos, de acordo com o artigo da lei.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando da forma de pagar o arrenda
mento de um terreno, próximo ao curral da passagem, onde edificou uma peque
na casa.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Coelho Junior - Campos.

13
- Ordenam ao Procurador que informe à Presidência sobre o cumprimento das
disposições de um artigo da Lei Provincial pelos arrematantes das rendas muni
cipais.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando dispensa para calçamento
em frente ao seu terreno, na Rua São Jerônimo.
- Recebem do Procurador, uma relação de diversos terrenos que estão tombados
e sujeitos ao pagamento de foro.
- Pedem aos deputados desta Província que solicitem ao Governo Imperial, a
doação do terreno de logradouro público desde a Rua do Rosário até a da Auro
ra, no Caminho Novo.
Ass.: Pacheco de Assis - Palmeiro - Araújo - Coelho Junior.

14
- Não houve sessão.
1 6
- Não houve sessão.

17
- Não houve sessão.

18
- Não houve sessão.

19
- Recebem Portaria da Presidência informando sobre o imposto que os joalhei
ros, os armazéns de depósito de bebidas e os cães de certas raças devem pagar.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando sobre a colocação dos quatro
lampiões nos locais solicitados.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Leopoldo tratando da
construção de uma ponte no Passo do Arroio Sapucaia.
- Aprovam a prestação das contas de abril a junho apresentadas pelo Procura
dor.
- Recebem do Encarregado da Vacina, os mapas demonstrativos das pessoas
vacinadas durante os meses de julho/1859 à junho/1860.
- Nomeiam um Fiscal para a Freguesia de Santa Cristina.
- Autorizam o Procurador a negociar a desapropriação necessária com os propri
etários dos terrenos da Rua da Olaria e Beco do Firme.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para estabelecer sua
ferraria em um terreno no Caminho Novo, além da Rua da União.
- Resolvem ir à Tesouraria da Fazenda para realizar balanço no cofre da Câma
ra.
Ass.: Pacheco de Assis - Coelho Junior - Fernandes - Palmeiro - Araújo.

31
- Não houve sessão.

AGOSTO
03
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja contratada a iluminação
da Cadeia de Justiça, que deverá ser feita a gás hidrogênio líquido.
- Recebem Portaria solicitando cópia do contrato de arrematação dos consertos
das duas pontes, dos Ferreiros e do Meio, no Distrito da Aldeia dos Anjos, para
aprovação.
- Recebem Portaria reclamando da sujeira de algumas ruas e da falta de fiscali
zação nos talhos públicos, onde animais doentes tem sido levados ao Mercado.
- Recebem Portaria sobre a representação da Câmara de Santo Antônio da Pa
trulha, onde solicita que o Passo do Entrepelado, no Rio dos Sinos, seja perten
cente àquele Município.
- Concedem prazo de três meses a um cidadão, para cercar, com muro, seu
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terreno na Rua do Rosário.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que aterrem um terreno no
Caminho Novo, para que possa construir uma casa destinada à instalação de
uma máquina de serrar, a vapor.
- Solicitam às câmaras de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e Jaguarão
que observem as disposições da Lei Provincial que trata das exportações de
feijão e milho exportado deste Município para aqueles.
- Discutem sobre a construção dos Matadouros Públicos requerida por um cidadão.
- Mandam fazer orçamento para o conserto da estrada do Passo da Cavalhada,
na Lomba do Afonso.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Campos - Fernandes - Coelho
Junior.

2 1
- Recebem Portaria da Presidência perguntando porque alguns proprietários não
recuaram seus cercados para que a estrada além da ponte do Passo do Vigário
fique com a largura ideal para o trânsito.
- Recebem Portaria enviando a relação dos suplentes do Juiz Municipal e Órfãos
que devem prestar juramento.
- Mandam restituir ao Arrematante das Rendas Municipais nos anos de 1857 à
1859, o que recebeu a menos neste período.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para cercar um
campo na Várzea de Gravataí, junto à Ponte da Cachoeira, para servir de potreiro
aos animais dos tropeiros e carreteiros que vem de Vacaria, Serra e outros pon
tos.
- Informam ao Procurador sobre o requerimento de diversos proprietários de
fábricas de fogos de artifício, solicitando isenção de impostos.
- Comissionam Vereadores para darem parecer no requerimento de um cidadão
que trata da cobrança do aluguel de uma casa edificada, sem consentimento da
Câmara, junto ao curral da passagem.
- Mandam anunciar a arrematação do Passo do Entrepelado, no Rio dos Sinos.
- Resolvem responder a um ofício do Subdelegado do Distrito de Viamão sobre a
estrada além da ponte do Passo do Vigário.
Ass.: Pacheco de Assis - Coelho Junior - Campos - Palmeiro - Fernandes.

24
- Recebem juram ento dos cidadãos nomeados pela Presidência para servirem de
suplentes ao Juiz Municipal e Órfãos deste termo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando para cercar um terreno no
Caminho Novo, entre as ruas da União e Aurora.
- Recebem representação dos proprietários do Caminho Novo, na quadra entre
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as ruas da União e Aurora, solicitando que seja desobstruído um cano de madei
ra, nos fundos de suas propriedades.
- Solicitam à Presidência, por aforamento perpétuo, um terreno desde a Rua do
Rosário até a Rua da Aurora no Caminho Novo.
- Enviam ao Advogado, uma relação de terrenos tombados e sujeitos ao paga
mento de foro.
Ass.: Pacheco de Assis - Fernandes - Coelho Junior - Palmeiro.

SETEMBRO
04
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando que a Câmara passe a pagar o
salário do encarregado de tocar o sino na hora de recolher.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando sobre as multas aplicadas por
infrações às Posturas Municipais.
- Recebem ofício de três Deputados tratando sobre os terrenos de marinha no
Caminho Novo.
- Concedem a um cidadão um terreno na estrada velha do Passo do Sabão,
compensando o que lhe foi tirado para um caminho ao lado da Ponte da Azenha.
- Agradecem a dois cidadãos por terem feito o conserto dos atoleiros que haviam
na Estrada do Mato Grosso, além dos seus estabelecimentos.
- Adiam a arrematação da iluminação da Cadeia da Justiça.
Ass.: Baptista Pereira - Fernandes - Pacheco de Assis - Palmeiro - Coelho Junior.
2 1
- Recebem Portaria da Presidência sobre a gratificação mensal devida ao encar
regado de fazer o toque de recolher no sino da Catedral.
- Agradecem o patriotismo dos sacerdotes e do Maestro que colaboraram no Te
Deum entoado no Dia do aniversário da Independência.
- Mandam pagar ao Fiscal da Freguesia de Santa Cristina o valor excedente do
orçamento feito para os consertos da ponte do M orro Negro e escavação dos
barrancos do porto desta Freguesia.
- Ordenam ao Engenheiro que dê o alinhamento a um terreno na estrada além do
Passo do Sabão e mande aterrar um atoleiro na estrada nova do Passo do Sabão.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que continue fechado um
caminho particular que segue para a Freguesia de Viamão, na Estrada do Meio
- Enviam ao Procurador o requerimento de um cidadão solicitando um terreno no
Caminho Novo, entre as ruas da União e Aurora.
- Solicitam à Presidência que aprove, interinamente, a arrematação do Passo do
Arroio do Conde.
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- Realizam a arrematação do Passo do Entrepelado, no Rio dos Sinos.
- Adiam um Projeto de Postura para a extinção dos formigueiros.
Ass.: Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Fernandes - Araújo - Palmeiro.

28
- Recebem Portaria da Presidência com cópia de um Decreto que divide esta
Província em dois distritos eleitorais.
- Enviam a prestação de contas do Procurador para exame da Comissão encar
regada.
- Aprovam o relatório a ser enviado à Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Araújo - Palmeiro - Fernandes.

OUTUBRO
15
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrem atação do Passo do
Entrepelado e autorizando a Câmara a contratar com o Arrematante da Ilum ina
ção desta capital o fornecimento de gás hidrogênio líquido para iluminação da
Cadeia da Justiça.
- Recebem Portaria da Presidência com instruções sobre a fixação das sedes
dos colégios eleitorais.
- Aceitam a proposta feita pelos moradores, para continuarem a abertura da Rua
do Botafogo de Belas e autorizam o Procurador a fazer os valos e plantar os
espinhos de maricá.
- Recebem representação de cidadãos solicitando que seja mandado aterrar um
atoleiro na Rua da Floresta.
Ass.: Baptista Pereira - Palmeiro - Coelho Junior - Araújo.

16
- Aprovam a prestação de contas feitas pelo Procurador referente aos meses
adicionais do exercício de 1859/1860.
- Aprovam as despesas feitas com duas calhas de pedra na Rua Bela e um aterro
na Rua da Alfândega, entre o Beco da Ópera e a Rua do Ouvidor.
- Ordenam ao Engenheiro que apresente o orçamento e plano para o esgoto e
encanamento das águas da Várzea desta cidade.
- Ordenam ao Encarregado das Obras que mande fazer os consertos no Beco do
Espírito Santo.
- Enviam à Comissão encarregada, a prestação de contas do Procurador para
exame.
- Solicitam parecer do Advogado sobre o requerimento de alguns cidadãos que
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pedem para não serem aforados os terrenos do Caminho Novo, desde a Rua do
Rosário até o lugar conhecido por “pedras”,enquanto não seja confirmado o di
reito que tem sobre eles.
Ass.: Baptista Pereira - Coelho Junior - Palmeiro - Pacheco de Assis.

17
- Aprovam as contas do trimestre de julho a setembro.
- Mandam fazer as calhas da Rua da Alfândega, até o Beco da Ópera.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se da multa que recebem por
cercar um terreno de sua propriedade.
- Solicitam ao Engenheiro os orçamentos para consertarem na Rua da Floresta e
0 Beco da Marcela.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Pacheco de Assis - Palmeiro - Fernandes.

18
- Discutem o requerimento de um cidadão que solicita licença para mudar um
caminho no Distrito da Freguesia da Aldeia.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que pede licença para fazer um potreiro
na Várzea de Gravataí, junto à Ponte da Cachoeira, para abrigo dos animais dos
tropeiros que vêm de Vacaria.
- Autorizam o novo contrato de arrendamento da casa em que funciona a Câma
ra, desde que o valor não seja alterado.
- Autorizam o Encarregado das Obras a fazer um conserto na ponte da Rua do
M enino Deus.
- Mandam fazer o orçamento para um conserto no Passo da Capivara, no Distri
to de Belém.
- Solicitam, novamente, à Presidência, a criação provisória do Passo do Arroio do
Conde.
- Ass.: Baptista Pereira - Palmeiro - Araújo - Fernandes - Pacheco de Assis.

19
- Ordenam ao Engenheiro que, percorrendo as estradas do Município, apresente
após os consertos que serão necessários e os orçamentos.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar a grade do chafariz da Rua da
Margem e duas torneiras da Rua do Arvoredo.
- Aconselham os donos de fábricas de fogos de artifício a requererem, na As
sembléia Legislativa Provincial, a isenção de impostos.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe vendam um pedaço
de terreno na frente da Rua da Alfândega.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja aterrada a frente da
sua propriedade no Caminho Novo, esquina da Rua da Aurora, para poder calçar
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o passeio.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja aterrado o terreno
onde lhe permitiram colocar seu estaleiro, no Caminho Novo.
-Recebem as informações do Secretário e Procurador sobre a representação da
Câmara Municipal da Vila de Santo Antônio que quer absorver o Passo do
Entrepelado, no Rio dos Sinos.
- Solicitam à Presidência que mande retirar desta cidade o Guarda da Câmara
Municipal da Vila de São Leopoldo, encarregado da arrecadação dos impostos
sobre sacos de feijão e milho exportados do seu Município.
- Mandam fazer o orçamento para um poço que forneça água potável aos habi
tantes da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Baptista Pereira - Palmeiro - Fernandes - Araújo.

20
- Não houve sessão.

22
- Recebem requerimento de um cidadão dizendo que o Fiscal da Freguesia de
Santa Cristina, por ter casa de negócio, não pode exercer o cargo.
- Consultam o Vereador Inspetor do Distrito sobre a representação do Fiscal da
Freguesia de Santa Cristina, queixando-se de um cidadão que pretende fechar
uma rua desta Freguesia.
- Discutem o parecer da Comissão acerca do requerimento de um cidadão que
pede alinhamento para o seu terreno na Estrada de Belém, próximo ao cemitério,
e pede ainda para ser aliviado de uma multa que recebeu por fazer uma cerca
sem a devida autorização.
- Suspendem a sessão por haver número insuficiente de Vereadores.

23
- Não houve sessão.

24
- Não houve sessão.

25
- Retomam os trabalhos da sessão anterior (dia 22).
- Recebem Portaria da Presidência solicitando a casa da Câmara para iniciar os
trabalhos da futura sessão da Assembléia Legislativa Provincial.
- Votam o parecer da Comissão sobre as intenções de um cidadão que construiu
uma pequena casa em terreno da Câmara, próximo ao curral da passagem.
Ass.: Pacheco de Assis - Araújo - Fernandes - Freitas Travassos - Palmeiro.
11 7

NOVEMBRO
07
- Recebem Portaria da Presidência tratando sobre os terrenos no Caminho Novo.
- R ecebem Portaria ordenando que seja feita a arrem atação do Passo do
Entrepelado no Rio dos Sinos.
- Recebem Portaria determinando que nas paróquias do Município, as umas de
verão ficar chaveadas durante o processo eleitoral e com uma abertura, na parte
superior, que permita a passagem de uma cédula de cada vez.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando providências para a constru
ção do cemitério da Freguesia de Viamão.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da cidade do Rio Grande referente à
fiscalização do imposto sobre os sacos de feijão e milho exportados.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Juiz de
Direito da 2a Vara.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando permissão para estabelecer
uma fábrica de sabão dentro dos limites da cidade.
- Comunicam a alguns cidadãos que deverão cumprir as condições impostas no
termo que assinaram sobre o aterro do Caminho Novo.
- Informam favoravelmente o requerimento do Porteiro da Câmara, pedindo au
mento de ordenado à Assembléia Provincial.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que lhe vendam um terreno
na Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia solicitando que não
seja permitido que um cidadão cerque um terreno junto à Estrada do Cemitério.
- Aprovam o nivelamento da Rua da Alfândega, apresentado pelo Engenheiro.
- Transcrevem, quadra por quadra, como deverão ficar os nivelamentos da Rua
da Alfândega.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Freitas Travassos - Palmeiro - Pacheco de
Assis.
1 6
- Recebem do Chefe de Polícia uma representação de diversos moradores do
Caminho Novo, queixando-se da existência de um matadouro de suínos.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Juiz
Municipal e de Órfãos do Termo desta Capital.
- Enviam à Assembléia Provincial a proposta de um cidadão para a construção
de um novo mercado na Rua da Alfândega, entre a Doca e o Beco da Ópera,
acompanhando planta e orçamento.
- Autorizam o Fiscal da Freguesia de Viamão a gastar com os valos, cercas e
aterros para que a estrada além do Passo do Vigário fique com a largura ideal
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para o trânsito público.
- Comunicam ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia que, por falta de re
cursos, a Câmara não pode continuar a ajudar no calçamento em frente ao edifí
cio da referida instituição
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando um atestado sobre a sua
conduta quando exerceu o cargo de Fiscal desta Câmara.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que mandem demarcar a
linha da Rua da M argem do Riachinho para que possa fazer seus cercados.
- Transcrevem requerimentos de dois vereadores acerca do ofício do Provedor
da Santa Casa sobre o alinhamento de um terreno na Estrada do Cemitério.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Prestes - Palm eiro - Pacheco de Assis Fernandes.

20
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter pedido ao Encarregado do
Arquivo Provincial que providencie quarenta(40) barricas vazias e dois(02) bar
ris para'serem utilizados na Praça da Harmonia,
- Recebem Portaria solicitando que seja procedida a qualificação dos votantes
das paróquias deste Município, com as devidas instruções dirigidas aos Juizes de
Paz, presidentes das assembléias paroquiais.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja suspensa a ordem
para dar esgoto por dentro de sua chácara, às águas que descem por um valo
antigo.
- Recebem requerimento de um cidadão sobre um terreno de sua propriedade na
Rua da Figueira.
- Autorizam o Procurador a fazer a despesa que for necessária para a festivida
de do aniversário de S. M. O Imperador.
- Discutem sobre o resultado da vistoria que a Câmara procedeu na Estrada do
Cemitério e adiam a decisão.
- Autorizam o Procurador a apresentar as condições em que deverão ser realiza
dos os consertos das pontes dos Ferreiros e do Meio, próximas à Freguesia da
Aldeia.
Ass.: Baptista Pereira - Pacheco de Assis - Palmeiro - Fernandes - Araújo.
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07
- Os vereadores eleitos são empossados.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Baptista Pereira - Azambuja Monteiro.
- Tratam da entrega das chaves do cofre da Câmara e procedem ao balanço do
cofre.
- Recebem juramento dos cidadãos eleitos como Juizes de Paz para os diversos
distritos deste Município.
- Comunicam à Presidência a posse da nova Câmara.
Ass.: Baptista Pereira - Coelho Junior - Fernandes - Palmeiro - Azambuja.

08
- Recebem juramento de um Vereador eleito.
- Determinam que o Procurador, os fiscais e guardas da Câmara devem continu
ar a exercer seus cargos.
- Recebem ofício do Secretário prestando contas sobre o serviço realizado du
rante o último quatriênio.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a permanência, nesta cidade, de um
agente da Câmara de São Leopoldo encarregado da arrecadação dos impostos
sobre o feijão e o milho exportados.
- Recebem Portaria ordenando o conserto da ponte da Rua do M enino Deus.
- Recebem Portaria da Presidência proibindo que as estradas, as ruas públicas e
as margens dos rios navegáveis, sejam alienadas, ocupadas ou danificadas em
prejuízos não só da Fazenda Nacional como dos lucros do comércio, navegação
e agricultura do país.
- Ordenam ao Secretário que envie à Presidência duas cópias das atas da insta
lação das assembléias paroquiais e das atas relativas à eleição primária.
- Acusam recebimento da relação de multas impostas por infrações do Código de
Posturas Municipais, enviada pelo Chefe de Polícia.
- Dispensam um Juiz de Paz do Io Distrito da Freguesia da Aldeia e convocam o
imediato em votos.
- Mandam fornecer ao Juiz de Paz da Freguesia da Nossa Senhora das Dores
uma tabuleta com as Armas Imperiais para colocar na porta de sua residência.
- Nomeiam Vereadores como membros das diversas comissões da Câmara.
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- Enviam a prestação de contas para exame da comissão respectiva.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando sua nomeação como Procu
rador da Câmara.
- Nomeiam os inspetores dos distritos da Aldeia, Santa Cristina, Belém, Viamão,
Pedras Brancas, I o, 2o e 3o Distritos da cidade.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Azambuja - Freitas Travassos Baptista Pereira.

09
- Recebem juram ento de Vereador eleito.
- Recebem novo requerimento de um cidadão que pretende se nomeado Procu
rador da Câmara.
- Recebem juram entos dos Juizes de Paz da Freguesia do Rosário e Distrito da
Freguesia de Santa Cristina.
- Discutem o requerimento de um cidadão solicitando indenização por um terreno
de sua propriedade na Rua da Figueira, esquina com a do Riacho.
- Ordenam ao Procurador que mande litografar duzentas (200) Apólices para
serem emitidas.
- Aprovam a nomeação do Encarregado pelo chafariz da Rua do Arvoredo.
- Concedem licença para que um cidadão conserve, aos domingos e dias santos,
uma grade na porta de sua casa de negócios na Rua da Ponte, esquina com a de
Santa Catarina.
- Recebem juram ento de Vereador eleito.
Ass.: Coelho Junior - Azambuja - Fernandes - Palmeiro - Freitas Travassos Araújo.

10
- Recebem Portaria da Presidência oferecendo coadjuvação à Câmara recém
empossada.
- Recebem juramento de Juiz de Paz eleito para o Distrito da Freguesia de Belém.
- Passam procuração a um cidadão para que continue servindo à Câmara como
Procurador.
- Ordenam aos fiscais que cumpram as disposições do artigo n° 50 do Código das
Posturas Municipais.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia, o requerimento de um
cidadão que pretende fechar uma estrada.
- Enviam à Comissão do Contencioso, um ofício do Juiz de Paz do Distrito da
Freguesia das Dores, indicando o nome do seu provável escrivão.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aluguel, um terreno no
Caminho Novo.
Ass.: Coelho Junior - Azambuja - Palmeiro - Couto - Freitas Travassos.
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11
- Não houve sessão.

12
- Recebem juramento do Juiz de Paz eleito para o 3o Distrito da Freguesia da
Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a permanência de sua fábri
ca de velas dentro da cidade.
- Comunicam ao Juiz de Paz da Freguesia das Dores que não é da competência
da Câmara a nomeação do Escrivão.
- Permitem a um cidadão que feche uma estrada no Distrito da Aldeia.
- Autorizam o Procurador a comprar três livros para registros de ofícios à Presi
dência, de editais e de decisões tomadas pela Câmara.
- Recebem ofícios do Encarregado da Estatística solicitando informações sobre a
criação de povoações, número de estabelecimentos de diversões ou indústrias que
pagam direitos municipais e número de carros e carretas existentes no Município.
- Mandam fazer os consertos na estrada entre uma casa e a Rua da Aurora, no
Caminho Novo.
- Aprovam a prestação das contas dos meses de outubro a dezembro.
- Autorizam um cidadão a fechar uma estrada no Distrito da Aldeia.
- Autorizam o Procurador a assinar, na Tesouraria da Fazenda a coleção de leis
de 1859 em diante e a comprar a de 1822 a 1837.
Ass.: Coelho Junior - Azambuja - Araújo - Couto - Freitas Travassos.

14
- Não houve sessão.

15
- Solicitam à Presidência que sejam entregues ao Procurador as torneiras, barris
para água e escadas pertencentes ao chafariz da Praça da Harmonia que estão
recolhidos no depósito da Cadeia.
- Mandam anunciar, por editais, a arrematação dos passos da Picada, fronteiro a
esta cidade, dos Negros, no Rio Gravataí e o de Santa Cristina, no Rio dos Sinos.
- M andam fazer os consertos na Rua da Guarda Principal.
Ass.: Coelho Junior - Araújo - Couto - Freitas Travassos - Azambuja.

16
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter passado a jurisdição da 2a Vara
de Direito ao primeiro substituto, reassumindo as funções de Juiz Municipal deste
Termo.
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- Mandam pagar pelos serviços de valos e cercas feitos na estrada além da ponte
do Passo do Vigário.
- Recebem de um cidadão o livro de qualificação dos cidadãos votantes da Freguesià dé Nossa Senhora das Dores desta cidade, por não poder presidir a Junta
em razão de sua saúde.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento em um terreno
na Praça da Harmonia com fundos ao rio.
- Mandam imprimir duzentos (200) exemplares do Regimento de 8 de outubro de
1858.
- Mandam consertar o paredão do chafariz da Rua da Margem.
- Solicitam à Presidência que mande continuar o aterro da Rua da Alfândega, na
confluência das ruas Clara e do Arroio, onde existe águas paradas, prejudiciais à
saúde pública.
- Solicitam aprovação da Presidência para aumentarem as despesas com o novo
aluguel da casa da Câmara.
- Transcrevem o requerimento de dois Vereadores sobre o alinhamento da estra
da próxima ao Cemitério da Azenha, em resposta ao ofício enviado pela Santa
Casa de Misericórdia.
Ass.: Coelho Junior - Azambuja - Araújo - Couto - Freitas Travassos.

23
- Recebem Portaria da Presidência com o ato pela qual criou, provisoriamente, o
Passo do Arroio do Conde, no Distrito da Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Oficial M aior da Secretaria da Presidência, comunicando
ter o Presidente da Província convocado a Assembléia Legislativa Provincial
para o dia 4 de março.
- Recebem do Secretário da mesa paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição de Viamão, o livro da eleição de eleitores da mesma Freguesia.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito da Freguesia da Aldeia o mapa da
plantação e colheita no ano de 1859.
- Conceâem licença a um cidadão para construir trapiche, com guindaste, no
terreno que aluga na Rua da Alfândega, para facilitar o embarque e desembar
que de gêneros.
- Indeferem requerimentos de cidadãos solicitando licença para abrirem açou
gues, nas ruas da Cadeia Velha e São Jerônimo.
- Fazem vistoria no terreno de um cidadão na Praça da Harmonia, com fundos ao rio.
- Ordenam ao Engenheiro que dê alinhamento para a rua que irão abrir nos
fundos das casas no lado leste da Praça da Harmonia.
- Solicitam autorização da Presidência para desapropriar um terreno de frente
para a Rua da Figueira, esquina com a da Margem.
- Recebem ofício do Procurador declarando não poder satisfazer algumas exi123

gências do Encarregado da Estatística.
-Indeferem a pretensão de um cidadão de fechar uma estrada pública no Passo
da Areia.
- Autorizam o Procurador a elevar os aluguéis dos quartos da Praça do Mercado.
- Autorizam o Procurador a fazer a despesa necessária com o Te Deum a ser
celebrado por ocasião da conclusão dos trabalhos eleitorais.
Ass.: Coelho Junior - Azambuja - Fernandes - Palmeiro - Freitas Travassos.

FEVEREIRO
08
- Recebem Portaria da Presidência autorizando o aumento das despesas com o
aluguel da casa da Câmara.
- Recebem Portaria comunicando a ordem dada ao Capitão dos Engenheiros
para entregar ao Procurador da Câmara os artigos solicitados.
- Recebem autorização da Presidência para a desapropriação de um terreno na
Rua da Figueira, esquina com a da Margem.
- Recebem Portaria comunicando as providências tomadas para que seja verifi
cado o aterro da Rua da Alfândega, entre as ruas Clara e do Arroio.
- Convocam, novamente, os Juizes de Paz eleitos para a Freguesia das Pedras
Brancas, a prestarem o juramento.
- Discutem ofício do Chefe de Polícia sobre a matança de cães, prevista nas
Posturas Municipais.
- Recebem ofício do Escrivão da Mesa da Santa Casa de Misericórdia sobre a
deliberação da Câmara quanto à Estrada do Cemitério.
- Mandam arquivar ofício do Secretário da mesa paroquial da Freguesia da Al
deia remetendo junto o livro da eleição dos eleitores.
- Recebem do Facultativo um mapa da vacinação feita de julho a dezembro de

1860.
- Aprovam a despesa feita com o conserto da ponte da Rua do Menino Deus.
- Nomeiam novo guarda municipal para uma substituição.
- M andam fazer um orçamento para cortar o mato existente em uma picada,
entre o Rio Guaíba e um campo de propriedade particular.
- Aprovam os consertos ordenados na picada do outro lado do rio.
- Autorizam o Engenheiro a fazer o orçamento para construção de um cano na
Rua de Belas, esquina com a de Caxias.
- Mandam anunciar a arrematação dos trabalhos da Câmara a serem impressos.
- Recebem consulta do Procurador sobre a cobrança do imposto das carruagens
de propriedade particular.
- Marcam nova data para arrematação dos passos, por não aparecerem licitantes.
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Ass.: Palmeiro - Coelho Junior - Araujo - Freitas Travassos - Couto - Fernandes.

22
- Recebem juram ento de Vereador eleito.
Ass.: Coelho Junior - Couto - Palmeiro - Araújo.

25
- Recebem juram ento do 6o suplente do Juiz Municipal deste Termo.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando as nomeações dos seis(6) cidadãos
suplentes da 2a Vara do Juízo Municipal deste Termo e acolhem os seus juramentos.
Recebem , novamente, as atas da eleição primária que haviam sido enviadas à
Presidência.
- Convocam um suplente para prestar juramento e assumir uma vaga na Câmara,
como Vereador.
-Recebem de um cidadão, justificativa por não ter, ainda, prestado juram ento no
cargo de Juiz de Paz do Distrito da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento
das Pedras Brancas.
- Mandam pagar pela impressão de duzentos (200) exemplares do Regimento da
Câmara.
- Mandam arquivar os autos de desapropriação de um terreno na Rua da Figuei
ra, esquina com a da Margem.
- Enviam à Presidência, para aprovação, cópia das condições em que foram
arrematados os consertos das pontes dos Ferreiros e do Meio, próximas à Fre
guesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística, exigindo que lhe sejam rem eti
das as amostras dos minerais que existem em poder da Câmara.
- Adiam a arrematação do Passo do Arroio do Conde, para enviarem algumas
informações solicitadas pela Presidência.
- Adiam, novamente, a arrematação dos passos.
- Resolyem enviar ofício à Assembléia Provincial perdindo que a cobrança das
passagens do Passo da Picada sejam feitas pela antiga tabela.
- Enviam ofício à Câmara de São Leopoldo perguntando se tem sido arrematado
o Passo do Mundo Novo, situado entre os de Santa Cristina e do Entrepelado, no
Rio dos Sinos.
Ass.: Coelho Junior - Araújo.

26
- Recebem o juramento de Vereador eleito.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Freitas Travassos - Couto - Araújo.

MARÇO
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05
- Ordenam ao Engenheiro que faça um exame do estado do aterro do Gravataí,
indicando os consertos necessários.
- Recebem Portaria da Presidência proibindo que seja dado continuidade a retira
da de lajes junto às casas da Marinha e solicitando indenização por aquelas que já
foram retiradas.
- Recebem Portaria exigindo esclarecimentos sobre o contrato de consertos das
pontes dos Ferreiros e do Meio, próximas à Freguesia da Aldeia.
- M andam arquivar os ofícios dos Juizes de Paz das freguesias das Dores, de
Viamão e Belém remetidos com os livros da qualificação dos votantes.
- Recebem requerimento de uma cidadã exigindo indenização por um terreno que
lhe foi tirado para que dessem continuidade à abertura da Rua da Varzinha.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para continuar
com uma fábrica de sabão, junto a de velas.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando indenização por um terreno
na Rua da Independência.
- Convocam o Vereador suplente a prestar juram ento para tomar assento na
Câmara.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Araújo - Fernandes - Costa Junior - Freitas
Travassos.

19
- Recebem Portaria da Presidência sobre as condições em que se deve contratar
os consertos das pontes dos Ferreiros e do Meio, próximas à Freguesia da Al
deia.
- Recebem Portaria solicitando que seja providenciado quarenta e oito (48) barris
e vinte e quatro (24) canecas para a Cadeia de Justiça.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito desta cidade comunicando a no
meação do Escrivão do Juízo.
- Recebem do Engenheiro, o orçamento e a descrição dos consertos necessários
no aterro do Gravataí.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia, o livro em que foi feita a última
qualificação.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia sobre a necessidade do con
serto da estrada que vem de Santo Antônio para esta cidade.
- Convidam o imediato em votos para prestar juram ento como Vereador.
- Recebem requerimento de uma cidadã queixando-se do fechamento de uma
estrada pública no Distrito de Belém.
- Ordenam que os cidadãos eleitos comprovem sua impossibilidade ou compare
çam para prestarem os juram entos determinados, pois a Freguesia de Nossa
Senhora do Livramento das Pedras Brancas encontra-se sem Juiz de Paz.
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- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando isenção do imposto sobre
uma fábrica de farinha de mandioca.
- Recebem requerimento de cidadãos solicitando que sejam dispensados de fe
char, com muro, um terreno na Rua da Praia, esquina com a de Santa Catarina,
por não terem meios para fazê-lo.
- Concedem licença a um cidadão para matar gado no Matadouro Público.
- Autorizam o Procurador a fazer a despesa com o Te Deum a ser celebrado no
dia 25 do corrente, aniversário do juramento da Constituição do Império.
Ass.: Coelho Junior - Fernandes - Palmeiro - Costa Junior - Araújo - Guimarães.

ABRIL
09
- Recebem Portaria da Presidência exigindo indenização pelas lajes de proprie
dade da Província, utilizados pela Câmara.
- Recebem da Presidência, exemplares de Decreto estabelecendo regras para a
construção de currais de peixe localizados nas costas, portos e outras águas
navegáveis do Império.
- Mandam arquivar o relatório apresentado pelo Presidente da Província à As
sembléia Legislativa Provincial.
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da 2a Vara comunicando uma multa
aplicada a um jurado.
- Recebem de um cidadão, o livro de qualificação dos votantes da Freguesia de
Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas e ofício comunicando não ser
sua função presidir a Junta no impedimento do Juiz de Paz.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando uma canoa para o Arrematante
do Passo do Entrepelado dar passagens aos viajantes, para que o local não con
tinue em abandono.
- Recebem, de um cidadão, requerimento solicitando licença para fechar uma
estrada no Distrito de Viamão.
- Recebem resposta do Delegado de Polícia sobre o estrago que diversos indiví
duos fizeram nos matos da Várzea de Gravataí.
- Indeferem representação de habitantes de Lagoa Vermelha, vinda da Presidên
cia, solicitando permissão para que um cidadão faça um potreiro na Várzea de
Gravataí, junto à Ponte da Cachoeira, para pastagem dos animais.
- Recebem requerimento de um mestre construtor naval solicitando permissão
para transferir a outro cidadão o terreno em que está o seu estaleiro, no Caminho
Novo, em frente a Rua da União.
- Adiam a decisão sobre o requerimento de uma cidadã com relação ao fecha
mento de uma estrada próxima ao Passo da Guabirova.
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- Ordenam ao Fiscal da Freguesia da Aldeia que mande fazer o conserto que
necessita a estrada que segue para o Passo das Canoas.
- Mandam anunciar a arrematação das impressões de atas, orçamento, relatório,
contas e recibos da Câmara.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Freitas Travassos - Costa Junior Araújo - Guimarães.

16
- Recebem Portaria da Presidência perguntando qual a quantidade de terreno
necessária para logradouro público na Rua do Caminho Novo, desde a Rua do
Rosário até outro terreno que a Câmara possui, para que o restante seja distribu
ído por aforamento perpétuo.
- Recebem ofício da Câmara M unicipal da Vila de São Leopoldo sobre a
arrematação do Passo do Mundo Novo no Rio dos Sinos.
- Recebem ofício de um cidadão declarando que não pode fazer os consertos das
pontes dos Ferreiros e do Meio as condições impostas pela Presidência da Pro
víncia.
- Recebem comunicado do Fiscal participando ter multado dois taberneiros por
infração do Código de Posturas e um cidadão, por tirar areia da rua sem a devida
licença.
- Discutem a pretensão de dois cidadãos para efetuarem a transferência de posse
de um terreno de logradouro público no Caminho Novo em que há um estaleiro.
- Resolvem autorizar o Presidente da Câmara a conceder licenças para constru
ções navais e depósitos de materiais nos lugares de logradouro público no Cami
nho Novo.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Guimarães - Fernandes - Couto - Costa Junior.

17
- Enviam para exame da Comissão respectiva a prestação de contas apresenta
da pelo Procurador.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando licença para cercar um ter
reno na Várzea de Gravataí.
- Recebem representação de moradores do Distrito da Freguesia de Belém, so
bre uma estrada que foi fechada.
Ass.: Coelho Junior - Freitas Travassos - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro Couto.

18
- Recebem Portaria da Presidência perguntando sobre a necessidade de ser feito
um potreiro público próximo à Ponte da Cachoeira, para acomodar os animais
dos viajantes e tropeiros que vem à cidade.
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- Recebem requerimento de um cidadão solicitando concessão para abrir uma
estrada entre as freguesias de Santa Cristina e da Aldeia.
- Recebem de um Vereador, projetos criando e regulamentando uma companhia
de calceteiros e sobre a execução das Posturas Municipais.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Azambuja - Palmeiro - Freitas Travassos.

19
- Recebem ofício do Fiscal comunicando multas aplicadas a dois escravos, por
infração às Posturas.
- Comissionam um cidadão para coletar, junto aos proprietários da Rua da Alfân
dega, uma ajuda financeira para edificação do novo Mercado.
- Recebem de um Vereador diversos artigos de Posturas para serem discutidos.
- Aprovam três artigos de Posturas apresentados na sessão anterior.
- Promovem o sorteio de Apólices a serem amortizadas.
Ass.: Fernandes - Palmeiro - Guimarães.

20
- Não houve sessão.

22
- Não houve sessão.

23
- Recebem Portaria da Presidência exigindo que lhe seja enviada uma cópia da
ata de organização da Junta de Qualificação da Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição de Viamão.
- Aprovam o projeto de Posturas apresentado por um Vereador, em segunda
discussão.
- Consultam a Presidência sobre a possibilidade de um Vereador, sendo suplente
do Delegado de Polícia mas estando no exercício do cargo, deixar a Delegacia
para participar da Câmara
- Contratam com o encarregado da tipografia do Mercantil, por um ano, a im
pressão das atas, editais, recibos, relatórios, orçamentos e mais publicações so
bre a Câmara
Ass.: Fernandes - Guimarães - Fialho - Araújo - Costa Junior.

24
- Recebem representação da Praça do Comércio reclamando das quantias ele
vadas pedidas pelos carregadores para conduzirem as cargas.
- Aprovam , em terceira discussão, o projeto das Posturas.
- Ordenam ao Procurador que forneça a cada Fiscal um lactômetro, para verifi129

cação da qualidade do leite vendido.
- Proíbem a descida dos veículos de rodagem pelo o Beco do Rosário para irem
à Praça do Paraíso, podendo apenas subi-lo.
Ass.: Fernandes - Coelho Junior - Fialho - Araujo - Guimarães.

MAIO
0 1
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que lhe remetam uma cópia da
ata da organização da Junta de Qualificação dos cidadãos votantes da Freguesia
da Aldeia.
- Recebem autorização da Presidência para mandarem fazer o tapume do potreiro
público, a se estabelecido próximo à Ponte da Cachoeira para acomodação dos
animais dos viajantes e tropeiros.
- Recebem Portaria da Presidência dando explicações sobre o exercício simultâ
neo das funções de Vereador e substituto de Delegado e Subdelegado de Polícia.
- Recebem convite da Irmandade do Santíssimo Sacramento para assistirem às
festividades da Padroeira desta capital, no dia 5 do corrente.
- Resolvem vistoriar o terreno a ser cercado para servir de potreiro público na
Várzea da Cachoeira.
- Recebem informações do Fiscal da Freguesia da Aldeia as dificuldades encontra
das para o conserto da estrada que segue desta freguesia para o Passo das Canoas.
- Agradecem aos sacerdotes que trabalharam gratuitamente no Te Deum pelo
aniversário do juramento da Constituição.
- Nomeiam Comissão para negociar com os proprietários as desapropriações
necessárias para abrirem diversas ruas entre as da Olaria e da Margem.
- Aprovam requerimento de um Vereador pedindo o rebaixamento da Rua da
Praia na esquina da Praça da Misericórdia.
- Autorizam o Vereador Presidente a realizar despesas com o conserto na Rua
do Arroio.
Ass.: Coelho Junior - Araujo - Fialho - Costa Junior - Fernandes - Guimarães.

16
- Recebem autorização da Presidência para firmarem o contrato de construção
do potreiro público nas proximidades da Ponte da Cachoeira.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a representação da Câmara Municipal
da Vila de Santo Antônio da Patrulha, solicitando que seja providenciado a co
brança dos impostos sobre os gêneros que saem, clandestinamente, daquele
M unicípio para este.
Recebem ofício do chefe de Polícia permitindo que os veículos de rodagem que
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vierem do Alto da Caridade, desçam pelo Beco do Rosário para atingirem a
Praça da Alfândega e, depois, descarregados, subam pela do Senhor dos Passos
ou quaisquer outras ruas.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando multas aplicadas por infração das Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando ter sido recolhido ao cofre m unicipal, o
valor da venda de um cavalo apanhado nas ruas da cidade.
- Recebem requerimento de um cidadão do Distrito da Aldeia, solicitando a con
clusão do tapume de seu campo.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando que não pode presidir aos traba
lhos da Junta de Qualificação da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das
Pedras Brancas, por estar doente.
- Enviam à Presidência o original do requerimento dirigido ao Juiz de Paz da
Freguesia do Rosário, por ter se negado a passar um mandado de execução
contra um devedor de impostos municipais.
- Permitem que um escravo more em sua própria casa, pagando o respectivo
imposto.
- Recebem requerimento de vários moradores do Distrito de Belém solicitando
que seja mandado consertar a estrada do Passo da Cavalhada.
- Mandam comprar um novo lactômetro para que seja examinado o leite; e tam
bém a legislação desde 1808 a 1837.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar fazer diversas melhorias nas pra
ças da Harmonia e da Independência, becos do Fanha e João Coelho, no Cam i
nho Novo e outras despesas necessárias.
- Recebem representação de um Fiscal reclamando dos moradores da Ilha da
Pintada, por estarem fechando um terreno de logradouro público.
- Ordenam ao Engenheiro que após fazer um exame no Passo da Capivara, no
Distrito de Belém, descreva os consertos necessários e respectivo orçamento.
- Recebem parecer do Advogado acerca do requerimento de cidadãos sobre
terrenos do Caminho Novo.
- Enviam ao Procurador o requerimento de uma cidadã solicitando indenização
pelo seu terreno, utilizado na abertura da Rua da Varzinha.
- Solicitam à Presidência que envie a planta e orçamento da obra do novo merca
do, apresentada por um cidadão e que se encontra na Secretaria da Assembléia
Provincial.
Ass.: Coelho Junior - Araújo - Costa Junior - Fialho.

28
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que seja remetido o livro de qua
lificação dos votantes da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das Pedras
Brancas ao Juiz de Paz mais votado deste quatriênio.
- Recebem Portaria enviando o orçamento e planta da obra do novo Mercado.
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- Recebem do Oficial Maior da Secretaria de Governo as leis, regulamentos e
ordens expedidas pela Presidência da Província no ano de 1860.
- Convocam o imediato em votos para prestar juram ento como primeiro Juiz de
Paz do I o Distrito desta capital.
- Recebem, de um Fiscal, informações sobre as multas aplicadas a um preto por
colocar água no leite e em uma cidadã por jogar água suja em um cano.
- Aprovam a prestação das contas do trimestre de janeiro a março deste ano.
- Discutem o Parecer sobre a representação da Diretoria da Praça do Comércio,
com referência a tarifa a ser cobrada pela condução de gêneros por terra.
- Incumbem o Fiscal da Freguesia de Santa Cristina de fazer cumprir as condi
ções de arrematação do Passo do Entrepelado, no Rio dos Sinos.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para cercar um pe
daço de campo no Distrito da Aldeia.
- Aprovam o requerimento de um Vereador sugerindo que a prestação das con
tas em balancete trimestral sejam lidas em sessão, entes de serem remetidas à
respectiva Comissão.
- Solicitam ao Comandante da 4a Batalhão que proíba os despejos do Quartel na
descida da Várzea em frente à cocheira da Santa Casa e no cano que sai no
Beco do 8o.
- Solicitam autorização da Presidência para indenizar uma cidadã pelo terreno
que lhe foi tirado na abertura da Rua da Varzinha.
Ass.: Fernandes - Araújo - Fialho - Costa Junior.

JUNHO
05
- Mandam anunciar as arrematações dos impostos municipais e das passagens
do Passo da Picada fronteiro a esta cidade.
- Aprovam requerimento de um Vereador ordenando que os fiscais dos três distri
tos desta cidade apresentem as listagens dos terrenos que faltam ser cercados
dentro dos limites da cidade, assim como, outras informações sobre os mesmos.
Ass.: Fernandes - Fialho - Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Araújo.

19
- Não houve sessão.

20
- Recebem autorização da Presidência para indenizar uma cidadã pelo uso do
seu terreno na abertura da Rua da Varzinha.
- M andam informar à Presidência de que não existem ervais neste Município.
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- Recebem Portaria da Presidência informando ter remetido um ofício ao Juiz de
Paz do 2o Distrito desta cidade censurando seu procedimento no episódio em que
o Procurador da Câmara pediu-lhe que executasse, judicialmente, um cidadão
pelo não pagamento do imposto municipal.
- Mandam o Engenheiro examinar as escavações que estão sendo feitas nos
valos junto à Ponte do Vigário, na Freguesia de Viamão, para a extração de barro
e confecção de telhas, observando se estão prejudicando a construção.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria da Presidência comunicando a
vinda do Exmo. Bispo desta Diocese. Recebem, também o programa para o
desembarque e acompanhamento do Bispo.
- Recebem ofícios do Encarregado da Estatística solicitando informações sobre o
estado sanitário da Província e perguntando quem foram os primeiros vereadores
desta Câmara,na sua elevação à Vila.
- Recebem ofício do Comandante do 4o Batalhão da Infantaria sobre os despejos
feitos em frente à cocheira da Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem ofício de um Fiscal participando ter multado um açougueiro por irre
gularidades nos pesos.
- Recebem de um Fiscal, os mapas dos terrenos a serem cercados no seu Distri
to.
- Aprovam requerimento do Vereador Presidente solicitando autorização para
mandar fazer consertos em várias ruas e outras despesas necessárias.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Fialho - Costa Junior - Guimarães Araújo.

26
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que, mensalmente, seja mandado
examinar o estado das obras públicas, dos caminhos e estradas.
- Enviam ao Inspetor do Distrito de Viamão o requerimento de um cidadão que se
queixa de outro por ter fechado uma estrada pública próxima ao Passo da Aldeia.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando ter multado um morador da Picada por
ter feito um valo sem licença da Câmara.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando um lugar no galpão do M ata
douro Público para guardar os couros e sebos das reses que matar para vender.
- Recebem requerim ento de um cidadão querendo saber se uma estrada que
passa por seu terreno, entre as estradas do Passo do Hilário e a da Ponte da
Cachoeira, na Freguesia da Aldeia, é pública ou particular.
- Recebem de dois Fiscais os mapas dos terrenos que estão por cercar nos seus
Distritos.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém uma representação de di
versos moradores sobre o fechamento do Passo do Salso.
- Determinam que os fiscais das freguesias de fora da cidade sejam obrigados a
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assistir às primeiras e terceiras sessões ordinárias do ano, apresentando as ocor
rências e necessidades mais urgentes.
- Determinam que o pagamento da porcentagem das multas impostas pelos Fis
cais seja feito no fim de cada semestre.
- Recebem do Engenheiro a planta e orçamento para a obra do novo Mercado.
- Permitem que um cidadão abra, a sua custa, uma estrada que comunique a
Freguesia da Aldeia com a de Santa Cristina.
- Comunicam à Presidência a necessidade de consertarem as pontes do Bemabé,
dos Ferreiros e do Meio, no Distrito da Aldeia.
- Aprovam, em terceira discussão, dois artigos de Posturas apresentados pela
Comissão de Redação, que devem ser submetidos à aprovação provisória da
Presidência.
- Solicitam autorização da Presidência para aumentar a gratificação mensal do
Guarda do chafariz da Rua do Arvoredo.
- Enviam a segunda via de um ofício, determinando que um cidadão entregue ao
Juiz de Paz mais votado na Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das
Pedras Brancas, o livro de qualificação dos votantes desta Paróquia.
- M andam anunciar por editais a arrematação da obra do novo Mercado e Doca.
- Autorizam o Vereador Presidente a encontrar um meio de administrar as passa
gens do Passo da Picada, já que não apareceram pretendentes para a sua
arrematação.
- Pedem autorização à Presidência para continuar administrando os impostos
municipais, pois não apareceram licitantes para a arrematação.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Guimarães - Fernandes - Costa Junior.

JULHO

06
- Recebem Portaria da Presidência solicitando que a estatística da população e
da qualidade e, valor dos produtos industriais deste município, fossem enviados
ao M inistério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
- Recebem autorização da Presidência para administrar a arrecadação dos im
postos municipais.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando o pagamento da quantia em
que importou o auto de corpo delito e autópsia procedidos em um cadáver em
1857 e enviam ao advogado.
- Recebem do Juiz Municipal, edital convocando a segunda sessão do Júri desta
Capital para ser publicado.
- Permitem a um cidadão que feche as terras de sua propriedade no Io Distrito da
Freguesia da Aldeia.
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- Mandam consertar as estradas de Belém, no Passo das Águas M ortas, da
Cavalhada, no Passo das Pedras e mandam fazer uma pequena calha no Beco
do 8°
- Recebem requerimento do Vereador Presidente solicitando autorização para
mandar fazer consertos nas ruas do Ouvidor, da Guarda Principal, da Praia, no
paredão ao lado da Alfândega, na Estrada do Meio e calçada no Caminho Novo.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Costa Junior - Guimarães.

09
- Recebem da Presidência aprovação provisória para dois artigos de Posturas
Municipais.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre alterações
feitas na planta primitiva e no orçamento para a construção do novo Mercado.
- Recebem aprovação da Presidência para elevar a gratificação mensal do en
carregado do chafariz da Rua do Arvoredo.
- Ordenam ao Procurador que faça a cobrança de duas multas aplicadas pelo
Fiscal, por infrações dos artigos das Posturas.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Fernandes - Palmeiro - Araújo - Costa Junior.

15
- Mandam fazer orçamento dos consertos das pontes dos Ferreiros e do Meio,
próximas à Freguesia da Aldeia, para chamarem concorrentes à arrematação.
- Aceitam a proposta de um cidadão para fazer o conserto na estrada que segue
da Freguesia da Aldeia para o porto de embarque.
- Permitem a um cidadão que feche um campo próximo das estradas que, do
Passo da Branquinha, vêm para esta cidade e ao porto de embarque.
- Recebem informação do Vereador Inspetor do Distrito de Viamão, sobre a
queixa de um cidadão por terem lhe fechado um caminho particular.
- Rejeitam a proposta de um cidadão para fazer a cobrança dos impostos nas
freguesias de Belém, Viamão e Aldeia dos Anjos.
- Concedem demissão a um Fiscal da Freguesia da Aldeia.
- Recebem, dos fiscais das freguesias, os relatórios sobre as necessidades mais
urgentes dos seus distritos.
- Nomeiam novo fiscal para a Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento do Fiscal da Freguesia de Belém, solicitando sua trans
ferência para a da Aldeia.
- Dispensam os fiscais das freguesias de continuarem assistindo as próximas
sessões da presente reunião ordinária, por terem prestado os esclarecimentos
exigidos.
- Mandam convocar Vereador suplente para substituir outro que precisa se au
sentar.
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Ass.: Coelho Junior - Couto - Guimarães - Araujo.

16
- Recebem Portaria da Presidência sobre objetos necessários à Cadeia de Justi
ça desta cidade.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Leopoldo pedindo uma
definição para a construção de uma ponte no Passo de Sapucaia, dividindo a
despesa entre as duas câmaras.
- Recebem do Encarregado da vacina o mapa das pessoas vacinadas no semes
tre de janeiro a junho do ano em curso.
- Atestam a freqüência do Encarregado das vacinas no semestre anterior.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Azevedo - Couto - Fernandes.

17
- Indeferem o requerimento de um cidadão, solicitando um quarto no M atadouro
Público para guardar os couros e sebo das reses que mata para consumo.
- Recebem declaração de um Fiscal cedendo, em favor do cofre da municipalidade,
sua porcentagem das multas impostas aos infratores das Posturas.
- Ordenam ao Engenheiro que levante as plantas das rampas que deverão ser
construídas na desembocadura da Rua do Arroio e Beco do Fanha.
Ass.: Coelho Junior - Azevedo - Guimarães - Couto - Araújo.

18
- Enviam a prestação de contas à Comissão respectiva, para exame.
- Solicitam ao General Comandante das Armas que providencie para que não
sejam feitos os despejos da enfermaria militar na Praça da Misericórdia.
- M andam arquivar o processo de desapropriação de um terreno na Rua da
Varzinha.
- Ordenam ao Fiscal que intime dois moradores, no Caminho do Meio, para que
abram e conservem limpos os valos de suas chácaras.
- Solicitam esclarecimentos da Presidência quanto à necessidade de nomeação
de uma comissão, recomendada em Regimento, que inspecione as prisões e esta
belecimentos públicos mesmo existindo o Inspetor da Saúde Pública.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Couto - Azevedo - Fernandes - Araújo.

19
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para fechar uma das
duas estradas que passam pelo seu campo, junto ao Passo da Cavalhada e envi
am ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém.
- Autorizam o Administrador das Obras a comprar moirões e varas para a cerca
de espinhos que será construída na Rua do Botafogo de Belas.
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Ass.: Coelho Junior - Azevedo - Couto - Guimarães.

20
- Recebem consulta do Procurador sobre a cobrança de impostos das sociedades
que promovem bailes e dos engenhos que fabricam ou vendem mais de cinqüenta
sacos de farinha de mandioca.
- Ordenam ao Engenheiro que faça a descrição e planta para construção do
Matadouro Público.
- Resolvem dar o balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Coelho Junior - Azevedo - Couto - Guimarães - Araújo.

31
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter convocado nova Assem
bléia Legislativa Provincial e marcando a data da eleição.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter designado o quarto domingo
de janeiro futuro para eleição dos membros da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do General Comandante das Armas comunicando ter tomado
as providências para que não sejam mais feitos os despejos da enfermaria na
praça fronteira à Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem do Chefe de Polícia a relação das multas impostas à diversos indiví
duos, por infração das Posturas Municipais.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando estar no exercício do cargo de
Chefe de Polícia desta Província.
- Chamam concorrentes à arrematação da iluminaçãoda Cadeia Civil com gás
hidrogênio líquido.
- Recebem do Engenheiro os orçamentos para os consertos das pontes dos Fer
reiros e do Meio, para dois canos na Rua de Caxias e a planta e orçamento para
a construção de uma ponte de madeira no Arroio Sapucaia, onde este Município
divide-se com o de São Leopoldo.
- Designam fiscais para as freguesias das Dores, da Madre de Deus e do Rosário.
Ass.: Coelho Junior - Costa Junior - Fernandes - Azevedo.

AGOSTO
12
- Recebem Portaria da Presidência informando que as duas sociedades bailantes
e o clube não estão sujeitos ao imposto municipal por serem de recreação
familiar.
- Recebem Portaria da Presidência declarando que, embora exista a Repartição
de Higiene Pública, deve-se nomear comissões para inspecionar as prisões e
13 7

estabelecimentos públicos.
- Recebem ofício de um cidadão declarando ser o editor responsável por um
jornal alemão chamado Dentecke Zeitung, cuja tipografia está estabelecida na
Rua da Praia, n° 314.
- M andam pagar o suprimento de gás destinado à iluminação da Cadeia desta
cidade.
- Aprovam prestação das contas do trim estre de abril a junho.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando alinhamento para cercar
um terreno de sua propriedade, nos subúrbios da cidade.
- Recebem requerim ento de dois cidadãos solicitando a construção de uma
ponte na Estrada da Cavalhada.
- M andam consertar um cano no Cam inho Novo e outro na Rua da Floresta.
- Ordenam aos fiscais das freguesias que mandem os mapas das plantações e
colheitas no corrente ano.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando o pagamento da quantia
referente ao auto de corpo de delito e autópsia a que procedeu em um cadáver.
- Discutem a consulta do Procurador sobre a cobrança de impostos sobre os
vendedores de jóias que moram nos hotéis da cidade e as casas de jogos de
víspora.
- Solicitam à Presidência que suspenda a arrem atação dos terrenos do Cam i
nho Novo, visto que são de logradouro público.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Costa Junior - Fernandes - Palmeiro - Araújo.

20
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando a concessão de um terreno
de logradouro público, além do Passo do Bernabé e enviam ao Vereador Inspe
tor do Distrito da Aldeia.
- Recebem a planta para construção de uma ponte no Arroio Sapucaia, devol
vida pela Câm ara Municipal de São Leopoldo.
- Consultam à Presidência sobre o pagamento dos autos de corpo de delito,
como requer um cidadão.
- Ordenam aos fiscais que intimem os proprietários na Rua da Praia a cerca
rem, com muros, os seus terrenos e aterrarem aqueles que tiverem águas es
tagnadas.
- M arcam data para arrematação do serviço de limpeza da cidade.
- Autorizam o Procurador a comprar um livro para registrar o imposto sobre os
cães e outras informações sobre eles.
Ass.: Coelho Junior - Azevedo - Costa Junior - Palm eiro - Fernandes - Araújo
Guimarães.

2 7
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre a proibição ao jogo de víspora.
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- Recebem ofício de um Fiscal comunicando ter entregue ao Procurador uma
carroça que foi abandonada sobre o passeio na Rua do Rosário, impedindo o
trânsito.
- Recebem ofício de um Fiscal comunicando ter intimado dois moradores a
cercarem , com muros, seus terrenos na Rua da Praia no prazo de sessenta
(60) dias.
- Autorizam o Procurador a providenciar os artigos necessários para fazer, por
conta da Câmara a ilum inação da Cadeia Civil.
- Transcrevem e aprovam o requerim ento de um Vereador sobre providências
a serem tomadas para que todos os terrenos dos três distritos da cidade sejam
cercados.
- Concedem licença ao encarregado dos festejos populares do dia 07 de setem 
bro para fazer um tablado no centro da Praça da Harmonia e ilum inar os vasos
existentes naquela praça.
- Autorizam o Procurador a fazer a despesa com o Te Deum a ser celebrado
no dia 07 de setembro, aniversário da Independência do Império.
Ass.: Coelho Junior - Guimarães - Costa Junior - Azevedo - Fernandes - Palmeiro
- Araujo.

SETEMBRO
04
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que o Cirurgião não pode ser
pago, como requer, pelo auto de corpo de delito e autópsia que realizou em um
cadáver.
- Recebem convite do Secretário do Governo para participarem do cortejo com
a Efígie de Sua M ajestade O Imperador, no dia 07 do corrente.
- Prorrogam o prazo para que um cidadão dobre os espinhos das cercas da
chácara que arrendou.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de ter multado vários escravos por
infração das Posturas.
- Recebem comunicado do Fiscal participando ter multado um escravo por
infração às Posturas.
- Ordenam que o Fiscal não permita que os moradores circunvizinhos do aterro
do Gravataí continuem a criar porcos soltos.
- Mandam aprofundar o valo na praia da Rua do Rosário e limpar o terreno
fronteiro à Rua do Senhor dos Passos, abaixo do Cam inho Novo.
- Contratam com um cidadão a iluminação a gás hidrogênio líquido para a Ca
deia Civil, e pedem aprovação da Presidência.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Fernandes - Araujo - Guimarães - Costa Junior1 3Q

Azevedo.

16
- Recebem Portaria da Presidência sobre a proibição do jogo de víspora.
- Recebem Portaria tratando da arrem atação dos consertos nas pontes dos
Ferreiros e do M eio, próxim as à Freguesia da Aldeia.
- Recebem Portaria,com um ofício anexo, da Câm ara M unicipal da Vila de
Santo A ntônio reclam ando sobre a cobrança dos impostos sobre os gêneros
exportados daquele M unicípio que chegam ao M ercado desta capital sem
serem pagos.
- Recebem Portaria aprovando o contrato feito para a ilum inação a gás hi
drogênio líquido na Cadeia Civil desta cidade.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito de Viamão o requerim ento de um
cidadão sobre um cam inho particular que foi fechado.
- Recebem do Engenheiro, informações sobre uma escavação feita nas pro
xim idades da ponte do Passo do Vigário.
- Recebem do Fiscal da Freguesia de Viamão o mapa da plantação e colheita
no corrente ano.
- Recebem de um Fiscal uma relação nominal dos proprietários de terrenos
abertos e com águas estagnadas, intimados para fazerem os aterros e cercas
no prazo de sessenta (60) dias.
- Enviam ao Vereador Inspetor do D istrito da Aldeia o requerim ento de um
cidadão pedindo para fechar uma estrada que passa por seus terrenos na
costa do Arroio Sapucaia.
- Enviam para exam e da respectiva com issão respectiva a prestação de con
tas apresentada pelo Procurador.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando alinham ento para fazer
as suas cercas a partir da esquina ocidental da Rua da União.
- Resolvem vistoriar ao Beco do Firm e para exam inarem o alinham ento dado
a uma propriedade.
- Resolvem m andar fazer os consertos nos atoleiros entre as ruas da União e
Aurora, no Cam inho Novo.
Ass.: Fernandes - Palm eiro - Costa Junior - A raújo - Freitas Travassos.

2 1
- Recebem Portaria da Presidência determ inando que enviem aos Juizes de
Paz os livros em que deverão ser registradas as qualificações dos cidadãos
votantes.
- M andam publicar, por editais, a data da abertura da exposição dos produtos
naturais e industriais desta Província.
- Aprovam a prestação das contas do Procurador.
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- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando um pedaço de terreno nas
imediações do Passo do Bernabé para que possa edificar uma pequena casa.
- R ecebem parecer de um Vereador sobre as m elhorias propostas para a
estrada que passa pela Lom ba do Pai Afonso.
- Nom eiam Com issão para tratar da desapropriação dos terrenos da R ua da
Olaria e outras.
- Adiam a arrem atação para a lim peza da cidade.
- A utorizam o Vereador Presidente a m andar cercar o terreno em que está o
M atadouro Público.
- Resolvem vistoriar um aterro feito na Rua do Cam inho Novo.
- Recebem com unicação do Fiscal de ter m ultado dois cidadãos por infração
ao Código das Posturas.
- Recebem do Fiscal da Freguesia de Belém , o m apa da plantação e colheita
no corrente ano.
- Recebem requerim ento de uma cidadã solicitando licença para prom over
uma subscrição, por ser pobre.
- Transcrevem requerim ento de um Vereador sobre as desapropriações e
alinham entos para a continuação da Rua do Firme.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Costa Junior - Araújo.

28
- A provam o relatório a ser enviado à Assem bléia Provincial.
- Concedem licença a uma cidadã para prom over uma subscrição.
- Recebem requerim ento de um cidadão solicitando licença para fazer um
rancho na Ilha da Pintada.
- M andam arquivar sete Apólices que foram am ortizadas e apresentadas pelo
Procurador.
- Solicitam que a Presidência expeça ordens para que a Alfândega não libere
navios que conduzem milho e feijão, sem que provem terem pago o im posto a
que estão sujeitos.
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo prorrogação do prazo para
que possa desm anchar uma pequena casa junto ao curral da passagem .
- Concedem prazo m aior para um cidadão concluir a abertura de valos na sua
chácara na Estrada do Meio.
- Solicitam ao Chefe de Polícia que mande colocar dois lampiões na Rua da
Varzinha, um na esquina da do A rroio e outro na esquina da Rua Direita.
- M andam dar alinham ento nos terrenos de propriedade dos herdeiros do
Coronel Vicente em que realizaram vistoria, no Cam inho Novo.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Costa Junior - Araújo - Guimarães.

OUTUBRO
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04
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo Posturas para diversas medidas.
- Permitem a um cidadão que feche uma estrada que passa pelo seu campo,
antes do Passo da Cavalhada.
- Recebem ofício de um Fiscal apresentando a freqüência dos Guardas no Mer
cado, na última semana do mês de setembro.
- Consultam à Presidência da Província sobre o pagamento de selo fixo na
tramitação de simples requerimentos que pedem alinhamentos, altura de soleiras
e outros idênticos.
- Indeferem requerimentos de comerciantes pedindo licença para abrirem suas
tabernas nos dias da Festa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito.
- Aprovam, em terceira discussão, o relatório a ser enviado à Assembléia Provincial.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Guimarães - Costa Junior - Araújo.

14
- Não houve sessão.

15
- Recebem Portaria da Presidência com o plano dos consertos para a Rua da
Olaria, onde deverão ser empregados alguns presos.
- Recebem Portaria sobre a quantia, à disposição da Câmara, para os aterros no
Caminho Novo e solicitando um orçamento para os consertos necessários na
Estrada do Mato Grosso.
- Mandam pagar o fornecimento de gás para a iluminação da Cadeia Civil nos
meses de julho e agosto do ano em curso.
- Recebem do Fiscal, informações das multas aplicadas por infração às Posturas.
- Recebem proposta de um cidadão para fazer o serviço da limpeza da cidade,
por um ano.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Guimarães - Azevedo.

16
- Recebem circular da Presidência recomendando que o cultivo do tabaco seja
incentivado entre os lavradores do Município informando aos mesmos das vanta
gens garantidas pelo Governo Imperial.
- Respondem a um ofício do Chefe de Polícia sobre a necessidade de Posturas
para diversas medidas.
- Enviam ofício ao Chefe de Polícia solicitando que providencie, diariamente, a
apresentação dos soldados que devem fazer o serviço na Praça do Mercado.
- Concedem licença a um Guarda por problemas de saúde.
- Determinam que o Fiscal do Io Distrito acumule o serviço do 2o Distrito, en
quanto o encarregado estiver impedido.
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Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Guimarães - Azevedo.

17
- Recebem Portaria da Secretaria do Estado dos Negócios do Império comuni
cando a exoneração do Presidente da Província, Conselheiro Joaquim Antão
Fernandes Leão, assumindo o 2o Vice-Presidente, até que chegue o Io VicePresidente.
- Recebem carta oficial do Conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, comuni
cando que deixa a presidência desta Província por ter sido nomeado Presidente
da Província da Bahia e agradecendo a colaboração que recebeu da Câmara.
- Recebem juram ento de Vereador suplente.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia de Santa Cristina comunicando não ter
recebido do Juiz de Paz, os esclarecimentos sobre a colheita do corrente ano.
- Concedem demissão a um Guarda.
- Recebem do Fiscal a informação de ter multado um Boticário por fazer despe
jos em um cano que desce para a Rua Nova.
- Recebem ofício do Fiscal sobre a freqüência dos guardas na Praça do Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a posse de terrenos na Rua do Cami
nho Novo, que são de logradouro público.
Ass.: Fernandes - Araújo - Lourenço - Costa Junior - Guimarães - Azevedo.

19
- Transcrevem Portaria da Presidência determinando que os terrenos da Rua do
Caminho Novo, concedidos para logradouro público, sejam mantidos pela Câma
ra para uso público.
- Mandam pagar a um cidadão pelo tapume que fez no potreiro em que está o
Matadouro.
- Recebem do Fiscal a informação de ter multado um comerciante de porco por
infração às Posturas.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito um comunicado do encarregado da
Praça da Harmonia sobre os consertos e capina necessários na mesma.
- Mandam demolir o barracão da Câmara na Rua da Alfândega, esquina do Beco
da Opera, aproveitando as madeiras para construir outro na Rua do Caminho
Novo, esquina com a do Rosário.
- Nomeiam um novo Guarda Municipal.
- Autorizam o Vereador-Presidente e mandar fazer bancas para venda de peixe
e recontratar o serviço de limpeza da cidade.
- Resolvem não arrematar o serviço da limpeza da cidade, considerando excessi
va a quantia proposta.
- Mandam intimar as pessoas que tiverem construído barracões, cercas ou outras
benfeitorias nos terrenos de logradouro público, no Caminho Novo, para demoli
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rem tudo no prazo de trinta dias, exceto os barracões para trabalhos de constru
ção naval.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Costa Junior - Lourenço - Araujo - Azevedo.

21
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter assumido a administração
da Província o 2o Vice-Presidente, Comendador Patrício Corrêa da Câmara.
- Recebem ofício da Comissão do Instituto Histórico da Corte solicitando uma
subscrição entre habitantes do Município para inaugurar uma estátua de José
Bonifácio de Andrade e Silva.
- Enviam, para exame, a prestação de contas à Comissão respectiva.
- Solicitam à Presidência que providencie para que sejam murados, cercados e
calçados de lajes diversos terrenos pertencentes à Fazenda Pública.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que solicitava prazo maior para de
molir uma pequena casa junto ao curral da passagem.
- Mandam o Procurador pagar os juros das Apólices vencidas no semestre de
abril à setembro findo e encadernar a legislação que foi comprada.
- Ordenam que se retire da Doca uma canoa com um botequim flutuante.
- Solicitam ao Chefe de Polícia que ordene a colocação de 28 lampiões em diver
sas ruas da cidade.
- Aprovam parecer do Vereador Inspetor do 3o Distrito sobre os consertos requi
sitados pelo encarregado da Praça da Harmonia e mandam reduzir seu salário
enquanto não consertar o chafariz da mesma.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue no Beco do Firme.
- Ordenam ao Contador que informe sobre o vencimento que deve ser pago ao
encarregado da Praça da Independência.
Ass.: Fernandes - Araújo - Lourenço - Costa Junior - Azevedo - Guimarães.

22
- Recebem ofício do Administrador das Obras comunicando estarem concluídos
os consertos das ruas da Alegria, do Rosário, da Cadeia, de Santa Catarina e o
aterro, no Caminho Novo.
- Ordenam ao Procurador que mande fazer uma marca com as iniciais CM nos
animais pertencentes à Câmara e informe os que morrerem.
- Recebem requerimento de um cidadão propondo que lhe seja vendido o barra
cão da Câmara na Rua da Alfândega, esquina do Beco da Opera.
- Indeferem o requerimento do Guarda do chafariz da Rua da Margem, solicitan
do aumento de ordenado.
- Resolvem organizar Postura proibindo a pesca de bagres no tempo de desova e
de piabas, com redes de malha que não sejam as marcadas por esta Câmara.
- Ordenam ao Administrador das Obras que mande fazer os consertos necessá144

rios no telheiro do galpão do Matadouro Público, nas pontes da ruas da Margem,
da Imperatriz e do M enino Deus e, também, nas torneiras do chafariz do Riacho.
- Mandam passar título de Guarda Municipal a um cidadão.
- Nomeiam Comissão para a visita às prisões.
- Mandam anunciar a arrematação da construção de duas rampas na desembo
cadura da Rua do Arroio e Beco do Fanha.
Ass.: Araújo - Lourenço - Costa Junior - Azevedo.

NOVEM BRO

04
- Recebem circular da Presidência querendo saber a situação das estradas deste
Município, quais as vias de comunicação que devem ser abertas e informações
sobre os rios navegáveis.
- Recebem um requerimento do Barão de Jacuí solicitando, por aforamento, um
terreno na Rua da Alfândega.
- Recebem Portaria sobre a chegada do Conselheiro Vicente Pires da Mota,
Presidente nomeado para esta Província.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição Provincial solicitando a
promoção de uma subscrição anteriormente determinada.
- Concedem uma das salas da Câmara para o Instituto Histórico Rio-Grandense
realizar suas sessões.
- Recebem informações de um Fiscal sobre a apreensão de treze (13) animais
que se encontravam nas ruas e praças da cidade.
- Recebem do Contador, informações sobre o valor do barracão da Rua da Al
fândega.
- Recebem informações dos fiscais sobre a Praça do Mercado.
- Recebem de um cidadão a informação de que a obra do cano em frente a sua
propriedade no Caminho Novo está quase concluída.
- Recebem abaixo assinado de moradores da Rua da Aurora solicitando a colo
cação de lampiões.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal.
- Ordenam que o Procurador mande fazer duzentas (200) bolas para matança
de cães.
Ass.: Guimarães - Araújo - Lourenço - Costa Junior - Fialho - Azevedo

11
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que a Mesa de Rendas Provin
ciais exigirá, dos carregadores de gêneros do país, os seus respectivos compro
vantes de pagamentos dos impostos municipais
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- Recebem requerimento do Barão de Jacuí, junto com parecer do Vereador
Inspetor do 3o Distrito, pedindo, por aforamento, um terreno na projetada Rua das
Flores, próximo à Praça da Harmonia.
- Resolvem divulgar, por editais, a prorrogação do prazo de sessenta(60) dias
para que os terrenos desta cidade sejam murados.
- Recebem parecer da Comissão sobre a possibilidade de ser aberta uma comu
nicação entre a Estrada da Cavalhada e as terras de um morador da região.
- Recebem parecer do Vereador-Inspetor do Distrito da Aldeia sobre uma estra
da que um cidadão pretende fechar no 2o Distrito desta Freguesia.
- Recebem do Vereador-Inspetor do 1° Distrito a participação de ter, o Fiscal,
intimado os proprietários de barracões no Caminho Novo, a demolirem os mes
mos num prazo de trinta (30) dias.
- Ordenam ao Fiscal de Viamão que apresente orçamento para a colocação de
uma cerca de espinho de maricá logo após a ponte do Passo do Vigário.
- Nomeiam Comissão para indicar o meio mais conveniente de fortalecer os
lados da ponte do Vigário na Freguesia de Viamão.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento do aterro que necessita a Rua
do Menino Deus desde a ponte até a igreja.
- Solicitam à Presidência que conceda, para logradouro público de lavagem, o
terreno da Rua de Belas, desde a esquina da chácara de Lopo Gonçalves Bastos
até os terrenos de Frederico Bier.
- Resolvem demitir o Fiscal da Freguesia de Santa Cristina por ser, também,
negociante.
- Nomeiam um novo Guarda Municipal.
- Autorizam a Comissão de Posturas a organizar um artigo que obrigue os propri
etários dos terrenos que margeiam o Riachinho a conservá-los limpos de vegeta
ções aquáticas, evitando, assim, que sirvam de fonte de epidemias.
Ass.: Fernandes - Araújo - Lourenço - Costa Junior - Guimarães - Azevedo.

16
- Resolvem demitir o Secretário da Câmara.
- Recebem ofício de um Vereador justificando as suas faltas às sessões.
- Pedem esclarecimentos ao Fiscal da Aldeia dos Anjos sobre as condições do
aterro que foi mandado fazer, por arrematação, na estrada que segue para o
Passo das Canoas, próximo da Ponte dos Ferreiros.
- Resolvem efetivar, como Fiscal, um Guarda que exercia interinamente este
cargo e nomeiam novo Guarda.
- Agradecem o auxílio recebido dos proprietários na Rua de Belas para que a
mesma seja consertada em frente à chácara da Baronesa de Gravataí.
- Mandam pagar ao encarregado da empresa Mercantil, a importância referente
ao Io semestre do contrato.
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- Recebem do Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos as informações referen
tes as plantações e colheitas no corrente ano, dos diferentes distritos desta Fre
guesia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja feito uma cerca em
seu campo na Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento de Souza & Teixeira Cia. pedindo por arrendamento,
um terreno do outro lado da Ponte do Riacho para estabelecerem uma fábrica de
velas.
- Autorizam o Procurador e o Advogado a fazerem com que os indivíduos que
ocupam terrenos no Caminho Novo, pertencentes ao logradouro público, cum
pram com as obrigações que firmaram perante à Câmara.
- Nomeiam Comissão para dar parecer sobre melhorias nos terrenos do Caminho
Novo, desde a Rua do Rosário até a da Aurora.
- Nomeiam fiscais para as freguesias de Santa Cristina e das Pedras Brancas.
- Recebem comunicação de dois fiscais por terem apreendido alguns animais que
vagavam pelas ruas da cidade, devolvendo-os aos donos sob pagamento de mul
ta.
- Recebem ofício do Fiscal da Praça do Mercado dando informações sobre a
mesma durante a última semana.
- Recebem, dos fiscais da Câmara, informações de que as bolas envenenadas
para os cães, preparadas pelo Boticário estabelecido na esquina da Rua da
Bragança com a da Ponte, não surtiram efeito.
Ass.: Fernandes - Costa Junior - Guimarães - Araújo - Azevedo.

22
- Aprovam a saída de um cidadão da presente sessão da Câmara por lhe ser
imcompatível o exercício simultâneo das funções de Vereador com as de Dele
gado de Polícia.
- Rejeitam a proposta do Vereador-Presidente de suspender a sessão e consultar,
novamente, a Presidência da Província sobre a incompatibilidade das funções
designadas ao Vereador e Delegado de Polícia.
- Aprovam medida de urgência na nomeação do novo Secretário da Câmara.
- Nomeiam novo Secretário da Câmara.
- Recebem, da Presidência, requerimento do ex-Secretário da Câmara pedindo
para ser reintegrado no cargo e nomeiam uma Comissão para dar parecer.
- Recebem ofício da Presidência comunicando que grande parte dos gêneros
desta Província, sujeitos ao imposto municipal, são despachados para o Rio Gran
de sem a fiscalização da Mesa de Rendas, por não serem de exportação.
- Recebem dois ofícios da Presidência declarando haver aceitado os pedidos de
dispensa dois vereadores dos cargos de Io e 2o suplentes do Juízo Municipal.
- Recebem ofício de um Vereador comunicando a necessidade de se afastar, por
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alguns dias, das sessões da Câmara por problemas de saúde.
- Adiam a arrematação da construção das duas rampas na desembocadura da
Rua do Arroio e Beco do Fanha.
- Autorizam a Comissão de Posturas a organizar um artigo que obrigue os padei
ros a venderem os pães por pesos determinados.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para construir, na
Rua da Ponte, uma propriedade sem a altura para porta e janelas marcadas em
Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para retirada de
pedras de uma pedreira na Estrada do Centro, em direção à Freguesia de Viamão.
- Permitem a um cidadão que continue tendo um telheiro no Caminho Novo, onde
trabalha em construção naval.
- Aprovam o parecer da Comissão encarregada de examinar a obra da ponte do
Passo do Vigário, na Freguesia de Viamão e enviam cópia à Presidência da
Província.
Ass.: Baptista Pereira - Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - CoutoPalmeiro.

DEZEMBRO
05
- Recebem ofício da Presidência da Província sobre decisão do Tribunal do Te
souro acerca de terrenos do Caminho Novo, dando provimento aos recursos de
alguns proprietários de prédios naquele local.
- Recebem ofício do Procurador solicitando as cópias dos termos assinados pelos
indivíduos que construíram, com licença da Câmara, telheiros e outros cercados
nos terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Recebem ofício da Presidência solicitando a planta do novo Mercado com as
alterações feitas pelo Chefe do Arquivo Provincial.
- Recebem ofício da Presidência comunicando ter concedido a um cirurgião re
formado, a exoneração do cargo de 5o suplente do Juízo Municipal da 2a Vara
desta cidade.
- Mandam o Procurador providenciar as cinqüenta vassouras solicitadas pelo
Carcereiro da Cadeia da Justiça.
- Recebem ofício da Presidência informando as providências tomadas para os
reparos na obra da ponte do Passo do Vigário na Freguesia de Viamão.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para mudar de
lugar uma porteira e cancela de uso público em seu campo, no Distrito da Fre
guesia de Belém.
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- Solicitam providências da Presidência da Província para os consertos necessá
rios no chafariz da Praça da Harmonia.
- Anunciam a arrematação do Passo do Entrepelado, na Freguesia dos Anjos.
- Ordenam ao Engenheiro que levante planta e orçamento da obra para cobrir e
beneficiar duas fontes na Freguesia da Aldeia.
- Resolvem prorrogar o prazo anteriormente marcado para o fechamento dos
terrenos desta cidade.
- Recebem juramentos do novo Secretário da Câmara e do Fiscal da Freguesia
de Santa Cristina.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Fernandes - Palmeiro - Costa
Junior - Couto.

12
- Recebem reclamação de um Vereador contra a redação da ata da sessão ante
rior, na parte que se refere à prorrogação do prazo para o fechamento dos terre
nos desta cidade.
- Recebem Portaria da Presidência sobre as despesas feitas com a construção
de muros em vários terrenos pertencentes à Fazenda Pública e o lajeamento em
frente ao Quartel dos Guaranis.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a extinção da Vila de Nossa
Senhora das Dores de Camaquã, ficando esta e a Vila de São João Batista de
Camaquã incorporadas ao Município desta cidade.
- Nom eiam fiscais para as freguesias das Dores e de São João Batista de
Camaquã.
- Solicitam que o Presidente da extinta Câmara da Vila das Dores de Camaquã
entregue todo o arquivo, dinheiro e mais pertences para administração desta
municipalidade.
- Recebem Portaria da Presidência declarando que não anulou a ordem de man
dar suspender qualquer procedimento, de parte da Câmara, sobre os terrenos do
Caminho Novo e que a mesma tem licença para recorrer junto ao Governo Impe
rial.
- Aprovam e transcrevem, em atas, a representação que deverá ser dirigida ao
Governo Imperial sobre os terrenos do Caminho Novo.
- Despacham, favoravelmente, dois requerimentos endereçados à Assembléia
Provincial, pedindo aumento de ordenado para o Porteiro e o Administrador das
obras da Câmara.
- Recebem informações do Vereador Presidente sobre a interrupção do aterro na
Rua de Belas, por ter ultrapassado o orçamento previsto e aceitam uma nova
proposta para a conclusão da citada obra.
- Recebem do Juiz de Direito substituto da 2a Vara uma relação dos jurados
multados por faltas.
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- Mandam pagar ao Contador da Câmara a diferença de ordenado entre o seu
cargo e o de Secretário da Câmara, função que assumiu nos dias em que este
esteve vago.
- M andam que sejam enviados os diplomas para dois eleitores suplentes na Fre
guesia da M adre de Deus desta cidade.
- Adiam a discussão sobre a queixa feita contra a Câmara, pelo seu ex-secretário
perante a Presidência da Província.
- Aprovam proposta do Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia para que sejam
colocados nomes nas ruas e becos daquela Freguesia, autorizando a despesa
com os letreiros para indicá-las. Após, transcrevem a proposta do Vereador Ins
petor, inclusive com os nomes propostos pela Comissão encarregada.
- Mandam, com máxima urgência, limpar as praias, remover o lixo e aterrar o que
for necessário, assim como construir uma ponte de madeira para os despejos.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo à Presidência da Província
uma verba para os consertos na Estrada do Mato Grosso.
- Recebem da Comissão do Contencioso um projeto de cinco artigos de Posturas
para serem discutidos.
- Transcrevem o projeto de Posturas com os cinco artigos apresentados pela
Comissão do Contencioso, sendo um sobre os horários dos hotéis e casas de
estalagem; outros sobre livro de registro dos hóspedes destas casas, limpeza do
Riachinho, peso do pão vendido pelos fabricantes e, ainda, sobre a pesca de
piavas.
- Nomeiam Comissão para dar parecer a dois requerimentos sobre a questão dos
terrenos do Caminho Novo.
Ass.: B aptista Pereira - Azevedo - Guim arães - Palm eiro - Costa Junior Fernandes - Araújo.

14
- Transcrevem parecer da Comissão encarregada de analisar requerimento de
um cidadão que reclama direitos sobre terrenos no Caminho Novo e indeferem
as suas pretensões sobre os mesmos.
- Concedem licença a um cidadão para abrir as portas que necessita na edificação
da sua casa localizada na Rua Senhor dos Passos.
- Concedem licença para um cidadão medir seu terreno que faz divisa com outro,
de logradouro público no Passo da Mangueira.
- Resolvem dar o alinhamento solicitado por um cidadão para fechar, com cerca,
o quintal de sua propriedade na Rua Direita da Freguesia da Aldeia.
- Autorizam o Fiscal da Freguesia da Aldeia a fazer despesas com o aterro de
dois atoleiros que existem na Rua do Império naquela Freguesia.
- Concedem licença a um cidadão para fechar uma das duas estradas que atra
vessam seu pequeno sítio na Costa de Sapucaia.
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- Aceitam proposta de um cidadão para abrir em seus terrenos, na Freguesia da
Aldeia, a continuação da Rua de Nossa Senhora até a Rua Direita, em troca de
outro terreno.
- Solicitam autorização da Presidência para fazer, por administração, a obra da
rampa da Rua do Arroio e Beco do Fanha, por não terem aparecido pretendentes
à arrematação.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Fernandes
- Azevedo.

17
- Recebem Portaria da Presidência sobre terrenos arrendados da Câmara na
Rua da Alfândega e que serão, futuramente, utilizados nas obras do novo M erca
do.
- Mandam fornecer as informações solicitadas em Portaria sobre a produção
agrícola e industrial deste Município.
- Recebem Portaria referente a duas plantas e propostas para a construção do
novo Mercado e nomeiam Comissão para dar o parecer.
- Recebem requerimento de vários moradores da Aldeia solicitando que seja
desobstruída uma estrada que foi fechada por um vizinho.
- Recebem a informação de que um membro da Comissão, encarregada de agen
ciar assinaturas para a estátua de José Bonifácio, doou a quantia de cinqüenta e
cinco mil réis.
- Solicitam à Assembléia Provincial que consigne, na Lei do Orçamento, a quan
tia para importar semente de trigo da Austrália, pois tem apresentado ótimos
resultados na Inglaterra.
- Ordenam ao Procurador que especifique os objetos que podem ser comprados
com a moeda comercial e quais com a moeda legal.
- Ordenam ao Procurador que informe sobre a cobrança de imposto sobre as
fábricas de farinha de mandioca, na Freguesia da Aldeia e nas demais freguesi
as.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Azevedo - Palmeiro
- Fernandes.
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- Recebem Portaria da Presidência solicitado esclarecimentos sobre as fábricas
de preparar ferro existentes no Município.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando haver concedido, para logradouro
público de lavagem de roupa, a Praia do Riacho, desde a esquina da propriedade
que foi de Lopo Gonçalves até os terrenos de Frederico Bier e autorizam o Pro
curador a fazer a medição e tombamento.
- Nomeiam uma comissão para agradecer ao Vice-Presidente da Província pela
concessão, da Praia do Riacho, a este Município.
- Recebem Portaria da Presidência colocando à disposição da Câmara a quantia
de um conto de réis para consertos na Estrada do M ato Grosso.
- Recebem Portaria aprovando as obras das rampas, por arrematação, na de
sembocadura da Rua do Arroio e Beco do Fanha.
- Recebem informações de que a Tipografia do Mercantil se recusa a fazer a publica
ção dos editais sobre eleições, apesar do contrato que tem com esta Câmara.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando informações sobre o estado da
ponte de madeira na estrada que segue para a Capelinha do M enino Deus.
- Ordenam que sejam entregues ao Procurador as quantias para a estátua de
José Bonifácio remetidas pela Comissão do 2o Distrito da Aldeia e do Norte de
Viamão.
- Recebem ofício do Chefe da Repartição de Estatística pedindo informações
sobre a qualidade e quantidade anual dos produtos agrícolas, manufaturados e
trabalho industrial.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter concedido licença de
três dias ao Administrador das Obras, por motivo de doença.
- Determinam os procedimento a ser tomados pelos fiscais quando arrematarem
algum animal.
- Aprovam a prestação das contas do trimestre de julho a setembro último, apre
sentados pelo Procurador.
- Recebem da Comissão encarregada, o parecer sobre as plantas e propostas
para a construção do novo Mercado e Doca.
- Autorizam a despesa necessária para a desobstrução e limpeza da Praça da
Alfândega e Doca.
- Autorizam um Fiscal a proceder a matança dos cães que vagam pela cidade.
1 R?

- Aprovam o parecer sobre o requerimento de queixa contra esta Câmara feita
pelo seu ex-Secretário.
- Solicitam da Presidência da Província, cópias de ofícios tendentes a sustentar o
direito da Câmara sobre os terrenos do Caminho Novo.
- Recebem requerimento do arrendatário dos terrenos da Câmara na Rua da Al
fândega, cedendo a outro cidadão a preferência no arrendamento dos mesmos.
- Recebem requerimentos de cidadãos solicitando a vaga do falecido Fiscal de
Viamão.
- Procedem a votação e nomeiam novo Fiscal de Viamão.
Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Palmeiro - Couto - Azevedo - Fernandes Costa Junior.
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- Transcrevem parecer da Comissão encarregada de analizar as plantas e pro
postas recebidas para construção do novo Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência mandando que a Câmara use o saldo de suas
rendas para os consertos necessários no chafariz da Praça da Harmonia.
- Aprovam despesas feitas com um pequeno conserto realizado no chafariz da
Praça da Harmonia.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para mudar a direção de
um caminho no Distrito de Belém.
- Aprovam a licença de três dias concedida a um Fiscal.
- Demitem o Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas por ter abandonado o
emprego, viajado e não concordado com o número de dias de licença que lhe foi
concedido.
- Recebem da Comissão encarregada de proceder a subscrição para a estátua
de José Bonifácio a quantia arredadas na Freguesia de Belém.
- Recebem juram ento do Fiscal nomeado para a Freguesia de Viamão.
- Recebem queixa de moradores das Pedras Brancas contra o cercamento de
um passo de servidão pública.
- Recebem requerimento do cidadão pedindo uma vistoria no passo que deixou
livre ao trânsito, no Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de um concessionário de terreno aforado, pertencente
aos expostos, pedindo que seja verificada a medição do mesmo.
- Tomam providências quanto à destruição de um estaqueamento na Rua de
Belas, devido a uma enchente.
Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Fernandes - Azevedo.

14
- Enviam à comissão respectiva a prestação de contas apresentadas pelo Procu
rador.
1.R.3

- Aprovam requerimento de Vereador solicitando que o Procurador especifique a
procedência das arrecadações, quando apresentar a prestação de contas.
- Recebem ofício de um Fiscal comunicando ter encontrado alguns cães mortos,
provavelm ente envenenados, sem que tenham sido feitos por agentes da
municipalidade.
- Concedem alinhamento para uma cidadã fazer valo e cercado, visando fechar
um potreiro em sua chácara no Passo da Mangueira.
- Concedem mais trinta (30) dias para um cidadão murar seu terreno, situado na
Rua da Alfândega e isentar-se da multa recebida.
- Aprovam planta e orçamento para a obra de preservação do chafariz da Rua de
Belas, protegendo-o contra os danos que as águas do Riachinho podem lhe cau
sar.
- Recebem requerimento de cidadãs solicitando que sejam dispensadas de murar
seus terrenos nas ruas da Ponte e da Igreja e outro pedindo tempo para vender
seu terreno na Rua da Ponte, devido seus estados de pobreza.
- Recebem requerimento de cidadãos pedindo para não serem obrigados a murar
seus terrenos na Rua da Igreja e no Alto da Bronze, até que estas recebam o
devido nivelamento.
Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

15
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia comunicando estar concluída a obra na
Ponte dos Ferreiros e que, o aterro próximo à ponte, encontra-se em fase de
acabamento.
- Recebem o relatório do Fiscal de Belém.
- Autorizam o Fiscal da Freguesia de Viamão a contratar a obra da cerca de
espinhos junto à margem da ponte do Passo do Vigário.
Autorizam o alinhamento e a licença solicitada por um morador da Estrada do
Meio, para fechar parte de sua chácara que é absorvida por uma sanga.
- Recebem requerimento do Arrematante do conserto na Estrada do Menino
Deus, pedindo que a examinem antes que o mesmo seja pago.
- Recebem requerimento do Arrematante da Iluminação da Cadeia Civil, pedindo
o pagamento pelo fornecimento de setembro a dezembro findo.
- Indeferem requerimento de dois cidadãos pedindo, por arrendamento, uns ter
renos da Câmara, além da Ponte do Riacho, onde pretendem instalar uma fábrica
de velas e sabão.
- Nomeiam novo Fiscal para a Freguesia das Pedras Brancas.
- Autorizam a compra de um livro para que as multas sejam lançadas pelo Secre
tário da Câmara no ato da leitura feita pelos fiscais.
- Autorizam um cidadão a abrir um portão em um muro no Beco do Rosário.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir um açou154

gue na Praça do Portão.
- Recebem o parecer do Inspetor do Distrito da Aldeia sobre o requerimento de
um cidadão pedindo para fechar um caminho particular em seus terrenos.
- Recebem vários requerimentos de cidadãos sobre a construção de muros nos
seus terrenos.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo.
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- Recebem ofício de um Vereador justificando não poder assistir às sessões.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo que seja aumentada, no com
primento, com mais uma tábua, a ponte dos despejos no Beco da Casa da Ópera.
- Recebem ofício do Procurador sobre a permuta de terrenos desta Câmara, na
Freguesia da Aldeia, com os terrenos necessários para continuar a abertura da
Rua Direita, na mesma Freguesia.
- Recebem Ofício do Procurador pedindo cópia do ato da Presidência da Provín
cia concedendo uns terrenos na Praia do Riacho para logradouro público.
- Recebem do Procurador a nominata das transações que deverão ser pagas em
moeda comercial e em moeda nacional e a seguir transcrevem esta nominata.
- Recebem comunicação do Vereador Presidente de que o Fiscal nomeado para
a Freguesia de São João Batista de Camaquã, não poderá aceitar o cargo devido
a sua mudança para Pelotas.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a vaga de Fiseal da Fregue
sia de São João Batista de Camaquã e o nomeiam.
- Nomeiam Inspetor para os distritos de São João e Dores.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Couto - Azevedo - Fernandes Palmeiro.
1 6
- Recebem Portaria do Vice-Presidente comunicando que o Desembargador Fran
cisco de Assis Pereira Rocha assumirá, nesta data, o cargo de Presidente desta
Província.
- Determinam que, após o Desembargador ter prestado o juram ento e assumido
a administração da Província, seja entoado o hino Te Deum, na Catedral.
- Recebem o juram ento e empossam o novo Presidente da Província.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Azevedo - Fernandes- Palmeiro.

17
- Não houve sessão.
18
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter atendido o recurso interpôs-

to por uma cidadã contra um edital da Câmara, que abrangia os seus terrenos.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para fechar seus
terrenos na Freguesia de Santa Cristina do Pinhal.
- Mandam intimar todos os proprietários de barracões de construção naval, em
terrenos particulares desta municipalidade, a pagarem o aluguel estipulado por lei.
- Recebem vários requerimentos de carpinteiros da beira do rio solicitando auto
rização para continuarem com seus barracões de construção naval.
- Permitem que um cidadão arranque algumas pedras salientes de uma pedreira
próxima à Estrada do Meio.
- Autorizam a despesa para o calçamento da Rua do Arroio, caso não tenha se
esgotado a respectiva verba.
- Aprovam a proposta de um cidadão para os consertos na Estrada do Mato
Grosso.
- Recebem requerimento de um cidadão sobre a construção de muros nos terre
nos desta cidade
- Permitem a um cidadão que continue ocupando terrenos de logradouro público
na Ilha da Pintada.
- Marcam data para vistoriarem os terrenos de uma moradora da Ponta Grossa,
Distrito de Belém.
- Mandam fazer orçamento para aterrarem as frentes de algumas chácaras cujos
proprietários instalaram canos e construíram paredões.
- Recebem juram ento do Fiscal das Pedras Brancas.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Couto - Fernandes - Azevedo.

20
- Não houve sessão.

21
- Discutem a validade do voto do Vereador Presidente na sessão anterior, decla
rando-o suspeito em algumas sessões.
- Recebem de um Vereador solicitação de que seja anulada a primeira parte do
requerimento que apresentou na sessão passada sobre terrenos no Caminho Novo.
- Recebem Portaria do Desembargador Assis Rocha comunicando ter entrado
no exercício de Presidente da Província e solicitando a colaboração da Câmara
na sua administração.
- Recebem juram ento do Fiscal das Dores.
- Recebem a relação dos objetos e utensílios da extinta Vila das Dores; mandan
do arquivar ofícios, livros e autorizando o seu Fiscal a vender as sobras, deixando
somente o que for necessário às eleições.
- Resolvem chamar, por editais, concorrentes à arrematação dos impostos muni
cipais das freguesias das Dores e São João de Camaquã.
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- Recebem o saldo do cofre da extinta Vila das Dores.
- Recebem ofício do Procurador comunicando não h a v e r, no Município, nenhu
ma fábrica de preparar ferro.
- Enviam ao Advogado o ofício do Procurador, dizendo que o proprietário do
Mercantil se recusa a fazer a publicação de editais tendentes às eleições, apesar
de contrato firmado com a Câmara.
- Ordenam que o Contador informe a quantia que se tem sido gasta, neste ano, da
verba determinada para a consertos de estradas.
- Ordenam ao Contador que informe em quanto importou a comissão paga ao
Procurador no exercício de 1860 à 1861.
- Recebem requerimento de um cidadão sobre terrenos para murar.
- Comissionam um vereador para apresentar o papel do Colégio Eleitoral.
- Nomeiam Comissão para a visita às prisões.
- Deliberam dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos - Azevedo.

FEVEREIRO
2 1
- Recebem ofício de um Vereador comunicando que deverá viajar, ausentandose das sessões por mais de trinta dias.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre a criação de
escolas dos dois sexos, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que sejam identificadas por editais,
as armas proibidas e em que casos podem ser permitidas para pessoas comuns.
- Recebem, da Presidência, as cópias da correspondência referente ao ano del858,
entre a Presidência e a Tesouraria da Fazenda, sobre os terrenos concedidos à
Câmara, permutados com os que possuíam em frente ao Arsenal de Guerra.
- Recebem ofício do Vice-Cônsul da Dinamarca oferecendo uma caixa com
várias espécies de grãos para demonstração de um processo de preservação dos
mesmos, com relação ao “gorgulho” (inseto que ataca os celeiros), inventado por
um colono alemão.
- Mandam arquivar os ofícios vindos das câmaras de Taquari, Santo Antônio, Rio
Pardo e São Jerônimo, comunicando estarem cientes da posse do atual Presiden
te da Província.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao trimestre de outubro a
dezembro último.
- Recebem ofício do Juiz de Direito, interino, da 2a Vara, comunicando ter isenta
do um cidadão da multa que lhe foi aplicada por faltar à sessão do Júri.
- Recebem informação do Vereador Presidente de ter concedido três dias de
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licença ao Administrador das Obras.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Leopoldo sobre o conserto ne
cessário na ponte do Arroio de Sapucaia e na picada, junto ao mesmo.
- Nomeiam Comissão para representar a Câmara na inauguração da estátua
eqüeste à D. Pedro I, na capital do Império.
- Marcam data para apuração dos votos da eleição efetuada dos diversos colégi
os eleitorais, do Io Distrito, para deputados provinciais.
- Recebem informações do Vereador Presidente sobre o início das obras da ram 
pa do Beco do Fanha e o serviço dos seus operários.
- Aprovam as bases do contrato com o Arrematante da Estrada do Mato Grosso.
- Aceitam lance para arrematação dos impostos municipais das Dores e São
João de Camaquã e solicitam aprovação do Governo da Província.
- Solicitam da Presidência da Província a quantia consignada na Lei do Orça
mento vigente para aterro no Caminho Novo.
- Aprovam o envio de um ofício ao Engenheiro da Câmara, criticando o seu
procedimento em razão de, ainda, não ter elaborado a planta e orçamento para as
obras de ligação da Estrada do Moraes com a da Cavalhada.
Ass.: Baptista Pereira - Costa Junior - Couto - Araújo - Azevedo

MARÇO
05
- Recebem circular da Presidência solicitando informações sobre as obras públi
cas e outros assuntos do interesse dos habitantes do Município.
- Recebem circular da Presidência recomendando que sejam tomadas providên
cias para a prevenção do cólera morbus que já se manifestou em Pernambuco.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos impostos mu
nicipais da freguesias de São João e Dores de Camaquã.
- Recebem ofícios das Câmaras das vilas da Encruzilhada e de São Gabriel,
acusando o recebimento do ofício enviado por esta, participando a posse do atual
Administrador da Província.
- Recebem do Juiz de Paz da Aldeia o livro de qualificação de votantes.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue além do Beco do Bar
bosa.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito da Aldeia o requerimento de um
cidadão que pretende fechar a frente de seu terreno.
- Recebem parecer de Vereador sobre o requerimento de um cidadão solicitando
que seja mandado aterrar a frente da sua chácara no Caminho Novo.
- Recebem, através do Procurador, ofício do Fiscal da Aldeia sobre a cobrança
do imposto da farinha de mandioca que tem se realizado conforme a lei.
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- Recebem do Engenheiro da Câmara a planta de um terreno entre a Rua da
Varzinha e a Praia do Riacho, na esquina da Rua Direita, onde registrou irregula
ridades nas direções destas ruas.
- Concedem licença de um mês, a um Fiscal, para tratamento de sua saúde.
- Encarregam um Vereador para dirigir a obra da rampa do Beco do Fanha.
- Resolvem ordenar ao Engenheiro que levante a planta, orçamento e plano da
nova Doca do Mercado.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores do 6o quarteirão do Distrito
da Aldeia, sobre uma estrada que foi fechada por outro cidadão.
- Decidem vistoriar um lugar chamado Geribá, onde ocorreu o fechamento de um
passo.
- Pedem informações ao Procurador sobre a questão da Câmara com um cida
dão, referente à negociação de uma casa.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Costa Junior - Araújo - Baptista Pereira - Aze
vedo.

27
- Pedem a solução para o Edital, recomendado pela Presidência da Província,
sobre armas proibidas.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que foi entregue ao Ministério
da Fazenda a representação que esta Câmara dirigiu ao Império sobre terrenos
do Caminho Novo.
- Recebem circular remetendo ofício do Io Secretário do Instituto Histórico do
Rio de Janeiro, solicitando amostras de alguns minerais.
- Resolvem comunicar ao Presidente da Província que nas imediações do Passo
da Areia existe uma mina de barro-sabão.
- Aprovam o parecer de um Vereador sobre a conveniência da criação de esco
las para ambos os sexos nas Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa respondendo sobre a inconveniên
cia e perigo da exumação dos vitimados pelo cólera.
- Recebem ofícios das câmaras de Uruguaiana e Triunfo informando terem rece
bido a comunicação da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem do Juiz de Paz de Viamão o livro de qualificação de votantes daquela
Freguesia.
- Recebem ofício e quantia arrecadada pela Comissão incumbida no Io Distrito
da Aldeia, de promover assinaturas para a estátua de José Bonifácio.
- Recebem ofício do Arrematante dos Impostos Municipais nas freguesias de
São João Batista e Dores de Camaquã, perguntando se pode receber certos
impostos nesta freguesias.
- Recebem ofício do Fiscal das Dores sobre a incoveniência da criação de porcos
na povoação.
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- Recebem do Fiscal das Dores a lista dos objetos da extinta Câmara daquela
Vila que foram arrematados com exceção da efígie de S. M. O Imperador, para
a qual não houve lance.
- Recebem ofício do Fiscal das Dores sobre o calçamento da Rua Augusta.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando pedido para cercar um potreiro
em seus campos, no Passo da Guabiroba.
- Recebem requerimento do empreiteiro dos consertos da Estrada do Mato Gros
so, solicitando a segunda prestação do seu contrato.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando providências sobre as inun
dações que sofre a sua casa, localizada no Paraíso, em dias de chuva.
- Recebem do Vereador Presidente o livro de qualificação de votantes da Fre
guesia de São João de Camaquã.
- Indeferem o requerimento de um cidadão solicitando o fechamento de uma
estrada que passa por trás de sua casa no 3o Distrito da Aldeia.
- Enviam ofício ao Fiscal de Viamão sobre uma estrada pública que dizem ter
sido fechada.
- Recebem requerimento de um morador do 3o Distrito da Aldeia, solicitando que
seja facilitado o trânsito público em uma estrada fechada por um cidadão.
- Recebem requerimento de um morador do 2o Distrito da Aldeia solicitando que
fechem a frente de seu terreno na estrada geral que segue da Aldeia para
Itacolomi.
- Mandam pagar a primeira prestação do contrato feito com o empreiteiro da
Estrada do Mato Grosso.
- Solicitam ao Presidente da Província que autorize a desapropriação dos terre
nos necessários e a liberação da verba para abrir uma estrada nova, desde a
porteira do M ajor Moraes, no Morro do Cristal, até a Estrada da Cavalhada, visto
o desmoronamento da Lomba do Afonso.
Ass.: Coelho Junior - Costa Junior - Araújo - Baptista Pereira.

ABRIL
09
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a chegada de onze máquinas
de moer trigo e pedindo que seja verificado se há compradores.
- Aprovam o edital sobre armas proibidas apresentado pela Comissão respectiva.
- Recebem dois ofícios de cidadãos agradecendo por terem sido escolhidos para
representarem a Câmara no ato da inauguração da estátua do Fundador do Im
pério.
- Recebem da Comissão das Dores de Camaquã a quantia arrecadada para a
estátua de José Bonifácio,
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- Recebem requerimento do Arrematante da iluminação interna da Cadeia Civil,
pedindo o pagamento correspondente ao trimestre de janeiro a março.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fechar os
seus terrenos na Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício de um Fiscal comunicando a data em que iniciou sua licença.
- Recebem requerimento de uma cidadã e seus genros, solicitando que seja no
meada a Comissão para examinar o aterro prometido para o Caminho Novo,
desde sua residência até a Rua da União.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão solicitando aprovação da Câmara no con
trato efetuou para fazer uma cerca de espinhos junto ao Passo do Vigário.
Ass.: Coelho Junior - Costa Junior - Baptista Pereira - Couto - Palmeiro - Azeve
do - Araújo.

21
- Recebem Portaria da Presidência com cópia do aviso do M inistério do Império
sobre as dúvidas com relação ao sorteio entre os três últimos cidadãos eleitos
para deputados provinciais pelo Io Distrito Eleitoral.
- Recebem do Oficial da Secretaria do Governo um exemplar das Leis Provinci
ais promulgados na Ia sessão da 9a Legislatura, em 1861.
- Recebem ofício do Delegado de Polícia pedindo que seja mandado examinar
dois matadouros de porcos, além do Beco do Barbosa, por denúncias quanto à
higiene dos locais.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Belém o livro de qualificação de
votantes naquela Freguesia.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão respondendo sobre o fechamento de uma
estrada neste Distrito.
Ass.: Coelho Junior - Baptista Pereira - Costa Junior - Couto - Palmeiro.

22
- Recebem justificativa de um Vereador para não poder assistir às sessões da
Câmara.
- Comunicam ao Chefe de Polícia que tomarão as medidas necessárias sobre os
dois matadouros de porcos existentes, além do Beco do Barbosa.
- Mandam pagar o Arrematante dos consertos na Estrada do M enino Deus.
- Mandam dar o alinhamento solicitado por um cidadão aos seus terrenos em
frente à praça da Igreja de Santa Cristina do Pinhal.
- Recebem, do Engenheiro, o orçamento para se mandar consertar um atoleiro
em frente a uma chácara.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando que seja mandado aterrar a
frente da sua chácara no Caminho Novo.
- Resolvem vistoriar o lugar onde ocorrem as inundações pela águas pluviais,
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atendendo queixa de um cidadão.
- Aprovam um contrato feito pelo Fiscal de Viamão para sobre a construção de
uma cerca de espinhos na continuação da ponte do Passo do Vigário.
- Nomeiam nova Comissão para examinar a obra feita por uma cidadã e seus
genros, no Caminho Novo, tendo em vista a recusa da anterior.
Ass.: Coelho Junior - Costa Junior - Palmeiro - Couto - Baptista Pereira - Araújo.

23
- Recebem participação de um Desembargador de ter assistido à inauguração da
estátua eqüestre na Corte.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de ter multado o proprietário de um talho
de carne na Rua do Arvoredo, por falsificação de peso.
- Enviam, à Comissão respectiva para exame, a prestação de contas apresenta
das pelo Procurador.
- Recebem do Procurador a relação dos animais arrematados por infração de
artigos do Código de Posturas.
- Procedem ao sorteio para amortização de oito Apólices emitidas pela Câmara,
autorizando o Procurador a resgatar as sorteadas.
Ass.: Coelho Junior - Freitas Travassos - Baptista Pereira - Azevedo.

24
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fechar seus
terrenos na Várzea de Gravataí.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para fazer de
graus pela parte de fora da sua casa, na Rua Direita, n° 8, tendo em vista as
escavações feitas pela Câmara naquele local.
- Autorizam os consertos das calhas da Ponte de Pedra do Riacho e dos becos do
João Coelho e do Jacques.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para tirar aterro da
Rua do Imperador.
- Solicitam que a Presidência da Província ponha à disposição do Administrador
das Obras da Câmara a bomba que existe no depósito da Diretoria Geral dos
Negócios da Província, para dar esgotamento às águas durante a construção da
rampa da Rua do Arroio.
- Recebem do Fiscal de Viamão o relatório dos melhoramentos necessários na
quela Freguesia e seus distritos.
Ass.: Coelho Junior - Araújo - Freitas Travassos - Azevedo - Baptista Pereira.

25
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores do 6o quarteirão do 3o Dis
trito da Aldeia, oferecendo-se para melhorarem uma estrada que havia sido
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trancada.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter mandado recolher ao Quartel da
Polícia, um preto, por infringir um artigo das Posturas.
- Concedem vinte dias de licença a um Fiscal.
- Recebem comunicado do Administrador das Obras comunicando o mau uso do
matadouro que a Câmara possui na Várzea.
Ass.: Coelho Junior - Couto - Palmeiro - Azevedo - Araújo.

26
- Recebem, do Chefe de Polícia, a informação de ter recebido a cópia do edital
da Câmara sobre armas proibidas.
- Resolvem mandar aterrar um atoleiro, sob orientação informação do Vereador
Inspetor dos subúrbios.
- Mandam que os cidadãos, que pedem alinhamento para fechar seus terrenos na
Várzea de Gravataí, apresentem os seus títulos comprobatórios.
- Decidem fazer editais chamando concorrentes para a impressão de atas e mais
trabalhos da Câmara e, também, para os impostos municipais.
- Autorizam o Procurador a pagar as despesas com o conserto de dois atoleiros
na Freguesia da Aldeia e com os letreiros indicadores dos nomes das ruas da
mesma Freguesia.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Azevedo.

MAIO
05
- Recebem Portaria da Presidência comunicando estar à disposição do Adminis
trador das Obras a bomba solicitada para esgotamento das águas.
- Recebem Portaria da Presidência agradecendo, em nome de S. M. O Impera
dor, a felicitação que lhe dirigiu a Câmara, por ocasião da inauguração da estátua
eqüestre erigida na Côrte em memória a Dom Pedro I, seu pai.
-Divulgam, por editais, que está disponível para consultas, na Secretaria da Câ
mara, um exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional, no qual foi publicado o
Manual do Cultivador do Algodão.
- Mandam pagar ao empreiteiro dos consertos da Estrada do Mato Grosso, a
segunda prestação de seu contrato.
- M andam convocar um suplente para tomar posse como Juiz de Paz da Fregue
sia das Dores.
- Recebem participação de um Fiscal sobre a regularidade do serviço na Praça
do Mercado, durante a sua semana, e de ter apreendido vários animais que fez
arrematar.
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- Autorizam ao Fiscal das Dores de Camaquã a conservar em seu poder os
objetos necessários para os trabalhos eleitorais.
- Recebem requerimento de um a cidadã pedindo licença para cercar sua cháca
ra, próxima à Freguesia da Aldeia, entre a estrada que segue para esta capital e
a que vai para Itacolomi.
- Discutem o requerimento de vários moradores do Distrito Sul de Viamão que
reclamam contra o fechamento da estrada denominada Pesqueiro.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para nomear um conserva
dor para a Estrada do Mato Grosso.
- Realizam a arrematação da publicação dos trabalhos da Câmara.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Araújo - Costa Junior - Azevedo

17
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o contrato de arrematação para
impressão e publicação dos trabalhos da Câmara.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Borja acusando a recepção da
circular que informa a posse do atual Presidente da Província.
- M andam pagar o aluguel da casa em que funcionava a Câmara da extinta Vila
das Dores.
- Autorizam pequenos consertos nas estradas do Xico Ilhéu, do M eio e do Mato
Grosso e a colocação de pedras no Passo da Capivara.
- Resolvem beneficiar a fonte denominada Bica, na Freguesia de Viamão.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se do indeferimento à sua
solicitação de aterro em frente a sua chácara, no Caminho Novo.
- Nomeiam uma nova Comissão, para examinar o aterro feito por uma cidadã e
seus genros, no Caminho Novo.
Ass.: Coelho Junior - Azevedo - Palmeiro - Freitas Travassos.

26
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a criação do cargo de conserva
dor para a Estrada do Mato Grosso.
- Recebem Portaria da Presidência acompanhando cópia das instruções sobre
um medicamento que tem sido usado em Pernambuco, com bons resultados, para
o tratamento do cólera morbus.
- Mandam fornecer dois livros ao Escrivão do Júri da capital, requisitados pelo
Juiz de Direito interino.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que o Comendador Porto Filho
cederá, gratuitamente, o terreno necessário para o melhoramento da Estrada do
Mato Grosso.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo o resultado dos produ
tos agrícolas deste Município.
- Recebem requerimento do empreiteiro dos consertos na Estrada do Mato Gros
so, informando que os mesmos estão prontos.
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- Recebem a informação de que foi roubada uma torneira do chafariz da Praça
da Harmonia.
- Autorizam as despesas necessárias para a plantação de árvores.
- Autorizam ao Procurador a fazer a despesa com a Festividade de CorpusChristi
- Solicitam, à Presidência da Província, autorização para continuar em a fazer a
arrecadação dos impostos, por administração, tendo em vista o não aparecimento
de licitantes para a arrematação.
- Encaminham à Santa Casa de Misericórdia, um cidadão para tratar sobre terre
nos de expostos.
- Decidem vistoriar a Rua dos Pecados Mortais para examinarem a direção de
um muro construído por um cidadão.
Ass.: Coelho Junior - Palmeiro - Azevedo - Araújo - Fernandes.

JU N H O

06
- Recebem Portaria da Presidência aprovando que a arrecadação dos impostos
municipais seja feita por administração.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre o Passo da Pica
da, usurpado por um particular.
- Enviam à Comissão de Redação requerimentos de proprietários do Caminho
Novo.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando o mapa da receita
dos semestres de julho a dezembro de 1859, 1860 e 1861.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando a venda, em hasta pública, de um ani
mal encontrado solto.
- Recebem ofício de um Fiscal das Dores de Camaquã sobre a cobrança de
impostos atrasados.
- Recebem dois requerimentos do Contador solicitando certidões de tempo e de
serviços prestados à Câmara.
- Determinam que o Fiscal da Aldeia dê o alinhamento solicitado por um cidadão.
- Resolvem mandar consertar a Estrada de Belém, no ponto denominado Aguas
Mortas.
- Recebem parecer da Comissão encarregada de examinar o aterro feito, no
Caminho Novo, por uma cidadã e seus genros e decidem que o Vereador Presi
dente deve solicitar melhoramentos na citada obra.
- Aprovam a proposta de um cidadão para pôr cascalho no aterro do Caminho
Novo.
- Indeferem o abaixo-assinado de vários moradores do Distrito do Sul de Viamão,
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solicitando que lhes fosse franqueada a Estrada do Pesqueiro.
- Mandam o Fiscal tirar orçamento para os consertos da Ponte do Vicente Bar
celos.
- Analisam o parecer da vistoria realizada na construção de um muro, na Rua dos
Pecados Mortais.
- Resolvem comunicar à Presidência da Província que irão cercar um terreno ,
em frente ao Arsenal de Guerra, entre as ruas da Praia e da Alfândega.
Ass.: Fernando - Palmeiro - Azevedo - Costa Junior - Guimarães.

17
- Recebem juram ento de um cidadão para o cargo de Juiz de Paz da Freguesia
das Dores de Camaquã.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que mandou suspender a obra
de cercamento de tábuas que seria feita em frente ao Arsenal de Guerra.
- Recebem Portaria circular ordenando que sejam tomadas providências para a
eleição de um deputado por este Distrito, preenchendo a vaga deixada pelo Ba
rão de Porto Alegre.
- Recebem dois ofícios de fiscais comunicando terem multado vários indivíduos
por infração de um artigo das Posturas.
- Recebem quantia arrecadada no Distrito do Sul de Viamão para a estátua de
José Bonifácio.
- Solicitam aprovação da Presidência da Província para trocar, por cortinas, os
tecidos de damasco existentes na Câmara.
- Permitem que uma escrava tire esmolas para a sua liberdade.
- Recebem requerimento do cidadão que teve aceita a sua proposta para colocar
cascalho no Caminho Novo, solicitando para ser o único a poder fazê-lo.
- Mandam consertar o atoleiro do Beco da Marcela.
- Resolvem mandar consertar o passeio do paredão fronteiro ao Palácio da Pre
sidência.
- Discutem a quantidade de cascalho a ser despejado no Caminho Novo.
- Mandam tirar orçamento para a conclusão da obra da rampa da Rua do Arroio.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Costa Junior - Fernandes - Azevedo - Palmeiro.

25
- Solicitam autorização da Presidência da Província para pôr, novamente, em
praça, os impostos das Freguesias de São João Batista e Dores de Camaquã.
- Recebem ofício do Procurador sobre o modo mais conveniente para a arreca
dação de vários impostos.
- M andam consertar os buracos existentes nas calçadas das ruas do Ouvidor, de
Bragança e da Praia, entre a de Bragança e do Rosário e, entulhar os buracos da
Rua do Arvoredo, junto à Rua de Belas.
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- Recebem requerimento de um cidadão-solicitando que aprovem o cascalho que
pretende por no aterro do Caminho Novo, pelo mesmo preço e qualidade exigidos
pela Câmara.
Ass.: Fernandes - Araujo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

30
- Não houve sessão.

JULHO
05
- Recebem Portaria da Presidência mandando despachar, favoravelmente o re
querimento de um cidadão, solicitando que seja mandado aterrar a frente de sua
chácara, no Caminho Novo.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a vender os tecidos de
damascos, aplicando seu produto na compra de cortinas.
- Recebem autorização da Presidência para colocarem em praça os impostos
municipais das Dores e São João Batista de Camaquã. Marcam data para esta
arrematação dos passos.
- Recebem autorização da Presidência para aplicarem mais verba na rampa da
Rua do Arroio.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando maiores informações sobre a
representação da Câmara de Santo Antônio, referente ao Passo do Entrepelado,
que diz pertencer àquele Município.
- Recebem ofício do chefe de Polícia solicitando uma relação dos indivíduos que
tiraram licença para ter casas de jogos lícitos nesta capital.
- Aprovam o parecer da Comissão de Redação sobre a informação do requeri
mento de proprietários de terrenos no Caminho Novo.
- Concedem o alinhamento para que um cidadão feche seus terrenos na Várzea
de Gravataí.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter multado um cidadão por infração
do Código de Posturas.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal e nomeiam outro em seu lugar.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar por cascalho em frente a uma
chácara.
- Autorizam o Procurador a pagar os consertos feitos na fonte denominada Bica
, em Viamão.
- Ordenam ao Procurador que informe a situação em que se acha a questão do
embargo da obra de um potreiro que estava sendo construído na Várzea de
Gravataí.
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Ass.: Fernandes - Araujo - Costa Junior - Azevedo - Palmeiro.

2 1
- Recebem representação de um cidadão, reclamando de uma estrada que passa
por seus terrenos, no Passo da Areia, com o que se julga prejudicado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo solução sobre terrenos do Ca
minho Novo.
- Recebem Portaria da Presidência fazendo a entrega de uma verba, em prestações,
para o aterro no Caminho Novo e resolvem chamar concorrentes para esta obra.
- Ordenam que o Engenheiro examine as condições das casas localizadas, res
pectivamente, na Rua Senhor dos Passos, esquina com a da Alegria e a Rua de
Santa Catarina, esquina com a da Praia, que estão se deteriorando.
- Autorizam os pagamentos das obras do aterro no Caminho Novo, em frente à
Brigadeira, dos reparos nos passos das Águas Mortas e das Pedras, na Lomba
do Giz e em frente a uma chácara na Rua da Independência.
- Aprovam a prestação das contas dos meses de janeiro, fevereiro e março.
- Autorizam o Fiscal de Viamão à mudar uma estrada, próxima ao Passo do
Vigário.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que apreendeu um petiço e fez vender
em hasta pública.
- Decidem renovar a autorização para o uso das Posturas provisórias que tive
ram seus prazos legais esgotados.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Azevedo.

22
- Não houve sessão.

23
- Aceitam o lance recebido pelos impostos municipais de São João Batista e
Dores de Camaquã e pedem aprovação da Presidência da Província.
- Ordenam, novamente, que sejam feitos, os consertos no passeio do paredão
fronteiro ao Palácio da Presidência.
- Recebem ofício de um Fiscal sobre a reedificação de uma casa, que serviu de
Paço Municipal, localizada fora de alinhamento, na Rua da Ponte.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Fialho - Carvalho de Campos.

24
- Não houve sessão.

25
- Não houve sessão.
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26
- Resolvem informar ao subdelegado de Polícia do 3o Distrito da Aldeia a relutân
cia de um cidadão em cumprir a ordem de franquear uma estrada que fechou.
- Solicitam à Presidência da Província autorizando para mandar construir uma
fonte na Freguesia da Aldeia.
- Ordenam ao Engenheiro que vá ao Sangradouro do Baltazar na estrada para a
Aldeia, e faça as plantas e orçamentos de um pontilhão e ponte de madeira para
serem construídas no Passo do Bemabé, com capacidade para passar carretas.
- Recebem juram ento de um Guarda Municipal.
- Comissionam Vereador para apresentar papel ao Colégio Eleitoral.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para igualar o ordenado do
Guarda do chafariz do Riacho ao dos demais guardas.
- Resolvem vistoriar a frente do Império para verificar o alinhamento solicitado
para reconstruírem a sua escada .
- Aprovam em primeira discussão um projeto de Posturas apresentado pela respec
tiva Comissão.
Ass.: Araújo - Costa Junior - Fialho - Azevedo.

29
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que continuam vigorando al
guns artigos de Posturas aprovados provisoriamente.
- Aprovam, em segunda discussão, um projeto de Posturas Municipais apresen
tado pela Comissão respectiva.
- Autorizam um cidadão a prosseguir com os consertos que estava fazendo em
sua casa, onde um Fiscal constatou irregularidades.
- Mandam fazer avaliação de uma casa situada na Rua da Praia, esquina Rua
Santa Catarina.
- Recebem parecer do Engenheiro sobre as condições da casa que examinou na
Rua da Alegria, na divisa com a Santa Casa.
- Recebem requerimento do Arrematante dos consertos da estrada que segue do
Passo dos Ferreiros para o das Canoas, solicitando o pagamento pela obra.
- Autorizam o Procurador a pagar o fornecimento de gás para a iluminação da
Cadeia Civil.
- Mandam o Engenheiro fazer um levantamento das despesas necessárias na
Picada que segue desta cidade para Belém.
- Mandam consertar alguns pilares da Praça do Mercado.
- Mandam arquivar as Apólices que foram sorteadas e pagas pelo Procurador.
- Nomeiam novo Fiscal através de votação.
- Discutem sobre a obra que está sendo feita no prédio que serviu de Paço
Municipal.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Fialho - Costa Junior - Araújo.
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30
- Aprovam a ata da sessão anterior após um Vereador retificar seu pedido de
informações sobre a venda da casa que serviu de Paço Municipal.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que fechem uma estrada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que mandem aterrar a frente de
sua chácara no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de alguns cidadãos solicitando alinhamento para fecha
rem a frente de terrenos que dividem com a estrada que segue da Aldeia para
Itacolomi.
- Recebem ofícios do Fiscal das Pedras Brancas comunicando ter impedido que
vários indivíduos continuassem a abrir grandes valos, com o objetivo de inutilizar
o Passo da Ripa e, também, enviando o relatório das necessidades mais urgentes
desta Freguesia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para fechar seus
terrenos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar seus terrenos que
beiram a estrada que segue de Viamão para Belém.
- Recebem requerimento de um proprietário de terreno, na continuação da ponte
do Passo do Vigário, solicitando os mesmos direitos que a Câmara concedeu a
outro cidadão
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para mudar a estrada que
passa por terrenos seus, em Viamão.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para levantar, em
frente a sua moradia, no Caminho Novo, um barracão para trabalharem serraria.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que fechem uma das estra
das que passam por seus terrenos, em Viamão.
- Transcrevem o projeto de Posturas sobre o cercamento, com muros, de terre
nos nos limites urbanos da cidade, aprovado em terceira discussão.
- Aprovam o Parecer de um Vereador sobre a representação da Câmara Muni
cipal da Vila de Santo Antônio, alegando pertencer ao seu Município o Passo do
Entrepelado.
- Resolvem guardar as tábuas usadas na construção da rampa da Rua do Arroio
para serem aproveitadas ao plantio de arvoredo.
- Determinam que seja feito orçamento para a compra de uma carroça, arreios,
égua e demais ferramentas indispensáveis nas obras gerais que serão feitas sob
a responsabilidade do Fiscal da Aldeia.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Fialho - Azevedo.

30
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo novo alinhamento para endirei
tar a estrada que beira sua chácara no Passo da Areia.
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- Recebem requerimento do Facultativo pedindo atestado de freqüência, como
encarregado da vacinação neste Município.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando da mudança na Estrada da
Cavalhada, que passa por dentro do seu potreiro.
- Permitem a um cidadão que feche suas terras no Distrito de Belém, com frente
para a Estrada do M ato Grosso, antes do Passo do Sabão.
- Aprovam o Parecer da Comissão do Contencioso sobre as dúvidas do Procura
dor com relação à cobrança do imposto sobre a farinha de mandioca.
- Recebem informações do Procurador sobre os barracões do Caminho Novo e
sobre a questão de embargo do potreiro que estava sendo construído na Várzea
de Gravataí.
- Recebem do Procurador, relação dos indivíduos que pagaram impostos para
terem casas de jogos lícitos no exercício de 1861 a 1862.
- Enviam a prestação de contas à Comissão respectiva, para que seja examina
da.
- Recebem do Procurador a relação dos animais arrematados em hasta pública,
por infração ao Código de Posturas, no último trimestre.
- Autorizam o Presidente a remeter a quantia arrecadada, neste Município, para
a estátua de José Bonifácio.
- Aceitam a proposta de um cidadão para fazer os consertos necessários no
Passo das Pedras, com a condição de que seja mandado colocar no local vinte e
cinco carros de pedra.
- Nomeiam uma comissão para providenciar sobre os festejos do dia 07 de se
tembro.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Fialho - Costa Junior - Azevedo.

AGOSTO
0 1
- Não houve sessão.

02
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a arrematação dos impostos de
São João e Dores de Camaquã pelo valor oferecido.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando autorização para levantar
um telheiro em terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando que foi cumprida a ordem,
desta Câmara, de reabrir uma estrada fechada por um cidadão.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão com o orçamento para o conserto da
Ponte de Vicente Barcelos.
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- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito, dois ofícios do Arrematante dos Im
postos Municipais das freguesias de São João Batista e Dores de Camaquã.
- Recebem do Procurador, a informação de ter recebido a primeira prestação da
quantia consignada para o aterro do Caminho Novo.
- Transcrevem edital aprovado, chamando concorrentes para o aterro à Rua do
Caminho Novo.
- Recebem juramento de um sacerdote naturalizado brasileiro.
- Resolvem mandar consertar a Lomba do Fandango, na Estrada da Aldeia.
- M andam colocar aterro em frente a uma chácara no Caminho Novo.
- Aumentam o valor dos aluguéis de dois quartos do Mercado e mandam arrecadálos mensalmente.
- Mandam consertar a Rua do Arvoredo.
- Solicitam que o Delegado do Instituto Vacínico acompanhe os fiscais durante as
visitas que fizerem aos açougues e outras casas de víveres, devido às denúncias
que aparecem no Mercantil sobre o mau estado da carne que é posta à venda.
- Decidem pedir através de relatório, autorização para nomearem um médico ou
farmacêutico para acompanhar os fiscais nas visitas aos açougues.
- Resolvem fazer balanço no cofre da Câmara.
- Informam à Presidência da Província não terem aparecido licitantes para a
arrematação das passagens dos passos da Picada, Entrepelado e Santa Cristina
e, neste caso, perguntam se a Câmara deve administrá-las.
- Resolvem consultar à Presidência sobre a disposição do Regimento Interno que
se refere aos horários das reuniões dos vereadores.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Araújo - Costa Junior - Azevedo.

09
- Aprovam a ata da sessão anterior, após a declaração de um Vereador de ter
votado contra a consulta à Presidência da Província sobre os horários da abertu
ra das sessões.
- Transcrevem Portaria da Presidência e Aviso do Ministério da Fazenda que
aprovam a concessão dos terrenos do Caminho Novo para logradouro público,
enviando cópia à Comissão de embelezamento para as providências necessárias.
- Autorizam a circulação de uma lista de auxílio a um indivíduo pobre, doente e
com a família para sustentar.
- Aceitam uma proposta para colocação de aterro no Caminho Novo, em frente
a uma chácara, e pedem aprovação à Presidência da Província.
- Recebem requerimento de um cidadão julgando ter direito sobre terrenos que
beiram o Riachinho.
- Recebem da Presidência, o requerimento de um cidadão queixando-se da mu
dança da Estrada da Cavalhada em direção aos seus terrenos.
- Proíbem que sejam abertos açougues na área entre as ruas do Arvoredo, Ar
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roio, Beco do Firme, Conceição e União até o Caminho Novo.
- Indeferem três requerimentos solicitando autorização para abrir açougues, por
estarem fora da área marcada para este fim.
- Discutem sobre a largura da Rua do Caminho Novo, em frente a uma chácara,
onde sobram doze palmos.
- Recebem três requerimentos de comerciantes solicitando permissão para con
tinuarem com seus talhos de cam e verde.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar fazer consertos na Estrada da
Cavalhada.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes ao último trimestre, apresen
tadas pelo Procurador.
- Resolvem vistoriar a Várzea da Cachoeira para examinarem um cercado que
estava fazendo o cidadão Balthazar de Oliveira Garcia.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Costa Junior - Fialho - Palmeiro - Araújo - Aze
vedo - Freitas Travassos.

14
- Recebem Portaria da Presidência informando que dera ordens à Diretoria da
Fazenda Provincial para enviar cópia das condições em que foi lavrada a escritu
ra de venda do prédio que serviu de Paço Municipal.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando esclarecimentos trimestrais sobre
as culturas de todos os gêneros, tanto os de consumo, como os comerciais, a que
se dedicam os lavradores deste Município.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar construir
uma fonte na Freguesia da Aldeia e resolvem nomear uma comissão para dirigir
e administrar esta obra.
- Recebem Portaria da Presidência sobre os ordenados de Guardas Municipais.
- Transcrevem ofício dirigido ao Ministro da Fazenda agradecendo a solução
dada sobre os terrenos de logradouro público do Caminho Novo nesta cidade.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores da Aldeia, queixando-se de
um cidadão que gostaria de fechar uma estrada pública.
- Concedem licença a três cidadãos para abrirem açougues em área permitida.
- Aprovam requerimento de um Vereador que trata sobre a área em que é permi
tida a instalação de açougues.
- Aprovam o orçamento apresentado pelo Fiscal de Viamão para o conserto da
estrada denominada Estiva, de Vicente Barcelos.
- Autorizam a Comissão de embelezamento do Caminho Novo a mandar execu
tar a ordem para serem demolidos todos os barracões e mais cercados que não
foram destinados à construção naval e, também, a levantar uma planta para dar
alinhamento conveniente à Rua do Caminho Novo, iniciando pela Rua da Aurora
com final na D. Teodora.
173

- M andam orçar a despesa de uma calha de pedra na Rua da Guarda Principal
entre a da Igreja e da Praia.
- Resolvem dar o alinhamento solicitado por alguns cidadãos para fecharem a
frente de seus terrenos que dividem com a estrada que da Aldeia segue para
Itacolomi.
- Nomeiam Comissão para examinar e dar o parecer sobre os consertos da Es
trada do Mato Grosso.
- Resolvem mandar compor a ponte da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem de um Vereador a informação de estarem concluídos os consertos
nas ruas do Ouvidor e Nova, no Beco do João Coelho e em frente à Praça da
Caridade.
- Recebem a informação de que não existe quem possa colocar os materiais
necessários para os consertos do Passo das Pedras.
- Aprovam os consertos realizados no Passo da Areia.
Ass.: Fernandes - Araújo - Fialho - Guimarães - Azevedo.

20
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a resolução da Câmara de cha
mar, novamente, concorrentes, quando receber a segunda e terceira prestações
para aterro do Caminho Novo.
- Recebem Portaria da Presidência sobre o péssimo estado em que se encontra
o Beco do 8o.
- Formulam um artigo de Posturas proibindo a especulação com a venda de
entradas nos divertimentos públicos.
- Concedem licença a uma escrava para recolher esmolas visando a sua alforria.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue na Praça da Harmonia.
- Chamam o imediato, em votos, para prestar juram ento como Juiz de Paz do
Distrito Sul de Viamão.
- Enviam ao Tesoureiro da Comissão da estátua de José Bonifácio o total da
quantia recolhida, transcrevendo os valores arrecadados nas diversas Freguesi
as.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que mandara três cavalos para o
depósito, dos quais um foi vendido em hasta pública.
- Recebem parecer de uma Comissão que examinou o estado da casa da Rua da
Praia, esquina da de Santa Catarina.
- Recebem informação de um Fiscal de não ter havido ocorrências durante a
semana na Praça do Mercado.
- Recebem informação de um Fiscal, de ter multado um cidadão por soltar uma
roda de foguetes.
- Recebem informação de estarem quase concluídos os consertos de uma casa
na Rua da Alegria; em frente à Santa Casa de Misericórdia.
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- Recebem informações de estarem prontos os consertos na Rua do Arvoredo.
- Mandam consertar as telhas dos quartos do Mercado que estiverem quebradas.
- Recebem abaixo-assinado de locatários dos quartos do Mercado, queixando-se
do aumento dos aluguéis.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Baptista Pereira - Araújo - Azevedo.

SETEMBRO
06
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter aprovado, provisoriamente,
0 artigo de Posturas sobre a venda de entradas para divertimentos públicos.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que sejam feitas cópias das atas
da organização do Colégio Eleitoral desta capital, na última eleição, por ordem do
Ministro do Império.
- Recebem Portaria da Presidência respondendo à consulta sobre os horários das
sessões.
- Ordenam ao Contador que envie o resumo, por verbas, do que arrecadou a
Câmara no segundo semestre de 1859 e nos anos de 1860 e 1861.
- Convocam um suplente para prestar juramento como Juiz de Paz do Io Distrito
desta cidade.
- Autorizam o Vereador Presidente a conceder licença aos negociantes para
abrirem suas casas nos dias de festividades pela Independência do Brasil, nos
lugares próximos às mesmas.
Ass.: Araújo - Couto - Freitas Travassos.

15
- Recebem Portaria da Presidência sobre os passos da Picada, de Santa Cristina
e Entrepelado.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre o motivo de
não ter sido, ainda, remetido o relatório da Câmara e justificam as razões do
atraso.
- Encarregam ao Secretário de tratar sobre a receita e despesa da Câmara.
- Nomeiam uma Comissão de inquérito para examinar a escrituração da Conta
doria e Procuradoria , em virtude de algumas acusações.
- Aprovam, em Ia e 2a discussão, o relatório da Câmara com um aditivo pedindo
verbas a quantia para desapropriação de terrenos e, sendo adiado o da ponte no
Arroio do Conde.
- Solicitam autorização para administrar a fonte da Aldeia, por não aparecerem
licitantes.
- Recebem, de um Vereador, as informações de que mandou retelhar o Mercado,
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colocar carroçadas de cascalho na Praça da Caridade, compor os atoleiros no
Passo da Areia, da Estrada da Cavalhada, das ruas do Caminho Novo e do
Rosário e consertar a estrada que segue para a Aldeia, antes da Lomba do
Fandango.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento.
- Aprovam que seja mandado consertar a estrada que da Freguesia de Viamão
segue para o cemitério, inclusive a esquina da Praça do Império.
- Autorizam o Fiscal de Viamão a alimentar as pessoas que se encarregam,
gratuitamente, dos consertos da estrada que segue da Branquinha para esta ca
pital.
- Dispensam o Engenheiro de dar alinhamentos e altura de soleiras, por trinta
dias, em razão do seu excesso de trabalho e mandam colocar carroçadas de
aterro em alguns buracos no Caminho Novo, além do Beco do Barbosa.
Ass.: Fernandes - Palmeiro - Guimarães - Azevedo - Couto - Costa Junior Araújo.
1 6
- Concedem o alinhamento solicitado por um cidadão para a frente de sua cháca
ra no Caminho Novo.
- Aprovam, em terceira discussão, o relatório sendo, novamente, adiada a vota
ção de um aditivo sobre a ponte do Arroio do Conde.
- Recebem informações de que existe um quarto alugado no Mercado para depó
sito de garras de couro e outros objetos e que, por permanecer fechado, exala
mau cheiro.
- Recebem a participação de um Fiscal sobre a reedificação de uma propriedade
na Rua da Praia.
- Recebem requerimento de um cidadão propondo-se a fazer melhoramentos nos
terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Picada.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Costa Junior.

23
- Recebem de um Padre o juramento de um cidadão brasileiro.
- Transcrevem requerimentos de dois vereadores sobre a discordância nas notas
de arrecadação dos impostos apresentadas pelo Procurador e Contador.
- Autorizam o Presidente a comprar todo tabuado empregado nos festejos de 7
de setembro.
- Recebem Portaria da Presidência perguntando por que ainda não foi mandado
limpar a vala do Beco do 8o Batalhão.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para abrir duas por
tas nas paredes laterais das meias águas que possui, no Beco do 8o Batalhão.
- Aprovam os balanços a serem remetidos à Assembléia Provincial, assim como
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o relatório.
- Aprovam um aterro na Rua da Alfândega mandado fazer pelo Presidente da
Câmara.
- Ordenam ^o Administrador das Obras que conserte a rampa do Beco do Fanha.
- Aprovam um aterro na Estrada do Meio, tratado por um Vereador.
- Autorizam o Vereador Presidente a fazer despesas com os consertos da Ponte
do Mato Grosso.
- Recebem ofício do Procurador, informando a sentença do Juiz Municipal para a
causa entre a Câmara e um cidadão, sobre a construção de tapumes na Várzea
de Gravataí.
- Recebem requerimento de um Vereador pedindo para que seja mandada fran
quear, ao trânsito público, a Estrada do Pesqueiro.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Freitas Travassos Fernandes.

OUTUBRO
04
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer, por
administração, a ponte da Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia, solicitando os
autos da medição dos terrenos pertencentes aos expostos.
- Mandam informar ao Encarregado da Estatística as datas em que iniciou e
findou a obra do M ercado e quando teve início a iluminação desta cidade.
- Recebem ofício do Brigadeiro Andrade Neves oferecendo seus serviços como
Deputado Provincial.
- Recebem ofício do Juiz Municipal solicitando a arrecadação da multa do propri
etário de um escravo condenado por roubo.
- Recebem do Diretor Geral da Fazenda Provincial as cópias das condições em
que foi vendida a casa que serviu de Paço Municipal.
- Concedem licença aos indivíduos que tiverem comércio entre a Rua da Praia e
Beco do Rosário para manterem suas casas abertas no dia da festa do Rosário.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de que nomeou um substituto
para o Administrador das Obras que se acha doente.
- Recebem requerimento do Festeiro e mesários da Devoção do Divino Espírito
Santo sobre a edificação do respectivo Império, em um terreno da Praça da
Matriz, entre a Bailante e a Rua da Igreja.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para abrir duas portas em duas
meias águas que possui no Beco do 8o Batalhão.
- Mandam pagar um aterro colocado na estrada que segue do Passo das Canoas
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ao dos Ferreiros.
- Aprovam o aterro no Beco do José de Araújo que o Vereador Presidente man
dou fazer.
- Agradecem aos sacerdotes que trabalharam gratuitamente no Te Deum de 7 de
setembro.
- Mandam pagar a um cidadão as obras realizadas na Estrada do Passo do Vigá
rio, que contratou com o Fiscal de Viamão.
- Enviam ao Presidente da Província os balanços das rendas arrecadadas no
último semestre de 1859 e nos de 1860.
- Concedem licença à Sociedade de Dança União Comercial para que nos dias
de transferência de partidas, darem sinal, atirando três foguetes.
- Recebem parecer da Comissão encarregada de responder à Presidência inda
gações sobre o Beco do 8o Batalhão.
- Aprovam um requerimento da Comissão de embelezamento do Caminho Novo,
pedindo para mandar construir duas pontes de madeira.
- Resolvem convidar o ex-Secretário aposentado da Câmara para prestar esclare
cimentos sobre alguns fatos ocorridos durante o tempo em que serviu a este cargo.
- Recebem ofícios de alguns fiscais, informando sobre o serviço da Praça do
Mercado e informando que alguns indivíduos foram multados.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo.

07
- Recebem do Fiscal das Pedras Brancas o mapa da plantação e colheita daquela
Freguesia no último ano agrícola.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir um açougue
na Rua do Arvoredo, na casa contígua ao número 193.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para levantar um telheiro no
logradouro público, do Caminho Novo, para que pudesse vender lenha.
- Recebem do Escrivão interino da Freguesia das Dores uma certidão para co
brança de multa.
- Nomeiam advogados para representarem a Câmara, na Corte, na demanda da
Várzea de Gravataí.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para fechar seus
terrenos no lugar denominado Bemabé, no Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando terrenos no Caminho Novo
para estaleiro de barcos à vapor, estabelecimento de fundição de ferro e fábrica
de máquinas e caldeiras.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir um açougue
na Rua do Arvoredo.
- Recebem ofício de um Fiscal informando sobre as inspeções que fez nos passos
de Gravataí e da Mangueira.
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- Recebem ofícios do Procurador informando a situação em que se encontram os
assuntos da Câmara a seu cargo e sobre a demolição de barracões no Caminho
Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando da abertura de uma estrada
nos seus campos no Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para fechar seu
terreno no Beco do 8o Batalhão.
- Mandam o Procurador pagar o madeiramento e tabuado utilizado nos festejos
de 7 de setembro.
- Registram o depoimento prestado pelo ex-Secretário aposentado da Câmara
sobre uma licença concedida, em 1850, para a construção de um barracão, no
logradouro público do Caminho Novo.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Palmeiro - Araújo - Azevedo.

13
- Recebem Portaria da Presidência sobre a revisão da qualificação do ano ante
rior.
- Recebem através de Portaria da Presidência, o requerimento de um membro da
Assembléia Provincial, solicitando esclarecimentos sobre o extinto Município das
Dores.
- Resolvem vistoriar o Passo do Pesqueiro, em Viamão.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Palmeiro.

14
- Não houve sessão.

15
- Não houve sessão.
1 6
- Recebem ofício de um Fiscal informando que o serviço da Praça do Mercado
foi feito com regularidade.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para cercar par
te de suas terras nas Pedras Brancas, onde passa um desvio da Estrada Geral.
- Recebem requerimento de um morador no 2o Distrito da Aldeia, solicitando que
fechem seus terrenos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para abrir uma porta e janela no
telheiro situado na Rua do Arroio, esquina com a da Praia.
- Enviam ao Vereador Inspetor do Distrito o requerimento de um cidadão solici
tando licença para fechar seus terrenos no Io Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para edificar em um terreno na
179

Rua do Arroio.
- Recebem petição de um cidadão pedindo alinhamento para tapar terrenos seus.
- Autorizam a compra de uma porção de pedras que existe na Rua de São Jerônimo
e a aplicação de verba com o aterro do logradouro público do Caminho Novo.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue na Rua do Arvoredo.
- Mandam examinar parte da Estrada da Cavalhada, além do Passo Fundo, que
está sendo fechada.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Palmeiro - Azevedo.

17
- Não houve sessão.

19
- Recebem Portaria da Presidência informando que enviou à Assembléia Provin
cial o artigo de Posturas remetido pela Câmara.
- Autorizam o Procurador a mandar fazer bolas para matar cães.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo para permanecerem com seus
açougues, um na Rua da Guarda Principal e outro na da Ponte, n° 121.
- M andam pagar a iluminação da Cadeia Civil, no último trimestre.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Azevedo - Palmeiro.

26
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Pelotas, remetendo a quantia que
arrecadou para a estátua de José Bonifácio e solicitando que esta Câmara a
remeta à Comissão Central.
- Resolvem mandar pôr aterro e cascalho em frente à Rua do Imperador.
- Concedem licença a dois cidadãos para que possam permanecer com seus
açougues nas ruas da Guarda Principal e da Ponte, n° 121.
- Concedem vinte dias de licença a um Fiscal.
- Recebem informação de um Fiscal sobre o valo que está sendo aberto do outro
lado do Passo Fundo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que fechem uma porção de
terreno na Ilha da Pintada.
- Ordenam ao Fiscal que intime todos os moradores da Ilha da Pintada a virem
assinar ou renovar as suas assinaturas de termo perante a Câmara.
- Autorizam o Procurador a pagar o juro das Apólices correspondentes ao se
mestre findo em setembro.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

22
- Não houve sessão.
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23
- Recebem requerimento do proprietário do sobrado de n°s.lO e 12 da Rua da
Praia, pedindo que o Engenheiro marque a altura para um cano de esgoto das
águas pluviais.
- Recebem requerimentos de dois cidadãos solicitando licença para açougues
nas ruas da Olaria, canto do Beco do 8o Batalhão e outro na de Bragança, entre
as ruas da Varzinha e do Arvoredo.
- Concedem licença para que um cidadão tenha açougue na casa contígua ao
número 193 da Rua do Arvoredo.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um talho de carne verde na Rua do
Arroio.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que solicitava autorização para edificar
na Rua do Arroio, dando às portas largura menor do que a marcada pelas Postu
ras.
- Ordenam ao Secretário que examine os livros das atas e apresente um relatório
sobre o que existe no Arquivo da Câmara concernente aos terrenos do Caminho
Novo e Praia de Belas.
- Recebem, do Fiscal, informações sobre a regularidade do serviço da Praça do
Mercado.
- Indeferem o requerimento do Guarda da Praça da Harmonia que solicitava
aumento de salário.
- Autorizam um Vereador a mandar colocar cascalho em um atoleiro na Estrada
do Caminho Novo.
- Aprovam um projeto regulamentar sobre a fiscalização da cidade e Município e
mandam imprimir cem (100) exemplares.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue na Várzea desta capi
tal, por estar fora da área proibida.
- Mandam abrir um valo na Estrada do Mato Grosso para impedir o seu alarga
mento, assim como cortar os espinhos que a obstrui e tirar o mato que estreita o
Passo Fundo, além da Lomba do Afonso.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Guimarães - Palmeiro.

24
- Mandam publicar a lista dos jurados sorteados para servirem na 3a sessão ordi
nária do Júri desta Capital.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo uma modificação na altura da
soleira de uma casa que vai edificar na Rua do Arvoredo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para continuar tendo talho de
carne verde no Beco do Firme.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de ter intimado proprietários de açougues
de carne de porco, a mudarem-se para fora da área proibida.
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- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento na Rua do Im
perador.
- Concedem licenças para cidadãos continuarem mantendo seus açougues nas
ruas da Olaria e na da Figueira n° 03
- Resolvem solicitar à Presidência da Província, auxílio pelo cofres provinciais
para construção de uma barca, visando o serviço de passagem do Passo da
Picada.
- Indeferem um abaixo-assinado de vários locatários dos quartos do Mercado,
reclamando contra o aumento do aluguel dos mesmos.
- Solicitam da comissão nomeada que analise os planos da praça, a nova Doca e
o prédio do Mercado e dê seu parecer sobre o orçamento e qualidade do material
a ser empregado nesta obra.
- Indeferem requerimento de um Vereador p ro ^ n d o a assinatura dos jom ais
publicados nesta cidade e do que publica os atos oficiais na Corte.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo.

25
- Recebem requerimentos de cidadãos queixando-se contra a intimação dada
pela Câmara, para mudarem seus açougues de carne de porco para fora da
área proibida.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo para cercar terrenos na Ilha
da Pintada, por ser ela um logradouro público.
- Concedem a um cidadão licença para continuar tendo açougue no Beco do
Firme.
- Resolvem obrigar os vendedores de leite a permanecerem no Mercado até o
toque da sineta.
- Resolvem permitir a um cidadão que edifique uma casa na Rua do Arroio, com
largura das portas menor do que consta na Posturas.
- Resolvem consultar à Presidência da Província sobre alguns artigos do Código
de Posturas que trata da altura do pé direito dos edifícios.
- Aprovam parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento de um
Deputado Provincial pedindo informações do extinto M unicípio das Dores.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo.

27
- Concedem licença a um cidadão para transferir um talho de carne verde na
Rua de Bragança, entre as ruas do Arvoredo e Varzinha.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando transferência de seu açou
gue.
- Concedem a um cidadão licença para continuar tendo um talho de carne verde
na Rua da Igreja, n° 72.
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- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se da intimação recebida,
para mudar seu açougue de carne de porco da Rua da Praia, n° 145.
- Recebem ofício de Baltazar de Oliveira Garcia propondo-se melhorar a Estrada
da Aldeia, perto de sua casa, próxima a Ponte da Cachoeira.
- Resolvem reiterar o pedido feito à Presidência da Província, sobre a compra de
uma carroça, que servirá para os melhoramentos da Freguesia da Aldeia dos
Anjos.
- Recebem ofício de um Fiscal informando o não-comparecimento do Guarda da
Praça do Mercado e dos soldados do Corpo Policial, que auxiliam o serviço.
- Solicitam que sejam fornecidos, pelo Arsenal de Guerra, aos Guardas M unici
pais, oito (8) espadas e cinturões.
- Indeferem requerim ento de um cidadão sobre pretensões nos terrenos de
logradouro público do Caminho Novo.
- Resolvem vistoriar à Estrada da Cavalhada, além do Passo Fundo, verificando
um valo que está sendo feito.
- Enviam a prestação de contas do Procurador para exame da Comissão respec
tiva.
- Recebem os relatórios do Procurador e do Secretário e mandam encadernar os
papéis soltos existentes no Arquivo.
- Mandam arquivar os autos dos bens da Câmara, cujo tombamento foi julgado
por sentença do Juiz Municipal.
- Recebem do Procurador a conta dos animais arrematados por infração de Pos
turas.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para alinharem estrada do
Passo da Areia, junto a sua chácara.
- Mandam intimar um cidadão para que destrua os valos que fez em frente a sua
chácara, no Passo da Areia.
- Nomeiam Comissão para a visita das cadeias.
Ass.: Palmeiro - Guimarães - Araújo - Femandes - Costa Junior.

NOVEMBRO
1 2
- Recebem Portaria da Presidência pedindo remessa das sementes do melhor
algodão branco desta Província.
- Recebem sementes de algodão da Presidência da Província, para serem distri
buídas entre os agricultores deste Município.
- Recebem Portaria da Presidência respondendo às dúvidas da Câmara sobre a
interpretação de um artigo do Código de Posturas.
- Recebem Portaria da Presidência informando que expedira ordens ao Arsenal
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de Guerra para fornecer oito(8) espadas com cinturões para os Guardas M unici
pais.
- Recebem ofício do Barão de Mauá devolvendo o título de crédito da importân
cia arrecadada por esta Câmara para a estátua de José Bonifácio, pois não foi
enviada a tempo.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Triunfo, remetendo a quantia
arrecadada para a estátua de José Bonifácio.
- Recebem requerimentos de alguns cidadãos pedindo licença para abrirem açou
gues.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal e nomeiam o seu substituto.
- Recebem informações de um Fiscal, sobre a multa aplicada ao dono de um
açougue de carne de porco, no Beco do Barbosa, por falta de asseio no estabe
lecimento.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de que foram mortos noventa e seis (96)
cães, envenenados com bolas.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter multado vários indivíduos.
- Recebem ofício de um Fiscal sobre algumas vacas mortas por razão desconhe
cidas que foram cortadas, provavelmente, para serem vendidas em açougues.
- Concedem licença para uma cidadã pedir auxílio financeiro, com a intenção de
comprar os objetos que sua filha precisará no Asilo de S. S. Coração de Jesus
- Concedem licença para um homem promover uma subscrição com o objetivo
de libertar seu sobrinho, que é escravo.
- Concedem licença a um cidadão para fechar seus campos, que fazem frente
com estrada que segue desta cidade para Santo Antônio.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

17
- Recebem Portaria da Presidência sobre a compra de uma carroça para ser
empregada nos consertos das estradas e ruas da Freguesia da Aldeia.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para reedificar uma casa na
Rua da Igreja.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter multado um morador do Beco do
Rosário por infração do artigo do Código de Posturas.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que multara um Comendador, por
fechar e mudar a passagem pública que, da Estrada do Passo da Areia, segue
para a Estrada do Meio até Viamão.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter multado um cidadão por vender
carne velha e, a outro, por infração de artigo das Posturas.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que a parede superior da olaria de um
cidadão e a de uma casa, na Rua da Olaria ameaçam desabar.
- Aprovam as despesas feitas com o aterro e, posteriormente, o cascalho coloca
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do nas frentes das chácaras de dois moradores do Caminho Novo e com os
salários dos serventes da obra.
Ass.: Guimarães - Araújo - Palmeiro - Costa Junior - Azevedo.
25- Recebem Portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre a indústria
das charqueadas e exportação dos produtos bovinos.
- Recebem Portaria da Presidência recomendando que algumas disposições le
gais sejam fielmente observadas para evitar conflitos com a Capitania do Porto.
- Recebem ofício de um Fiscal sobre a regularidade do serviço da Praça do
Mercado e a apresentação do Guarda nomeado.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que foram apreendidos e arrematados
dois cavalos.
- Recebem ofício de dois fiscais informando a regularidade do serviço na Praça
do Mercado em suas semanas de trabalho.
- Recebem ofício do Fiscal comunicando que a casa, na Rua da Igreja, n° 173,
ameaça desabar e que não existe herdeiro algum nesta cidade.
- Aprovam o parecer da Comissão de embelezamento sobre a demolição dos
barracões do logradouro público do Caminho Novo a ser enviado à Presidência
da Província.
- Concedem licença a um cidadão para dar cinco palmos de largura nas janelas
da casa que vai edificar.
- Concedem licença a um cidadão para edificar no sentido que requer, visto ser
fora dos limites urbanos da cidade
- Concedem licença a um cidadão para abrir açougue na Rua da Ponte, por estar
fora da área proibida e a outros dois, para abrirem na Rua do Arroio, entre a da
Praia e a da Alfândega.
- Solicitam ao Inspetor da Tesouraria desta cidade e às freguesias que informem em
que casas foi coletado o imposto denominado do Banco, no exercício de 1860 a 1861.
- Resolvem contratar com um cidadão os consertos do Passo da Caveira, na
estrada que segue desta cidade para Santo Antônio.
- Mandam examinar o estado da ponte de madeira da rua que segue para o
Menino Deus.
- Resolvem mandar construir duas pontes de madeira, das autorizadas pelo Or
çamento Municipal vigente, em locais a serem estabelecidos.
- Definem que as sessões da Câmara deverão ser iniciadas às 10 h.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que intimou um Comendador a arra
sar os valos que fez, interrompendo a passagem pública que segue do Passo da
Areia para a Estrada do Meio e outro, comunicando que tal ordem não foi cum 
prida.
- Indeferem requerimento de um Comendador solicitando que a Câmara revogue
a ordem acima mencionada.
Ass.: Araújo - Palmeiro - Guimarães - Costa Junior - Azevedo.
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- Transcrevem o parecer aprovado na sessão anterior, a ser enviado à Presidên
cia da Província, sobre a demolição dos barracões do logradouro público, no
Caminho Novo e as dificuldades impostas pelos proprietários.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara mande consertar,
com urgência, a ponte de madeira do M enino Deus e encarregam um Vereador
desta tarefa e dos reparos das ruas de Belas e do M enino Deus.
- M andam devolver a quantia enviada pela Câmara Municipal da Vila de São
Jerônimo, arrecadada para erigir a estátua de José Bonifácio.
- Recebem ofício do Procurador solicitando informações sobre os valores que
deverá contribuir as causas da Câmara, com alguns cidadãos.
- Recebem do Procurador cópia do requerimento enviado pelo Advogado da
Câmara, para m andar fazer a imediata demolição dos valos que um Comendador
construiu, fechando uma passagem pública.
- Determinam que o saldo apresentado pelo Fiscal das Dores de Camaquã seja
empregado na conclusão dos melhoramentos da Rua Augusta.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento do
Festeiro e Mesários da Devoção do Divino Espírito Santo, que pedem parte da
praça para edificação do respectivo Império.
- Concedem o alinhamento requerido por um cidadão para fechar sua chácara na
Conceição.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que havia solicitado licença para
fechar a estrada velha, do Passo do Vigário.
- Concedem o alinhamento requerido por um cidadão para que possa cercar seus
terrenos no Distrito de Viamão.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando autorização para fechar
um terreno, no seguimento da ponte do Passo do Vigário, com cerca de espi
nhos.
- Indeferem o requerimento de um cidadão solicitando autorização para fechar
uma estrada em Viamão.
- Concedem licença a um cidadão para levantar um barracão para a Festa do
M enino Deus.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para continuar com seu açou
gue na Rua do Arvoredo.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para conservar sua charutaria
aberta aos domingos e dias santificados.
- Concedem licença a um cidadão para que possa dar aos vãos de portas e
janelas as medidas que solicitou, devido a irregularidade do seu terreno.
- Concedem licenças a dois cidadãos para arrecadarem esmolas para suas subsistências.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos - Azevedo - Palmeiro.
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DEZEMBRO
04
- Recebem Portaria da Presidência enviando cópia da lei que fixou os limites da
Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem informações do Vereador-Presidente sobre as ordens expedidas para
um Comendador arrasar os valos que fecham a passagem pública, entre as es
tradas do Passo da Areia e do Caminho do Meio.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que intimou um cidadão a derrubar a
parede superior da sua olaria e um muro que ameaçam cair.
- Recebem do Fiscal das Pedras Brancas a informação de que o cidadão que fez
um conserto no Passo Fundo, já encerrou a obra.
- Recebem informações de um Fiscal sobre a regularidade do serviço na Praça
do Mercado.
- Concedem demissão a dois Guardas Municipais e nomeiam seus respectivos
substitutos
- Recebem do Procurador a informação de que o Arsenal de Guerra enviou o
armamento para os Guardas Municipais.
- Recebem do Procurador uma carta enviada pela Comissão Central, incumbida
de erigir a estátua de José Bonifácio, avisando que os donativos coletados neste
Município já foram descontados.
- Concedem licença a um cidadão para continuar tendo um talho de carne verde
no Beco do Firme, quase saindo na Várzea.
- Recebem ofício de dois membros da Comissão de visitas às prisões e estabele
cimentos de caridade; sendo que o primeiro pede dispensa da mesma e o segun
do, esclarecimentos sobre as reuniões.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para continuar com seu açou
gue na Rua da Guarda Principal, n° 3.
- Autorizam um cidadão a fazer uma subscrição em benefício de outra pessoa e
liberam a coleta de donativos para uma escrava, desde que seja estipulado o
valor de sua liberdade.
- Concedem, provisoriamente, o alinhamento solicitado por um cidadão para cer
car seus terrenos no Beco do 8o Batalhão.
- Recebem requerimento de um morador no Distrito de Belém, solicitando licen
ça para fechar um dos caminhos que existem em sua fazenda.
- Mandam entulhar dois atoleiros que existem na Estrada da Picada, na margem
do Guaíba.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Araújo - Azevedo.

10
- Recebem Portaria da Presidência sobre o aluguel de uma casa no Distrito das Dores
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de Camaquã que servirá de prisão e quartel de destacamento do Corpo Policial.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando da ordem dada pela Câma
ra de cortar algumas moitas que existiam na Estrada do Mato Grosso, junto a sua
propriedade.
- Transcrevem um abaixo-assinado de moradores do 2o Distrito reclamando so
bre a mudança, feita por um Comendador, na Estrada do Forte, fechando uma
passagem pública que da Estrada do Passo da Areia, atravessa para a do Meio.
- Recebem informações de que um cidadão está abrindo valos em seus terrenos,
junto à Estrada do Meio, em direção à Freguesia de Viamão.
- R e c e b e m o f íc io d e um F isc a l em se r v iç o na Praça d o M erca d o , co m u n ica n d o

a efetividade de um Guarda e informando que os vendedores de leite não têm
permanecido até as 8h no Mercado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento na Rua do Impera
dor, esquina da Rua da Margem, para que possa edificar e cercar.
- Concedem licença a um cidadão para continuar tendo um talho de carne verde
na Rua da Guarda Principal, n° 3
- Concedem, a uma mulher, licença para pedir esmolas a fim de sobreviver.
- Recebem um requerimento de Baltazar de Oliveira Garcia, solicitando alinha
mento para fechar seus terrenos na Várzea da Cachoeira, que dividem com os
de logradouro público.
- Mandam pagar ao Fiscal de Viamão as despesas que fez para compor e capinar
a rua que da Fonte da Bica segue para aquela Freguesia.
- Recebem informações de um Vereador sobre a ordem dada pela Presidência
da Província, ao Major de Engenheiros, para fazer a medição e demarcação de
terrenos devolutos no Itacolomi, que na realidade são de logradouro público.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Guimarães - Palmeiro.

20
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que mandou suspender a medi
ção dos terrenos do 2o Distrito da Aldeia, no lugar denominado Itacolomi e pedin
do todas as informações sobre os mesmos.
- Recebem Portaria da Presidência respondendo sobre a proposta de Baltazar de
Oliveira Garcia para compor a Estrada Geral de Cachoeira.
- Recebem, vinda da Presidência da Província, a representação de um cidadão
queixando-se do embargo posto pela Câmara a alguns valos que fazia, junto à
Estrada do Meio.
- Aprovam e transcrevem o parecer da Comissão incumbida de informar sobre a
representação de um Comendador que fechou e mudou a passagem pública, que
liga a Estrada do Passo da Areia com a Estrada do Meio, além de cercar terras
sem licença, junto à Estrada do Meio.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.
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1863
JA NEIRO
0
1
- Recebem Portaria do Vice-Presidente da Província sobre a posse do novo
Presidente, Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel, e mandam providenciar que
seja entoado, na Catedral, o Hino Te Deum, após o juramento.
- Recebem o juram ento do novo Presidente da Província, Dr. Esperidião Eloy de
Barros Pimentel.
Ass.: Baptista Pereira - Fernandes - Araujo - Guimarães - Costa Junior - Aze
vedo - Palmeiro.
12
- Recebem Portaria da Vice-Presidência da Província reforçando ordem da Di
retoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, sobre as embarcações que
exportam a farinha de mandioca.
- Recebem Portaria do novo Presidente da Província comunicando ter entrado
no exercício do cargo e pedindo, à Câmara, informações sobre suas prioridades.
- Recebem exemplar do Relatório da Comissão Liquidadora da Companhia Mucury.
- Mandam fazer um conserto na Estrada do Meio.
- Recebem informações de um Vereador de que mandou fazer alguns consertos
na Lomba do Afonso, durante a sua Presidência.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Juniór - Azevedo - Palmeiro.

13
- Não houve sessão.

14
- Enviam à Comissão encarregada dos melhoramentos do logradouro público do
Caminho Novo, alguns requerimentos de cidadãos para serem informados.
- Concedem o alinhamento solicitado por um cidadão para cercar seus terrenos
na Rua da Margem do Riacho, esquina da do Imperador.
- Concedem licença a um escravo para promover uma subscrição visando sua
liberdade.
- Ordenam ao Procurador que providencie para o Juiz de Paz, Presidente da
Junta de Qualificação do 2o Distrito da Freguesia dos Anjos, os objetos necessá
rios para a qualificação dos votantes.
- Mandam pagar o gás fornecido para iluminação interna da Cadeia Civil, no
último trimestre.
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- M andam intimar os moradores da Ilha da Pintada que não assinaram termo
perante à Câmara para desocuparem os terrenos.
- Concedem o alinhamento solicitado por vários cidadãos para edificarem na rua
que segue para a ponte da Azenha.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Azevedo.

15
- Aprovam a ata da sessão anterior, esclarecendo que uma Comissão foi nomeada
para tratar, com os proprietários dos terrenos entre a Várzea e a Ponte da Azenha,
a permuta dos terrenos de frente pelos dos fundos, onde será aberta uma rua.
- Resolvem dirigir a S.M. O Imperador, um voto de reconhecimento e apoio à sua
posição diante dos acontecimentos que envolveram o Encarregado de Negócios
da Grã-Bretanha, congratulando, também, o Marquês de Abrantes.
Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Azevedo - Couto.

15
- Aprovam os votos de reconhecimento e apoio à S.M. O Imperador e ao M arqu
ês de Abrantes, apresentados pela Comissão encarregada e resolvem ir, em
corporação, entregá-los ao Presidente da Província, convidando os cidadãos pre
sentes a acompanhá-los.
Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Costa Junior - Fernandes - Azeve
do - Couto - Palmeiro.

16
- Concedem licença a um cidadão, residente no Distrito de Belém, para fechar
um dos caminhos que passam pelo seus campos.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para fechar um de
dois ramos da mesma Estrada Geral, que passa no Distrito de Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para mudar seu açougue da
Rua da Ponte no n° 48 para o n° 21, na mesma rua.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir um açougue
na Rua da Azenha, quase junto à ponte do mesmo nome.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

17
- Não houve sessão.

19
- Não houve sessão.

20
- Não houve sessão.
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1863
JANEIRO
21
- Recebem ofício da Presidência da Província acompanhando a proposta de um
cidadão para estabelecer, na Várzea desta cidade, um passeio público com jar
dim botânico e edifício para asilo de órfãos.
- Recebem do Fiscal, as informações sobre o serviço da semana, na Praça do
M ercado.
- Recebem justificativa do Fiscal da Freguesia de Belém por não comparecer à
sessão da Câmara.
- Recebem do Fiscal do 3o Distrito o seu informe semanal.
- Recebem ofícios do Fiscal da Freguesia de Viamão, informando as ocorrências
e as necessidades de consertos em algumas ruas e estradas daquela Freguesia.
- Recebem do Procurador um relatório informando a situação das causas da
Câmara sobre diversos assuntos.
- Recebem do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas a relação dos indivíduos
que pagaram o imposto municipal sobre as casas de negócios
- Recebem do Juiz de Paz eleito da Freguesia de Santa Cristina, a justificativa por
não assumir o cargo e convocam o imediato em votos.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do 2o Distrito da Freguesia da
Aldeia solicitando que não seja vendido um campo junto ao Itacolomi, por ser de
grande utilidade pública.
- Recebem, do Advogado, um ofício sobre o valor de algumas causas da Câmara
em litígio com diversos indivíduos.
- Recebem do Fiscal da Freguesia das Dores, informações sobre as plantações,
colhidas naquele Distrito, no ano de 1862.
- Recebem, do Vereador-Presidente, a informação de ter concedido licença ao
Secretário da Câmara para visitar sua família em Viamão.
- Autorizam o Procurador a pagar a despesa feita com a limpeza do Riachinho.
- Resolvem que o Conservador da Estrada do Mato Grosso entre em exercício o
mais brevemente possível.
- Determinam que seja consertada, com urgência, a Rua da Ponte, abaixo do
lugar onde cruza com a Rua da Guarda Principal, e aterrado o lagoão na estrada
que segue para o Mato Grosso.
- Recebem parecer da Comissão nomeada sobre a planta e construção da nova
Praça do Mercado.
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Ass.: Baptista Pereira - Guimarães - Araújo - Costa Junior - Azevedo - Palmeiro.

22
- Não houve sessão.

23
- Recebem do Oficial M aior da Secretaria do Governo um exemplar das atas
expedidas pela Presidência em 1862.
- Enviam à Comissão de Obras o parecer do Procurador Fiscal da Fazenda Pro
vincial, sobre a proposta de um cidadão de edificar um passeio público na Várzea
desta cidade.
- Enviam a prestação das contas do Procurador, do último trimestre, à Comissão
respectiva.
- Recebem do Procurador a nota dos animais apreendidos e arrematados por
infração de Posturas no último trimestre.
- Ordenam que o Engenheiro Municipal trate, junto à Comissão responsável, da
marcação do lugar para a fonte da Aldeia.
- Autorizam o Procurador a pagar o cidadão que contratou os consertos da estra
da que da Freguesia de Viamão segue ao cemitério.
- Resolvem submeter à aprovação da Presidência da Província a planta e descri
ção, levantada pelo Engenheiro, da construção do novo Mercado.
- Autorizam o Fiscal de Viamão a gastar com a condução de uma carroça da
Câmara para esta cidade.
- Resolvem publicar, por editais, a proibição de despejar materiais fecais fora das
pontes construídas no Caminho Novo, nas saídas da Rua do Arroio, Beco da
Casa da Ópera e em todo o litoral do Riacho.
- Concedem alinhamento, solicitado por Baltazar de Oliveira Garcia, para fechar
seus terrenos.
- Recebem, de um Vereador, a relação dos lavradores na Freguesia da Aldeia
que receberam sementes de algodão.
- Recebem, da Comissão encarregada do aformoseamento do logradouro público
do Caminho Novo, a informação de estarem concluídas as obras de um barracão
para servir de depósito e cocheira e ponte de despejos.
- Aprovam as despesas feitas para melhorar o trânsito entre a cidade e a Capelinha
do M enino Deus desde a Praça da Independência.
- Ordenam que o Engenheiro apresente o orçamento para fazer os consertos do
Caminho de Belas.
- Recebem da Comissão do Contencioso o Parecer sobre um ofício do Provedor
da Santa Casa requisitando alguns documentos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento da última presta
ção dos consertos que fez na Estrada do M ato Grosso.
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- Concedem licença a um escravo para organizar uma subscrição, tendo por fim
a sua liberdade.
- Recebem, de um lavrador da Aldeia dos Anjos, informações sobre a sua colhei
ta de trigo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fechar seus
terrenos na Freguesia de Santa Cristina.
- Autorizam o Fiscal da Freguesia da Aldeia a mandar fazer o conserto e a
limpeza da estrada que desta capital segue para São Leopoldo.
- Recebem, do Vereador Inspetor do 2o Distrito, informações sobre o aterro em
alguns buracos no Caminho Novo além do Beco do Barbosa e de um atoleiro na
Várzea desta cidade.
- Nomeiam Comissão para a visitas às cadeias e estabelecimentos de caridade.
Ass.: Araújo - Costa Junior - Azevedo - Palmeiro.

FEVEREIRO
07
- Recebem, da Presidência da Província, cópia do ato pela qual resolvera alterar,
provisoriamente, as divisas dos distritos da Freguesia da Conceição de Viamão.
- Recebem Portaria da Presidência sobre providências a serem tomadas acerca
da salubridade desta capital.
- Ordenam, ao Engenheiro, que examine o estado de segurança de um cortiço na
Praça do Portão.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia sobre uma Postura obrigando os vendedo
res de água a manterem suas pipas cheias e apresentarem-se com elas ao toque
de incêndio.
- Recebem ofícios das câmaras municipais das Vilas de Santo Antônio e Encru
zilhada inteiradas sobre o atual administrador da Província.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da cidade de Rio Grande sobre quantia
arrecadada em impostos que está à disposição desta Municipalidade.
- Nomeiam membros substitutos para as respectivas Comissões de exame dos
consertos da Estrada do Mato Grosso e de entendimentos com os proprietários,
na Azenha, que fizeram pedidos de edificações.
- Nomeiam uma Comissão para acompanhar o embarque do 4o Batalhão de In
fantaria que vai à Santa Catarina, guardar o território brasileiro devido a questão
com a Grã-Bretanha.
Ass.: Araújo - Palmeiro - Azevedo.

28
- Recebem Portaria da Presidência agradecendo, em nome do Governo Imperial,
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a felicitação dirigida pela Câmara, por ocasião do conflito com a legação britâni
ca.
- Recebem, da Comissão nomeada para acompanhar o embarque do 4o Batalhão
de Infantaria, a informação de ter cumprido este encargo.
- Recebem ofícios das Câmaras de Taquari, São Gabriel e Santana do Livramen
to inteiradas, por esta Câmara, da posse do atual administrador desta Província.
- Recebem, da Câmara Municipal de Canguçu, a quantia que arrecadou para a
estátua de José Bonifácio e mandam devolvê-la
- Recebem ofício de um Vereador comunicando que se ausentará da cidade por
alguns dias e convocam o imediato em votos, para substituí-lo.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da cidade de Rio Pardo informando ter
tomado providências sobre a arrecadação dos impostos de gêneros exportados
para aquele Município.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter intimado os moradores da Ilha da
Pintada que se negaram a assinar termo na Câmara a saírem no prazo de trinta
dias.
- Recebem dos fiscais das freguesias de Viamão, Pedras Brancas e Santa Cristina
a relação das plantações e colheitas durante o último ano.
- Recebem ofício do Fiscal de Santa Cristina informando o mau estado das estra
das e ruas daquela Freguesia e as multas aplicadas por infrações do Código de
Posturas.
- Recebem ofício de um Fiscal informando a convocação, para Guarda Nacional,
de um Guarda Municipal.
- Recebem ofícios de um Fiscal sobre a regularidade dos serviços e a freqüência
dos Guardas na Praça do Mercado.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter intimado o Procurador de uma
casa incendiada, no Caminho Novo, a derrubar a parede superior por ameaça de
desabamento.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter multado um cidadão por infração
do Código de Posturas, intimando outro a fazer os reparos nos cortiços da Praça
do Portão e ao morador de uma casa que ameaça cair, na Rua da Ponte, man
dando consertar a parede superior.
- Autorizam o Procurador a fomecer um livro para a qualificação de votantes ao
Juiz de Paz da Aldeia.
- Recebem ofício do Procurador sobre a conveniência de se pedir à Assembléia
Provincial que decrete pena aos contribuintes omissos no pagamento de impostos
municipais.
- Aprovam um projeto de aditamento ao relatório que a Câmara enviou à Assem
bléia Provincial.
- Recebem do Procurador a informação de não ter conseguido receber, da Dire
toria Geral da Fazenda Provincial, a segunda prestação da quantia consignada
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para o aterro do Caminho Novo.
- Consideram inconveniente a proposta de um cidadão para formar, na Várzea
desta cidade, um passeio público com jardim botânico e asilo de órfãos .
- Enviam à Comissão de Estatística um ofício tratando da compra de terrenos
pertencentes à viúva de um Desembargador, necessários para a abertura da Rua
do Botafogo.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do alinhamento dos seus terre
nos, na Praça da Conceição.
- Enviam, ao Advogado da Câmara, um ofício do Juiz de Paz da Freguesia das
Dores sobre a nomeação do respectivo Escrivão.
- Aprovam o pagamento dos consertos no lagoão da Estrada do Mato Grosso.
- Colocam um Fiscal à disposição do Presidente da Junta Central de Salubridade
Pública.
- Aprovam a ordem para o conserto das calçadas das ruas da Ponte e Direita.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter mandado consertar a
Estrada do Passo da Areia, junto à Rua de São Pedro e que o aterro no fim da
Rua da Ponte não fora terminado.
- M andam pagar os consertos feitos na ponte de Vicente Barcelos.
- Autorizam os reparos necessários na carroça da Câmara que se encontrava em
Viamão.
- Recebem do Fiscal de Viamão a informação de estarem em péssimo estado as
entradas dos passos do Fiuza e Feijó.
- Resolvem mandar fazer os consertos necessários no Beco do Império.
- Concedem a um cidadão licença para abrir um talho de carne verde.
- Recebem um relatório da Comissão nomeada pela Câmara para examinar o
processo de plantio e colheita de trigo de um lavrador da Aldeia que requer o
prêmio decretado por lei.
Ass.: Araújo - Freitas Travassos - Azevedo - Campos - Palmeiro.

MARÇO
06
- Recebem ofício da Câmara de Passo Fundo, inteirada da posse do atual Admi
nistrador da Província.
- Recebem justificativa de Vereador suplente por não comparecer à Câmara
para prestar juramento.
- Recebem ofício de um Fiscal informando sobre a regularidade do serviço do
Mercado e que multara oito taberneiros por infrações do Código de Posturas.
- Recebem ofício do Procurador informando a sentença que a Câmara recebeu
na causa que demanda contra um cidadão e sua sogra, sobre a demolição dos
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barracões no Caminho Novo.
- Enviam à Comissão de Estatística informações do Procurador e Portaria da
Presidência acerca do logradouro público da Aldeia.
- Realizam o sorteio de desempate dos candidatos ao cargo de Juiz de Paz das
Dores de Camaquã.
- Indeferem requerimento de cidadão pedindo que lhe paguem todas as custas
judiciais por ter sido absolvido pelo Tribunal do Júri desta cidade.
Ass.: Campos - Araújo - Palmeiro - Lourenço - Azevedo.
18
- Recebem Portaria da Presidência desaprovando a planta e descrição para a
construção do novo Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre uma representa
ção do Chefe de Polícia, interino, para consertar o relógio da Matriz pelas rendas
da Municipalidade.
- Recebem ofício da Câmara de Canguçu, inteirada da posse do atual Adminis
trador da Província.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Junta Revisora de Qualificação da
Aldeia, os livros respectivos.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística, solicitando o mapa das planta
ções deste Município.
- Recebem ofício de um cidadão justificando não poder prestar juramento para o
cargo de Vereador e pedindo dispensa do mesmo.
- Recebem ofício do Procurador informando a sentença que a Câmara recebeu
em uma causa sobre infração de Posturas Municipais, não cabendo recurso.
- Resolvem dar parecer favorável ao requerimento do Fiscal da Freguesia das
Dores de Camaquã, pedindo à Assembléia Provincial aumento de ordenado e
concedem licença para os Guardas Municipais fazerem a mesma reivindicação.
- Autorizam o Procurador a fazer despesas com a festividade do dia 25 de Março.
Ass.: Guimarães - Araújo - Azevedo - Palmeiro - Costa Junior.

30
- Recebem Portaria mandando providenciar os objetos solicitados para a Cadeia
Civil desta capital.
- Recebem do Juiz Municipal do Termo a cópia do edital dos jurados sorteados
para servirem na próxima sessão do Júri.
- Recebem os livros respectivos do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualifica
ção da Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Fregue
sia das Dores de Camaquã, requisitando o livro de qualificação e solicitando que
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seja convocado o quinto suplente do Juízo de Paz.
- Recebem ofício de um Fiscal informando sobre o serviço na Praça do Mercado
e de ter multado um preto por infração do Código de Posturas.
- Recebem ofício do Procurador informando ter recebido a segunda prestação da
quantia consignada para aterro do Caminho Novo e decidem chamar concorren
tes para este serviço.
- Recebem ofício do Procurador sobre os consertos de uma casa que ameaça
cair, na Rua da Igreja.
- Nomeiam os advogados para tratarem da causa desta Câmara contra um cida
dão e sua sogra, junto à Relação do Distrito.
- Solicitam ao Inspetor da Tesouraria da Fazenda uma planta levantada em 1834,
por ordem do Governo, para demarcar os terrenos de marinha que deveriam ser
aforados no Caminho Novo, desde a Rua do Rosário até o Beco do Barbosa.
- Recebem do Engenheiro da Câmara informações sobre o parecer do Chefe do
Arquivo Provincial acerca da planta e descrição do novo Mercado.
- Concedem alinhamento solicitado por um cidadão para edificar na Rua da Azenha.
- Concedem licença a uma preta escrava para promover uma subscrição visando
à sua liberdade.
- Recebem do Vereador encarregado, o resultado das negociações com os pro
prietários dos terrenos por onde deverá passar a continuação da Rua do Firme.
Ass.: Azevedo - Palmeiro - Guimarães - Araújo - Costa Junior.

ABRIL
08
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo um terreno, por aforamento
perpétuo.
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca, informando
ter entrado no exercício deste cargo e oferecendo sua cooperação.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Borja, inteirada da posse do atual
Administrador da Província.
- Recebern ofício do Encarregado da Estatística solicitando vários esclarecimen
tos da responsabilidade do contador.
- Mandam pagar o gás fornecido para a iluminação da Cadeia Civil desta cidade,
durante o último trimestre.
- Recebem requerimento de Balthazar de Oliveira Garcia, solicitando alinhamen
to para que possa fechar seus terrenos em frente à sua moradia.
- Recebem um requerimento de um cidadão solicitando licença para cercar ter
renos que arrendou, beirando com o logradouro público da Várzea de Gravataí.
- Resolvem dirigir-se ao Juiz de Paz da Freguesia das Dores, informando-lhe o
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procedimento para nomear um escrivão particular.
- Adiam a arrematação do aterro no Caminho Novo.
- Aprovam a compra de três mulas para o serviço das carroças municipais.
Ass.: Araújo - Costa Junior - Palmeiro - Guimarães - Lourenço - Azevedo.

13
- Recebem Portaria da Presidência indicando o Engenheiro que fará, juntamente
com o da Câmara, as correções necessárias na planta do novo Mercado.
- Recebem Portaria remetendo requerimentos de pessoas que pedem terrenos
beira-rio para edificar, na Rua da Praia do Arsenal.
- Recebem ofício do Inspetor da Tesouraria da Fazenda informando estar à dis
posição a planta, levantada em 1834, dos terrenos que podiam ser aforados, no
Caminho Novo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia
das Dores de Camaquã solicitando, novamente, a remessa do livro dos trabalhos.
- Concedem licença para fazer circular uma subscrição em favor de uma cidadã
muito pobre.
- Solicitam ao Presidente da Província que mande pagar, pelos cofres provinciais,
os consertos das duas frentes do Quartel dos Guaranis.
Ass.: Araújo - Costa Junior - Palmeiro - Guimarães - Lourenço - Azevedo.

14
- Recebem,do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia de
Viamão, o livro dos trabalhos de qualificação.
- Recebem, do Juiz de Paz da Freguesia das Dores, cópia da licença que recebeu
do Juiz de Direito para ter Escrivão particular.
- Enviam, à Comissão de Obras, a Portaria da Presidência autorizando fazer pelo
cofres municipais os consertos na Estrada Geral da Cachoeira.
- Resolvem vistoriar a Praça da Conceição, para decidirem sobre o requerimento
de um cidadão que pede alinhamento do seu terreno localizado no mesmo local.
- Recebem parecer do Vereador Inspetor do 3o Distrito sobre o requerimento de
um cidadão que pede terrenos de beira-rio em frente às suas propriedades na
Praia do Riacho, por aforamento perpétuo.
- Concedem a dois cidadãos um terreno, abaixo da Praça da Independência, para
instalarem uma estação, trilhos de ferro para carros que, diariamente, transitem
dali até a Praça do M enino Deus e transcrevem o termo a ser assinado por estes
empresários.
Araújo - Costa Junior - Guimarães - Lourenço - Couto.

15
- Não houve sessão.
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16
- Recebem propostas para a arrematação de aterro no Caminho Novo, sendo
que duas delas foram aceitas.
- Recebem do Engenheiro o orçamento para os consertos do Caminho de Belas.
- Recebem orçamento para o conserto da Picada na estrada que desta cidade
segue para Belém.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial a quantia necessária para a desapro
priação do restante da Rua de Botafogo de Belas, por onde deverá passar a linha
de trilhos de ferro em direção ao Menino Deus.
- M andam publicar, por editais, o artigo do Código de Posturas sobre a proibição
de se depositar lixo no meio da rua.
- Aprovam a compra de cento e vinte cinco mudas de árvores da Europa.
- Orientam às câmaras de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e Jaguarão,
sobre os procedimentos de receberem os impostos dos gêneros exportados deste
Município.
Ass.: Lourenço - Palmeiro - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Azevedo.

17
- Recebem Portaria da Presidência recomendando que os lavradores sejam acon
selhados a cultivarem algodão e tabaco, devido à procura que tiveram esses
gêneros no último ano no mercado inglês.
- Adiam a discussão do orçamento apresentado pelo Engenheiro sobre os con
sertos da Picada, na estrada desta capital para Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento da última presta
ção dos consertos da Estrada do Mato Grosso.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar um potreiro, onde
passa um desvio da Estrada Geral no 3o Distrito da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Palmeiro - Azevedo - Guimarães - Costa Junior - Lourenço.

FEVEREIRO (conforme consta no original)
18
- Recebem novo requerimento de um cidadão sobre terrenos na Praia do Riachinho
a que julga ter direito.
- Recebem parecer sobre o requerimento de um cidadão que pede o pagamento
dos impostos arrecadados pela Câmara de Rio Grande, sobre gêneros exporta
dos das freguesias de São João Baptista e Dores de Camaquã dos quais é
Arrematante.
- Ordenam que o Procurador apresente os autos onde constam os embargos dos
cercados feitos por dois cidadãos sem a licença da Câmara.
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- Autorizam o Procurador a dar um valor equilibrado à causa que a Câmara
mantém com um cidadão, além da Ponte da Cachoeira.
- Recebem requerimento do Procurador de uma cidadã exigindo o pagamento de
um pedaço de terreno que lhe desapropriam para abrir a Rua do Botafogo.
- Recebem juram ento do Escrivão particular do Juiz de Paz das Dores desta
Cidade.
Araujo - Lourenço - Costa Junior - Palmeiro

ABRIL
2 1
- Procedem ao sorteio das Apólices que devem ser amortizadas no corrente mês
e autorizam o Procurador a fazer o respectivo pagamento.
- Aprovam a prestação de contas dos trimestres de julho a dezembro e enviam as
contas do trimestre de janeiro a março à Comissão respectiva, para exame.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial a quantia para importar, dos Estados
Unidos ou da Europa, um descaroçador de algodão moderno.
- Solicitam ao Presidente da Província que providencie a colocação de oito lam
piões, na Praça da Harmonia, um na rampa da Rua do Arroio e outro na escada
da Doca do Mercado.
- Nomeiam Comissão para visitar as prisões e mais estabelecimentos públicos
desta cidade.
- Resolvem ouvir o Vereador Inspetor do Distrito sobre as queixas contra o Fiscal
da Freguesia das Dores de Camaquã, acerca de arbitrariedades praticadas por
ele na execução das Posturas.
Araújo - Lourenço - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro - Azevedo.

MAIO
05
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a aceitar as propostas
apresentadas para o aterro do Caminho Novo.
- Recebem do Secretário do Governo um exemplar do relatório com que o Presi
dente da Província abriu a Assembléia Legislativa Provincial no ano em curso.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando à Presidência da Província
que mande a Câmara pagar-lhe as custas de um processo em que foi inocentado
pelo Tribunal do Júri.
- Recebem do Procurador informações sobre o requerimento do Arrematante
dos Impostos Municipais das freguesias de São João Baptista e Dores de Camaquã,
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solicitando o pagamento dos impostos arrecadados pela Câmara de Rio Grande,
sobre gêneros exportados.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar pagar, por administração, o serviço
de iluminação interna da Cadeia Civil, até que este serviço, seja contratado devi
do à desistência do atual Arrematante..
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que fechem dois caminhos
que atravessam sua propriedade, na margem do rio dos Sinos, no Distrito de
Santa Cristina.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo para abrirem açougues nas
ruas da Figueira e da Igreja, n° 3.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar uma estrada que
atravessa sua propriedade no Arado Velho, Distrito de Belém.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que pedia terrenos de logradouro
público, no Caminho Novo, para estabelecer uma oficina de ferragens navais.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para comprar cento e cin
qüenta (150) exemplares de um folheto sobre a cultura do trigo e do algodão,
para serem distribuídos, gratuitamente, entre os lavradores.
- Solicitam à Presidência da Província que revogue uma concessão de terrenos,
na Praia do Riacho, por prejudicar a comodidade pública e o aformoseamento da
cidade.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter apreendido e arrematado um cava
lo.
Ass.: Araújo - Guimarães - Lourenço - Costa Junior - Palmeiro.

09
- Recebem determinação do Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas, para que remetam amostras de quarta de alqueire e uma medida
ou camada aferidas, nesta Câmara, com uma marca que indique a Província,
M unicípio ou Comarca em que são usadas e que informe a variação dessas
medidas em outros municípios .
- Recebem ofício da Câmara de Cachoeira comunicando as recomendações da
das ao seu encarregado da arrecadação de impostos.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter apreendido e feito arrematar três
éguas, por infrações ao Código de Posturas.
- Recebem ofício do atual proprietário da tipografia do jornal A Ordem, comuni
cando a sua mudança de endereço para a Rua da Alegria, n° 07 e que continua o
mesmo editor responsável.
- Recebem de um Engenheiro, a planta do Mercado, com as modificações que
julgou convenientes..
- Concedem licença a um cidadão para abrir açougue na Rua da Figueira.
- Concedem licença a um cidadão para promover em seu benefício uma subscri202

ção, por ser extremamente pobre e achar-se doente.
Araújo - Azevedo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

20
- Recebem Portaria da Presidência multando o Juiz de Paz da Freguesia das
Pedras Brancas, por não ter procedido à revisão de qualificação daquela Paró
quia no tempo devido.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a compra do Manual do cultivador
do algodão e milho.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a planta para construção do novo
Mercado e mandam publicar, por editais, a arrematação desta obra.
- Recebem do Secretário do Governo, o Relatório e Catálogo da Exposição Na
cional, uma cópia da Fala com que S. M. O Imperador abriu a Assembléia Geral
e, ainda, várias sementes de trigo.
- Recebem do Juiz de Direito da Ia Vara, as listas dos cidadãos que faltaram às
sessões do Júri.
- Recebem do Fiscal das Pedras Brancas a informação de que o cidadão que
fazia um valo interrompeu a obra devido ao embargo interposto.
- Autorizam o pagamento dos consertos feitos na Estrada da Picada, na margem
do rio.
- Recebem outro ofício do Fiscal das Pedras Brancas, com data posterior, infor
mando que um cidadão continua a fazer o valo que foi embargado.
- Aprovam a prestação das contas do último trimestre, apresentadas pelo Procu
rador.
- Agradecem a um cidadão pelo seu oferecimento em plantar um arvoredo na
Praça da Conceição e concedem o alinhamento por ele solicitado.
- Concedem a um Vereador, dispensa do encargo do plantio de arvoredo nas
praças.
Ass.: Costa Junior - Palmeiro - Freitas Travassos - Guimarães - Azevedo - Ara
újo

JUNHO
10
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que, estando dissolvida a As
sembléia Geral, a Câmara deve providenciar sobre as próximas eleições.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que não pode anular o título
passado pelo seu antecessor, concedendo terrenos beira-rio a um cidadão, ao sul
da Cadeia Civil.
- Recebem Portaria da Presidência, acompanhando um ofício do Chefe de Polí
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cia sobre uma Postura que obrigue os carroceiros que vendem água a compare
cerem, imediatamente, aos lugares onde houver incêndios.
- Recebem um requerimento de vários moradores do Distrito de Belém, que se
queixam contra o fechamento do Passo do Silva, feito por um cidadão.
- Recebem ofício de dois cidadãos comunicando terem assumido a jurisdição
interina dos cargos de Juizes de Direito da Ia e 2a Vara Crime desta capital.
- Recebem ofício do Procurador sobre impostos arrecadados pela Câmara de
Rio Grande do que se julga com direito o Arrematante das freguesias de São
João e Dores de Camaquã.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para desapropriar o terreno
necessário para a abertura da Rua de Botafogo de Belas, do qual o público já se
apossou.
- Recebem Parecer da Comissão de Obras sobre consertos na Estrada da Al
deia, junto à casa de Baltazar de Oliveira Garcia.
- Mandam pagar o gás fornecido para iluminação da Cadeia Civil desta cidade.
- Concedem licença a um pardo para fazer uma subscrição visando à sua liberda
de.
- Recebem um abaixo-assinado queixando-se de um cidadão por ter feito um
cercamento no Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para edificar um
trapiche.
- Marcam data para as arrematações dos passos da Pintada, Picada, Gravataí e
Entrepelado, da iluminação da Cadeia Civil, da impressão dos trabalhos da Câ
mara e das rendas municipais.
Ass.: Palmeiro - Costa Junior - Guimarães - Araújo - Couto - Freitas Travassos
- Azevedo.

20
- Recebem Portaria da Presidência mandando pagar o que deviam a um cidadão
absolvido pelo Júri desta cidade.
- Recebem do Secretário do Governo um pacote com sementes do algodão de
longa seda cultivado no Peru e outro com sementes de tabaco de Havana, para
serem distribuídos.
- Recebem do Secretário do Governo os números do Correio do Sul, no qual foi
publicada a Lei do Orçamento Municipal, que deve vigorar no exercício de 1863
a 1864.
- Autorizam as despesas com as demandas da Câmara na corte, contra dois
cidadãos.
- Discutem o requerimento de um cidadão pedindo a desapropriação da Rua de
Botafogo de Belas, por onde deve passar o trilho de ferro que parte da Várzea à
Praça do Menino Deus.
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- Mandam pagar a última prestação da quantia contratada para os consertos na
Estrada do Mato Grosso.
-- Resolvem enviar à Presidência da Província uma quarta de alqueire e uma
medida ou canada, com um dístico indicando o respectivo município.
- Solicitam à Presidência da Província que repasse a terceira prestação da quan
tia decretada para aterro do Caminho Novo.
- Recebem propostas para arrematação do Mercado.
- Recebem proposta para arrematação da iluminação da Cadeia Civil.
- Transferem as arrematações dos passos e da iluminação da Cadeia Civil.
Ass.: Palmeiro - Azevedo - Guimarães - Costa Junior - Araújo.

27
- Retificam o prazo para a obra do Mercado em uma das propostas recebidas.
- Recebem um aviso do Ministério da Fazenda ordenando que seja concedido,
por aforamento perpétuo, os terrenos beira-rio do Caminho Novo, sendo adiada
esta questão .
- Recebem uma proposta para a arrematação dos impostos municipais e a rejei
tam.
- Aceitam as propostas para arrematações da iluminação interna da Cadeia Civil
e do Passo de Gravataí.
- Adiam as arrematações da publicação dos trabalhos da Câmara e dos outros
passos para os quais não apareceram licitantes.
Ass.: Palmeiro - Azevedo - Guimarães - Araújo - Costa Junior.

JULHO
06
- Adiam, novamente, a questão sobre o aviso do Ministério Público da Fazenda
mandando aforar os terrenos beira-rio do Caminho Novo.
- Recebem Portaria da Presidência, juntamente com um exemplar do decreto
que regula o registro dos casamentos, nascimentos e óbitos das pessoas que
professam religião diferente da do Estado.
- Rejeitam proposta de um cidadão para arrematar o Passo da Picada e aceitam
outra pelo Passo da Pintada.
- Aprovam uma proposta para arrematação dos impostos municipais e a subme
tem a aprovação da Presidência da Província.
- Adiam discussão em tomo da percentagem paga ao Procurador, tanto nas ren
das arrematadas como nas arrecadadas.
- Contratam a impressão e publicação dos trabalhos da Câmara com a tipografia
do Correio do Sul.
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- Solicitam informações sobre a desapropriação do resto da Rua Botafogo de
Belas.
Ass.: Araújo - Couto - Lourenço - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro.

07
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo uma relação das casas de jogos
lícitos que têm licença desta Câmara.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Pelotas dizendo que seus agentes de
fiscalização não têm cobrado impostos de gêneros exportados, deste para aquele
M unicípio, sem que não houvessem pago a taxa de lei.
- Recebem o livro de qualificação de votantes da Freguesia das Dores de Camaquã.
- Enviam à Comissão de exame de contas, as correspondentes ao trimestre de
abril a junho.
- Recebem a relação das pessoas que arrecadaram e pagaram direitos na Fre
guesia da Aldeia no exercício de 1860 a 1861.
- Convocam o Fiscal da Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia para
vir à sessão prestar vários esclarecimentos.
Ass.: Araújo - Palmeiro - Guimarães - Lourenço

08
- Recebem de um Fiscal a informação de ter feito arrematar uma temeira, por
infração ao Código de Posturas.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que um cidadão ofereceu-se para
dar o algodão em cápsulas que foi requisitado por Portaria da Presidência da
Província.
- Concedem licença a um pardo escravo para pedir esmolas visando à sua liber
dade.
Ass.: Araújo - Lourenço - Guimarães - Palmeiro.

09
- Recebem Portaria da Presidência formulando as bases pelas quais devem ser
modeladas nas propostas recebidas para a construção do novo Mercado.
- Recebem ofício do Fiscal de Santa Cristina do Pinhal sobre uma ponte de pedra
que os moradores de Taquara se propõem levantar.
- Recebem do Fiscal de Viamão a relação dos indivíduos que, arbitrariamente,
demoliram o cercado feito por um cidadão, com licença da Câmara, no Distrito
de Belém.
- Mandam pagar ao Arrematante dos Impostos, das freguesias das Dores e São
João Batista de Camaquã, no exercício passado, a quantia e os impostos arreca
dados pela Câmara de Rio Grande, sobre gêneros exportados daquelas freguesi
as, sem o pagamento da taxa de lei.
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- Recebem do Procurador a relação dos animais apreendidos e arrematados por
infrações das Posturas no último trimestre.
Ass.: Araújo - Lourenço - Guimarães - Freitas Travassos - Palmeiro.

10
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que os pretendentes à
arrematação da obra do novo Mercado comprometeram-se a modificar as suas
propostas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para mudar uma estrada que
passa pelo seu campo e vai ao Passo do Vigário.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando do alinhamento dado pelo
Engenheiro Municipal para cercar seus terrenos na Rua da Margem.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso sobre requerimentos de dois
cidadãos pedindo, por aforamento, os mesmos terrenos beira- rio no Caminho
Novo, em frente a uma chácara a que ambos se julgam com direito.
- Respondem à Portaria da Presidência sobre a questão da posse da área de
Itacolomi, solicitando que sejam conservados esses terrenos como logradouro
público, pois é o local onde as tropas de gado e viajantes param quando descem
a serra.
Ass.: Palmeiro - Guimarães - Araújo - Lourenço -Freitas Travassos.

11
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara vá em vistoria
examinar o prejuízo causado pela acumulação de água sobre o prédio da sua
fábrica de louças.
- Recebem, da Comissão respectiva, um artigo de Posturas que obriga os propri
etários de carroças que vendem água dentro dos limites urbanos da cidade, a
pernoitarem com as pipas cheias, para que compareçam ao primeiro toque de
incêndio.
- Mandam consertar um atoleiro na Rua da Olaria.
- Nomeiam os membros para a Comissão de Visitas.
- Mandam avisar o Contador sobre o balancete.
Ass.: Guimarães -Araújo - Lourenço - Palmeiro - Freitas Travassos.

17
- Recebem Portarias da Presidência acerca da deliberação tomada sobre a qua
lificação das Dores de Camaquã.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos impostos mu
nicipais e remetendo sementes de trigo.
- Recebem ofício da Câmara de Rio Grande comunicando que mandou pôr à
disposição desta a quantia proveniente de impostos arrecadados em virtude de
207

um artigo da Lei Provincial.
- Nomeiam uma Comissão para negociar o restante da desapropriação da Rua
Botafogo de Belas.
- Enviam à Presidência da Província, para deliberações, as propostas recebidas
para a construção do novo Mercado.
- Resolvem arrematar, por um ano, o Passo da Picada.
Ass.: Baptista Pereira - Lourenço - Guimarães - Freitas Travassos - Azevedo.

AGOSTO
25
- Autorizam o Procurador a receber a última prestação para o aterro do Caminho
Novo.
- Recebem da Presidência da Província, cópia do ato pelo qual fixa, em três, o
número de eleitores das Dores de Camaquã e em quatro, o da Freguesia das
Pedras Brancas.
- Recebem da Presidência da Província, cópia do ato pela qual foram designados
os escrivães dos Juizes de Paz que devem fazer os registros de nascimentos e
óbitos das pessoas não-católicas.
- Resolvem tomar as providências necessárias sobre a eleição provincial.
- Recebem da Presidência da Província um exemplar do quadro dos trabalhos da
Assembléia Geral Legislativa durante a sessão do ano passado.
- Recebem ofício do Diretor Geral da Fazenda Provincial pedindo esclarecimen
tos sobre o novo Mercado.
- Recebem do Encarregado da Vacina um mapa demonstrativo dos seus traba
lhos durante o último semestre.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da cidade de Rio Pardo sobre uma quan
tia enviada por ela para a estátua de José Bonifácio.
- Recebem do Vereador Presidente informações de ter mandado pôr aterro na
Rua da Alfândega, autorizado o Te Deum e outras despesas eleitorais.
- Solicitam, da Presidência da Província, providências sobre a Ponte do Menino
Deus que está em estado de ruína.
- Aprovam o Parecer da Comissão nomeada para negociar com o proprietário do
terreno necessário à continuação da Rua de Botafogo de Belas.
- Recebem um abaixo-assinado de vários moradores do Distrito de Belém, queixando-se do fechamento do Passo do Silva.
- Rejeitam requerimento de um Vereador pedindo para mandar fazer esgotos e
aterrar diversos atoleiros na Estrada do Meio.
- Enviam à Comissão do Contencioso uma representação do Arrematante de
Impostos Municipais.
208

- Encarregam um Vereador da aquisição de uma máquina de descaroçar algodão.
- Mandam aterrar um atoleiro no Beco do Firme, colocar cascalho em um atolei
ro da Rua de Belas, da Varzinha para baixo, e examinar a propriedade da Fazen
da Nacional, no Alto da Bronze, que ameaça ruir.
Ass.: Guimarães - Costa Junior - Freitas Travassos - Azevedo.

SETEMBRO
15
- Recebem Portaria da Presidência autorizando as despesas com a desapropria
ção do terreno para a continuação da Rua de Botafogo de Belas.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer pelos
cofres municipais, os consertos na Ponte do Menino Deus.
- Recebem ofício do Secretário do Governo pedindo a remessa das cópias das
atas da eleição primária.
- Recebem ofício do Procurador informando a sentença favorável, que recebeu
uma causa da Câmara, contra um cidadão que apelou na Relação do Distrito.
- Recebem de um Vereador a informação de que, tendo assumido a Presidência
da Câmara, nomeou outro Vereador para a Comissão do novo Mercado.
- Aprovam parecer da Comissão do novo Mercado sobre os esclarecimentos
pedidos pelo Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial.
- Concedem licença a um cidadão para desviar a estrada velha do Passo do
Vigário, fazendo-a beirar o arroio.
- Resolvem dispensar, do serviço, o Fiscal de Santa Cristina, visto a lei ter supri
mido uma das vagas de fiscal das freguesias de fora.
- Ordenam ao Contador que tire a porcentagem dada aos fiscais, das multas por
eles impostas.
Ass.: Palmeiro - Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos.

29
- Decidem que o Fiscal da Freguesia da Aldeia dos Anjos deverá acumular as
obrigações inerentes ao cargo de Fiscal da Freguesia de Santa Cristina.
- Recebem Portaria da Presidência sobre a necessidade de obrigar, através de
Postura, os donos de carroças que vendem água, a comparecerem aos lugares
em que ocorrerem incêndios.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação das passagens do
Passo da Picada, fronteiro a esta cidade.
- Ordenam ao Engenheiro que examine a Ponte dos Ferreiros, na Freguesia da
Aldeia que se acha em péssimo estado, devido às chuvas e ao mesmo tempo, as
condições do aterro na Várzea de Gravataí.
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- Resolvem que o Presidente da Câmara, quando transferir o cargo ao seu subs
tituto, deve fazê-lo oficialmente, apresentando um relatório da situação dos negó
cios da municipalidade durante a sua administração.
- Concedem licença, por um mês, ao Secretário da Câmara e nomeiam uma
Comissão para tratar dos serviços desta Secretaria.
- Solicitam aprovação da Presidência da Província para nomearem, interinamen
te, um Amanuense a fim de substituir o Secretário da Câmara que se encontra
doente.
- Resolvem enviar nova representação à Presidência da Província pedindo para
suspender a distribuição dos terrenos beira-rio, do Caminho Novo, de proprieda
de da Câmara que servem de logradouro público.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Palmeiro.

OUTUBRO
05
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação das passagens dos
passos da Pintada e do Rio Gravataí.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a contratação de um Amanuense
para a Secretaria durante o impedimento do Secretário da Câmara.
- Recebem ofícios dos secretários das mesas paroquiais das freguesias da M a
dre de Deus, Dores, Nossa Senhora do Rosário, Belém, Viamão, da Aldeia dos
Anjos, Pedras Brancas, Dores de Camaquã e São João Batista de Camaquã
remetendo os livros das atas das eleições.
- Discutem a representação a ser enviada à Presidência da Província pedindo
para suspender a distribuição dos terrenos beira-rio do Caminho Novo que ser
vem de logradouro público e transcrevem requerimento de um Vereador sobre
este assunto.
- Recebem, do Engenheiro, duas plantas para que seja escolhida a mais conveni
ente ao alinhamento de um terreno da Rua do Arvoredo, próximo ao Alto da
Bronze.
Ass.: Guimarães - Araújo - Freitas Travassos - Azevedo - Palmeiro - Costa
Junior.

12
- Recebem Portaria da Presidência sobre as despesas feitas com o aterro da Rua
do Caminho Novo.
- Ordenam ao Procurador que pague na Tesouraria da Fazenda, a importância de
oito espadas com cinturões fornecidos pelo Arsenal de Guerra.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando não poder suspender a distri
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buição dos terrenos beira-rio do Caminho Novo, pois se trata de uma ordem legal
de Governo Imperial.
- Recebem Portaria da Presidência estabelecendo as condições para firmar o
contrato de edificação do novo Mercado.
- Ordenam aos fiscais que informem o Encarregado da Estatística sobre a quan
tidade de pontes de madeira ou de pedra existente no Município.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão comunicando achar-se
em aberto a vaga de 3o Juiz de Paz daquela Freguesia.
- Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando licença para abrirem açou
gue de carne verde em dois pontos diferentes da cidade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para assentar um trilho
desde o trapiche até o seu armazém, na Rua da Alfândega.
- Concedem licença a dois escravos para pedirem esmolas no Município visando
às suas liberdades.
Ass.: Azevedo - Freitas Travassos - Guimarães - Araújo - Palmeiro.

13
- Não houve sessão.

14

*
- Recebem, da Presidência da Província, cópia do ato em que resolvem anexar,
provisoriamente, os Io, 2o e 3o quarteirões do 3o Distrito do Termo de São Jerônimo
à Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas.
- Recebem e aprovam o projeto de representação a ser enviado ao Governo
Imperial, sobre o destino dos terrenos de beira-rio do Caminho Novo.
- Recebem do Procurador as nove Apólices de empréstimo da Câmara que fo
ram amortizadas e pagas no último semestre.
- Recebem, do Fiscal, a informação de uma multa aplicada por infração das
Posturas.
- Recebem do Engenheiro da Câmara o relatório sobre o estado da Ponte dos
Ferreiros na Freguesia da Aldeia e do aterro da Várzea de Gravataí, além do
orçamento para os seus consertos e, também, orçamento para os reparos no
Caminho de Belas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo restituição de um imposto,
indevidamente cobrado sobre sua fábrica de vinhos de frutas do país.
- Recebem consulta do Fiscal da Freguesia das Dores de Camaquã, acerca do
imposto sobre padarias ou casas em que são fabricados pães para venda, em
grande escala.
- Concedem licença a uma parda para pedir esmolas, neste Município, visando à
sua liberdade.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro - Azevedo.
211

15
- Recebem participação do Fiscal da Freguesia da Aldeia, acusando o recebi
mento das Portaria da Câmara sobre a supressão do cargo de Fiscal da Fregue
sia de Santa Cristina.
- Concedem licença a dois cidadãos para abrirem açougues de carne verde na
Várzea e na Rua de Belas.
- Recebem ofício de um cidadão informando ser o editor responsável de um
jornal com título de O Ipiranga, cuja publicação é feita na tipografia estabelecida
na Rua da Ponte, casa n° 209 A .
- Concedem licença a um casal de pardos escravos para pedirem esmolas visan
do às suas liberdades.
- Concedem licença a um cidadão para construir um trilho do trapiche ao seu
armazém, na Rua da Alfândega.
- Anulam projeto de Postura que obriga os donos das carroças que vendem água
na cidade a comparecerem com elas, cheias, nos lugares onde surgirem incêndi
os, por estar fora de sua alçada..
- Resolvem responder à Presidência da Província sobre os preços pagos por
carroças de aterro, lançadas no Caminho Novo, cujos valores foram aprovados
pela mesma Presidência.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro.
1 6
- Recebem nova Portaria da Presidência exigindo, mais uma vez, as informações
sobre a necessidade de existir um artigo de Posturas obrigando os donos de
carroças que vendem água a comparecerem aos lugares em que se manifesta
rem incêndios.
- Recebem Portaria da Presidência recomendando providências sobre a revisão
da qualificação a ser procedida no 3o domingo de Janeiro do próximo ano.
- Indeferem pedido de um cidadão para vender carne de vaca em sua casa, na
Rua de Santa Catarina.
- Recebem representação de moradores do Io Distrito da Freguesia da Aldeia,
queixando-se de um cidadão que fechou , sem licença, uma estrada pública.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que seja fechada uma das
duas estradas que passam por sua propriedade no Distrito de Butiá.
- Recebem representação de um cidadão queixando-se do alinhamento dado quan
do edificou a sua casa na Rua do Firme e requerendo indenização pelo terreno
que lhe foi tirado para uso da rua.
- Concedem licença a uma mulher, em estado de indigência, para fazer uma
subscrição no Município.
Ass.: Guim arães - Costa Junior - Freitas Travassos - Azevedo - Palmeiro Araújo.
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17
- Enviam a prestação das contas apresentadas pelo Procurador à Comissão de
Contas, para exame.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter multado um cidadão por ter fábrica
de sabão dentro dos limites da cidade.
- Indeferem requerimentos de ex-Fiscal provisório da Câmara e de um ex-Guar
da, encarregado da marcação dos carros , pedindo pagamento dos seus ordena
dos até o mês, em que foram exonerados de seus empregos.
- Recebem requerimento do ex-Fiscal da Freguesia de Santa Cristina, pedindo o
pagamento de seu ordenado vencido, de julho a setembro, quando foi extinto o
referido cargo.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo indenização do terreno que lhe
foi tirado na Rua do Arvoredo para continuação da Rua de Bragança.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para colocar um portão
particular no paredão da praça que fica nos fundos da sua casa.
- Concedem licença a um cidadão para fazer um trapiche de madeira, no fim do
paredão da Doca, para seu uso e como passagem pública.
- Resolvem informar à Presidência da Província a petição de um cidadão quei
xando-se da Câmara.
- Enviam ao Advogado, para que dê parecer, o requerimento de um cidadão
solicitando alinhamento do terreno que diz possuir na Rua da Margem.
- Recebem o relatório da Comissão de visitas aos estabelecimentos públicos des
ta cidade.
- Estabelecem um prêmio para a primeira carroça de pipa com água que compare
cer ao local onde se manifestar incêndio, sendo este dividido em caso de empate.
- Consultam a Presidência da Província acerca da cobrança de um imposto sobre
os fabricantes de farinha que são contrários ao pagamento.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos -Palmeira - Azevedo.

19
- Resolvem oficiar, agradecendo ao Relator da Comissão de visitas aos estabele
cimentos públicos desta cidade e cidadãos que dela tomaram parte, pelos servi
ços prestados à municipalidade.
- Recebem circular da Presidência da Província acompanhada de exemplares do
Auxiliador da Indústria Nacional e da Monografia da Cana de Açúcar, publica
dos no ano de 1862.
- Enviam à Comissão respectiva a prestação das contas do trimestre de julho a
setembro.
- Indeferem requerimento de morador da Rua da Floresta propondo arrendar um
terreno que passa nos fundos de sua propriedade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar um campo além da
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Ponte da Cachoeira, no Rio Gravataí.
- Recebem e devolvem ao Fiscal da Aldeia as informações sobre o requerimento
de um cidadão pedindo para fechar o campo que possui no I o Distrito da Aldeia e o
de outro, solicitando o fechamento da chácara em que mora por serem confusos.
- Recebem parecer da Comissão de Obras sobre os consertos necessários na
Ponte dos Ferreiros, na Freguesia da Aldeia e decidem realizá-los.
- Nomeiam Comissão para examinar os lugares denominados passos do Conde e
da Ripa, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem, do Engenheiro da Câmara, informações sobre o requerimento de um
cidadão que se queixa do prejuízo que sofre o prédio de sua fábrica de louças,
pelo acúmulo das águas das ruas e indeferem suas pretensões, por não ser da
competência da Câmara atendê-las.
Ass.: Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo.

20
- Recebem ofício do Secretário da Presidência da Província exigindo, novamen
te, a remessa das cópias das atas da eleição primária das freguesias deste Muni
cípio.
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter aplicado multa por infração às
Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão desejando saber se um terreno, na Pra
ça da Harmonia, pertence à Câmara ou à Fazenda Provincial.
- Nomeiam o Fiscal dos ervais do Distrito do Boqueirão, pertencente à Freguesia
das Pedras Brancas.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento de um terreno,
em frente à sua propriedade, no Caminho Novo, para que possa fazer um paredão,
por não aceitar as normas em vigor.
- Autorizam o Procurador a fazer os pagamentos dos juros das Apólices vencidas
no semestre de abril a setembro do corrente ano.
- Nomeiam a Comissão de Visitas aos estabelecimentos públicos.
- Indeferem o requerimento de uma cidadã solicitando que seu escravo viva por
conta própria, devido à contrariedade do art. 9 das Posturas.
Ass.: Guimarães - Costa Junior - Araújo - Azevedo.

NOVEMBRO
09
- Recebem Portaria da Presidência pedindo a remessa das cópias de todo o
processo da eleição primária realizada em agosto e não, apenas, da apuração dos
votos.
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- Recebem Portaria da Presidência declarando não estarem sujeitos ao imposto
citado, na Lei do Orçamento Municipal vigente, os engenhos ou fábricas de fari
nha de mandioca.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, um
terreno beira-rio do Caminho Novo.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo uma relação ou mapa
de todas as casas comerciais, fábricas e estabelecimentos diversos que existam
neste Município.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo um mapa dos cereais da
última colheita deste Município.
- Recebem, do Secretário da Câmara, cento e cinqüenta (150) exemplares do
Guia do Cultivador de Algodão e Trigo.
- Recebem, do Fiscal de Viamão, o mapa da plantação feita naquela freguesia
pelos lavradores, no último trimestre do corrente ano.
- Resolvem informar à Presidência da Província que o Arrematante das obras do
novo Mercado e Doca, desta cidade, desistiu do seu contrato, tendo em vista as
condições que lhe foram impostas.
- Recebem Parecer do Advogado sobre o requerimento de um cidadão pedindo
restituição de um imposto indevidamente cobrado pelo Arrematante sobre a sua
fábrica de vinhos de frutas do país e o mandam recorrer à autoridade judiciária
competente para tal fim.
- Prorrogam, por mais trinta dias, a licença concedida ao Secretário da Câmara
por problemas de saúde.
- Nomeiam uma Comissão para acompanhar e fiscalizar a obra de construção do
trilho de ferro na Várzea desta cidade.
Ass.: Araújo - Freitas Travassos - Guimarães - Azevedo - Costa Junior.

DEZEMBRO
09
- Recebem Portaria da Presidência recomendando a formação das Juntas de
Qualificação dos votantes, que irão reunir-se no 3o domingo de janeiro, nas Paró
quias do Município.
- Recebem Portaria da Presidência declarando estar ciente da desistência do
Arrematante da obra do novo Mercado, por não lhe convir as condições impostas
pela Presidência.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo informações sobre os reparos ne
cessários na Ponte dos Ferreiros.
- Recebem, através da Presidência da Província, um ofício do Chefe de Polícia
pedindo que seja eficazmente usada a Polícia Municipal e procedida uma limpeza
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geral nas ruas da cidade.
- Recebem da Presidência da Província um exemplar do Manual da Agricultura
dos Gêneros Alimentícios, de autoria do Padre Antônio Caetano da Fonseca,
para ser consultado pelos lavradores do Município.
- Recebem requerimento de um cidadão recorrendo da negativa da Câmara ao
pagamento de seus vencimentos de Io a 17 de junho do corrente ano, pelo exer
cício do cargo de Fiscal provisório e resolvem manter a mesma decisão.
- M andam arquivar um exemplar da coleção de leis promulgadas pela Assem
bléia Legislativa na sessão ordinária deste ano.
- Recebem uma representação pedindo o esclarecimento de dúvidas sobre os
terrenos beira-rio do Caminho Novo, concedidos pela Presidência com metragens
de fundos diversas, alterando o que foi estabelecido na respectiva planta.
- Recebem uma proposta para a edificação do novo M ercado e Doca e a enviam
para apreciação da Presidência da Província.
- Recebem ofício do Juiz Municipal suplente em exercício comunicando que fo
ram liquidadas as multas de alguns réus escravos que deviam ser pagas ao cofre
municipal pelos seus senhores.
- M andam arquivar os documentos das despesas com o aterro do Caminho Novo,
devolvidos pela Diretoria Geral da Fazenda Provincial.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a nomeação de uma Comissão
para acompanhar a sua colheita de trigo, que deve ultrapassar os cem alqueires,
passando-lhe o devido atestado para que requeira, junto ao Governo Imperial, o
prêmio estabelecido por lei.
- M andam expedir certidão, solicitada por um cidadão, do tempo que exerceu o
cargo de Administrador da Obras da Câmara.
- Concedem licença a um cidadão para abrir açougue de carne verde na Rua da
Varzinha.
- Concedem licença a uma cidadã para construir um rancho na Ilha da Pintada.
- Concedem licença a uma escrava para pedir esmolas visando à sua liberdade.
- M andam pagar um cidadão os consertos que fez na Estrada Geral, junto ao
Passo da Caveira.
Ass.: Palmeiro - Costa Junior - Guimarães - Azevedo - Freitas Travassos.

14
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que a proposta feita para a constru
ção do novo Mercado seja modificada em parte.
- Recebem requerimentos de vários cidadãos pedindo para edificarem em terre
nos fronteiros aos seus prédios, na Rua do Caminho Novo.
- Resolvem que o Presidente da Câmara não deve dar despachos para alinha
mentos dos terrenos no Caminho Novo, sem que os demais vereadores sejam
ouvidos previamente em sessão.
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- Concedem licença a uma mulher para agenciar uma subscrição visando a seu
sustento, por ser extremamente pobre e ter o marido enfermo.
- Ordenam ao Engenheiro da Câmara que faça o orçamento para a limpeza da
Doca.
- Recebem abaixo-assinado de vários moradores do 6o quarteirão do 3o Distrito
da Aldeia, sobre uma estrada fechada por um cidadão.
- Solicitam ao Presidente da Província que mande suspender os procedimentos
sobre os títulos de concessão de terrenos do Caminho Novo, por entenderem que
o Govemo Imperial parece querer reconsiderar sobre tal assunto.
- Solicitam, por empréstimo, à Presidência da Província, algumas pedras lavradas
pertencentes à Fazenda Provincial, para conserto da escada da Praça do Mercado.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Araújo - Freitas Travassos - Azevedo.

24
- Recebem Portaria da Presidência ordenando à Câmara que mande dar início à
obra dos consertos da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara pague pela verba
eventuais, a gratificação do Fiscal interino, até a data em que foi demitido.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia colocando à disposição da Câmara os
presos necessários para a limpeza da cidade.
- Recebem o empresário da obra do novo Mercado e Doca desta cidade, acei
tando as condições impostas pelo Presidente da Província para lavrar o termo do
contrato.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir um talho de
carne verde, na Rua do Arvoredo.
- Concedem um mês de licença ao Engenheiro da Câmara, para tratar da saúde
e solicitam à Presidência da Província permissão para nomear pessoa habilitada
neste cargo e no de Arruador.
- Recebem requerimento de um agricultor da Santa Cristina do Pinhal, solicitando
que a Câmara nomeie uma Comissão que examine o processo de plantio e co
lheita de um alqueire ou mais de trigo, colhidos em terras próprias.
- Recebem as informações dos fiscais sobre várias multas aplicadas por infração
de Posturas.
Ass.: Guimarães - Araújo - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro - Azevedo
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1864
JANEIRO
11
- Recebem Portaria da Presidência mandando reduzir a termo a minuta enviada
com as condições para contratar a obra do novo Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a nomear pessoa ha
bilitada para substituir o seu Engenheiro que se encontra doente.
- Recebem, da Presidência, cópia autenticada do Colégio Eleitoral de Cachoeirinha.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando ter autorizado o Encarregado
do Arquivo das Obras Públicas Provinciais a entregar, à Câmara, pedras de qua
lidades e dimensões necessárias para a compostura da escada da Praça do Mer
cado.
- Recebem do Secretário do Governo um pacote com sementes do melhor algo
dão da Geórgia, para serem distribuídos pelos agricultores do Município.
- Recebem pedido de dispensa de um membro da Comissão incumbida de exami
nar a colheita de trigo feita por um morador no Caminho Novo.
- Recebem os mapas demonstrativos dos trabalhos de vacina do Município.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para que o Arrematante da
construção do Mercado possa converter sua fiança em hipoteca dos bens de sua
propriedade em Rio Grande e Jaguarão.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Freitas Travassos - Araújo.

12
- Recebem ofício de um Deputado Geral por este Distrito Eleitoral que, tendo
tomado assento na Câmara, solicita a colaboração desta corporação e oferece
seus préstimos.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se da demora da Câmara,
em resolver sobre o pedido de alinhamento para edificar em terrenos fronteiros à
sua propriedade no Caminho Novo. Recebem requerimento semelhante de um
outro cidadão.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se do modo como um outro
mata os porcos e um ofício denunciando outro cidadão como infrator do Código
de Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para edificar em terre
nos fronteiros à sua propriedade no Caminho Novo.
- Mandam publicar as Posturas aprovadas pela Assembléia Provincial.
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- Ordenam que o Engenheiro faça uma planta para o cais do litoral sul da cidade.
- Autorizam o Procurador a desapropriar o terreno necessário para melhoramen
to da Estrada do Passo da Cavalhada na Lomba do Afonso.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Azevedo Freitas Travassos.

13
- Nomeiam uma Comissão para estudar a sugestão do Padre Joaquim Cacique
de Barros de enviar uma representação a S.M. O Imperador defendendo a cria
ção de uma casa para recolher meninas órfãs pobres.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a converter a fiança
do Arrematante da obra do novo M ercado em hipoteca dos bens de sua proprie
dade nas cidades de Rio Grande e Jaguarão.
- Recebem, de um Vereador, pedido de execução do artigo de Posturas que
obriga os proprietários de terrenos próprios ou aforados nos limites urbanos da
cidade, cercados de madeira ou de espinhos a substituí-los por muro.
- Autorizam uma preta escrava a fazer uma subscrição visando à sua liberdade.
- Aprovam a prestação de contas do Procurador.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Guim arães - Palm eiro - Freitas
Travassos - Azevedo.

14
- Recebem ofício do Provedor da Irmandade do S.S. e Nossa Senhora dos Anjos,
pedindo a ajuda da Câmara para a construção do cemitério daquela freguesia e o
alinhamento devido.
- Concedem licença a um pardo escravo para fazer uma subscrição visando à
sua liberdade.
- Recebem requerimento de morador de uma das ilhas fronteiras, queixando-se
dos danos causados às suas plantações por animais das chácaras vizinhas e pe
dindo a execução do respectivo artigo de Posturas.
- Concedem licença para um cidadão fechar um atalho que atravessa sua fazen
da, no lugar denominado Butiá.
- Recebem requerimento de um cidadão, morador do Distrito da Aldeia, pedindo
licença para fechar uma das duas estradas que atravessa suas terras.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão informando que a Mesa das irmandades
do S.S. e Nossa Senhora da Conceição concedeu, por aforamento, os únicos
pedaços de campo aberto, na Freguesia, que serviam de logradouro público.
- Recebem do Fiscal da Freguesia das Dores o mapa da plantação e colheita do
último ano agrícola.
- Recebem de um Fiscal a informação de que prendeu e recolheu um homem, por
infração às Posturas.
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- Recebem do Fiscal uma relação das pessoas multadas por infrações às Postu
ras que foram soltas, sem o pagamento, por ordem do Delegado de Polícia, assim
como os pretos encontrados à noite fazendo despejos fora dos lugares designa
dos.
- Recebem do Fiscal da Freguesia da Aldeia o mapa da plantação e colheita
nesta freguesia, no último ano agrícola.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro.

15
- Resolvem não levar ao conhecimento da Presidência da Província a relação
das pessoas multadas por infração às Posturas e soltas por ordem do Delegado
de Polícia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando que a Câmara nomeie um
Engenheiro para examinar o prédio que está edificando no Caminho Novo, ante
riormente embargado pelo Fiscal.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando estar pronta a obra de transferên
cia de uma estrada que dividia o seu campo, para a beira do mesmo, visto que
havia recebido licença da Câmara.
- Concedem licença a uma preta de nação, para fazer uma subscrição visando à
sua liberdade.
- Concedem licença para abertura de um talho de carne verde na Rua do Arvo
redo, n° 85.
- Recebem requerimento de cidadão pedindo para fechar uma estrada particular
que atravessa as suas terras na Freguesia da Aldeia dos Anjos.
- Aprovam parecer da Comissão nomeada para informar sobre a pretensão do
Padre Cacique, que vai enviar uma representação a S. M. O Imperador para a
fundação de um asilo de órfãos pobres desta capital.
- Recebem ofício do Administrador das Obras com a relação das pedras neces
sárias para a compostura da escada da Praça do Mercado e informando outros
consertos.
- M andam continuar as calhas da Rua do Arroio entre as ruas do Arvoredo e da
Varzinha.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Azevedo - Palmeiro - Freitas Travassos.

16
- Não houve sessão.

18
- Exigem que o Procurador apresente, nas sessões ordinárias ou extraordinárias,
o Livro das quantias retiradas das diversas verbas da Câmara.
- Recebem da Presidência da Província um exemplar impresso da Fala de S.M.
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O Imperador ao abrir a I a sessão da 12° Legislatura da Assembléia Geral.
- Indeferem um abaixo-assinado de vários moradores do Caminho Novo, por ser
contrário ao artigo 4o do Código de Posturas.
- Adiam discussão sobre os requerimentos de vários cidadãos que pedem alinha
mento para edificar no Caminho Novo.
- Concedem licença a um homem para que faça uma subscrição com o objetivo
de voltar ao Rio de Janeiro, sua terra natal.
- Enviam a prestação das contas do Procurador, no último trimestre, à Comissão
respectiva.
- Recebem, dos fiscais, a informação de que fizeram as patrulhas sem o acompa
nhamento de praças policiais porque o oficial destacado recusou-se a fornecê-los.
- Recebem de um Fiscal a informação de que um preto escravo foi preso por
infração das Posturas e solto pelo Delegado de Polícia sem pagar a multa com 
petente.
- Recebem de um Fiscal informações sobre multas aplicadas por infrações aos
artigos das Posturas.
- Agradecem ao Fiscal da Freguesia das Dores de Camaquã por limpar, às suas
custas, uma picada.
- Solicitam, ao relator da Comissão de Visitas às Cadeias, soluções para estes
trabalhos.
- Resolvem dar balanço ao cofre.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Araújo.

28
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Leopoldo, acompanhado
de uma quantia para a estátua de José Bonifácio.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando a remessa dos mapas
da plantação e colheita do último ano agrícola.
- Recebem dos fiscais respectivos os mapas de plantação e colheita das fregue
sias de Viamão, São João de Camaquã e de Belém.
- Recebem ofício dos fiscais de Viamão e da Aldeia dos Anjos afirmando terem
já distribuídos os exemplares do Guia do Cultivador de Algodão e Trigo.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter multado um açougueiro por infração
a um artigo das Posturas.
- Recebem ofício do Procurador informando que a Diretoria Geral dos Negócios
da Fazenda Provincial não repassará a última prestação para aterro do Caminho
Novo, antes que a Câmara contrate esse serviço por duzentos réis a carroça.
- Concedem licença a um cidadão para transferir uma estrada no Distrito da
Aldeia.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, o projeto de relatório que deverá
ser enviado à Assembléia Provincial, ficando adiadas as questões referentes à
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ponte do Arroio do Conde e à Lomba do Afonso.
Ass.: Araújo - Costa Junior - Azevedo - Guimarães - Freitas Travassos.

29
- Nomeiam Comissão para rever o Código de Posturas e apresentar sugestões
necessárias para serem enviadas à Assembléia Provincial.
- Aprovam, em terceira discussão, o relatório a ser enviado à Assembléia Provin
cial, devendo, antes, ser revisto pela Comissão de Redação.
Ass.: Fernandes - Araújo - Costa Junior - Azevedo - Freitas Travassos - Guimarães.

FEVEREIRO
05
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara tome as providên
cias para proceder, no primeiro domingo de abril, a eleição de eleitores da Paró
quia de Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas, anulada pela Câma
ra dos Deputados.
- Recebem requerimento do 4o Juiz de Paz eleito para o I o Distrito da Freguesia
da Aldeia, pedindo dispensa do cargo, por ter mudado sua residência para fora
daquele Distrito.
- Concedem vinte dias de licença a um Guarda Municipal.
- Recebem novo requerimento de um cidadão pedindo pagamento, pela verba
eventuais, de alguns dias em que serviu como empregado municipal.
- Aprovam parecer da Comissão de Redação sobre o relatório a ser enviado à
Assembléia Provincial.
Ass.: Palmeiro - Fernandes - Azevedo.

13
- Resolvem convocar Vereadores suplentes.
(sem assinaturas)

15
- M andam convocar Vereadores suplentes.
(sem assinaturas)

17
- Mandam convocar outros suplentes para assumirem o cargo de Vereador, ten
do em vista a recusa dos convocados anteriormente.
(sem assinaturas)
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18
- Recebem juram ento de um Vereador suplente.
(sem assinaturas)

19
- Recebem Portaria da Presidência mandando que a Câmara entregue os autos
de medição e demarcação dos terrenos devolutos e já aforados à Santa Casa de
Misericórdia.
- Nomeiam Comissão para dar parecer sobre um abaixo-assinado de proprietári
os do Caminho Novo que se queixaram, ao Presidente da Província, de que a
Câmara não deu, ainda, alinhamento para edificarem nos terrenos fronteiros às
suas propriedades e enviam a esta Comissão outro requerimento no mesmo
sentido.
- Recebem requerimento de um ex-guarda, responsável pela cobrança de impos
tos sobre carros e outros veículos, recorrendo à Presidência da decisão negativa
da Câmara, de pagar o seu ordenado correspondente de I o a 17 de julho.
- Recebem, de um Vereador, o comunicado de que tomara assento na Assem
bléia Provincial.
- Recebem participação de um Vereador comunicando que assumira o cargo de
Delegado de Polícia e, de outro, informando estar impedido de comparecer à
sessão, pela Mesa de Qualificação.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que convocou mais alguns
Vereadores suplentes, devido ao impedimento dos titulares.
- Mandam passar o atestado de lei sobre a colheita de trigo realizada por um
cidadão.
- Convocam os imediatos, em votos, para prestar em juramentos aos cargos de
Juizes de Paz das freguesias de Santa Cristina do Pinhal e da Matriz.
- Ass.: Fernandes - Azevedo - Palmeiro - Freitas Travassos - Lima.

25
- Recebem Portaria da Presidência com cópia do parecer do Fiscal da Fazenda
Nacional esclarecendo a dúvida sobre a extensão de fundos que deverão ter os
terrenos de beira-rio a leste do M ercado desta cidade.
- Aprovam parecer da Comissão nomeada para examinar e responder à Presi
dência da Província acerca de uma queixa de vários moradores do Caminho
Novo, contra a Câmara e transcrevem o parecer.
- Recebem, do Juiz Municipal em exercício, o Edital dos Jurados para ser publi
cado.
- Nomeiam Comissão para examinar a colheita do algodão nas lavouras de um
agricultor do Distrito Sul de Viamão, que pretende colher mais de cem arrobas,
em plumas.
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- Nomeiam substituto para um membro da Comissão de Redação, que se encon
tra impedido.
- Recebem ofício de um Fiscal comunicando que uma cocheira amanhecera ar
rombada, e o cavalo de um Capitão que havia sido apreendido e recolhido, no dia
anterior, fora roubado.
- Recebem ofício comunicando a data em que um Guarda entrara em gozo da
licença que lhe foi concedida.
Ass.: Freitas Travassos - Palmeiro - Fernandes - Lima.

MARÇO (conforme original)
29
- Adiam, novamente, a questão sobre o arrombamento da cocheira da Câmara.
- Solicitam à Presidência da Província que mande liberar a planta, existente na
Tesouraria Geral, dos terrenos do Caminho Novo, além da Rua da Aurora, para
tirarem cópia e adotá-la.
- Convocam o imediato, em votos, para prestar juram ento ao cargo de Juiz de
Paz da Freguesia Madre de Deus.
- Recebem ofício de um Tenente Coronel comunicando que deixara o comando
do 3o Batalhão de Infantaria, indo assumir o do 13°, da mesma Arma, estaciona
do em Jaguarão e colocando seus serviços à disposição da Câmara.
- Aprovam a prestação de contas do último trimestre do ano findo.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar construir três calhas; uma em fren
te ao Beco do João Luis e outras duas, junto às chácaras de alguns cidadãos
Ass.: Freitas Travassos - Palmeiro - Fernandes - Guimarães - Lima.

MARÇO
14
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara se reúna, convo
cando os suplentes necessários para a discussão sobre terrenos de beira-rio, do
Caminho Novo.
- Autorizam o Procurador a pagar o ordenado de um Guarda da Câmara, retroa
tivo ao mês de julho do ano anterior, conforme ordem de Portaria da Presidência.
- Ordenam ao Procurador que trate do processo de desapropriação dos terrenos
necessários para os melhoramentos da estrada que segue do Passo da Cavalha
da, na Lomba do Afonso, para esta capital.
- Recebem Portaria da Presidência anulando a revisão da qualificação da Paró
quia das Pedras Brancas.
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- Recebem Portaria da Presidência comunicando que ordenara à Tesouraria da
Fazenda entregar à Câmara a planta dos terrenos de beira-rio, do Caminho Novo,
para ser tirada uma cópia.
- Ordenam ao Procurador, ao Engenheiro e Fiscal respectivos que examinem as
obras feitas no Caminho Novo por um cidadão, verificando se estão de acordo
com a planta dos terrenos referidos.
- Recebem de um Fiscal, ofício informando que não encontrou, na Várzea de
Gravataí, nenhum tapume ou edificação em terrenos de logradouro público e
tratando do trilho de ferro na Ponte da Azenha.
- Tomam conhecimento de uma denúncia feita no último número do Mercantil
desta cidade sobre o mau estado de um bueiro junto ao trilho de ferro.
- Recebem dos Juizes de Paz, Presidentes das Juntas de Qualificação das fre
guesias de Viamão e São João de Camaquã, os livros respectivos.
- Recebem ofício de um Fiscal comunicando que apreendeu e fez arrematar um
cavalo.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar fazer as calhas na Rua da Guarda
Principal, entre a da Igreja e Praia do Riacho.
- Solicitam à Presidência da Província que não defira o requerimento de um
cidadão solicitando, por aforamento perpétuo, o terreno fronteiro à sua chácara,
no Caminho de Belas, por se prestar ao desembarque do povo, durante a festa da
Capela do M enino Deus, além de ser o ponto indicado para a mudança da passa
gem do gado.
Ass.: Guimarães - Lima - Costa Junior - Palmeiro - Freitas Travassos - Azevedo.

15
- Aprovam a ata da sessão antecedente, mencionando que a Câmara resolvera
reivindicar, junto à Presidência da Província, os terrenos de logradouro público,
requeridos por um cidadão, no Caminho de Belas.
- Resolvem consultar a Presidência da Província sobre a alegação de um Coro
nel que julga poder ser dispensado do cargo de vereador por ser Juiz de Paz
juramentado da Freguesia das Dores.
- Recebem juram ento de um Vereador suplente.
- Convocam, novamente, um Vereador suplente para prestar juramento.
- Resolvem que o Vereador-Presidente e o Secretário convoquem os suplentes
necessários até haver o número total de vereadores para que a Câmara trate de
um assunto considerado importante.
Ass.: Azevedo - Palmeiro - Costa Junior - Campos - Lima - Freitas Travassos.

22
- Recebem ofício de dois vereadores justificando suas ausências.
- Resolvem discutir outros assuntos, por não haver quorum (nove vereadores) na
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Câmara, como manda a lei, para tratarem dos problemas do Caminho Novo.
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a demissão concedida
ao Presidente da Província, Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
- Recebem Portaria da Presidência mandando ouvir a Câmara acerca do projeto
de lei que desmembra do Município da capital a Freguesia de Santa Cristina do
Pinhal e anexa ao de São Leopoldo.
- Recebem Portaria da Presidência respondendo a consulta da Câmara sobre o
motivo da escusa apresentada por um Vereador suplente para não prestar jura
mento e que foi considerada ilegal.
- Nomeiam uma Comissão de peritos para examinar o estado das sementes guar
dadas há três anos no Arquivo da Câmara que foram preparadas para se preser
varem do gorgulho e outros insetos.
- Recebem Portaria da Presidência anulando a revisão da qualificação da Paró
quia de Nossa Senhora de Belém e marcando o 4o domingo do mês de abril para
este fim.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que por não haver praças
disponíveis do Corpo Policial, ficava suspenso, por enquanto, o trabalho dos pre
sos empregados no Serviço Municipal.
- Recebem do Juiz de Paz, Presidente da Junta de Qualificação da Freguesia de
Belém, o livro respectivo.
Ass.: Lima - Palmeiro - Fernandes - Azevedo.

ABRIL
11
- Não houve sessão.

12
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara lhe informe quais
as quantidades de terrenos necessárias às povoações deste Município, caso se
jam insuficientes as que lhe têm sido concedidas que remetam as suas plantas
com designação das ruas, praças e as respectivas reservas.
- Recebem Portaria do Vice-Presidente da Província, comunicando que lhe foi
passada a responsabilidade de administração da Província.
- Recebem comunicado do Ministério da Fazenda revogando o aviso que manda
va aforar os terrenos de beira-rio no Caminho Novo e confirmando-os como de
logradouro público.
- Transcrevem o aviso acima e o remetem, por cópia, à Comissão encarregada
dos melhoramentos do logradouro público no Caminho Novo.
- Recebem de um Vereador suplente, justificativa por não vir prestar o juramento.
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- Mandam pagar a um cidadão a quantia devida pelas custas de um processo no
qual foi absolvido.
- Recebem ofício do agente da Companhia Jacuí comunicando a existência de
um embrulho, vindo da Câmara de Rio Pardo, contendo uma quantia destinada à
Comissão encarregada de erigir a estátua de José Bonifácio.
- Resolvem chamar, por editais, concorrentes à arrematação do aterro necessá
rio na Rua do Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para abrir um açou
gue na Rua do Riacho.
Ass.: Lima - Palmeiro - Azevedo - Fernandes - Freitas Travassos.

15
- Recebem requerimento do Provedor da Irmandade do S.S. e Nossa Senhora
dos Anjos da Aldeia pedindo que a Câmara coloque à disposição da Irmandade a
carroça municipal ali existente para ajudar na construção do cemitério.
- Concedem licença a um cidadão para promover uma subscrição visando à sua
subsistência.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia o respectivo livro de qualifica
ção.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo uma relação dos gados
vaccum, ovelhum, cabrum e serdum expostos à venda em cada povoação do
Município desde 1861 até fins de 1863.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística solicitando um mapa dos vacina
dos desde janeiro de 1861 a fins de 1863.
- Recebem requerimento do cidadão Lopo Gonçalves Bastos que pede providên
cias contra a invasão das águas da Várzea que ameaçam destruir suas planta
ções.
Ass.: Palmeiro - Lima - Azevedo - Costa Junior.

16
- Não houve sessão.

18
- Não houve sessão.

20
- (conforme consta no original) Não houve sessão.

20
- Recebem requerimentos de dois cidadãos solicitando licenças para edificarem
em terrenos de propriedade da Câmara, na Ilha da Pintada.
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- Concedem licença a um cidadão para abrir um depósito de carne de porco na
Rua da Praia, n° 8.
- Recebem de um Fiscal, informações sobre o serviço na Praça do Mercado e
que apreendera cavalos que circulavam soltos.
- Recebem uma proposta para o aterro do Caminho Novo e a encaminham à
Presidência para aprovação.
Ass.: Costa Junior - Lima - Azevedo - Lourenço - Palmeiro.

2 1
- Não houve sessão.

22
- Não houve sessão.

23
- Recebem Portaria da Presidência concedendo à Câmara sessenta e uma bra
ças do terreno de beira-rio, fronteiro a uma chácara, na Estrada de Belas.
- Recebem ofício do Encarregado da Estatística pedindo informações acerca da
fundação da povoação das Pedras Brancas e respondem não haver, no seu Ar
quivo, nada a este respeito.
- Concedem alinhamento solicitado por um cidadão para cercar seus terrenos no
Caminho Novo.
- Concedem licença a um cidadão para colocar uma grande cancela na estrada
que segue de Itacolomi para a Serra do Pinhal.
- Autorizam o Procurador a pagar um cidadão pela importação de uma máquina
para descaroçar algodão e mandam fazer editais convidando os cidadãos a exa
minarem a referida máquina.
- Substituem o Fiscal da Freguesia da Aldeia, a bem do serviço público.
- Recebem do Vereador Presidente as informações sobre os reparos necessários
no pontilhão existente na Rua da Margem.
Ass.: Palmeiro - Lourenço - Costa Junior - Lima - Azevedo.

26
- Recebem ofício da Comissão que examinou algumas sementes depositadas
nesta Câmara, e que foram conservadas segundo um sistema especial.
- Enviam a prestação de contas do trimestre findo à Comissão respectiva, para
exame.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão pedindo providências sobre duas estradas
que, daquela povoação, seguem para os passos do Fiuza e do Vigário.
- Procedem ao sorteio de dez Apólices para serem amortizadas.
Ass.: Costa Junior - Palmeiro - Lourenço - Lima - Azevedo.
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27
- Concedem licença a dois cidadãos para edificarem na Ilha da Pintada.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que um cidadão pedira à Presi
dência da Província, por aforamento perpétuo, um terreno devoluto que diz existir
na Ilha da Pintada.
- Resolvem pedir à Presidência da Província uma grade de ferro que existe no
Depósito Provincial, para mandar colocá-la no Beco do Fanha.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para aumentar a
casa da sua chácara na Rua da Independência.
- Nomeiam um perito para a correição que será procedida.
- Nomeiam Comissão de Visitas às Cadeias.
Ass.: Palmeiro - Azevedo.

MAIO
05
- Discutem, aprovam e mandam publicar na imprensa local, um protesto em nome
da Câmara, contra as expressões malévolas de parte do Corpo Consular com
relação às atitudes da população desta capital.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Palmeiro - Azevedo.

06
- Recebem o juramento do Fiscal nomeado para a Freguesia de Nossa Senhora
dos Anjos da Aldeia, através do seu procurador.
- Recebem comunicação do M inistério do Império informando a nomeação de
João Marcelino de Souza Gonzaga para o cargo de Presidente desta Província.
- Recebem ofício da Vice-Presidência da Província convidando a Câmara para a
posse do novo Administrador perante a Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do I o Secretário da Assembléia comunicando que o Dr. João
M arcelino de Souza Gonzaga tomou posse no cargo de Presidente da Província.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando uma proposta para aterro do Ca
minho Novo, autorizando a retirada da última prestação do valor decretado para
semelhante fim, junto à Diretoria Geral da Fazenda Provincial.
- Recebem Portaria da Presidência concedendo à Câmara, para logradouro pú
blico, mais sessenta e uma braças de terreno na Estrada de Belas, em continua
ção ao que já havia sido concedido a fim de que a Rua de Caxias saia no centro
da praça projetada.
- Recebem ofício da Diretoria Geral da Fazenda Provincial perguntando sobre o
destino de uma grade de ferro pertencente à Província e sobre a proposta de um
cidadão para se encarregar do aterro e nivelamento do Beco do Fanha.
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- Recebem ofício do Procurador do Arrematante da obra do novo Mercado re
metendo os documentos exigidos pela Câmara para lavrar o contrato, e outro, no
mesmo sentido, do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais, da cidade de
Jaguarão.
- Recebem um ofício do Secretário do Governo da Província juntamente com um
exemplar da Coleção de Leis e outro das Decisões do Governo no ano de 1863,
além de solicitar informações sobre as declarações ordenadas no Decreto de
1838.
- Concedem licença a um cidadão para promover uma subscrição visando à
liberdade de sua mulher.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Fernandes - Azevedo.
2 1
- Recebem Portaria da Presidência enviando cópia do ato pela qual anulou a
revisão de qualificação de votantes da Paróquia do Rosário desta cidade e mar
cando a data para formação de nova Junta.
- Recebem Portaria da Presidência mandando eliminar, da lista, o Juiz de Paz
mais votado para a Freguesia do Rosário, pois se mudou para fora da cidade,
devendo juramentarem um suplente.
- Recebem ofícios das Câmaras de São Gabriel, Encruzilhada e Santo Antônio,
acusando recebimento do ofício em que esta Câmara comunica a exoneração do
Presidente da Província, a Esperidião Eloy de Barros Pimentel.
- Recebem ofício do Juiz de Paz em exercício na Freguesia do Rosário, pedindo
que a Câmara convoque um suplente para aquele cargo.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se da detenção de uma car
roça de sua propriedade, por infração às Posturas Municipais.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando terrenos que limitam com os
fundos de sua chácara, no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para edificar na Ilha da Pintada.
- Autorizam o Procurador a fazer as despesas necessárias com a festividade e
procissão de Corpus Christi.
Ass.: Lima - Azevedo - Fernandes - Guimarães - Palmeiro.

JUNHO
02
- Recebem alguns esclarecimentos sobre o Vereador que deverá assumir a Pre
sidência da Câmara.
- Ordenam que o Secretário informe sobre as convocações de sessões em deter
minados dias do mês anterior.
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- Recebem Portaria da Presidência informando sobre o requerimento de um
Comendador e afirmando que foi irregular o procedimento da Câmara ao iniciar
o processo por infração de Posturas.
- Recebem ofício do Comendador Patrício Corrêa da Câmara, Vice-Presidente
da Província, agradecendo a colaboração da Câmara na sua curta administra
ção.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Santo Antônio acusando recebimento
do ofício desta Câmara sobre a posse do novo Presidente da Província.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando estar em exercício no cargo de
Chefe de Polícia interino.
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da 2a Vara desta Comarca informan
do sobre os cidadãos multados por falta na última reunião do Júri.
- Recebem parecer da Comissão encarregada de examinar os papéis e docu
mentos sobre a obra do novo Mercado.
- Mandam entregar, quando for reclamada, a carroça de um cidadão retida no
Depósito Municipal.
- Indeferem requerimento de uma cidadã solicitando, por concessão ou aforamento,
um pedaço de terreno que limita com sua chácara, com fundos às ruas da Flores
ta e do Hércules.
- Concedem licença a um cidadão para abrir açougue na Rua da Ponte, n° 67.
- Aprovam requerimento de um Vereador sugerindo dar orientações ao Juiz de
Paz em exercício na Freguesia de Madre de Deus, tendo em vista que o titular já
foi juramentado.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que os empresários dos trilhos de
ferro que vão para o M enino Deus trancaram o caminho, deixando o pior espaço
para o trânsito público.
- Anunciam a data para arrematação dos impostos municipais, impressão e publi
cação dos seus trabalhos, dos passos e iluminação da Cadeia Civil.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que os consertos da ponte
da Rua da Margem estão concluídos.
Ass.: Guimarães - Azevedo - Fernandes - Lima - Palmeiro.

08
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Belém o respectivo livro de qualifica
ção.
- Recebem ofícios de dois cidadãos pedindo escusas do encargo de inspeciona
rem as cadeias e estabelecimentos de caridade para a qual estavam comissionados.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia sobre a conveniência de proibir o trânsito
de carretas pela Ponte dos Ferreiros que ameaça cair.
- Recebem ofício do Fiscal dos Hervais comunicando que distribuiu dez exempla
res do Guia do Cultivador de Algodão e Trigo e, também, algumas sementes.
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- Resolvem oficiar ao Zelador da Estrada do Mato Grosso, dizendo que deve
cumprir melhor as condições do seu contrato.
- Mandam consertar a rampa da Rua do Arroio.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para edificar no
Caminho Novo.
- Indeferem requerimentos de vários cidadãos que pediam alinhamento para
edificarem no Caminho Novo.
- Aceitam a escritura de hipoteca de bens de raiz que oferece o Arrematante da
obra do novo Mercado para garantia do respectivo contrato.
- Aprovam uma alteração feita pelo Advogado na minuta do termo de contrato
para a obra do novo Mercado.
- Autorizam a Comissão encarregada da obra do novo M ercado de mandar
litografar mil, duzentas e cinqüenta( 1.250) Apólices, que deverão ser emitidas
para o pagamento desta obra.
Ass.: Guimarães - Azevedo - Fernandes - Palmeiro - Lima.

15
- Mandam arquivar um relatório enviado pelo Ministro de Guerra.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santana do Livramento, intei
rada por esta, da exoneração do Presidente da Província , Dr. Esperidião Eloy de
Barros Pimentel.
- Recebem da Câmara Municipal da cidade de Cachoeira a quantia arrecadada
para a estátua que será erigida na capital do Império, em memória de José Bonifácio
de Andrade e Silva.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para cercar terre
nos seus nos subúrbios da capital.
- Indeferem o requerimento de um servente da Câmara pedindo aumento de
salário.
- Nomeiam um cidadão para o cargo de Porteiro da Câmara.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Fernandes - Costa Junior - Azevedo.

30
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo com exemplar das
Leis Provinciais que devem vigorar no ano financeiro de 1864 e 1865.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia interino perguntando se tem titulação o
indivíduo que anunciou, pelo Mercantil, um Gabinete de medicina, cirurgia e dentária
na Rua da Praia, n° 471.
- Recebem ofício da Câmara da Vila da Encruzilhada, inteirada por esta, de ter toma
do posse como Presidente da Província o Dr. João Marcelino de Souza Gonzaga.
- Recebem ofício de um cidadão informando a publicação de um jornal literário
intitulado O Futuro, impresso na Tipografia da Ordem.
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- Recebem ofício de um cidadão comunicando a publicação, através de sua tipo
grafia na Rua da Praia, n° 156, de uma nova folha diária intitulada O Jornal do
Comércio, sendo ele o redator e editor responsável.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para desviar para um lugar, que
diz ser melhor, uma estrada junto à sua propriedade no Distrito da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara mande demarcar
logo o lugar por onde ele tem de fazer as cercas que devem dividir a sua propri
edade, com o terreno que lhe foi desapropriado, para a mudança da Estrada da
Lomba do Afonso.
- Concedem licença a uma escrava para que possa fazer uma subscrição visan
do à sua liberdade.
- Solicitam ao Presidente da Província cópia do parecer do Engenheiro sobre a
estrada fechada por um Comendador, no lugar denominado do Forte, comunican
do a Estrada do M eio com a do Passo da Areia.
- Recebem vários requerimentos solicitando o lugar de Aferidor da Câmara, sen
do nomeado o mais votado.
- Resolvem pedir autorização à Presidência da Província para administrar as
rendas, por não ter aparecido proposta vantajosa na arrematação dos impostos
municipais.
- Recebem, para iluminação da Cadeia Civil, uma proposta para fazê-la a quero
sene e outra a velas de sebo de superior qualidade, sendo aceita esta última.
- Contratam com o redator do Jornal do Comércio a publicação dos trabalhos da
Câmara no corrente exercício.
- Marcam nova data para arrematação das passagens dos passos da Pintada e
da Picada, advertindo aos licitantes que o embarque e desembarque de gado
vacum devem ser feitos na embocadura da Rua do Menino Deus ou na do Beco
da Marcela ou, ainda, em qualquer outra rua, além desta, no Caminho Novo.
Ass.: Fernandes - Araújo - Guimarães - Lima - Costa Junior - Palmeiro.

JULHO
0 1
- Procedem à assinatura do termo do contrato celebrado com o Arrematante da
obra do novo M ercado e Doca desta cidade e entregam-lhe a primeira prestação
do valor do contrato.
Ass.: Fernandes - Araujo - Guimarães - Lima - Freitas Travassos - Costa JuniorLourenço - Palmeiro - Azevedo.
18
- Não houve sessão.
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19
- Não houve sessão.

20
- Não houve sessão.

2 1
- Não houve sessão.

22
- Não houve sessão.

23
- Não houve sessão.

AGOSTO
08
- Recebem Portaria da Presidência remetendo cópia da Lei Provincial que eleva
à categoria de Vila a Freguesia de São João Batista de Camaquã e recomendam
a eleição dos Vereadores da nova Municipalidade.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a arrecadar suas ren
das no corrente exercício.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar a ilumina
ção interna da Cadeia Civil desta cidade com velas de sebo de superior qualida
de.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o contrato com o redator do Jor
nal do Comércio para a publicação dos trabalhos da Câmara:
- Recebem Portaria da Presidência remetendo cópia do parecer do Engenheiro
encarregado de examinar a passagem pública que comunica a Estrada do Meio
com a do Passo da Areia a qual foi fechada por um Comendador.
- Recebem Portaria da Presidência remetendo um ofício da Câmara da Vila de
Santo Antônio da Patrulha, queixando-se desta, por ter anunciado a arrematação
do Passo do Entrepelado que passou a pertencer àquele Município.
- Recebem do Secretário do Governo um exemplar do Auxiliador da Indústria
Nacional e outro da Monografia do Algodoeiro.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando ter entrado no exercício do
referido cargo e pondo seus serviços à disposição da Câmara.
- Recebem ofício do Juiz Municipal, em exercício na Ia Vara Crime, pedindo um
livro para lançar as atas do Tribunal do Júri.
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- Recebem ofício do Juiz Municipal suplente, em exercício, remetendo o Edital
dos jurados, a ser publicado pela imprensa.
- Autorizam o Procurador a pagar o custo de mil, duzentos e cinqüenta (1250)
Apólices encadernadas em oito livros e a despender a quantia com o selo da
primeira emissão das mesmas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para broquear pedra para nive
lar a sua propriedade na Rua Nova.
- Concedem licença à Diretoria da Sociedade de Baile União Comercial, para
solenizar, com algumas girândulas de foguetes, a partida mensal, no 3o aniversá
rio de sua instalação.
- Concedem licença para a Diretoria da Sociedade de Baile União Comercial
anunciar, por meio de três foguetes, quando não houver a partida mensal, por
causa do mau tempo.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal e nomeiam seu substituto.
Ass.: Fernandes - Freitas Travassos - Azevedo.

09
- Não houve sessão.

10
- Informam que a licença concedida à Sociedade de Baile União Comercial, para
usar algumas girândulas no dia do aniversário de sua instalação, foi baseada em
um artigo das Posturas aprovadas na última reunião da Assembléia Provincial.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter apreendido e feito arrematar um
cavalo, por infração das Posturas.
- Recebem ofício de um cidadão apresentando-se como o editor responsável do
jornal Trovão,publicado nesta cidade.
- Indeferem o requerimento de uma cidadã que pede indenização de um terreno
que faz parte das ruas de Bragança e do Arvoredo que diz ser de sua proprieda
de.
- Concedem licença a um cidadão para broquear pedra dentro de um terreno seu,
na Rua Nova.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal e nomeiam seu substituto.
- Solicitam à Presidência da Província autorização para indenizar a uma cidadã
da importância do terreno em que foi aberta parte da Rua Botafogo de Belas.
- Solicitam à Presidência da Província, para logradouro público, os terrenos de
marinha devolutos no litoral do Riacho, desde a Cadeia até a Ponte de Pedra.
- Resolvem mandar pagar durante este semestre os ordenados dos fiscais de São
João Batista e Dores de Camaquã.
- M andam fornecer ao Contador os livros necessários e autorizam despesas com
dois livros para a eleição municipal da nova Vila de São João Batista de Camaquã.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para fazer a despesa com os
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consertos necessários no terreno desapropriado para a mudança da Estrada da
Cavalhada, antes de ser aberta ao trânsito público.
- Resolvem colocar calhas no Beco do Poço, da Rua da Igreja para baixo (lado
do Riacho) e na Rua da Varziciha.
Ass.: Fernandes - Araújo - Azevedo - Freitas Travassos.

11
- Recebem ofícios das câmaras municipais das vilas de Canguçu e Taquari, acu
sando a recepção do ofício desta Câmara, sobre a substituição do Presidente da
Província.
- Recebem requerimento de uma cidadã, moradora dos subúrbios da cidade, onde
solicita o fechamento de um terreno de sua propriedade.
- Concedem licença para um cidadão mudar o Beco do Custódio, na Freguesia de
Viamão, para terrenos de sua propriedade, dando-lhe maior largura e melhor direção.
- Concedem licença a uma cidadã para que faça uma subscrição em seu provei
to, por ser extremamente pobre.
- Concedem licença a uma escrava para fazer uma subscrição visando à sua
liberdade.
- Recebem requerimento de um morador da Branquinha, Distrito do Sul de Via
mão, solicitando que fechem os terrenos de sua propriedade , desviando um ca
minho que os atravessa.
- Concedem licença a um cidadão para remover parte de uma estrada que passa
por campos de sua propriedade no Distrito de Belém.
- Enviam, ao Engenheiro, o requerimento de um cidadão para dar alinhamento e
altura de soleira.
- Aceitam uma proposta para a arrecadação dos impostos municipais nos distri
tos de São João Batista, Dores de Camaquã e Barra, correspondentes aos seis
primeiros meses deste exercício.
- R ecebem do Vereador Inspetor do D istrito da A ldeia todos os papéis
concernentes à questão de uma estrada fechada por um cidadão, no 3o Distrito
da Aldeia (6o quarteirão).
- Resolvem que as calhas autorizadas na Rua da Varzinha deverão ser feitas com
as pedras de propriedade da Câmara que existem no Beco do Império.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Freitas Travassos - Araújo - Costa Junior.

12
- Mandam enumerar os papéis concernentes à estrada fechada por um cidadão
no 3o Distrito da Aldeia (6o quarteirão) e resolvem mandar entregar os requeri
mentos às partes interessadas e arquivar os demais papéis, por ter a Câmara
passado o terreno em questão para o Município de São Leopoldo.
- Recebem do Procurador as Apólices amortizadas este ano e cujos números já
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foram anteriormente especificados.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santana do Livramento, intei
rada por esta, da posse do novo Presidente da Província.
- Recebem ofício do Procurador remetendo todo o processo de desapropriação
do terreno de um cidadão para mudança da Estrada da Cavalhada que, outrora,
passava pela Lomba do Afonso.
- Recebem ofício do Engenheiro informando que já dera alinhamento para os
tapumes que um cidadão tem que fazer beirando a Estrada da Cavalhada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o lugar de Guarda, encarregado
do imposto municipal sobre carros e outros veículos.
- Concedem licença a um cidadão para edificar casa na Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para estabelecer um
açougue no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o lugar de Aferidor.
- Agradecem a um Tenente Coronel a doação que fez de todo o aterro para a
compostura da Rua da Conceição.
< - Resolvem pedir à Presidência da Província que dê execução a um artigo da Lei
do mês de maio último, tendo em vista o estado de ruínas, das pontes do Meio e
dos Ferreiros.
- Resolvem mandar consertar vários lugares no Caminho Novo, entre as ruas do
Rosário e a da União.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que mandou colocar no
Beco do 8o Batalhão, doze carroças de cascalho.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Freitas Travassos - Araújo - Costa Junior.

16
- Não houve sessão.

17
- Recebem Portaria da Presidência informando que por aviso do Ministério do
Império ficou ciente e comunicou que a Câmara dos Deputados aprovou a elei
ção de eleitores realizada em 3 de abril último, na Paróquia de Nossa Senhora do
Livramento das Pedras Brancas.
- Recebem Portaria da Presidência enviando a relação dos cidadãos nomeados
para o cargo de suplentes do Juiz Municipal e de Órfãos, deste Termo, no próxi
mo quatriênio.
- Concedem licença para um cidadão colocar três portas no espaço de vinte e
quatro (24) palmos, na casa que está construindo no Caminho Novo.
- Concedem licença a uma preta para fazer, neste Município, uma subscrição
visando à liberdade de seu filho menor.
Ass.: Fernandes - Azevedo - Costa Junior - Freitas Travassos - Araújo.
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22

- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação dos impostos mu
nicipais de São João Batista e Dores de Camaquã.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a despesa com o melhoramento
da estrada da Lomba do Afonso, para o qual foi desapropriado um terreno.
- Mandam pagar a uma cidadã, indenização referente ao terreno de sua propri
edade no qual foi aberta parte da Rua do Botafogo de Belas.
- Recebem ofício do Juiz de Direito interino da Ia Vara Crime comunicando ter
multado um Jurado por faltas sem justificativas.
- Recebem requerimento do Gerente da Sociedade Bittencourt & Companhia,
pedindo licença a Câmara para fazer, no trilho de ferro que está construindo na
Várzea desta capital com direção à Praça do M enino Deus, um valo nos dois
lados do trilho, onde empoçam as águas.
- Recebem requerimento do Arrematante da obra do novo Mercado e Doca,
solicitando licença e alinhamento para construir um barracão no aterro onde de
verá ser construído parte do Mercado, para servir de depósito, pedindo, ainda,
que seja marcada a data de lançamento da pedra fundamental da obra e demoli
da a ponte de despejos do Beco da Casa da Ópera.
- Nomeiam Comissão para acompanhar a obra do novo Mercado.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Azevedo.

24
- Recebem da Presidência da Província, para ser informado, o requerimento de
um cidadão que procura comprovar que a sua residência pertence à Paróquia do
Rosário, nesta cidade.
- Recebem requerimento de um morador próximo ao Passo do Feijó, solicitando
licença para fechar seu campo.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando indenização de seus terre
nos, que foram vendidos pela Câmara e perdidos em uma questão judicial, além
da importância despendida nesta questão.
- Recebem o fiador e o Procurador do Arrematante dos Impostos Municipais de
São João, Dores de Camaquã e Barra e determinam que o Procurador da Câma
ra avalie se a fiança é idônea.
- Indeferem requerimento de um escravo solicitando licença para fazer uma subs
crição visando à sua liberdade, por não trazer licença de sua senhora.
- Recebem do Encarregado da vacina o mapa dos indivíduos vacinados no último
semestre.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao trimestre de janeiro a
março deste ano.
- Recebem a informação de ter o Procurador arrematado o Potreiro Nacional,
onde existe o matadouro.
238

- Enviam à Comissão respectiva a conta da receita e despesa desta Câmara
correspondente ao último trimestre.
- Pedem autorização à Presidência da Província para recolher ao Banco da Pro
víncia, em conta corrente, os saldos das rendas da Câmara que têm de fazer face
ao pagamento dos juros das Apólices emitidas para a obra do novo Mercado.
- Ordenam ao Procurador que peça, por certidão, as condições com que foram
concedidos os terrenos de marinha, entre o Beco da Ópera e Rua do Ouvidor, em
relação ao Cais que deverá servir para formação da Rua das Flores.
- Consultam à Presidência da Província sobre a possibilidade de nomeação dos
encarregados da cobrança dos impostos dos exportadores deste M unicípio para
os de Rio Grande, Pelotas e Jaguarão.
- Nomeiam Comissão para visita às cadeias e estabelecimentos da cidade.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Palmeiro - Costa Junior - Azevedo.

27
- Aprovam parecer da Comissão nomeada para informar o requerimento de um
cidadão que quer comprovar que é residente na Paróquia de Nossa Senhora do
Rosário desta cidade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para cercar parte
de sua chácara, no Distrito da Freguesia da Aldeia dos Anjos, deixando livre a
estrada pública.
- Recebem ofício do Procurador, julgando idôneo o fiador apresentado pelo Arrematante
dos Impostos Municipais de São João Batista, Dores de Camaquã e Barra.
- Concedem licença a um morador de Branquinha, Distrito do Sul de Viamão,
para cercar suas terras, desviando uma estrada que corta parte delas.
- Resolvem dar balanço ao cofre.
Ass.: Fernandes - Costa Junior - Freitas Travassos - Palmeiro - Azevedo.

SETEMBRO
22
- Recebem Portaria da Presidência tornando sem efeito a ordem expedida para
juram entar o 5o cidadão votado para Juiz de Paz da Paróquia do Rosário desta
capital.
- Mandam fornecer dois lampiões à Guarda da Cadeia Civil, dois para os xadre
zes nos 16 e 25 e, oitenta vidros de lampiões para substituir os que estiverem
quebrados.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a recolher, em conta
corrente, no Banco da Província, os saldos de suas rendas, que têm de fazer face
o pagamento dos juros das Apólices emitidas para a obra do novo Mercado.
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- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para edificar em um
terreno na Rua de Santa Catarina, esquina do Beco do Rosário, uma casa de
sobrado com as janelas e as portas tendo menor altura e largura que as marcadas
nas Posturas.
- Autorizam o Procurador a fazer o pagamento da Ia prestação do contrato cele
brado com o Arrematante para a publicação dos trabalhos da Câmara.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para edificar uma casa
na Rua do Arvoredo, esquina do Beco do Império, com um alinhamento diferente
do marcado pelo Engenheiro.
- Recebem requerimento de alguns cidadãos pedindo que, tendo-se ordenado a de
molição da ponte de despejos do Beco da Ópera, tenham licença para fazerem, às
suas custas, uma nova ponte para despejos, com madeira da ponte velha e em lugar
a ser marcado. A Câmara aceita e marca a desembocadura da Rua do Ouvidor.
- Indeferem o requerimento do Gerente da Sociedade Bittencourt & Companhia
que pede para fazer valos nos lados do trilho de ferro, que, da Várzea está cons
truindo em direção ao Menino Deus, por impedirem o livre trânsito de outros
veículos.
- Recebem ofício do Fiscal informando ter aplicado uma multa por infração das
Posturas.
- Recebem do Vereador-Presidente explicações por não ter mandado colocar
aterro e cascalho na Rua do Caminho Novo.
- M arcam data para a apuração de votos da eleição municipal.
- Discutem sobre a desapropriação da Estrada do Moraes.
- Recebem proposta de um cidadão para o melhoramento a ser feito na estrada
da Lomba do Afonso e no terreno desapropriado.
Ass.: Palmeiro - Fernandes - Costa Junior - Lima.

29
- Ata do lançamento da Pedra Fundamental do edifício do novo Mercado desta
Cidade.
- Acompanham a solenidade do lançamento da pedra fundamental do edifício do
novo M ercado desta Cidade e descrevem o cerimonial.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Lima - Freitas Travassos.
Dom Sebastião, Bispo do Rio Grande do Sul;
João Marcelino de Souza Gonzaga, Presidente da Província.

OUTUBRO
03
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a lavrar o contrato
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com o proponente para os melhoramentos da Lomba do Afonso, no terreno desa
propriado.
- Recebem da Presidência, para ser informado, um requerimento dos empresári
os do trilho de ferro da Várzea, queixando-se do indeferimento, por parte da
Câmara, no requerimento em que pediam para fazer valos ao longo do trilho para
esgoto das águas.
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara se abstenha de
qualquer procedimento sobre o trilho de ferro da Várzea, até que por ela, seja
resolvida a questão sobre o requerimento dos empresários do referido trilho.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo vários esclarecimentos sobre a atual
e futura colheita, e sobre o número de fábricas existentes neste Município.
- Recebem ofício de um cidadão participando ter retomado a exercer o cargo de
Delegado do Instituto Vacínico da Corte, nesta Província.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de ter intimado o Gerente da empresa
que constrói o trilho de ferro na Várzea, a arrasar os valos que fez no correr dos
trilhos.
- Recebem ofício do Zelador da Estrada do Mato Grosso informando que consertou
alguns atoleiros, naquela estrada; contudo decidem exonerar este empregado por não
cumprir as condições a que se obrigou, por termo, e nomeando um substituto.
- Concedem licença a um cidadão para edificar casa na esquina do Beco do
Império, assentando as soleiras na altura em que está o referido beco, que ainda
não foi aterrado.
- Chamam concorrentes, por editais, para arrematação da ponte a ser construída
no Arroio do Conde.
- Recebem o livro da eleição municipal realizada para vereadores na nova
municipalidade de São João Baptista de Camaquã e marcam data para a apura
ção geral.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Costa Junior - Palmeiro - Lima.

14
- Recebem Portaria da Presidência transmitindo um exemplar impresso da Fala
de S. M. O Imperador, ao encerrar a 2a legislatura da Assembléia Geral Legislativa
do Império.
- Recebem Portaria da Presidência exigindo informações sobre os lavradores
que têm sido contemplados na distribuição de sementes enviadas pela Secretaria
da Presidência e sobre suas plantações.
- Recebem representações de diversos moradores das ruas da Alfândega, do
Ouvidor; e do Administrador do Correio Geral, queixando-se contra o procedi
mento da Câmara de ter resolvido que a ponte dos despejos existente na saída do
Beco da Opera fosse transferida para a Rua do Ouvidor.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para edificar no
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Beco do Império, conforme o nível atual do terrreno.
- Concedem licença a uma senhora para arrecadar esmolas neste Município, em
virtude de seu comprovado estado de indigência.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando licença para fazer uma esca
da provisória na frente de sua casa, no Beco da Fonte, enquanto a Câmara não
mandar aterrar este beco.
- Recebem ofício de um Vereador justificando sua ausência na sessão.
- Enviam à Presidência da Província o requerimento do Procurador da Câmara
requerendo sua aposentadoria, tendo em vista suas moléstias crônicas e incuráveis.
- Aprovam e transcrevem o parecer da Comissão nomeada para examinar a
representação dos empresários do trilho de ferro da Várzea desta cidade, que
deverá ser enviado à Presidência.
Ass.: Fernandes - Guimarães - Lima - Palmeiro - Costa Junior.

24
- Recebem Portaria da Presidência chamando a atenção para o mau estado de
conservação da Praça da Harmonia.
- Recebem Portaria da Presidência informando que a Câmara não pode nomear
empregados para cobrar os impostos referentes aos gêneros exportados deste
Município para os de Rio Grande, Pelotas e Jaguarão, como havia solicitado.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando que entrara no exercício do cargo
de Juiz Municipal e Órfãos deste Termo.
- Recebem requerimento dos proprietários de uma fábrica de erva-mate, no Ca
minho Novo, pedindo licença para assentarem um trilho de ferro, cruzando a rua,
em frente à referida fábrica.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se de outro que fechou uma
estrada na Branquinha, transferindo-a para o campo do requerente.
- Aprovam e transcrevem o parecer da Comissão encarregada de informar so
bre as representações do Administrador do Correio Geral e de diversos morado
res das ruas da Alfândega e do Ouvidor, queixando-se da remoção da ponte de
despejos na saída do Beco da Ópera para a Rua do Ouvidor.
Ass.: Guimarães - Lima - Fernandes - Costa Junior - Palmeiro.

25
- Não houve sessão.

26
- Informam à Presidência da República o teor do requerimento do ex-Fiscal da
Freguesia de Santa Cristina do Pinhal, onde solicita o pagamento dos seus venci
mentos até o dia em que lhe foi comunicada a extinção do seu cargo.
- Recebem representação de um cidadão queixando-se do procedimento da Câ
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mara referente à construção de uma ponte no Arroio do Conde.
- Concedem licença a uma preta escrava para que possa fazer uma subscrição
visando à sua liberdade, que foi arbitrada por sua senhora em um conto e duzen
tos réis.
- Concedem licença a uma preta para fazer uma subscrição visando à liberdade
do seu filho.
- Fazem arrematar as passagens do Passo dos Negros.
- Recebem requerimento de um cidadão comunicando a conclusão dos consertos
feitos na Estrada da Cavalhada, em um terreno desapropriado, e solicitando uma
Comissão para examinar a obra, a fim de receber a última prestação.
- Indeferem o requerimento de um cidadão morador do Io Distrito da Aldeia
solicitando a mudança de uma estrada que atravessa suas terras.
- Ordenam ao Engenheiro que levante a planta e orçamento da ponte a ser
construída no Passo do Bemabé.
- Solicitam à Presidência da Província que mande a Câmara Municipal do Triun
fo retirar o cobrador de impostos que mantém nesta cidade.
Ass.: Guimarães - Costa Junior - Lima - Femandes - Palmeiro.

27
- Não houve sessão.

28
- Recebem Portaria da Presidência ordenando a remessa das cópias e atas da
eleição que foram realizadas nas paróquias do Município.
- Resolvem informar à Presidência da Província o recebimento da representação
de uma cidadã queixando-se da Câmara por motivo da construção de uma ponte
no lugar denominado Bemardino, no Arroio do Conde.
- Recebem um requerimento vindo da Presidência da Província, para ser infor
mado, de vários moradores da Rua da Alfândega, pedindo que seja aterrada a
rua em frente aos paredões que fizeram à beira do rio.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia comunicando que a ponte do Passo dos
Ferreiros, naquela Freguesia, estava prestes a desmoronar.
- Recebem do Fiscal da Aldeia a relação dos lavradores que têm sido contempla
dos na distribuição de sementes de algodão, das quais não tiraram resultados
satisfatórios.
- Recebem ofício de um Fiscal dizendo que, não havendo lavradores em seu
Distrito, nunca recebeu sementes para serem distribuídas.
Ass.: Femandes - Lima -Costa Junior - Palmeiro.

29
- Não houve sessão.
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31
- Recebem ofício do Encarregado dos Impostos sobre carros e outros veículos,
pedindo providências com relação à relutância, da parte dos contribuintes, na
arrecadação dos mesmos.
- Enviam a prestação de contas apresentada pelo Procurador à Comissão res
pectiva, para que seja examinada.
- Recebem informações do Procurador sobre a transação efetuada com o Banco
da Província, para o recolhimento, em conta corrente, dos saldos das rendas
municipais que deverão sustentar o pagamento dos juros das Apólices do novo
Mercado.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter apreendido dois cavalos na Praça
da Harmonia, por infração às Posturas.
- Concedem licença ao Arrematante da obra do novo Mercado para estabelecer
um trilho de ferro pelas ruas da Conceição e Caminho Novo, com direção à
Praça do Paraíso.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para fechar terrenos de
sua propriedade no Passo das Pedras.
- Autorizam o Procurador a fazer o pagamento dos juros vencidos no primeiro
semestre referente às Apólices emitidas pela Câmara.
- Adiam a arrematação da construção da ponte do Arroio do Conde.
Ass.: Guimarães - Palmeiro - Fernandes - Costa Junior.

NOVEMBRO
03
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação feita das passa
gens do Passo dos Negros.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que expedirá ordens, à Câmara
Municipal da Vila de Triunfo, para que retire o empregado que conserva nesta
capital, arrecadando impostos referentes aos gêneros que deixam de pagar na
quele Município.
- Recebem ofício do 4o Juiz de Paz juram entado da Freguesia da Madre de Deus,
dizendo não poder receber a Vara passada pelo 3o Juiz, por problemas de saúde,
sendo esta vaga assumida pelo mesmo 3o Juiz.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando não ser mais o editor responsável
do Trovão.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que multara um cidadão por estar
fazendo escavações na Rua do Caminho Novo em frente à sua propriedade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fechar cam 
pos de sua propriedade nos subúrbios desta cidade.
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- Recebem uma consulta feita por um Vereador referente à cobrança de impos
tos sobre os cargueiros.
Ass.: Guimarães - Costa Junior - Fernandes - Palmeiro - Barcellos.

04
- Recebem Portaria da Presidência ordenando que a Câmara providencie a ins
talação da Câmara da nova Vila de São João Batista de Camaquã.
- Recebem ofício do Juiz Municipal remetendo a lista dos cidadãos sorteados
para a próxima sessão do Júri.
- Enviam à Comissão de Contas a prestação das contas apresentadas pelo Pro
curador, do trimestre de julho a setembro do corrente ano.
- Recebem do Procurador a nota da arrematação de um cavalo que foi apreendi
do por infração das Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão com vários esclarecimentos sobre a agri
cultura e indústria que foram exigidos pela Presidência da Província e outro se
melhante, do Fiscal de Belém.
- Esclarecem à Presidência da Província sobre a representação vinda de vários
moradores da Rua da Alfândega solicitando que seja aterrada a parte daquela
rua fronteira ao muro que fizeram no litoral.
- Aceitam a proposta de um cidadão para arrematar as passagens no Passo das
Canoas.
- Respondem a consulta feita por um Vereador acerca da Lei do Orçamento
Municipal vigente no que se refere à cobrança de impostos dos mascates.
Ass.: Costa Junior - Barcellos -Fernandes - Palmeiro.

19
- Recebem Portaria da Presidência da Província mandando pagar ao ex-fiscal da
Freguesia de Santa Cristina do Pinhal o seu ordenado, até o dia em que foi exo
nerado.
- Recebem Portaria da Presidência avisando que expedira ordens ao chefe de
Polícia para que as demais autoridades policiais auxiliem os empregados munici
pais na cobrança dos impostos.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a arrematação das passagens do
Passo das Canoas, na Freguesia de Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que indeferiu as representa
ções do Administrador do Correio e de vários moradores das ruas do Ouvidor e
Alfândega, reclamando do lugar designado para a ponte de despejos do Io Distri
to.
- Recebem Portaria da Presidência devolvendo o requerimento de uma cidadã,
no qual reclamava da ponte a ser levantada no Passo do Arroio do Conde, acom
panhado de um Parecer para que o Câmara informe.
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- Recebem ofício de alguns cidadãos no qual colocam à disposição da Câmara
uma quantia para a construção da nova ponte de despejos que foi removida do
Beco da Casa da Opera.
- Recebem, do Procurador, a certidão dada pela Tesouraria da Fazenda constan
do os nomes dos indivíduos que receberam, por aforamento, os terrenos situados
na Rua da Alfândega, entre o Beco da Ópera e Rua do Ouvidor e as obrigações
que lhes foram impostas para a edificação do Cais e que deverão servir para a
projetada Rua das Flores.
- Recebem informações de um Fiscal de que existe um ponto do aterro, na Vár
zea da Cachoeira, necessitando de reparos e que, junto aos cercados do Baltazar
de Oliveira Garcia, há um grande atoleiro.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que pedia para reedificar um telheiro
localizado nos terrenos de logradouro público, no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para poder le
vantar um barracão, na Praça do Menino Deus, somente durante a festividade
próxima e encarregam o Vereador-Presidente de conceder semelhantes licen
ças.
- Aprovam requerimento de vereadores queixando-se do procedimento da Presi
dência da Província com relação à questão da Câmara com um Comendador que
fechou e mudou uma passagem pública.
- Aprovam a prestação de contas do Procurador.
- Enviam ofício à Câmara Municipal da cidade do Rio Pardo pedindo que seus
fiscais iniciem a aplicação do artigo 26 da Lei n°435 de 12.01.1859.
- Recomendam que os fiscais das freguesias de Viamão e de Belém tenham
cautela no embarque de farinha de mandioca que são efetuados em vários pontos
do litoral, não aceitando bilhetes de outras municipalidades.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação da quantia que foi aplicada na
compostura de atoleiros na Rua de Belas.
- Mandam consertar o cano da Rua de São Pedro, um atoleiro no Beco da Marcela
e outro na Estrada do Passo da Areia.
Ass.: Palmeiro - Fernandes - Costa Junior.

26
- Recebem circular da Secretaria do Governo pedindo a remessa de um quadro
da receita da Câmara.
- Enviam à Comissão de Obras, o requerimento de uma cidadã com o parecer do
Engenheiro que examinou o local para a ponte do Arroio do Conde.
- Recebem Portaria da Presidência com cópia do ato que aposenta o Procurador
da Câmara e consultam a Presidência da Província por qual verba ele deve ser
pago.
- Recebem de um Fiscal, o mapa das fábricas e oficinas do seu Distrito.
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- Concedem licença ao Administrador das Obras, para que possa tratar de sua
saúde.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia das Dores de Camaquã informando que
entregara ao Presidente da nova Câmara de São João Baptista, alguns objetos
pertencentes à extinta Câmara daquela Freguesia.
- Mandam pagar a última prestação do contrato de construção da nova estrada
do Passo da Cavalhada, na parte que passa por terrenos desapropriados.
- Escolhem e nomeiam o novo Procurador da Câmara.
Ass.: Baptista Pereira - Araújo - Lourenço - Couto.

DEZEMBRO
07
- Recebem Portaria da Presidência mandando que a Câmara forneça vários
objetos para a Cadeia Civil.
- Recebem Portaria da Presidência transmitindo cópia do Parecer da Comissão
de Engenheiros incumbida de examinar o trilho de ferro e declarando que deferia
o requerimento dos empresários do trilho.
- Aprovam as despesas autorizadas pelo Vereador Presidente, com o Te Deum
do dia 2 de dezembro.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito os recibos apresentados por um cida
dão, correspondentes ao aterro de cascalho que colocou no Beco da Marcela.
- Aceitam a substituição do fiador do Procurador.
- Recebem cinco requerimentos de cidadãos solicitando a vaga de Fiscal, sendo
nomeado o mais votado.
- Recebem ofício do Procurador remetendo a sentença dada na questão de um
Comendador.
- Mandam colocar aterro em um ponto da Rua da Alfândega.
- Recebem do Vereador-Presidente, a informação de que mandara consertar,
usando as carroças da Câmara, alguns pontos da Estrada e Praça do Menino
Deus e que dera ordem para o alinhamento do tablado naquela praça.
- ( sem assinaturas)
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1865
JANEIRO
07
- Tomam posse os Vereadores eleitos.
Ass.: Femandes - Costa Junior - Barcellos - Lima - Correa.

07
- Tratam da entrega das chaves do cofre da Câmara.
- Recebem juramentos dos cidadãos eleitos Juizes de Paz de diversos distritos do
Município.
- Resolvem comunicar à Presidência da Província, a posse da nova Câmara e
remetem o relatório.
Ass.: Femandes - Corrêa - Costa Junior - Barcellos - Bordini - Lima.

09
- Não houve sessão.

10
- Recebem juramento do Vereador que deverá assumir a Presidência da Câma
ra.
- Recebem Portaria da Presidência transmitindo o Parecer da Comissão sobre a
ponte de despejos que seria construída na desembocadura da Rua do Ouvidor,
julgando-a prejudicial à navegação, dentro do porto e ordenando que a Câmara
escolha outro local.
- Publicam editais, autorizando como local de despejos qualquer ponto do litoral,
à exceção das duas docas e das rampas do Beco do Fanha e Rua Clara.
- Recebem Portaria da Presidência informando que, não havendo verba na Lei
do Orçamento Municipal vigente para o ordenado do Procurador aposentado, ia
submeter seu ato à aprovação da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício de uma Comissão de amigos do finado poeta brasileiro Antonio
Gonçalves Dias pedindo que a Câmara auxilie na coleta de donativos para erigirem,
na Capital do Maranhão, um monumento em sua memória. Nomeiam comissões
nas freguesias para arrecadarem estes donativos.
- Recebem comunicação do Juiz Municipal dizendo que passara a jurisdição de
seu cargo ao Io suplente.
- Nomeiam os membros das comissões de Polícia, Fazenda, Estatística e obras
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do novo Mercado.
- Enviam a prestação de contas correspondente ao último trimestre à Comissão
respectiva.
- Resolvem conservar em poder da Câmara o dinheiro ofertado para a ponte de
despejos do Io Distrito, até que a questão da ponte seja decidida pelo poder com 
petente.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que autorizara o Arrematante
da obra do novo M ercado a fechar o local em que deverá ser feita a nova Doca,
na desembocadura da Rua da Casa da Ópera, onde continuam a fazer despejos.
- Nomeiam, para exercer os cargos da Câmara, os mesmos empregados que já
serviam, com exceção do Contador, cujas funções foram anexadas à Secretaria.
Ass.: Barcellos - Bordini -Fernandes.
1 2
- Não houve sessão.

13
- Não houve sessão.

14
- Não houve sessão.

17
- Recebem ofício de um Vereador, transferindo a outro, a Presidência da Câma
ra.
- Recebem ofício de dois vereadores comunicando não poderem assistir às reu
niões ordinárias.
- Nomeiam um Vereador como membro da Comissão de Contas e outro como
Claviculário.
- Recebem da Secretaria do Governo, dois volumes da Coleção de Leis e avisos
do Governo do ano de 1835.
- Enviam à Comissão de Obras, para que opinem, o requerimento de uma cidadã
queixando-se da resolução desta Câmara, mandando construir uma ponte no Arroio
do Conde.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Rio Pardo comunicando as providên
cias que tomou para a fiscalização da farinha exportada deste M unicípio para
aquele, sem pagamento do imposto respectivo.
- Concedem licença para um cidadão para estabelecer um açougue na Rua Cla
ra.
- Recebem ofício de um cidadão aceitando o cargo de Zelador da Estrada do
Mato Grosso.
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- Recebem ofício do Procurador aposentado informando o estado dos negócios e
causas municipais a seu cargo e lembrando algumas providências urgentes para
a conservação de vários terrenos de logradouro público.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando permissão para fazer em sua
fazenda, no lugar denominado Contracto, um porto de embarque, descortinando
um taquaral que existe em terrenos desta municipalidade.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que pedia licença para levantar uma
casa nos terrenos junto ao Matadouro Público da Várzea.
- Enviam, ao Fiscal de Viamão, para informar o requerimento de um cidadão
queixando-se de outro que fechou uma estrada, transferindo-a para o pequeno
campo do requerente.
- Indeferem o requerimento de um cidadão oferecendo-se para exercer o cargo
de Engenheiro, por um ordenado menor do que exerce atualmente.
- Informam à Presidência da Província o Parecer da Câmara sobre o requeri
mento de um cidadão pedindo terrenos de logradouro público do Caminho Novo
para estabelecer sua fábrica de fundição de ferro.
Ass.: Baptista Pereira - Bitencourt - Barcellos - Roiz Barcellos - Machado.
1 8
- Recebem ofício de um Fiscal dizendo que não foram distribuídas sementes em
seu Distrito.
- Recebem ofício de um Fiscal apresentando o número de fábricas existentes em
seu Distrito, informações sobre elas e a sua agricultura. Recebem ofícios idênti
cos das freguesias da Aldeia e Pedras Brancas.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento da despesa para mudar a dire
ção das águas do Arroio Oricó, na Freguesia da Aldeia, para que não destrua
mais o caminho do Passo dos Ferreiros.
- Ordenam ao Engenheiro que examine o Passo da Picada que, desta cidade
segue para a Freguesia de Belém e que faça o orçamento das despesas com os
consertos necessários.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo alguns palmos de frente e de
fundos, em frente à sua casa de negócios, na Rua de Caxias, para levantar um
toldo.
- Recebem um requerimento de vários moradores do Io Distrito da Aldeia acom
panhado de um abaixo-assinado, queixando-se de um cidadão que pretende tran
car uma estrada geral.
- Mandam limpar as docas e consertar os paredões que sustentam o aterro das
duas praças da Alfândega e Beco do José de Araújo.
-Mandam proibir, por editais, os despejos públicos na desembocadura da Rua do
Ouvidor e duas praças da Alfândega, além dos pontos já designados do Io Distrito.
Ass.: Baptista Pereira - Machado - Barcellos - Olinto - Bordini.
250

19
- Recebem ofício de um Fiscal informando ter apreendido e feito arrematar em
hasta pública três cavalos.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que fizera arrematar, em hasta públi
ca, um leitão que encontrara vagando solto.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que uma casa na Rua de Bragança
ameaçava desabar.
- Recebem ofício do Fiscal das Dores de Camaquã com vários esclarecimentos
sobre a agricultura.
- Concedem licença a um cidadão para abrir açougue na Rua da Ponte, além da
Guarda Principal.
- Concedem licença a um cidadão para promover uma subscrição visando ao
sustento do seu irmão que é pobre, entrevado e sem perfeito juízo.
- Concedem licença a um cidadão para ter vacas de leite em seu curral na Rua
do Arvoredo.
- Ordenam ao Secretário que forneça, com brevidade, os documentos solicitados
pelo Advogado Municipal para que possa ser dado o parecer definitivo sobre a
pretensão de um cidadão a um terreno na beira do Riachinho.
- Resolvem pedir autorização ao Presidente da Província para recolherem ao Ban
co da Província, em conta corrente, os saldos existentes no cofre da Câmara.
- Aprovam a proposta de um Vereador para que seja criado um meio de evitar a
fraude que ocorre na exportação de farinha e outros gêneros deste Município.
Ass.: Olinto - Bordini - Baptista Pereira - Barcellos - Roiz Barcellos - Machado.

20
- Recebem juram ento de um Vereador.
- Enviam, à Comissão respectiva, a prestação das contas do último trimestre
apresentada pelo Procurador aposentado.
- Concedem licença a um cidadão para retirar parte do taquaral e mato que
margeia o rio, em frente à sua fazenda,no lugar denominado Contracto, para
fazer um porto de embarque e desembarque de produtos da sua olaria.
- Recebem um ofício do Fiscal da Freguesia de São João Batista de Camaquã,
remetendo vários dados sobre a agricultura.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo que lhe paguem a importância
das custas de uma questão perdida, para sustentar seu direito sobre um terreno,
que lhe foi vendido pela Câmara.
Ass.: Machado - Lima - Bordini - Barcellos - Roiz Barcellos - Olinto.

21
- Mandam pagar o aluguel da casa que serve de cadeia, na Freguesia das Dores
de Camaquã.
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- Nomeiam um Vereador para Inspetor do I o Distrito.
- Nomeiam a Comissão de Visita às Cadeias e estabelecimentos públicos da
cidade.
Ass.: Bordini - Barcellos - Olinto - Machado.

FEVEREIRO
08
- Recebem Portaria da Presidência enviando cópia do ato em que adiou a insta
lação da 2a sessão da 11a Legislatura Provincial.
- Recebem Portaria da Presidência acusando o recebimento do ofício desta Câ
mara comunicando-lhe a posse da mesma.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a recolher, ao Banco
da Província, em conta corrente, os saldos existentes em seu cofre.
- Recebem ofício da Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial sobre a
inconveniência de não haver, nos lados do rio, um ponto único para matadouro do
gado talhado para consumo, pedindo que a Câmara tome providências a respeito.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que intimou o proprietário de um
sobrado, na Rua de Bragança, n° 122, a fazer os reparos necessários para evitar
um desabamento e, também, o proprietário de uns terrenos na Rua da Praia para
que conserte os muros que estão em estado de ruínas.
- Recebem ofício do Procurador sobre direitos cobrados a mais pelo Arrematante
dos Impostos da Barra, durante o primeiro semestre.
- Recebem informações do Fiscal de Viamão acerca do requerimento de um
cidadão que se queixa da mudança de uma estrada feita por seu vizinho, transfe
rindo-a para seu pequeno campo.
- Resolvem atender um abaixo-assinado de vários moradores do I o Distrito da
Aldeia dos Anjos, não consentindo que um cidadão feche uma estrada pública.
- Indeferem um abaixo-assinado de vários moradores do Io Distrito da Aldeia dos
Anjos, queixando-se contra um tapume feito por um cidadão.
- Concedem a um cidadão o alinhamento solicitado para fechar terrenos da sua
chácara , na margem direita do Rio Gravataí, por onde passam estradas públicas.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando alinhamento para que possa
cercar seus terrenos, no Caminho Novo, com fundos até o canal.
- Concedem licença a uma preta escrava para promover uma subscrição visando
à liberdade de seu filho menor.
- Indeferem requerimento de um morador do Beco do Firme pedindo que lhe
deixem avançar para frente da rua, a propriedade que construiu com alinhamento
dado pelo Engenheiro da Câmara ou que o indenizem pela despesa com esta
obra.
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- Resolvem informar à Presidência da Província o Parecer favorável dado ao
requerimento do Procurador aposentado, o qual solicita o pagamento de seus
ordenados por um saldo que existia e que não teve aplicação na Lei do Orçam en
to vigente.
- Resolvem enviar à Comissão competente, vários orçamentos para diferentes
obras, a fim de que sejam estudados e apontados os prioritários.
- Nomeiam inspetores para os distritos do Rosário, Subúrbios, Aldeia, Viamão e
Belém, em substituição aos vereadores ausentes.
- Nomeiam os vereadores membros das comissões de Polícia, Economia, Legis
lação Contenciosa, Fazenda, Obras e Melhoramentos Materiais, Estatística, Li
mites, Divisão Territorial e de Redação.
Ass.: Bordini - Roiz Barcellos - Olinto - Barcellos - Bitencourt - Machado.

14
- Recebem ofício do Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial comuni
cando que, por ato da Presidência da Província, os sustentos e vestuários das
educandas do Asilo de Santa Leopoldina, assim como a arrecadação dos rendi
mentos deste asilo, ficarão a cargo da sua repartição.
- Recebem informações sobre a regularidade do serviço da Praça do Mercado.
- Recebem ofício da Comissão de Contas que examinou o livro de receita e
despesa, dizendo que este se acha atrasado em mais oito anos.
- Concedem a um cidadão o alinhamento solicitado para levantar um paredão
necessário ao cercamento de terrenos de beira-rio, no Caminho Novo.
- Indeferem os requerimentos dos arrematantes dos passos das Canoas e dos
Negros, que pediam que a Câmara lhes restituíssem as quantias pagas por tais
serviços, visto terem marchado para a campanha com o Corpo n° 14 de Guardas
Nacionais.
- Ordenam que o Procurador forneça uma lista dos jurados multados na penúlti
ma sessão do Júri.
- Resolvem passar ao Procurador a sentença final da questão dos tapumes feitos
na Várzea de Gravataí.
Ass.: Roiz Barcellos - Machado - Barcellos - Olinto - Lima.

25
- Recebem Portaria da Presidência marcando novo dia para a qualificação da
Freguesia da Aldeia dos Anjos.
- Recebem, através de Portaria da Presidência, a representação de um cidadão
contra o procedimento da Câmara, que juramentou como vereadores da Vila de
São João Batista de Camaquã pessoas que não podem trabalhar concomitantemente nestas funções.
- Recebem ofício do Juiz Municipal deste Termo, informando que assumirá esta
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jurisdição.
- M andam anunciar, por editais, a arrematação da construção de uma ponte de
madeira sobre o Arroio Bemabé.
- Solicitam autorização à Presidência da Província para colocar mais um lampião,
na Rua do Arroio, junto à ponte de despejos.
- Enviam ofício ao Presidente da Província informando sobre a urgência em
resolver o problema da ponte que caiu no Passo dos Ferreiros, já que a mesma é
indispensável ao trânsito público.
- Resolvem que a escada a ser construída na Doca do novo Mercado, ao lado do
Beco da Casa da Ópera, será feita sobre aterro de cascalho limpo e pedra, com
caliça e alvenaria.
- Resolvem solicitar ao proprietário do prédio onde funciona a Câmara que provi
dencie para que os moradores dos porões não continuem a fazer fogo dentro dos
mesmos, pois a fumaça deteriora todos os papéis do arquivo da Secretaria.
- Promovem a votação entre os candidatos à vaga de Contador da Câmara.
Ass.: Bordini - Roiz Barcellos - Barcellos - Machado - Lima.

MARÇO
09
- Recebem Portaria da Presidência marcando data para a reunião da Junta de
Qualificação de votantes da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento das
Pedras Brancas e dando instruções sobre a mesma.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Corte convidando esta Câmara a
promover, nesta Província, a criação de grupos de voluntários.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando que deixou de ser o editor respon
sável do jornal Trovão, e outro ofício de um cidadão participando que assumiu a
editoria desse jornal.
- Recebem Parecer da Comissão de Obras, sobre a urgência de vários orçamen
tos.
- Ordenam que o Engenheiro faça outro orçamento para os melhoramentos no
Caminho Novo, compreendendo somente o espaço que vai da Rua do Senhor dos
Passos até o sobradinho de um cidadão.
- Autorizam a compra da pedras necessárias para duas rampas e o Beco do
Araújo.
- Enviam o orçamento dos consertos necessários no aterrado da Várzea de
Gravataí, ao Presidente da Província, pedindo providência&a respeito do assunto.
- Solicitam à Presidência da Província que mande cons/rtar a Ponte do Meio,
junto à Ponte dos Ferreiros, no Distrito da Aldeia, ante;» que desabe.
- Solicitam à Presidência da Província que mande coíocar quatro lampiões nas
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quatro faces do centro da Praça da Harmonia, e outro na rua que vai da Rua da
Praia à caixa d ’água do chafariz da dita praça.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento das duas calhas que necessita
na Rua Direita, entre as da Ponte e da Igreja.
- Ordenam ao Fiscal de Viamão que gaste uma quantia determinada com os
consertos necessários na rua que desce daquela Freguesia para a Várzea da
Maria Lopes.
- Resolvem oficiar ao Encarregado da Estrada do Mato Grosso, no trecho entre
esta cidade e a Lom ba do Sabão, recomendando que cumpra o termo que assi
nou com a Câmara e, quanto ao resto da estrada, resolvem ordenar ao Engenhei
ro que faça o orçamento.
- Concedem licença de um mês ao Secretário da Câmara.
- Concedem licença a uma escrava para angariar esmolas para conseguir sua
liberdade.
- Indeferem o requerimento de um cidadão solicitando autorização para fazer
uma casa no Passo das Canoas em terrenos que diz acharem-se devolutos.
- Mandam pagar ao Secretário a gratificação de Contador, função que exerceu
durante o mês de fevereiro último.
- Marcam prazo de seis meses para que o atual Contador coloque em dia a escrita
que encontrou atrasada, estipulando-lhe uma gratificação por este trabalho.
- Mandam pagar a quantia despendida com cera no Te Deum mandado entoar
em regozijo ao êxito das armas brasileiras na República do Uruguai.
- Indeferem proposta de um Vereador para que a Câmara nomeie uma Comissão
para cumprimentar o General que comandou o Exército pacificador no Estado
Oriental e por sua chegada a esta cidade.
- Resolvem ordenar aos fiscais que apresentem semestralmente uma nota de
todas as casas que contribuem para as rendas municipais nos seus distritos.
Ass.: Lima -Barcellos - Bordini.

14
- Recebem juram ento de Vereador suplente.
- Recebem proposta de um Vereador para que seja autorizada a colocação dos
retratos, na sala das sessões da municipalidade, dos generais vencedores de
Paysandu, M arechal de Campo João Propício Menna Barreto, Barão de São
Gabriel e Vice-AImirante Joaquim Marques Lisboa, Visconde de Tamandaré que
comandaram o Exército e a Armada nos feitos praticados na recente Campanha
Oriental do Uruguai.
- Resolvem nomear duas comissões para obterem junto aos generais, Barão de
São Gabriel e Visconde de Tamandaré, permissão para em nome da Câmara,
confeccionarem seus retratos, felicitando-os pelos feitos heróicos.
Ass.: Fernandes - Corrêa - Costa Junior - Bordini - Lima - Barreto.
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24
- Recebem Portaria da Presidência informando ter ordenado a colocação de um
lampião na Rua do Arroio, junto à ponte de despejos.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a fazer a obra de
levantamento da Ponte dos Ferreiros, no Distrito da Aldeia.
- Recebem Portaria da Presidência mandando pagar, pela verba “eventuais”, o
ordenado do Procurador aposentado e ordenam que o Contador informe quanto
existe disponível da referida verba.
- Recebem petição da Priora e mais Terceiras de Nossa Senhora do Carmo,
pedindo concessão para construção de um cemitério em terreno contíguo à sua
Capela, com a intenção de sepultar suas irmãs.
- Recebem requerimento do Gerente da Companhia Hidráulica, solicitando per
missão para fazer escavações na Estrada do M ato Grosso e demais ruas e pra
ças da cidade por onde tem de passar o encanamento das águas do Arroio Dilú
vio.
- Concedem licença a uma escrava para promover uma subscrição visando à
liberdade de uma filha de três anos; e a um homem para angariar esmolas
objetivando a subsistência da família, desde que prove com documentos o que
alega.
Ass.: Fernandes - Costa Junior - Barcellos - Barreto.

ABRIL
10
- Não houve sessão.
1 1
- Não houve sessão.

17
- Recebem, do Secretário do Governo, dois pacotes com sementes de algodão
herbáceo de Nova Orleans e do Kentuky para serem distribuídos entre os lavra
dores deste Município e alguns exemplares impressos de uma carta sobre esta
cultura.
- Determinam que os fiscais das freguesias façam a distribuição das referidas
sementes e, posteriormente, enviem à Câmara, uma relação das pessoas que as
receberam.
- Recebem Portaria da Presidência informando que dera ordens à Diretoria Ge
ral da Fazenda Provincial para instalar os lampiões anteriormente solicitados pela
Câmara.
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- Recebem ofício do oficial Maior da Secretaria do Governo enviando a planta e
a cópia do orçamento da Ponte dos Ferreiros, na Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Diretor Geral da Diretoria Provincial pedindo uma descrição
minuciosa dos consertos do aterro da Várzea do Gravataí, para ser contratada a
obra.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Paró
quia da Aldeia dos Anjos pedindo uma mesa e outros materiais para os trabalhos
naquela Paróquia.
- Recebem ofício do Escrivão interino do Júri solicitando que a Câmara forneça
novos livros de Atas do Tribunal, de Revisão dos jurados, de Termos de Finanças
e Multas.
- Concedem licença a um pardo para promover uma subscrição para sua liberda
de, avaliada na quantia de um conto e duzentos mil réis.
- Recebem requerimento de uma parda, escrava de um morador no Io Distrito da
Vila do Triunfo pedindo licença para promover uma subscrição neste Município
visando à liberdade de um filho pequeno.
- Recebem propostas para a reconstrução da Ponte do Bemabé, na Freguesia da
Aldeia.
Ass.: Barcellos - Barreto - Fernandes - Bordini - André Machado.
1 8
- Recebem ofício de um membro da Comissão de Obras do novo Mercado pedin
do exoneração do cargo por um desentendimento com o Arrematante da referida
obra, sendo-lhe negado o pedido e advertido o Arrematante.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o aterro necessário para o paredão
que construiu em frente à sua chácara , no Caminho Novo.
- Recebem Parecer de um membro da Comissão de Fazenda dando por exami
nadas as contas do Procurador no mês de dezembro do ano findo.
- Recebem ofício do Procurador apresentando as contas do trimestre de janeiro
a março do ano corrente e informando o estado das causas da Câmara.
- Mandam pagar a quantia despendida com o Te Deum entoado em regozijo à
entrada do Exército Imperial, em Montevidéu.
Ass.: Fernandes - Barcellos - André Machado - Barreto - Bordini.

19
- Recebem o relatório da Comissão de Visita aos estabelecimentos públicos de
caridade desta cidade, levando ao conhecimento do Chefe de Polícia o que diz
respeito à Cadeia Civil, sobre o sustento dos presos.
- Concedem licença a uma parda, escrava de um morador na Vila do Triunfo ,
para promover uma subscrição visando à liberdade de sua filha de um ano.
- Indeferem requerim ento de um preto forro pedindo licença para edificar
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um telheiro coberto de tábuas, no C am inho Novo, por área de logradouro
público.
- Indeferem requerimento de uma cidadã pedindo licença, por um ano, para for
mar um depósito de madeira em frente à sua propriedade no Caminho Novo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento de um terreno que
diz pertencer-lhe, no Caminho Novo, em frente à sua moradia.
- Recebem, de um Fiscal, a informação de que dois lanchões, há longo tempo
abandonados na praia do Caminho Novo, impossibilitam o embarque e desem
barque de outras embarcações.
- Ordenam ao Procurador que convoque dois cidadãos a comparecerem para
assinar um termo de obrigação sobre o trapiche que estão construindo no Cami
nho Novo, para a continuação do trilho de sua fábrica de erva mate.
- Recebem do Contador, o quadro da receita desta Câmara, nos três últimos
anos, e enviam-no ao Presidente da Província.
Ass.: Barcellos - Barreto - Bordini - Fernandes - André Machado.

20
- Recebem o livro com a nominata dos votantes nas paróquias das freguesias de
Viamão, Belém e Rosário, enviadas pelos respectivos Juizes de Paz Presidentes
das Juntas de Qualificação.
- Concedem licença à Companhia Hidráulica Porto-Alegrense para construir uma
caixa subterrânea que servirá de depósito das águas consumidas pelo abasteci
mento da cidade, no espaço compreendido entre a Bailante e o paredão fronteiro
à Assembléia Provincial.
- Concedem licença para o Festeiro da Devoção do Divino Espírito Santo fazer
barracão, tablado e, também, soltar foguetes.
- Concedem licença a uma preta escrava para promover uma subscrição visando
à sua liberdade.
- Recebem ofício da Comissão de Fazenda encontrando dúvidas nas contas da
receita e despesa do ex-Procurador da Câmara, correspondentes aos trimestres
de julho a setembro e outubro a dezembro do ano que passou.
- Aprovam as contas do atual Procurador correspondentes ao mês de dezembro
último, mas devendo devolver à Câmara o valor da diferença encontrada na
verba “ágio de moeda” .
- Marcam a porcentagem de três por cento para o Procurador receber sobre
rendas arrecadadas pelos fiscais das freguesias de fora.
-Adiam o parecer da resposta que deverá ser enviada à Câmara Municipal da
cidade do Rio de Janeiro sobre a formação de corpos de Voluntários da Pátria na
Província.
- Sorteiam dez Apólices para serem amortizadas e pagas na forma da lei, assim
como os juros das restantes e das emitidas para as obras do novo Mercado.
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Ass.: Roiz Barcellos - Barcellos - André Machado - Fernandes - Bitencourt Barreto - Bordini.

2 1
- Não houve sessão.

22
- Recebem ofício de um Vereador comunicando seu afastamento desta capital
por algum tempo.
- Recebem ofício da Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, dizen
do que não entregara, ao Procurador da Câmara, a quantia destinada à Ponte dos
Ferreiros, por não estar ainda contratada a construção da dita ponte.
- Resolvem chamar concorrentes à arrematação da Ponte dos Ferreiros.
- Solicitam, novamente, à Presidência da Província que providencie sobre os
reparos necessários à Ponte do Meio.
- Concedem licença a um cidadão para promover uma subscrição em seu bene
fício, neste Município.
- Mandam consertar o Beco do Fanha, entre as ruas da Ponte e Praia.
- Mandam arquivar um ofício do Contador da Câmara, informando o saldo da
verba “eventuais” até 31 de dezembro último.
- Recebem ofício de um Fiscal, solicitando alguns objetos para o quarto dos Guar
das Municipais, no Mercado.
- Recebem, do Vereador responsável pelos melhoramentos no Caminho Novo, a
informação de estar esgotada a quantia autorizada para este trabalho.
- Autorizam o Vereador responsável a mandar fazer o abaulamento e colocar o
cascalho necessário no Caminho Novo.
- Autorizam o Engenheiro a fazer os orçamentos dos melhoramentos necessários
nas estradas do M eio e dos Moinhos de Vento.
- Recebem orçamento e planta da Ponte do Bernabé.
- Mandam aplicar uma quantia determinada com os consertos necessários ao
Passo Grande no Arroio Capivara, no Distrito da Barra.
Ass.: Roiz Barcellos - Barreto - Fernandes - Bordini - André Machado.

25
- Recebem ofício de um Fiscal informando o destino de quatro animais que esta
vam recolhidos no Barracão da Câmara.
- Mandam arquivar um ofício da Comissão de peritos que examinaram a planta
ção de algodão de um agricultor do Distrito Sul de Viamão.
- Recebem três propostas para a construção da Ponte do Bernabé, no Distrito da
Aldeia; duas para fazê-la de madeira e uma para fazê-la de pedra.
Ass.: Bordini - Roiz Barcellos - Fernandes - Lima.
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MAIO

16
- Recebem Portaria da Presidência da Província solicitando que a Câmara con
siga o maior número possível de assinaturas para o Diário Oficial, neste Municí
pio.
- Ordenam ao Procurador que forneça à Cadeia Civil quarenta e sete vidros para
lampiões e dois lampiões novos.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar fazer os
consertos necessários na Ponte do Meio, junto a dos Ferreiros, na Aldeia, envian
do posteriormente as contas das despesas para serem pagas pela Diretoria Ge
ral dos Negócios da Fazenda Provincial.
- Recebem Portaria da Presidência dando autorização para que a Câmara con
trate a construção da Ponte do Bemabé com o Arrematante que se propôs a
fazê-la de pedra, desde que este se obrigue fazê-la com a largura de 23 palmos e
não 20, recebendo por este motivo, um acréscimo proporcional na quantia pro
posta.
- Recebem Portaria da Presidência afirmando estar inteirada da decisão da Câ
mara de conceder permissão à Diretoria da Companhia Hidráulica para construir
uma caixa d ’água subterrânea, na Praça da Matriz.
- Recebem ofício do Secretário do Governo da Província sobre um aviso do
M inistério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e remetendo um exemplar
das tabelas para conversão das medidas métricas nas que lhes correspondem no
sistema atual de pesos e medidas.
- Recebem do Secretário do Governo Provincial um exemplar do Auxiliador da
Indústria Nacional e, também, um exemplar impresso do Repertório Geral das
Leis Provinciais, Regulamentos e Atos expedidos pela Presidência.
- Recebem ofício do Juiz Municipal dos Órfãos informando ter assumido esta
jurisdição.
- Enviam ao Fiscal do 2o Distrito um ofício do Delegado do Capitão do Porto,
informando a ordem expedida para que sejam retirados, da Praia do Caminho
Novo, os cascos de dois lanchões ali atracados, estando os proprietários sujeitos
não só às penas designadas no Regulamento das Capitanias do Portos do Império
mas, também, as multas das Posturas Municipais.
- Recebem ofício do Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, solici
tando alinhamento e caimento das águas para o aterro que está mandando levan
tar na Rua da Alfândega, desde o Beco do Araújo Ribeiro até a praça fronteira
ao Arsenal de Guerra e, também que a Câmara providencie sobre o cano de
esgoto deste beco.
- Recebem comunicado da Diretoria da Companhia Hidráulica Porto Alegrense
informando o nome do seu atual gerente.
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- Informam ao Arrematante da obra do novo Mercado que o assoalho dos quar
tos devem ser executados rigorosamento como manda a descrição da obra.
- Resolvem dirigir voto de gratidão a um cidadão por ter cedido, gratuitamente,
pedras de suas pedreiras para os reparos na Ponte do Meio, no Distrito da Al
deia.
- Mandam pagar ao atual Contador a quantia contratada para a atualização da
escrita da Contadoria, atrasada há mais de oito anos.
- Mandam comprar três livros para a Contadoria, sendo um para a escrituração
discriminadas por verbas de despesa, outro para a receita por parágrafos e o
último para fazer o lançamento nominal dos contribuintes.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que mandou aterrar um
atoleiro da Rua da Conceição, junto ao Caminho Novo, e que comprou uma
máquina de marcar papel.
- Mandam pôr em leilão os impostos municipais, a publicação e impressão dos
seus trabalhos, as passagens dos diferentes passos do Município e a iluminação
interna da Cadeia Civil.
- M andam intimar, por editais, os moradores do Caminho Novo, entre a Rua de
Santa Catarina e a casa do cidadão José Joaquim dos Santos Ferreira a fazerem
seus lajeados.
- Concedem licença a um cidadão para que faça um barracão na Praça da M a
triz durante as festas do Espírito Santo.
Ass.: Barcellos - Bordini - Fernandes - Roiz Barcellos - Lima.

23
- Recebem Portaria da Presidência da Província, acompanhada de um memorial
do Procurador aposentado da Câmara, mandando pagar o ordenado daquele
empregado por qualquer verba de que houver sobras.
- Recebem várias propostas para a construção da Ponte dos Ferreiros, na Al
deia.
Mandam colocar cascalho em frente ao portão do Mercado.
Ass.: Barcellos - Fernandes - Bordini.

JUNHO
14
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar, com os
arrematantes, a reconstrução da Ponte dos Ferreiros e aprovando, também, o.
Parecer do Engenheiro M unicipal sobre a planta e descrição desta obra.
- Resolvem nomear uma Comissão de cidadãos residentes na Freguesia da Al
deia para fiscalizar a obra da Ponte dos Ferreiros e pedir ao Presidente da Pro-
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víncia que determine uma gratificação para que uma pessoa da confiança desta
Comissão acompanhe constantemente o levantamento da obra.
- Recebem ofício circular do Secretário do Governo remetendo quatro exempla
res do M anual do Agricultor de Gêneros Alimentícios.
- Recebem Portaria da Presidência marcando a data para a reunião da Junta
Revisora de Qualificação da Paróquia das Pedras Brancas.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que foram tomadas as provi
dências pedidas pela Câmara para o Te Deum e Procissão de Corpus Christi.
- Recebem ofício do Juiz Municipal e Órfãos deste Termo comunicando que
passará a jurisdição ao Io suplente.
- Recebem ofício da Provedoria da Santa Casa de M isericórdia desta cidade
reclamando diversas providências sobre o andamento das suas obras.
- Recebem ofício do Vereador-Inspetor do Distrito da Aldeia, encarregado dos
consertos da Ponte do Meio solicitando que a Câmara coloque à sua disposição
uma quantia conveniente.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando as providências que reco
mendou ao Fiscal da Aldeia sobre os alicerces a serem feitos na Ponte do Meio.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal dizendo que os consertos que estão
sendo feitos nos bueiros da Várzea de Gravataí não oferecem garantia de solidez
e perfeição.
- Recebem ofício do Vacinador do Município remetendo dois mapas demonstra
tivos das pessoas vacinadas nos meses de julho de 1864 a maio último.
- Recebem ofício do Procurador aposentado da Câmara, justificando-se pelas
censuras que lhe fez a Comissão de Fazenda.
- Enviam ao Advogado a certidão de quando e por quem foi feito o pagamento do
terreno necessário para a abertura da Rua Botafogo de Belas.
- Aprovam requerimento de um Vereador sugerindo que o ordenado do Procura
dor aposentado seja pago com as sobras de qualquer das verbas da despesa,
como determinou a Presidência da Província, depois que o mesmo ajustar suas
contas com a Câmara, devolvendo aos cofres municipais a quantia de saldo que
tem em seu poder.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara o ajude a aterrar
um grande pântano formado pela águas presas entre o trilho de ferro e sua pro
priedade na Rua da Azenha.
- Solicitam à Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial que entreguem
a quantia referente à primeira prestação a ser paga aos arrematantes da obra da
Ponte dos Ferreiros.
- Autorizam um Vereador a mandar colocar trezentas carroças de cascalho no
local onde estão sendo feitos consertos, no Caminho Novo.
- Autorizam o Engenheiro a mandar fazer as medidas métricas de que a Câmara
terá de usar em suas relações oficiais.
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- Recebem, do Vereador-Presidente, a informação de que um cidadão ofereceu
o terreno necessário para a abertura de uma rua que, a partir da Várzea vá sair
no Arroio da Azenha, solicitando, assim, o seu alinhamento e indicando o nome
que deverá receber, que é o de Rua de Sant’Anna.
- Resolvem que a primeira rua que for aberta nesta Capital seja denominada Rua
de Lincoln, em memória a este ilustre americano.
Ass.: Barcellos - Costa Junior - Barreto - Fernandes.

21
- Recebem Portaria da Presidência declarando que a Câmara deve usar dos
meio judiciais para fazer com que o Procurador aposentado devolva, aos cofres,
a quantia que conserva em seu poder.
- Recebem duas propostas para a arrematação dos impostos municipais.
- Transcrevem requerimento de um Vereador considerando insuficientes as pro
postas recebidas para a arrematação dos impostos municipais. Aprovam o re
querimento em discussão e resolvem pedir autorização à Presidencia da Provín
cia para administrarem os seus impostos no exercício futuro.
- Aceitam proposta feita por um cidadão para a iluminação interna da Cadeia
Civil.
- Recebem propostas das empresas do Jornal do Comércio, Correio do Sul e
Mercantil para a publicação dos trabalhos da Câmara, sendo aceita a do M er
cantil.
- Resolvem discutir providências providenciar, em conjunto com a autoridade
policial, sobre a matança de cães.
- Nomeiam cidadãos para a Comissão que deve fiscalizar a obra da Ponte dos
Ferreiros.
Ass.: Barcellos - Roiz Barcellos - Barreto - Costa Junior.

26
- Recebem ofício dos empreiteiros da Ponte dos Ferreiros dizendo que não po
dem realizar esta obra pela quantia arrematada devido a um acréscimo feito pelo
Engenheiro Municipal.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica convidando a Câmara
para assistir à demarcação dos lugares onde deverão ser colocados os chafarizes
da Várzea, Praça do Portão e da Caridade.
- Resolvem vender à Companhia Hidráulica a pedra que a Câmara possui além
da Ponte da Azenha.
- Mandam anunciar, novamente, por editais, as passagens dos passos da Pintada
e Picada, fronteiro a esta cidade.
- Resolvem intimar o ex-Procurador a devolver para os cofres municipais o saldo
da quantia que ainda tem em seu poder, da sua conta fechada em-janeiro último.
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- Concedem licença a um homem pobre, cego e com duas filhas, para promover
uma subscrição visando à sua subsistência.
- Mandam fazer mais cento e cinqüenta(150) bolas envenenadas para a matança
de cães.
Ass.: Costa Junior - Bordini - Barcellos - Barreto.

JULHO
10
- Não houve sessão.

11
- Não houve sessão.

12
- Não houve sessão.

13
- Não houve sessão.

14
- Não houve sessão.

15
- Não houve sessão.

16
- Não houve sessão.

17
- Não houve sessão.

18
- Resolvem esperar Sua Majestade o Imperador no seu local de desembarque,
conduzi-lo de baixo de pálio e convidar a população, por editais, a ilum inar, du
rante três dias, as frentes de suas casas, como também, assistir ao seu desem
barque. Solicitam, por isso, à Presidência da Província, a Guarda de Honra para
o Te Deum a ser entoado.
Ass.: Fernandes - Costa Junior - Bordini - Barcellos - André Machado - Lima.
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20
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que o Visconde da Boa Vista
pretende assumir, nesta data, ao cargo de Presidente desta Província, ficando
todos, inteirados da ordem expedida pelo Vereador Presidente da Câmara de
que, após a posse, será entoado o Hino Te Deum.
- Recebem o juram ento do Visconde da Boa Vista e lhe dão posse no cargo de
Presidente da Província.
Ass.: Costa Junior - Bordini - Barcellos - Barreto - André Machado - Lima.

21
- Recebem e transcrevem circular do Ministério da Guerra com a proclamação
que S.M. O Imperador dirigiu-se aos rio-grandenses sobre o conflito com os
paraguaios.
- Transcrevem o discurso de Ângelo Moniz da Silva Ferraz convocando os portoalegrenses às armas, devido à invasão dos paraguaios em território brasileiro.
Ass.: Barcellos - André Machado - Barreto - Costa Junior - Lima - Bordini

22
- Recebem Portaria da Presidência dando autorização para que a Câmara firme
o contrato da iluminação interna da Cadeia Civil.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a contratar os traba
lhos da empresa do Mercantil.
- Recebem Portaria da Presidência autorizando a Câmara a arrecadar os seus
impostos por administração, no corrente exercício.
- Recebem Portaria da Presidência remetendo o memorial do Procurador apo
sentado da Câmara.
- Recebem ofício do Oficial Maior da Secretaria do Governo, remetendo um
exemplar do Decreto n° 3471, de 03/06/1865 e recomendando sua publicidade.
- Recebem Parecer do Advogado Municipal sobre o procedimento a ser seguido
relativamente às contas do ex-Procurador.
- Concedem licença a uma cidadã para desviar uma estrada junto a uma fonte, de
uso de sua família, para algumas braças adiante.
- Indeferem requerimento de um morador no Itacolomi solicitando licença para
fazer, em terreno de logradouro público que confina com sua casa de negócio,
uma mangueira para recolher boiada e tropa dos viajantes.
- Concedem licença a um cidadão morador do Distrito da Aldeia para desviar
uma parte do caminho que dá trânsito para o Butiá e fechar outra estrada, dei
xando cancelas.
- Concedem licença a um cidadão para abrir talho de carne verde na Várzea,
esquina Rua D. Afonso.
- Concedem licença a uma parda para angariar uma quantia visando à sua liber
dade.
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- Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica acerca do chafariz que
deverá ser levantado no Alto da Bronze.
- M andam arquivar alguns números do Diário Oficial assinado pela Câmara, e
do jornal A Ordem, enviado pela Presidência da Província.
Ass.: Barcellos - Barreto - Costa Junior - Bordini - Lima.

24
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido a jurisdição de Chefe
de Polícia, durante o impedimento do titular.
- Recebem do Procurador a informação de que recebeu a quantia devida pela
pedra que a Câmara vendeu à Companhia Hidráulica.
- Resolvem nomear uma Comissão que promova uma subscrição para a compra
de uma bandeira que será ofertada ao Corpo de Voluntários Porto-Alegrenses,
em nome da população da capital.
- Resolvem intimar, novamente, os moradores do Caminho Novo a lajearem suas
calçadas no prazo de trinta(30) dias e que seja marcado o prazo de dois meses
para que consertem os lajeados estragados.
- Autorizam o Presidente da Câmara a contratar o plantio de oitenta e quatro (84)
árvores, na Praça da Harmonia.
- Recebem e mandam arquivar o jornal A Ordem, de n°s. 154 a 161.
Ass.: Barcellos - Barreto - Lima - Costa Junior - Bordini.

27
- Recebem ofício circular do Oficial Maior da Secretaria do Governo remetendo
a proclamação com que S. M. O Imperador dirigiu-se aos rio-grandenses quando
chegou a esta Província.
- Recebem do Juiz Municipal, em exercício, o Edital de convocação dos cidadãos
jurados.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas remetendo o caderno com os
nomes de todos os contribuintes de seu Distrito, moradia dos mesmos e designa
ção dos impostos que pagam.
- Concedem licença a um homem para promover uma subscrição visando à sua
subsistência, por ter provado com documentos seu estado de indigência.
- Recebem requerimento de uma cidadã, no qual solicita que seja dada permissão
à sua escrava de promover uma subscrição visando à sua liberdade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar uma estrada que
atravessa seus campos, no Distrito das Pedras Brancas.
- Autorizam o Vereador-Presidente a despender uma quantia maior com o plantio
de mais de dez(10) árvores, na Praça da Harmonia.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar fazer o resto da calha do Caminho
Novo que havia sido interrompido.
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- Resolvem mandar vender uma pedra que existe no Caminho Novo.
- Enviam à Comissão respectiva as contas correspondentes ao último trimestre,
apresentadas pelo Procurador.
- Aprovam e transcrevem o requerimento de vereadores pedindo que sejam no
meadas comissões para as freguesias da Aldeia, Viamão, Belém e Pedras Bran
cas no sentido de que a direção e fiscalização dos consertos das suas estradas e
ruas fiquem a cargo das mesmas.Nomeiam as comissões respectivas.
Ass.: Barcellos - Barreto - Lima - Costa Junior - Bordini.

3 1
- Recebem e mandam arquivar os números do jornal A Ordem, do n° 165 a 169.
- Concedem licença a uma cidadã para que sua escrava obtenha, por meio de
uma subscrição, a quantia da sua liberdade.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando a situação das causas a
seu cargo e de ter mandado arrasar os valos feitos na Várzea de Gravataí, por
um cidadão.
- Recebem ofício do Procurador informando que recebeu da Diretoria Provincial
uma verba para a reconstrução da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem ofício do Procurador informando uma sentença judicial desfavorável
à Câmara tendo apelado, então, para a Relação do Distrito e pedindo autorização
para as despesas.
- Recebem um ofício informando que o Procurador aposentado entregará aos
cofres municipais o saldo que conservava em seu poder, no prazo marcado pela
Câmara.
- Mandam pagar aos fiscais de fora, uma comissão de seis por cento(6%) pelas
rendas que arrecadaram.
Ass.: Barcellos - Bordini - Barreto - Costa Junior - Lima.

AGOSTO
02
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense infor
mando as datas em que se iniciaram os trabalhos de encanamento d ’água na
Ponte da Azenha e na Rua da Praia.
- Resolvem solicitar à Presidência da Província que seja colocado um lampião na
Rua da Guarda Principal , esquina da Praia do Riacho.
- Aprovam uma proposta para que seja comprado um terreno aberto que existe
no Alto da Bronze, com frente para as ruas da Igreja, Bela e Arvoredo para que
seja construída uma praça onde seria colocado o chafariz a que está obrigada a
Companhia Hidráulica.
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- Recebem ofícios dos fiscais informando que foram mortos duzentos e noventa
e sete(297) cães com as bolas distribuídas.
Ass.: Barcellos - Barreto - Costa Junior - Bordini - Lima.

07
- Enviam ao Engenheiro Municipal, para que informe os papéis concernentes ao
levantamento da Ponte dos Ferreiros remetidos pela Presidência da Província.
- M andam arquivar os números 170 a 174 do jornal A Ordem, enviados pela
Presidência da Província.
- Concedem licença a uma moradora da Freguesia das Pedras Brancas para
organizar uma subscrição visando à sua subsistência.
- Recebem requerimento do Promotor da 2a Vara Crime da Comarca desta capi
tal solicitando um atestado de conduta, com respeito ao seu cargo e o juízo públi
co acerca de seus atos.
- Resolvem pedir à Presidência da Província a revogação de uma antiga Portaria
relacionado com a Comissão da Fazenda da Câmara.
Ass.: Barcellos - Costa Junior - Bordini - Lima - Barreto.

09
- Aprovam, em primeira discussão, o relatório que deverá ser enviado à Assem
bléia Provincial na sua próxima reunião, após a leitura na forma do Regimento
Interno.
Ass.: Barcellos - Lima - Costa Junior - Bordini - Barreto.

17
- Recebem Portaria da Presidência da Província com o ato que adia a reunião da
Assembléia Provincial para o dia Io de novembro.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando haver posto em execução e
observância no território da Província as disposições da Lei n° 631, de 18 de
setembro de 1851.
- Autorizam o Procurador a fornecer ao Carcereiro da Cadeia Civil desta cidade,
quarenta e oito(48) varas de corda de linho, desesseis(ló) roldanas e oito(8)
ganchos.
- Recebem do Engenheiro Municipal informações acerca do Parecer de um En
genheiro Civil sobre a reconstrução da Ponte dos Ferreiros.
- Transcrevem ofício da Comissão nomeada para promover uma subscrição
objetivando a compra de uma bandeira a ser oferecida, em nome dos habitantes
desta Cidade, ao Batalhão de Voluntários Porto-Alegrenses, informando ter cum 
prido a incumbência.
- Dirigem votos de agradecimentos aos membros da Comissão, bem como ao
Bispo Diocesano e a um maestro que com sua banda de música participou da
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solenidade de entrega da dita bandeira.
- Resolvem, em comemoração ao 44° aniversário da Independência, que do dia 7
de setembro em diante, passe a Rua da Praia denominar-se Rua dos Andradas e
a da Alfândega, Rua Sete de Setembro.
- Resolvem que a Rua da Ponte passe a denominar-se Rua do Riachuelo, soleni
zando a vitória, em 11 de junho deste ano, da esquadra brasileira sobre a paraguaia.
Ass.: Barcellos - Barreto - Costa Junior - Bordini - Lima.

18
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense, infor
mando não haver logradouro público para a instalação de um chafariz e sugerin
do à Câmara a desapropriação de uma área no Alto da Bronze, para construção
de uma praça e a colocação do citado chafariz.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que já intimou os últimos proprietários
do Caminho Novo que não lajearam as frentes de suas casas.
- Recebem ofício de um Fiscal relatando as condições em que se encontra a
Várzea, junto à Praça da Independência, e dizendo que não tem conseguido proi
bir os despejos do Quartel, naquele local.
- Recebem dos fiscais os cadernos que lhes foram enviados para fazerem a
relação dos contribuintes, com exceção dos pertencentes às freguesias da Aldeia
e Viamão.
- Recebem o orçamento do Engenheiro Municipal para consertar todas as juntas
da cantaria dos cais existentes na Doca e as duas escadas, com cim ento de
Portland.
- Autorizam o pagamento das despesas feitas com a recepção imperial.
- Aprovam a despesa feita com cem (100) carroças de aterro que foram coloca
das no Caminho Novo.
- Resolvem nomear uma Comissão para dar parecer sobre a altura que devem
ter o telhado e as chaminés das padarias, ferrarias e outros estabelecimentos
idênticos dentro dos limites urbanos da cidade.
Ass.: Lima - Bordini - Barreto - Costa Junior - Barcellos.

21
- Recebem Portaria da Presidência da Província afirmando que, sendo liberada a
construção de armazéns no terreno fronteiro ao Arsenal de Guerra, quer saber
se o terreno contíguo, concedido à Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora
das Dores é ou não necessário ao uso público.
- Recebem ofício da municipalidade da Vila de Santo Antônio, inteirada por esta
Câmara, da posse do atual administrador da Província.
- Recebem ofício do cidadão encarregado de negociar o terreno da projetada
praça do Alto da Bronze, informando ter escrito para o proprietário do referido
269

terreno, tentando convencê-lo a ceder o mesmo sob as condições dadas.
- Autorizam a continuação da calha junto ao passeio da Rua do Caminho Novo,
entre as do Rosário e Senhor dos Passos.
Ass.: Lima - Barcellos - Barreto - Costa Junior - Bordini.

23
- Recebem ofício do Bispo Diocesano em resposta ao que lhe foi enviado por
esta Câmara, agradecendo sua presença na solenidade da bênção da bandeira
oferecida aos Voluntários Porto-Alegrenses.
- Recebem ofício da Câmara de São José do Norte, inteirada por esta Câmara,
da posse do atual administrador.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando que recebeu de um
cidadão, para que fique em depósito, a quantia em que foi arbitrada a sua fiança
por crime de furto, pelo qual está sendo processado.
-Recebem ofício de um Fiscal informando a existência de um lamaçal, na Rua do
Caminho Novo, entre a do Rosário e a de Santa Catarina, por causa das águas
das chuvas, que não ultrapassam o trilho de ferro que ali existe. Informa, ainda,
outro ponto na mesma rua que precisa de reparos.
- Resolvem solicitar, através de ofício, ao Diretor do Hospital Militar que não
permita a passagem dos despejos do seu hospital pela Rua da Misericórdia, mas
pela Rua da Conceição. Além disso, também que fossem providenciados, na
Várzea, a abertura de valas para a colocação destes despejos, sendo diariamente
desinfectadas e as vasilhas de condução dos materiais fecais hermeticamente
fechados.
- Resolvem intimar o proprietário do terreno da Rua da Ponte, na quadra entre as
ruas Bela e Guarda Principal a fechar este terreno que acumula sujeira.
Ass.: Costa Junior - Lima - Bordini - André Machado - Barreto.

25
- Mandam arquivar dois volumes das leis do Império promulgadas no ano de
1864.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila da Encruzilhada, inteirada por
esta, da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício de um cidadão aceitando a nomeação que lhe foi feita para
membro da Comissão de consertos das ruas e estradas da Freguesia de Nossa
Senhora do Livramento das Pedras Brancas.
- Aprovam o requerimento de um Vereador para que sejam convocados a prestar
juramento, os Juizes de Paz suplentes na Freguesia do Rosário.
- Resolvem pedir à Presidência da Província os volumes da Legislação Provinci
al que faltam no arquivo da Câmara, pois pretendem mandar encaderná-los.
- Resolvem enviar à Presidência da Província as despesas feitas com os conser270

tos da Ponte do Meio, pedindo que mande pagá-las pela Diretoria Provincial.
- Aprovam a redação do Relatório que deve ser enviado à Assembléia Provincial.
- Nomeiam a Comissão para as visitas às cadeias e outros estabelecimentos.
- Resolvem dar balanço ao cofre.
Ass.: Lima - Bordini - André Machado.

SETEMBRO
12
- Recebem Portaria da Presidência da Província autorizando a Câmara a contra
tar a reconstrução da Ponte dos Ferreiros com os indivíduos cujas propostas já
haviam sido aceitas.
- Recebem Portaria da Presidência remetendo cópia do ato em que convoca a
nova Assembléia Legislativa Provincial de 1866 a 1867.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que expediu ordens à Diretoria
Geral dos Negócios da Fazenda Provincial para que seja, a Câmara, indenizada
pelas despesas dos reparos da Ponte do Meio, na Freguesia da Aldeia.
- Mandam arquivar os volumes da Legislação Provincial enviados pela Presidên
cia da Província.
- Recebem Portaria da Presidência informando que já foram dadas as ordens para
a colocação de um lampião na Rua da Guarda Principal, conforme requisitado.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando informações sobre o número de
pelourinhos que ainda são conservados no M unicípio e qual o uso que têm
atualmente,logo após, fornecem a informação de que não há edificação alguma
neste gênero.
- Recebem ofício do Bispo Diocesano dizendo que dará início ao levantamento
do seminário e pedindo que lhe seja dado o alinhamento de lei.
- Recebem ofício da Câmara de Triunfo, inteirada por esta, da posse do atual
administrador da Província.
- Recebem ofício do Administrador da Mesa de Rendas Provinciais pedindo um
mapa da arrecadação, feita pela Câmara, do imposto do gado morto para consu
mo público.
- Concedem licença a uma escrava para promover uma subscrição visando à sua
liberdade.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando que, sobre seu negócio,
deve pagar o valor correspondente à casa de secos e não de molhados.
- Concedem demissão a um Guarda Municipal e nomeiam seu substituto.
- Discutem requerimento de um Vereador no sentido de ser enviada uma repre
sentação à Presidência da Província contra o aquartelamento de tropa e o es
tabelecimento de enfermarias no centro da cidade, pois suas condições precárias
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podem favorecer o desenvolvimento de uma epidemia recente. Pedem, ainda, que
aumentem o pessoal e carroças encarregadas do serviço de limpeza da Cidade.
- Recebem, do Vereador-Presidente, a informação de que mandou consertar um
atoleiro na Rua da Varzinha, esquina da Rua de Belas, tendo recebido ajuda de
dois cidadãos.
- Mandam consertar um atoleiro no caminho do cemitério e outros locais, desde
a Várzea, fazendo calhas onde for necessário.
- Resolvem oficiar ao encarregado da conservação da Estrada do Mato Grosso
para que, cumprindo seu dever, conserte um atoleiro que existe nesta estrada.
- Mandam consertar a ponte de pedra da Rua do Imperador, levantando frades
para ampará-la contra os estragos causados pelos veículos de rodagem.
Ass.: Barcellos - Bordini - Fernandes - Roiz Barcellos - Lima.

OUTUBRO
09
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de que tendo convocado a
Câmara, por três vezes, para tomar a iniciativa nos festejos que a cidade tem que
fazer por ocasião da volta de S. M. O Imperador e não tendo reunido número
legal de vereadores, a Praça do Comércio assumirá esta responsabilidade.
- Resolvem tratar da recepção oficial a S. M. O Imperador, mandando preparar
a Catedral para o Te Deum solene, pedir ao Provedor da Irmandade do Santíssimo
0 pálio sob o qual deverá ser conduzido o Augusto Senhor, convidar os moradores
da cidade a enfeitarem e iluminarem as frentes de suas casas, fazendo o mesmo
com edifício das sessões da Câmara.
- Aprovam a compra de uma dúzia de lampiões para o serviço da Câmara.
- Resolvem que, a partir da data em que chegar a esta cidade S. M. O Imperador,
a Praça da Matriz passará a denominar-se Praça de D. Pedro II.
- Discutem acerca dos consertos necessários na estrada que liga a Praça da
Independência ao cemitério.
- Resolvem mandar consertar a Rua da Azenha, em frente a uma chácara, na
esquina onde a mesma rua segue para o terreno da Santa Casa de Misericórdia.
Ass.: Barcellos - Roiz Barcellos - Lima - Fernandes - Bordini.

10
- Recebem, da Presidência da Província, um exemplar das instruções que deve
rão regular a execução dos trabalhos dos engenheiros.
- M andam fornecer vários objetos solicitados pelo carcereiro da Cadeia Civil.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Taquari comunicando estar
ciente da posse do atual administrador da Província.
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- Recebem ofício do Chefe de Polícia interino, informando que pediu galés para a
limpeza do Teatro São Pedro e solicitando providências no sentido de que a Câ
mara mande limpar os alicerces próximos ao dito teatro.
- Recebem ofícios de fiscais sobre a necessidade de fechar um terreno em frente
à caixa d’água, no Laçgo da Harmonia e outro onde estão os alicerces da Casa
da Câmara, por servirem de depósito de lixo e materiais fecais.
Ass.: Barcellos - Roiz Barcellos - Bordini - Fernandes - Lima

11
- Recebem ofício do Juiz de Direito, Presidente do Tribunal do Júri, remetendo a
relação de jurados multados na sessão de maio último e, no mesmo sentido, a do
Juiz de Direito interino da 2a Vara, sobre a sessão do Júri finda em agosto.
- Recebem ofício do cidadão encarregado da transação de um terreno no Alto da
Bronze, onde será construída uma praça pública e um chafariz, informando que o
proprietário aceita vendê-lo.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense solici
tando que a Câmara lhe designe o local onde deve ser colocado o chafariz da
Praça do Mercado.
- Recebem ofício do proprietário do Jom al do Comércio informando que passa
rá a editoria a outro cidadão.
- Recebem, do Contador, a relação do gado morto para o consumo da cidade, de
junho de 1864 a junho de 1865, para informarem ao Administrador da Mesa de
Rendas Provinciais.
- Solicitam ao Presidente da Província que mande reparar a ponte de madeira
sobre o Passo Grande.
- Solicitam à Presidência da Província que mande dipensar dois guardas munici
pais, do serviço de destacamento da Guarda Nacional.
Ass.: Fernandes - Roiz Barcellos - Lima - Barcellos - Bordini.

12
- Não houve sessão.

13
- Recebem Portaria da Presidência dizendo estar inteirada de ter a Câmara con
vocado dois suplentes para os cargos de Juizes de Paz da Freguesia do Rosário.
- Recebem ofício do Secretário do Govemo sobre o encaminhamento do relatório
e balanços enviados por esta Câmara.
- Recebem, através da Presidência da Província, requerimento de um cidadão
pedindo por compra ou aforamento, um terreno que diz ser devoluto, com fundos
à Rua da Igreja e esquina da Rua de Belas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz suplente da Freguesia do Rosário, pedindo dis
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pensa do exercício do cargo, pois além de estar doente, serviu no quatriênio
passado.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao trimestre de janeiro a
março.
- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando que fechem uma passagem
particular que atravessa seus campos, no 2o Distrito da Aldeia.
- Concedem licença a uma mulher para promover uma subscrição visando à sua
subsistência.
Recebem requerimento do empresário da obra do novo Mercado, solicitando a
preferência nos aluguéis de quatro quartos e mais os torrões do citado prédio,
quando estiverem prontos.
- Mandam pagar os juros das Apólices do novo Mercado, correspondentes ao
último trimestre.
- Recebem de um Fiscal a informação de ter multado um cidadão por infração de
Posturas.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que continuam os despejos irregulares
do Quartel , na Várzea, junto à Praça da Independência.
Ass.: Roiz Barcellos - Barcellos - Fernandes - Bordini - Lima - André Machado.

14
- Resolvem, em sessão magna, promover uma subscrição em toda a Província,
para ser comprada uma medalha que será ofertada a S. M. o Imperador, como
agradecimento por sua participação na vitória dos exércitos imperial e aliados,
sobre a coluna invasora do exército paraguaio que se rendeu em Uruguaiana.
Ass.: Lima - André Machado - Fernandes - Bordini - Barcellos.

19
- Recebem Portaria da Presidência dispensando dois Guardas Municipais do ser
viço de destacamento da Guarda Nacional.
- Resolvem iniciar a subscrição para a medalha que a Província vai ofertar a S.
M. O Imperador nomeando, em cada Freguesia, uma Comissão com três mem
bros. Transcrevem a relação nominal de cada Comissão, por freguesias.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa solicitando um lampião para ser
colocado entre o que existe na porta da igreja e outro a longa distância.
- Recebem ofício do Provedor da Irmandade do S. Sacramento informando estar
à disposição da Municipalidade o pálio solicitado e qualquer outro objeto da Ir
mandade necessário à recepção de S. M. o Imperador.
- Enviam um ofício do Arrematante da obra do novo Mercado à Comissão encar
regada da fiscalização daquela obra.
- Recebem, do Vereador-Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, o Parecer
sobre o requerimento de um cidadão que pede para fechar uma das duas estra274

das que atravessam seus campos.
- Recebem ofício de um cidadão propondo-se a levantar a planta topográfica da
cidade.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao trimestre de abril a junho.
- Mandam pagar a despesa feita com os consertos do Passo Grande.
- Recebem ofício de um Fiscal sobre os lajeados do Caminho Novo.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que apreendeu alguns cavalos e os
fez arrematar, por infração às Posturas.
- Nomeiam uma Comissão para dar consolo um a Vereador, pela perda sofrida.
Ass.: Lima - André Machado - Barcellos - Fernandes - Bordini.

20
- Recebem informações do Advogado acerca dos requerimentos de dois cida
dãos solicitando autorização para edificarem em terrenos de logradouro público e
de uma cidadã para estabelecer um local de briga de galos.
- Informam um requerimento vindo da Presidência da Província, de dois cidadãos que
pedem terrenos na Ilha da Pintada para montarem sua fábrica de fundição de ferro.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que um Guarda apresentara-se para o
emprego.
- Recebem ofício de um Fiscal informando que o terreno da Rua da Ponte, antes
de chegar a da Guarda Principal, que deve ser fechado por servir de depósito de
lixo, pertence a diversos herdeiros que não têm Procurador nesta cidade.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia remetendo a relação nominal dos lavrado
res a quem distribuiu as sementes de algodão.
- Mandam pagar alguns consertos feitos na Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do Administrador de Obras informando estarem recolhidos no
depósito municipal, dois frades da rampa de continuação da Rua Bela que esta
vam caindo. Informa, também, estar concluído o valo para despejos na Várzea, e
que foi consertada a ponte de pedra da Rua do Imperador.
- Recebem ofícios de fiscais informando o roubo da torneira do chafariz da Rua
do Arvoredo e a morte de quarenta e seis (46) cães com bolas envenenadas.
- Autorizam o Vereador-Presidente a fazer os consertos necessários desde a
Praça da Independência até a subida do cemitério.
Ass.: Bordini - André Machado - Fernandes - Roiz Barcellos - Lima.

NOVEMBRO
15
- Recebem ofício do Gabinete da Presidência da Província sobre a próxima che
gada e recepção de S. M. O Imperador.
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- Recebem ofício da Câmara da cidade de São Gabriel, inteirada por esta, da
posse do atual Administrador da Província.
Recebem ofício de Encruzilhada em que aquela municipalidade diz aceitar arre
cadar donativos para a medalha Imperial.
- Recebem ofício do Diretor do Arsenal de Guerra sobre alinhamento para a
edificação fronteira àquele edifício.
- Recebem ofício do Comandante do Corpo Policial reclamando das águas pluvi
ais que se estagnaram, tomando seu quartel insalubre.
- Recebem ofício do Juiz Municipal remetendo a lista dos jurados.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do I o Distrito pedindo dispensa do cargo por
estar doente.
- Determinam ao Arrematante da obra do novo Mercado que as vigas dos torreões
sejam de grapiapunha de Ia qualidade.
- Comunicam ao Gerente da Companhia Hidráulica que a Câmara fica com o
aterro existente na Praça D. Pedro II.
- Recebem do Advogado, cópia do contrato que será lavrado para levantamento
da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando que mandou fazer con
sertos na Várzea e no Caminho Novo.
- Ordenam que sejam consertadas a saída da Rua da Princesa, as calhas na saída
da Rua do Senhor dos Passos, a ladeira do Liceu e um pântano no Caminho Novo.
- Concedem licença a um cidadão para estabelecer depósito de carne em frente
à Praça do Arsenal de Guerra.
- Concedem licença a um homem pobre e cego para pedir esmolas visando à sua
subsistência.
- Solicitam à Presidência da Província a colocação de um lampião no portão de
entrada da Delegacia de Marinha.
- Ordenam ao Engenheiro que apresente o orçamento da despesa a ser feita com
as calhas da Rua Direita, entre as da Igreja e Riachuelo.
- Resolvem intimar os proprietários do Io Distrito a lajearem os passeios das
frentes de suas casas e a repararem os calçamentos estragados.
- Resolvem convidar os agentes da emigração norte-americana na Côrte a estu
darem o solo e o clima deste lado da Província.
- Resolvem solicitar à Presidência que entregue, para ser guardada como uma
recordação, a barraca em que S. M. O Imperador fez a campanha de Uruguaiana.
- Intimam os proprietários dos terrenos do Beco do Poço, entre as ruas do Arvo
redo e Igreja, a cercá-los para evitar os despejos.
- Resolvem convidar, por editais, os indivíduos que tiverem prédios em condições
de servirem de paços municipais e os queiram alugar para este fim, a apresenta
rem suas propostas.
Ass.: Barcellos - Lima - Fernandes -Bordini.
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DEZEMBRO
18
- Recebem Portaria da Presidência da Província comunicando que expediu or
dem para a colocação de um lampião no portão do pátio do edifício da Delegacia
da Capitania do Porto.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que ordenou ao Diretor do
Arsenal de Guerra que entregue à Câmara a barraca que S. M. O Imperador
usou na campanha de Uruguaiana.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido o exercício do cargo
de Chefe de Polícia.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Canguçu aceitando o encargo
de agenciar donativos para oferecer, em nome da Província, a S. M. O Impera
dor uma medalha comemorativa da Rendição de Uruguaiana.
- Recebem ofícios, no mesmo sentido, das câmaras municipais de São José do
Norte, São João de Camaquã e Cachoeira.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Jerônimo dizendo não
poder angariar donativos para a medalha imperial, em razão do despovoamento
do Município, ocasionado pela campanha militar.
- Recebem ofício do proprietário da casa em que funciona a Câmara propondo
novo aluguel, pois o contrato está encerrando.
- Recebem proposta de um cidadão para alugar a casa de sua propriedade na
Rua Riachuelo, n° 112 para Paços municipais. Nomeiam Comissão para procurar
um prédio que sirva de paços Municipais por preço razoável.
- Recebem ofício com considerações dos empresários da Ponte dos Ferreiros
acerca do contrato que deverão lavrar.
- Concedem licença a um cidadão para estabelecer botequim no Arraial do M e
nino Deus e autorizam o Vereador-Presidente a fazer concessões idênticas.
- Concedem licença a uma escrava para angariar esmolas visando à sua liberda
de, visto ter permissão de sua senhora.
- Concedem licença a uma cidadã, viúva e pobre, para pedir esmolas objetivando
comprar uma casa.
- Recebem requerimento de um homem pedindo licença para pedir esmolas vi
sando à sua subsistência.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo o aterro existente na Praça D.
Pedro II para consertar o pátio de sua casa.
- Concedem licença a um cidadão para reformar a casa de sua propriedade, na
Rua do Arroio, dando menos largura e altura nas suas portas.
- Recebem requerimento do empreiteiro da Ponte do Bernabé, solicitando que
lhe entreguem a Ia prestação e a planta da obra, assim como uma cópia do
contrato e sua proposta.
277

- Recebem requerimento dos proprietários de uma fábrica de óleos na Praça da
Harmonia, solicitando licença para instalarem, naquele local, uma fábrica de sa
bão alimentada com os resíduos.
- Determinam os nomes que devem ter as ruas, becos e praças de Viamão e
autorizam o Fiscal respectivo a colocar os dísticos indicativos.
- Oficiam a um Engenheiro agradecendo a ajuda gratuita que prestou durante os
festejos da chegada de S. M. O Imperador.
- Informam ao Comandante do Corpo Policial as providências tomadas a respeito
do cano que estagnava as águas pluviais junto ao seu quartel.
- Aprovam os consertos da ponte e da Rua do M enino Deus desde a Cavalhada
até a Azenha para os festejos da capelinha do M enino Deus.
- Mandam consertar o telhado dos quartos do Mercado.
- Solicitam à Presidência da Província que providencie a colocação de lampiões
em diversos pontos da cidade.
Ass.: Barcellos - Fernandes - Costa Junior - Bordini - André Machado.
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e 28 maio, 26 jun., 16nov. 1861
13,15 e 18 jan., 21 fev., 27 mar., 30 jul., 07 e
16

out., 04 dez. 1862

21 jan., 28 fev., 20 maio, 25 ago., 0 5 ,1 4 e 19
out. 1863

10jan.,09jun., 11 jul. 1860
28 set. 1861
18 jan., 20 e 25 out. 1862
14jan .,28fev.,09d ez. 1863
2 0 e 2 7 abr.,21 maio, 12ago. 1864

05 fev., 14 mar., 23 abr., 17 ago. 1864

20 out. 1865

18jan.,09mar., 14jun .,27ju l.,07 e 2 5 ago.,

LAGOA SECA
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22 dez. 1857

14 nov. 1856

LARG OS_______________________

L O C A L ID A D E S________________

ALFÂNDEGA (da)

ARADO VELHO

30jun. 1858

05 maio 1863

ARSENAL (do)

BERNARDINO

26 fev. 1856

28 out. 1864

1 3 a b r.,20e04m aio, lö se t., 14ou t.,0 6 ,2 0
e2 6 n o v . 1857

BOQUEIRÃO
20out. 1863

1 2e 15jan. 1858

BRANQUINHA

HARMONIA (da)

14jul. 1856

10 out. 1865

15 set. 1862

MARINHA (da)

11 e 27 ago., 24 out. 1864

26 mar, 30jun., 12 jul. 1856

BIJTIÁ

13 out. 1857

16jan. 1860

PARAÍSO

16 out. 1863

14 maio 1856

14 jan. 1864
22 jul. 1865

L O M B A S_______________________
A FONSO (do)

11 jan. 1864

30jun. 1857

CONTRATO

03 ago. 1860

17e20jan . 1865

27 mar., 23 out. 1862

PORTE

12jan. 1863

30jun. 1864

12 e 28 jan., 14 mar., 30jun., 12 e 22 ago., 03

GERIBÁ

out. 1864

05 mar. 1862

FANDANGO(do)

GRAVATAÍ

02 ago., 15 set. 1862
FORTE (do)

05 mar. 1861
ITACOLOMI

14 ago 1856

09jun. 1860

03 fev. 1857

27 mar., 05 maio, 30jul., 14ago., 10e20dez.

GIZ (do)

1862

21 jul. 1862

21 jan., lOjul. 1863

PAI AFO NSO (do)

23 abr., 1864

21 set. 1861

22 jul. 1865

SABÃO (do)

MATO DO PINHAL

07 e 24 abr. 1856

16 mar. 1858

07 ju l., 17 e 2 6 ago., 23 se t., 09 nov.

PASSO FUNDO

1858
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CACHOEI RIMIA

1 6 ,2 0 ,2 3 e 27 out., 04 dez. 1862

09 mar. 1865

PICADA

VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO (do)

26jun. 1861

16 set. 1862

25 ago., 15 nov. 1865

16 e 17 abr. 1863

JAGUARÃO

PONTA GROSSA

03 ago. 1860

18jan. 1862

16 abr. 1863

SANGRADOURO D O BALTAZAR

11 e 13 jan., 29 mar., 05 maio, 24 ago., 24

26 jul. 1862
SANTA TEREZA

out. 1864
LAGOA VERMELHA

20nov. 1856

18 mar., 1859

SAPUCAIA

09 abr. 1861

llja n .,0 8 fe v ., 19fev. 1859

NOSSA SEN H O R A DAS DORES

14dez. 1861

DECAMAQUÃ

SERRA

30jan .,0 5 ,1 6 e2 6 m a r.,2 4 m a io ,0 9 ju n ., 12

21 ago. 1860

jul. 1858

SERRA DO PINHAL

12dez. 1861

23 abr. 1864

21 jan.,2 7 mar., 17 maio, 1 3 e2 5 o u t. 1862
PA SSO FU N D O

M O R R O S__________________

06 mar. 1863

CRISTAL (do)

PELOTAS

27 mar. 1862

10 ago. 1858

BALTAZAR (do)

03 ago. 1860

17 out., 14n ov.,29d ez. 1856

16jan.,20out. 1862

M U N IC ÍP IO S _____________

24 ago., 24 out. 1864

ALEGRETE

PIRATINI

14jan. 1856

14jan. 1856

16 abr., 07 jul. 1863

BAGÉ

PORTO ALEGRE

06 fev. 1857

01 maio 1860

CANGUÇU

RIO GRANDE

28 fev., 18 mar. 1863

03 ago., 07 nov. 1860

11 ago. 1864

22 nov. 1861

18dez. 1865

0 7 fev, 16abr, 18fev,05mai, lOjun, 17 jul 1863

CACHOEIRA DO SUL

11 e 1 3 ja n .,2 4 a g o .,2 4 o u t. 1864

09m aio 1863

RIO PARDO

15jun. 1864

21 fev. 1862

18dez. 1865

28 fev., 25 ago. 1863

CRUZALTA

12 abr., 19 nov. 1864

14jan.,29dez. 1856

17 jan. 1865

ENCRUZILHADA

SANTANA DO LIVRAMENTO

05 mar. 1862

28 fev. 1863

07 fev. 1863

15jun., 12 ago. 1864

21 maio,30jun. 1864

SANTO ANTÔNIO
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DA PATRULHA

23jan. 1863

18 set., 15 out. 1856

28jan.,22 mar., 12ago. 1864

12 jul. 1858

TAQUARA

11 a b r .,0 9 e2 5 ju n .,0 3 ago., 19 out. 1860

09 jul. 1863

19 mar., 16maio, 16 set. 1861

TAQUARI

21 fe v .,0 5 e 3 0 ju l., 1 2 e 2 5 nov. 1862

14jan. 1856

07 fev. 1863

21 fev. 1862

21 maio, 02jun .,08 ago. 1864

28jan. 1863

21 ago. 1865

11 ago. 1864

SÃ O BORJA

lOout. 1865

14jan. 1856

TRIUNFO

17 maio 1862

14jan. 1856

08abr. 1863

14jan. 1857

SÃO GABRIEL

30jan. 1858

05 mar. 1862

27 mar., 12 nov. 1862

28jan. 1863

03 nov. 1864

21 maio 1864

17 e 19abr., 12 set. 1865

15 nov. 1865

VACARIA

SÃO JERONIM O

18 mar. 1859

21 fev., 27 nov. 1862

21 ago., 18 out. 1860

14 out. 1863

URUGUAIANA

18dez. 1865

14jan. 1856

SÃ O JO Ã O BATISTA

27 mar. 1862

DECAMAQUÃ

14 out., 15 nov., 18 dez. 1865

12dez. 1861
04 e 26 nov. 1864

PAÍSES_______________

25 fev., 18dez. 1865

ALEMANHA

SÃO JOSÉ DO NORTE

03 fev. 1857

14jan. 1856

AUSTRÁLIA

03 ago. 1860

17 dez. 1861

16abr. 1863

CUBA

23 ago., 18dez. 1865

20jun. 1863

OSÃO LEOPOLDO

DINAMARCA

15jan.,26fev., 14 ago., 14 nov. 1856

21 fev. 1862

06 nov. 1857

ESTADOS UNIDOS

05 mar., 09 nov. 1858

01 maio 1860

15jan., 11 e 14 out., 13dez. 1859

21abr. 1863

16jan.,09jun., 19 jul., 19out. 1860

11 jan. 1864

0 8 ja n .,2 5 fev ., 16abr., 1 6 e 3 1 ju l.,20 ago.
1861
21 fev. 1862
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17 abr., 18 ago. 1865
FRANÇA
13 set. 1859

INGLATERRA
17 dez. 1861

e 23 set., 04 nov. 1859
09 abr., 01 maio, 16 nov. 1861

15 jan., 07 fev. 1863

29jul.,04ou t. 1862

HiRU

04 e 19 nov. 1864

20jun. 1863

14 fev., 09 mar. 1865

URUGUAI

CAPIVARA (da)

09 e 14 mar., 18 abr. 1865

18 out. 1860
16maio 1861

PA SSO S________________________

17 maio 1862

ÁGUAS MORTAS (das)

CAVALHADA (da)

06jul. 1861

19jul.,04out. 1861

06jun., 21 jul. 1862

14 mar., 26 nov. 1864

ALDEIA (da)

CAVEIRA (da)

29 dez. 1856

25 nov. 1862

26jun. 1861

09 dez. 1863

ALM AS (das)

CONDE (do)

27 mar. 1857

19 out. 1863

17 ago. 1858

ENTREPELADO (do)

AREIA (da)

02 e 23 set., 04 nov. 1859

21 dez. 1858

03, 21 ago.,21 set., 15e 19out.,07nov. 1860

23 jan. 1861

25 fev., 09 abr., 28 maio, 05 dez. 1861

27 mar. 21 e 30 jul., 14 ago., 15 set., 27 out.,

05 e 30 jul, 02 ago., 15 set. 1862

25

nov. 04 dez. 1862

30jun .,08ago. 1864

lOjun. 1863
08 ago. 1864

ARROIO D O CONDE (do)

FEUÓ(do)

21 set., 18 out. 1860

09jun. 1860

23 jan.,25 fev. 1861

28 fev. 1863

19 nov. 1864

24 ago. 1864

ARROIO SAPUCAIA (do)

FERREIROS (dos)

19jul. 1860

28jan .,2 4 ju l.,0 5 a g o . 1856

BERNABÉ(do)

17 ago. 1858

02 ago., 13 out. 1859

0 2 e 15mar., 1 0 m a io ,0 9 e2 5 ju n . 1860

2 0 ago., 21 set. 1861

29jul.,04ou t. 1862

26 jul., 07 out. 1862

28 out. 1864

26 out. 1864

18 jan.,2 5 fev. 1865

CACHOEIRA (da)

FIUZA (do)

11 jul. 1859

13 out. 1858

CANOAS (das)

13 set. 1859

09 e 30jun., 24 jul., 05 ago. 1856

28 fev. 1863

14 maio, 1 8 e 3 0 j u n .,0 6 ,13 e 20 nov. 1857

24 abr. 1864

14 e 19 abr., 12 maio, 12 e 14 jul., 02 ago., 02

GARCIA (do)

16jul., lö se t. 1857
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30jun. 1864

GRANDE

18jan.,26jun. 1865

22 abr., 19 out. 1865

PINTADA (da)

GRAVATAÍ (de)

14maio, 1 8 e30ju n . 1857

14maio, 18e23jun.,21jul., 11 ago.,25jun. 1857

30jun.,07jul. 1858

09jul. 1860

lOjun., 06jul., 05 out. 1863

07 out. 1862

30jun. 1864

1 0 e27ju n . 1863

26jun. 1865

GUABIROBA (da)

RIBEIRO (do)

08 mar. 1856

11 e 2 0 a g o ., 13out. 1857

09 abr. 1861

RIPA (da)

27 mar. 1862

30 jul. 1862

HILÁRIO (do)

19 out. 1863

26jun. 1861

SABÃO (do)

MANGUEIRA (da)

29 abr. 1859

27 mar. 1857

0 4 e 2 1 set. 1860

14dez. 1861

30 jul. 1862

14jan.,07 out. 1862

SALSO (do)

MEIO(do)

26jun. 1861

0 2 e 15 mar., lO m aio,09e25ju n . 1860

SANTA CRISTINA (de)

M UNDO NOVO (do)

02 e 2 3 set., 04 nov. 1859

16jan. 1860

15jan.,25 fev. 1861

25 fev., 16 abr. 1861

02 ago., 15 set. 1862

NEGROS (dos)

SAPUCAIA (de)

14maio, 18e30ju n 1857

16 jul. 1861

30jun.,07jul. 1858

SELVA (do)

15jan. 1861

lOjun., 25 ago. 1863

26 out., 03 nov. 1864

VELHACO (do)

14 fev. 1865

15 dez. 1857

PASSAGEM (da)

1 ljan. 1858

30jun., 07 jul. 1858

VIGÁRIO (do)

PEDRAS (das)

10 out. 1859

06jul. 1861

13jan.,02 mar., 21 ago., 16 nov. 1860

21 e 30 jul., 14ago. 1862

16jan., 16set., 11 nov. 1861

31 out. 1864

15jan.,09e22abr.,21 e30ju l.,27nov. 1862

PICADA (da)

10 jul., 15 set. 1863

08 fev., I8 m a r .,0 2 e 2 3 se t.,0 4 n o v . 1859

26 abr. 1864

lOjan. 1860

PONTA DO ARSENAL

15jan., 2 5 fe v .,0 5 e 2 6 ju n . 1861

30jun. 1856

0 6 ju n .,0 2 a g o ., 15 set., 24 out. 1862

26 ago. 1858

I0 ju n .,0 6 e 17ju l.,29set. 1863

19 abr. 1859

P O N T E S_______________________

15 mar., 21 set. 1860

AZENHA (da)

PASSO DO VIGÁRIO (do)

26 fev. 1856 .

22 nov., 05 dez. 1861

12jan. 1858

PEDRA (de)

24 out. 1859

29 jul. 1858

04 set. 1860

15jan. 1859

14e 15jan.l863

24 abr. 1862

14 mar. 1864

10 ago. 1864

21 jun.,02 ago. 1865

RIACHO (do)

BERNABÉ(do)

20 nov. 1856

26jun. 1861

16 nov. 1861

1 7 ,2 2 e 2 5 abr., 16m aio, 18dez. 1865

15jan. 1862

CACHOEIRA (da)

SAPUCAIA (de)

07 abr. 1856

26 fev. 1856

02 ago., 13 out. 1859

VICENTE BARCELOS (do)

21 ago., 18 out. 1860

06ju n .,02ago. 1862

0 9 e 18abr.,01 e 16m aio,26jun. 1861

28 fev. 1863

27 out. 1862

VIGÁRIO (do)

18 fev., 19 out. 1863

20jun., 11 nov. 1861

FERREIROS (dos)
06 fev., 03 ago., 20 nov. 1860

PRAÇAS_____________

25 fev., 05 e 19 mar., 16abr.,26jun., 15e31

ALFÂNDEGA (da)

jul., 16 set., 16 nov. 1861
15jan. 1862

15jan.,06fev. 1857
24 maio, 24 set. 1858

29 set., 14 e 19 out., 09 e 24 dez. 1863

12 jul. 1859

08jun., 12 ago. 1864

30 maio, 09 jul. 1860

0 9 e 2 4 mar., 17 e 22 abr., 1 6 e2 3 m a io , 14 e
26

jun., 31 jul., 07 e 17 ago., 12 set., 15

nov., 18 dez. 1865

16 maio 1861
03jan. 1862
18jan. 1865

MATO GROSSO (do)

ARSENAL (do)

23 set. 1862

09jun., 17 out. 1856

MEIO(do)

27 mar., 13 nov. 1857

03 ago., 20 nov. 1860

11 e 13jan.,24 maio 1858

25 fev., 05 e 19 mar., 16 abr., 26 jun., 15 e 3 1
jul., 16 set. 1861

15 nov. 1865
CAMINHO NOVO (do)

12 ago. 1864

13 abr. 1857

09 mar., 22 abr., 16 maio, 14 jun., 25 ago., 12

CARIDADE (da)

set. 1865

14 ago., 15 set. 1862

MENINO DEUS (do)

26 jun. 1865

25 ago., 15 set. 1863

CONCEIÇÃO (da)

MORRO NEGRO (do)

28 fev., 14 abr., 20 maio 1863
9 Q1

DOM PEDRO II

MISERICÓRDIA (da)

0 9ou t., 15nov., 18dez. 1865

11 out. 1858

FORCA (da)

12 jan., 31 maio 1859

17 out. 1856

01 maio, 18 jul. 1861

HARMONIA (da)

PALÁCIO (do)

18 ago., 13 set., 11 ,1 2 ,1 7 e 24 out., 04 e 19

04 maio, 1 8 ju l.,2 0 a g o .,2 9 set., 06 nov., 15

nov. 1859

e 22 dez. 1857

lOjan., 15 mar., 16abr.,20nov. 1860

PARAÍSO (do)

15, 16 e 23 jan., 16 maio, 27 ago., 19 e 21

29 dez. 1856

out., 11 nov., 05 dez. 1861
13 jan., 26 maio, 20 ago., 23 out. 1862

24 maio 1858
24 abr., 1861

21 abr., 20 out. 1863

31 out. 1864

2 4 e 3 1 out. 1864

PORTÃO (do)

0 9 m ar.,24e27ju l., 18dez. 1865

30jun. 1856

IMPÉRIO (do) (Freguesia de Viamão)

16 set., 01 e 19 out,, 20 nov. 1857

15 set. 1862

15 jan. 1862

INDEPENDÊNCIA (da)

28 fev. 1863

07 set., 09 e 19 nov. 1858

21jun. 1865

llju l. 1860

VÁRZEA (da)

16 maio, 21 out. 1861

06 e 26 nov. 1857

23 jan., 14 abr. 1863
18 ago., 0 9 , 1 3 e2 0 o u t. 1865

PRAIAS________________________

MATRIZ (da)

BELAS (de)

20 maio 1857

20 jul. 1857

11 e 14 jul. 1859

23 out. 1862

04 out. 1862

RIACHO (do)

16 maio, 09 out. 1865

15 out. 1858

MENINO DEUS (do)

19 fev. 1859

14abr.,20jun. 1863

03 e 16jan., 05 mar. 1862

22 ago., 19 nov., 07 dez. 1864

14 abr., 05 maio 1863

MERCADO (do)

14 mar. 1864

0 9 , 16e2 3 o u t. 1856

02 ago. 1865

03 fev., 13 e 17 abr. 1857
16out. 1858

PR O V ÍN C IA S__________________

31 maio., 02 e 23 set. 1859

BAHIA

23 jan., 1 6 e 17 o u t.,0 4 e 16nov. 1861

17 out. 1861

05 m a io ,2 9 ju l.,2 0 a g o .,0 4 ,1 6 ,2 3 e2 7 o u t.,

MARANHÃO

25 no v., 04 e 10 dez. 1862
21 jan., 28 fev., 30 mar., 14 dez. 1863
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lOjan. 1865
PERNAMBUCO

11 e 15 jan., 20 abr. 1864

11 abr. 1859

14 fev., 11 out. 1865

05 mar., 26 maio 1862

RIO DE,JANEIRO

ILHA (da)

23 abr. 1859

25jun. 1860

27 mar. 1862

SINO S (dos)

18jan. 1864

24 maio 1858

20 abr. 1865

02 set. 1859

SANTA CATARINA

0 3 e 2 1 ago.,21 set., 1 9ou t.,07 nov. 1860

10 maio 1860

15jan.,25fev., 16 abr., 28 maio 1861

07fev. 1863

05 maio 1863

SÃO PAULO

VACACAÍ

11 abr. 1859

25jun. 1860

RIACHO
lOnov. 1856

RUAS___________________________

12 mar. 1857

ALEGRIA (da)

15jan. 1859

16jan., 13 jul. 1857

llju l. 1860

22out. 1861

22 out. 1861

21 e2 9 ju l.,2 0 a g o . 1862

26 jul. 1862

09 maio 1863

23jan. 1863

ALFÂNDEGA (da)

10 ago. 1864

26 mar. 1856

RIACHINHO

15,18e23 abr., 13e 19 out., 20 nov., 22 dez. 1857

11 nov., 12 dez. 1861

15 e 30 jan., 05 e 26 mar., 15 abr., 15e29jul.,

14jan., 09 ago. 1862
21 jan., 18 fev. 1863
19jan. 1865

26ago. 1858
25 jan.,0 2 m ar.,02ago., 1 2 e 2 4 o u t.,0 4 e 19
nov., 13 dez. 1859
17 jan., 1 0 ,14e26abr.,01 e 10maio,25jun.,

RIO S___________________________
CACHOEIRA (da)
15 abr. 1857

12 jul., 16,17 e 19out.,07 e 16nov. 1860
16 e 23 jan., 08 fev., 19 abr., 19 e 22 out., 04
nov., 17 dez. 1861

CAÍ

03 e 14 jan., 06 jun., 23 set., 25 nov. 1862

06 e 20 nov. 1857

25 ago., 12 e 15 out. 1863

GRAVATAÍ

14,24 e 28 out. 04 e 19 nov., 07 dez. 1864

30jun.,07 Jul. 1858

16 maio, 17 ago. 1865

0 8 e l9 fe v ., 12 maio, 12e 14jul.,02ago.,02

ANDRADAS (dos)

set. 1859
12jan. 1860

17 ago. 1865
ARROIO (do)

15jan. 1861

18 jul. 1857

05 e 19 out. 1863

21 dez. 1858

08 fev. 1865

25 jan., 19 abr. 1859

GUAÍBA

11 abr., 1860

08 fev. 1861

16 jan., 08 fev., 01 maio, 1 7 ju l.,2 8 se t.,2 2

04 dez. 1862

out., 22 nov., 14 dez. 1861
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03 e 18 jan., 24 abr., 17 jun., 05 e 30jul., 09
ago., 16,23 e 25 out., 25 nov. 1862

BELA VISTA (da)

23 jan.,21 abr. 1863

12 e 18 abr. 1859

08 jun. 1864

BOTAFOGO D E BELAS (do)

1 4 e 2 4 fev., 18 dez. 1865

15 out. 1858

ARVOREDO (do)

15 out. 1860

13 abr., 17jul.,22dez. 1857

19jul. 1861

13jan. 1858

28 fev., 16abr., 1 0 e 2 0 j u n .,0 6 e 17 jul., 25

13 abr. 1859
19 out. 1860

ago., 15 set. 1863
1 0 e 2 2 ago. 1864

09jan .,26ju n .,06ju l. 1861

14jun. 1865

23 abr., 0 2 ,0 9 e 20 ago., 07, 1 6 ,2 3 ,2 4 e 27

BRAGANÇA (de)

out., 27 nov. 1862

16jan., 27jui. 1857

05 e 17 out., 24 dez. 1863

09 abr. 1860

15jan., lO a g o .,2 2 set. 1864

16 nov. 1861

19 jan.,0 2 ago., 20 out., 15 nov. 1865

25 jun., 23 e 17 out. 1862

AUGUSTA ( Freguesia de Nossa Senhora

lOago. 1864

das Dores de Camaquã)

19 jan.,0 8 fev. 1865

27 mar., 27 nov. 1862

BRIGADEIRA (da)

AURORA (da)

26 mar., 12 jul., 05 e 20 ago., 10 nov. 1856

13jan.,24m aio, 13jul., lO ago.,21 dez. 1858

16jan.,20mar., 1 2 ,2 0 ,0 4 maio, 27 jul., 14e

18 mar., 31 maio 1859
15 mar., 11 e 16 abr., 30 maio, 09 e 13 jul., 24
ago., 21 set., 19 out. 1860

16 out. 1857
19 e 20 abr. 1858
04 nov. 1859

12jan., 1 6 s e t.,0 4 e lón ov. 1861

21 jul. 1862

14 ago. 1862

CADEIA VELHA (da)

29 mar. 1864

23jan .,22ou t. 1861

AZENHA (da)

CAM INHO NOVO (do)

16 jan., 30 mar. 1863

16 abr., 21 set., 17 e 19 out. 1861

14jun.,09out. 1865

0 2 ,0 9 e 14 ago., 15 set., 23 out. 1862

BELA

14dez. 1863

30 jun. 1856

12 abr., 22 set., 03 nov. 1864

13 abr. 1859

BELAS (de)

21 e 23 ago. 1865
CAXIAS (de)
17 abr., 26 ago. 1857
08 fev. 1861

1 8 ju l.,20ago., 19out. 1857

06 maio 1864

06 fev. 1860

18jan. 1865

16 out. 1860
02 e 23 ago., 20 out. 1865
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12 set., 13 out. 1865

08 fev., 11 e 16 nov., 12 dez. 1861

CLARA

13 e 14jan.,25jun .,27 nov. 1862

27 jul. 1857

18 fev., 25 ago. 15 out., 19 nov. 1863

25 jan., 19 abr. 1859

09abr.,25jun. 1860

FLORESTA (da)

16jan.,08 fev. 1861

15 e 17 out. 1860

lOjan. 1864

12 ago., 19 out. 1861

17jan. 1865

02jun. 1864

CONCEIÇÃO (da)

FORMOSA

15 mar. 1860

16 out. 1857

09 ago., 27 nov. 1862

GUARDA PRINCIPAL (da)

12 ago., 31 out. 1864

15 out. 1856

16 maio, 23 ago. 1865

18jan. 1858

DIREITA

15jan.,06jul. 1861

15 fev. 1856

14ago., 1 9 e 2 0 o u t .,0 4 e lOdez. 1862

29 jul., 10 ago., 21 dez. 1858

21jan. 1863

28 set., 14 dez. 1861

14 mar. 1864

05 mar.,24abr. 1862

1 9 ja n .,0 2 e 2 3 a g o ., 12 set., 20 out. 1865

28 fev. 1863

HÉRCULES (do)

09 mar., 15 nov. 1865

02jun. 1864

DIREITA (Freguesia da Aldeia)

IGREJA (da)

14 dez. 1861

30jun. 1856

16jan. 1862

17 jul. 1858

DOM AFONSO
29jan., 10e24abr. 1856

25jun. 1860

25 fev., 18 jul. 1857

14jan., 14 ago., 04 e 27 out., 25 nov. 1862

03 m aio,09jun., 16 e 17jul. 1858

3 0 e 0 5 mar 1863

15 mar. 1860

14 mar., 10 ago. 1864

13 abr. 1859

14 ago. 1862

09m ar.,02ago.,13out., 15 nov. 1865

ESPÍRITO SANTO (do)

IMPERADOR (do)

15jan. 1859

26 fev., 14 maio, 30 jun., 10 nov, 1856

FIGUEIRA (da)

17 jul., 16 e 17 out. 1857

26 fev., 14 jul. 1856

11 jul. 1860

17 jul., 1857

24 abr., 20 e 24 out., 10 dez. 1862

19 fev. 1859

14 dez. 1863

20 nov. 1860

12 set., 20 out. 1865

0 9 e2 3 ja n ., 08 e 2 5 f e v , 24 out. 1861

IMPERATRIZ (da)

05 e 09 maio 1863

17 jul. 1857

FIRME(do)

05 mar., 16 abr. 1858

21 set. 1861

22 out. 1861

30 mar., 16 out. 1863

IMPÉRIO (do)

FLORES (das)

(Freguesia da Aldeia)

2 5 ju n .1860

14 dez. 1861

11 nov. 1861

INDEPENDÊNCIA (da)

24 ago., 19 nov. 1864

29 jul., 10 ago. 1858
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05 mar. 1861
21 jul. 1862

13jan. 1858

27 abr. 1864

19 jul. 1860

LINCOHN (de)

01 maio, 21 set., 15 out. 1861

14jun. 1865

2 3 e 2 4 o u t., 17 nov. 1862

MARGEM (da)

11 jul. 1863

26 fev. 1856

24ago. 1864

05 mar.,29jul. 1858

OUVIDOR (do)

19 abr. 1859

09 abr., 16 out. 1860

19out. 1860

06jul., 1861

16 e 23 jan., 08 e 25 fev., 01 maio, 22 out.

25jun., 14ago. 1862

1861

24 ago., 22 set., 14 e 24 out., 19 nov. 1864

10 dez. 1862

10e 18jan. 1865

14jan., 10 jul., 17out. 1863

PARAÍSO (do)

23 abr.,02jun. 1864

19 out. 1857

MARGEM DO RIACHINHO (da)

27 mar. 1862

12 jul. 1860

PECADOS MORTAIS (dos)

MENINO DEUS (do)

2 9 jul., lOago. 1858

13 jan., 15 out. 1858

26m aio,06jun. 1862

19nov., 13 dez. 1859

POÇO (do)

18 out. 1860

23 out. 1856

08 jan., 08 fev., 22 out., 11 nov. 1861

03 fev., 12 mar. 1857

27 nov., 1862

PONTE (da)

30jun. 1864

15 jan., 30jun. 1856

18 dez. 1865

17 jul., 17out., 15dez. 1857

MISERICÓRDIA (da)

12 jan., 1 7 ju l.,24set. 1858

23ago. 1865

23 set. 1859

NOSSA SENHORA (de)

09 jan., 1 6 e 2 2 nov. 1861

(Freguesia da Aldeia)

14 jan., 23 jul., 19 e 20 out., 25 nov. 1862

14 dez. 1861

16 e 21 jan., 28 fev., 15 out. 1863

NOVA

19 jan., 09 mar., 22 abr., 17 e 2 3 ago., 20out.

14ago. 1856

1865

17 out. 1861

PRAIA (da)

14ago. 1862

26 mar., 30jun. 1856

08 e lOago. 1864

16jan.,06fev., 12 maio 1857

NOVA D O POÇO

llja n ., 12abr., 17 jul. 1858

01 dez. 1859

12jan., 19 abr. 1859

NOVA DA PRAIA

09 abr., 1860

26 mar. 1856

19 mar., 01 maio, 06 jul., 12, 20 e 27 ago.

OLARIA (da)
26 fev., 14 maio 1856
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17 jul. 1857

1861
06,25ju n .,2 1 ,2 9 ju l. 14,20 ago., 16set.,04,

16,23,27 out., 25 nov. 1862
20 abr., 30jun. 1864

01 dez. 1859
23jan. 1861

08 fev., 09 mar., 22 abr., 0 2 ,1 7 ago. 1865

16 out. 1862

PRAIA DO ARSENAL

SÃO PEDRO (de)

13 abr. 1863

28 fev. 1863

PRINCESA (da)

SEN H O R D O S PASSOS (do)

15 nov. 1865

03 fev. 1857

PRINCIPAL

17 jul., 1858

20 nov. 1856

18 e 29 abr., 12 maio, 04 nov. 1859

20 ago. 1857

lOjan. 1860

12 abr. 1858

16m aio,04set., 14dez. 1861

QUARTÉIS (dos)

21 jul. 1862

09 out. 1856

09 mar. 21ago., 15 nov. 1865

RIACHO(do)

SETEDESETEM BRO

09jan. 1861

17 ago. 1865

12 abr. 1864

UNIAO(da)

RIACHUELO (do)

13jan.,24 maio 1858

17 ago., 15 nov., 18dez> 1865

19 fev., 11 out. 1859

ROSÁRIO

lOjan., 16 abr., 09 e 19 jul.,2 4 ago., 21 set.

13 jul., 11 ago., 16set. 1857

1860

24 set. 1858

0 9 abr., lö se t. 1861

18e29abr., 12 e 31 maio 1859

09 abr., 09 ago. 1862

3 0 m a io ,0 9 e 13ju l.,24ago., 16out. 1860

12 ago. 1864

16abr.,27 ago.,04 set., 1 9 e2 2 o u t., 16nov.

VARZINHA (da)

1861
25 jun., 15 set. 1862

24 jul. 1856
17 jul., 16 out. 1857

30 mar. 1863

13jan., 12 fev. 1858

12 ago. 1864

02 set. 1859

21 e2 3 ago. 1865

05 mar., 1 6 e2 8 m a io ,2 0 ju n ., 18jul.,28set.

SANTANA

1861

14jun. 1865

05 mar., 23 e 27 out. 1862

SANTA CATARINA (de)

25 ago.,09d ez. 1863

09jan., 19 mar., 22 out. 1861

lO e lla g o . 1864

21 e 2 9 ju l.,2 0 a g o . 1862

12 set. 1865

16 out. 1863

TRAVESSA DOS M OINHOS

22 set. 1864

20 nov. 1856

16 maio, 23 ago. 1865
SANTA TEREZA (de)

VÁRZEAS__________________

13jan. 1858

VÁRZEA (da Capital)

SÃO JERONIM O (de)

05 e 20 ago., 20 nov. 1856

12 mar. 1857

12 mar., 15 abr., 20 maio, 0 1 ,1 7 e 19 out., 20
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nov. 1857
11 jul., 16 out. 1860

29 dez 1856

28 maio 1861

17 out. 1857

25 ab r.,23ou t.,04d ez 1862

20abr.,21 dez. 1858

15,21 e 2 3 jan., 28 fev., 20jun., 15 out, 09

08 fev., 02 mar., 01 dez. 1859

nov. 1863

21 ago., 18 out., 07 nov. 1860

15abr.,22 ago.,22 set., 03 e 14 out. 1864

09 e 17 abr., 04 set. 1861

17 jan., 14 e 26ju n ., 18 e 23 ago., 13 e 20

0 9 ,2 4 e 26 abr., 05 e 3 0 jul., 23 set., 07 out.

out., 15 nov. 1865
CACHOEIRA (da)

1862
08 abr., 29 set., 14 out. 1863

04 dez. 1857

14 mar. 1864

11 jan., 0 8,19 fev., 02 mar. 1859

14 fev., 09 mar., 17 abr., 14jun., 31 jul. 1865

01 maio 1861

MARIA LOPES (da)

0 9 ago., lOdez. 1862

09 mar. 1865

19 nov. 1864
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ABERTURA, FECHAMENTO
E MUDANÇA DE ESTRADAS

jun., 11,12 ago. 1 8 6 4 -0 7 jan.,2 0 jul., 23,

(Ruas, Becos, Terrenos, Etc.)

25 ago., 12 set., 10 out., 15 nov. 1865

- 22 mar., 12 abr., 0 6 ,2 1 maio, 0 2 ,1 5 ,3 0

1 5 ,1 7 ja n .,2 6 fe v .,0 8 mar., 1 0 ,24abr., 14
m a io.,0 9 ,3 0 ju n .,0 7 ju l., 0 5 ,2 0 a g o ., 18

AGRICULTURA____________

set., 1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 8 ou t.,29d ez. 1856- 17

05 mar., 12 abr., 30jun., 14jul. 1858 -15 jan.,

jan., 2 0 ,2 7 mar., 1 5 ,1 8 ,2 3 abr., 04 maio,

20ju l.,0 2 ,1 8 a g o . 1859- 16jan.,30m aio,

1 3 .1 6 .1 7 .1 8 .2 7 jul-, 2 0 ,2 6 ago., 16,29

09jun .,03ago., 19out.,07 nov. 1860-08,

set., 1 7 ,19out. 1857 - 13jan., 12fev.,03

23 jan., 20jun., 12 ago., 1 6 ,2 1 ,2 8 set., 16,

maio, 30ju n .,07,16,17 jul., 17,26 ago.,23

17 out., 16 nov., 17 dez 1861 - 03 jan., 21

set., 14,15 set., 0 9,24 nov., 21 dez. 1858 -

fev., 05 mar., 09 abr., 0 5 ,2 6 maio, 14 ago.,

1 0 ,1 1 ,12jan., 1 9 fe v .,0 2 ,18 mar., 12,13,

07 out., 12 nov. 1862 - 2 1 ,2 3 jan.,2 8 fev.,

1 8 ,1 9 ,2 9 abr., lOjun., 1 1 ,1 3 ,1 5 jul.,

18 mar., 17,21 abr., 0 5 ,2 0 maio, 20 jun.,

0 2,23 set., 14out., 13dez. 1 8 5 9 -1 0 ,16jan.,

0 8 ,1 7 jul., 09 nov., 0 9 ,2 4 dez. 1863- 11,

15 mar., 09,25 jun., 09 jul., 2 1,24 ago., 21

14,28 jan. 19,25 fev., 22 mar., 26 abr., 08

set., 15,18,22 out.,07 nov. 1860-10,12,23

jun., 08 ago., 0 3 ,1 4 ,2 8 out., 04 nov. 1864

ja n .,0 5 ,19 mar., 0 9 ,1 7 ,1 8 abr., 0 1 ,1 6 ,2 8

- 1 8 ,1 9 ,2 0 jan., 17,25 abr., 20 out. 1865

maio, 2 0 ,2 6 ju n .,0 6 ,15,19 jul., 16 set., 04
o u t.,0 4 ,11 nov.,05, 14,17 dez. 1861 -13,

ÁGUAS / FONTES__________

15,18jan., 2 lfev., 05,27 mar., 09,21,24, 26

14,28 jan., 15 fev., 24 abr., 18 set., 09 out.

abr., 05 maio, 06 jun., 0 5 ,2 1 ,2 6 ,30jul., 02,

1856- 0 3 ,2 5 fev., 13abr.,22dez. 1857-15

0 9 ,1 4 ago., 23 set., 0 7 ,1 6 ,2 0 ,2 3 out., 12,

abr., 13 out. 1858- 19 out. 1 8 6 0 -0 5 dez.

17.25.27 nov., 04,10,20 dez. 1862-14,15,

1861 - 14jan.,27 mar., 2 2 ,2 4 abr., 05,17

16.23 jan., 28 fev., 30 mar., 0 8 ,1 6 abr., 05

maio, 0 5 ,2 6 jul., 14 ago., 15 set. 1862 - 23

maio., lOjun., 10jul.,25ago., 15 set., 16,

jan., 11 jul., 29 set., 1 5 ,1 6 ,1 7 out. 1863-

1 7 ,19out., 14 dez. 1 8 6 3 -14,15,28jan., 30

15 abr., 22 ago., 03 out. 1864 - 24 mar., 20

jun., 08,10,11,12,22,24,27 ago., 24,26,31

abr., 16 maio., 14 jun., 22 jul., 23 ago., 15

out., 19 nov. 1864 - 17,18 jan., 08 fev ., 14

nov., 18 dez. 1865

jun.,22,27juI.,23ago., 1 0 ,1 3 ,19out. 1865

ALFÂNDEGA_______________
AÇÕES____________________
23 out. 1859

1 4 ,1 5 ,1 6 jan., 08 mar., 07 abr., 14 maio, 09
jun., 05 ago., 0 9 ,1 6 ,2 3 out., 29 dez. 1856
- 12jan.,03,0 6 ,13fev., 12,20 mar., 16,23

ADMINISTRAÇÃO
DA PROVÍNCIA____________

abr., 20 maio, 11 ago., 14 out., 06 nov.

14 jan., 14 maio 1856- 12 jan., 12 mar., 01

jun., 26 ago., 24 set. 1 8 5 8 -2 8 set. 1861

1857- 16jan., 12 fev., 19 abr., 24 maio., 01

abr., 16, 17out. 1 8 5 7 -2 6 mar. 1858- 11,

jan., 21 fev., 05,27 mar., 17 maio 1862-01,

ALINHAMENTOS,
DEMARCAÇÕES,
NIVELAMENTOS, ETC.

12 jan., 07,28 fev., 06,18 mar., 08 abr. 1863

29 jan., 15,26 fev., 0 8 ,2 6 mar., 07 jul., 14,20

18.23 abr., 0 4,12,31 maio, 10 out. 1859lOjan., 17,21 ou t.,04 nov. 1861- 16,21
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nov.,29dez. 1856-20 maio, 18 jul., 11,20

ago., 31 out., 04 nov. 1864 - 19 jan., 25

ago., 19 out. 1857 - 16,30jan., 24 maio, 13

abr., 19 out. 1865

jul., 10ago.,09nov. 1858 -0 2 ,1 5 mar., 30
jun .,02 ago., 01 dez. - 1859 - 15 mar., 16

ARMAS___________________

abr., 12 jul., 21 set., 22 out., 07, 16 nov.,

21 fev.,27 mar., 0 9 ,2 6 abr. 1862

18 6 0 -1 6 ,2 3 jan.,01 maio, 12 ago.,16,28
set., 14 dez. 1861 - 1 4 ,1 5 ,18jan.,09,22,24,

ARREMATAÇÕES___________

26ab r.,06jun .,05,26,30ju l., 14 ago., 15,

12 abr., 14m aio,09ju n.,07jul.,05,14,20,27

16 set., 0 7 ,1 6 ,2 4 ,2 7 out., 27 nov., 04,10,

ago., 23 out., 10,14 nov. 1856- 1 2 ,1 4 ,2 0

20dez. 1862- 14,23 jan., 28fev.,30m ar.,

maio, 18,23,30jun., 11,20 ago. 29 set., 13

08,14 abr., 20 maio., 10 jul., 05,16,17,

out., 0 6 ,1 3 ,2 0 nov., 15,22 dez. 1857 - 15

20 out., 14dez. 1863- 1 2 ,18jan., 19fev.,23,

jan., 12 fev., 05 mar. 29 maio, 0 9 ,30jun.,

27 abr., 0 8 ,1 5 jun., 11, 1 2,22,27 ago., 22

0 7 ,1 2 jul., lO ago., 11 out. 1 8 5 8 - 15,25

set., 14 out., 03 nov., 07 dez. 1864 - 08

jan., 08 fev., 18 mar., 11,14 abr., 12 maio,

fev., 19 abr., 16 maio., 14jun., 12 set., 15

18 jun., 02 ago., 0 2 ,1 3 23, set., 24 out., 04

nov. 1865

nov. 1 8 5 9 -0 9 ,2 5 jun.,0 9 ,1 3 jul., 0 3 ,2 1
ago., 04,21 set., 15 out., 07 nov. 1 8 6 0 -1 5

ALUGUÉIS________________

jan., 08,25 fev., 0 9 ,1 6 abr., 28 maio, 0 5,26

21 dez. 1 856-12,16jan„ 12 mar., 19out. 1857

jun., 15,31 j u l , 12,20 ago., 16,21 set., 19,

-2 4 set., 12,14 out., 09 nov. 1858- 19 fev.,

22 out., 16,22 n ov., 0 5 ,1 4 dez. 1861 - 03,

13.19 abr., 1 2 ,1 4 ju l.,0 4 ,19 nov., 01 dez.

15,21 jan.,21 fev.,0 5,27 mar., 2 2,23 abr.,

1 8 5 9 -1 4 ,16abr.,09jun.,21 ago. 1860-10,

0 5 .2 6 maio, 17 jun., 0 5 ,2 3 ,2 9 ,3 0 jul., 02

16,23jan ,08 fev. 1861 - 18jan., 17 maio,

ago., 27 out., 25 nov. 1 8 6 2 -2 3 jan.,0 8 ,1 6

0 2 .2 0 ago., 16 set., 24 out., 10 nov. 1865 -

abr., 18 fev., 0 5 ,0 9 , 20 maio, 1 0 ,2 0 ,2 7

21 jan., 13 out., 15 nov., 18 dez. 1865

jun., 0 6 ,0 8 ,0 9 ,1 7 jul. 29 set., 05 out., 09
nov. 1863- 11,13 jan., 14 mar., 12 abr., 02,

ANEXAÇÃO DE DISTRITO
14 out. 1863

30jun., 01 jul., 0 8 ,2 2 ,2 4 ,2 7 ago., 22 set.,
0 3,2 6 ,3 lout., 0 3 ,0 4 ,19nov. 1 864-10,19
jan., 14,25 fev., 1 8,22 abr., 16 maio, 14,

APÓLICES_________________

2 1 .2 6 jun., 19 out. 1865

11 jan., 0 5 ,2 0 ,2 6 mar., 12 abr., 01 jun. 1858 18 mar., 13 jul. 1859- 13abr.,09jul. 1860-

ARRENDAMENTOS_________

09jan., 19 abr., 28 set., 21 out. 1861 - 23

0 8 ,12abr., 10jul., lOnov. 18 56 -1 6 jul. 1857

abr.,2 9 jul., 20out. 1862-21ab r., 14,20

- 20 mar., 20 abi., 01 jun., 24 set. 1 958-30

out. 1 863-26 abr., 08 jun.,0 8 ,1 2 ,2 4 ago.,

maio, 12 jul., 18 out. 1860 - 16 nov., 17

22 set.,31 out. 1 8 6 4 -2 0 abr., 13 out. 1865

dez. 1861 - 0 3 ,1 5 jan. 1862 - 08 abr., 19
out. 1863

APREENSÃO DE ANIMAIS
04,16 nov. 1861 -0 5 maio, 06 jun., 21 jul.,2 0

ARSENAL DE GUERRA

ago., 25 nov. 1862 - 23 jan., 0 5 ,0 9 maio,

07 abr., 05 ago., 10 nov. 1856 - 03 fev. 1857 -

08,09jul. 1863 - 25 fev., 14 mar., 20 abr., 08

14jan., 13jul. 1858-02 mar. 1859-21 fev.,

.SOI

06 ,17jun., 27out., 12 nov., lOdez. 1862
- 12out. 1863 - 16 maio, 21 ago., 15 nov.,
1865

22 set., 14, 28 out., 04, 19 nov., 10 dez.
1864- 18jan.,25fev., 17,18abr., 16maio,
14jun., 18 ago., 15. nov., 18 dez. 1865

ARSENAL DA MARINHA

BANCO DA PROVÍNCIA

26 mar.,09 jun. 1856-20 mar. 1857-20 abr.
1858- 12 maio, 20jul. 1859

24 ago., 22 set., 31 out. 1864- 19jan.,08fev.
1865

ARVORES

BATUQUES-

20 nov. 1856- 18jun. 1857 - 16mar.,24maio
1858-24 out. 1859-26 maio, 30jul. 1862
-16 abr., 20 maio 1863-24,27 jul. 1865

02 ago. 1859

BENS DA CAMARA
22 out. 1861 -23 jan. 1863

ASILOS
12 nov. 1862 - 21 jan., 28 fev. 1863 - 13,15
jan. 1864-14 fev. 1865

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
PROVINCIAL
(Prédio)
16 set. 1857

ATERROS
16jan., 08,26 mar., 07,10,24 abr., 12,24 jul.
05,20 ago., 09,16,23 out. 1856-03,06
fev., 12,20 mar., 15,18abr., 12,20,04 maio,
20, 23 jun., 20 Jul. 19 out., 06, 20 nov.
1857- 16,30jan., 12 fev., 05,26 mar., 12,
15,19 abr., 24 maio, 09 jun.,07,15 jul.,30
out. 1858- 12,13, 14,18abr.,31 maio, 11,
24 out., 19 nov. 1959- 11,16 abr., 09,25
jun., 03 ago., 21 set., 15, 16, 19 out., 07
nov. 1860- 16jan.,08fev.,05,19mar.,20
ago., 16,21 set., 15 out., 11,16 nov., 12,
14dez. 1861 -1 5 ,18jan.,21 fev.,05 mar.,
09,22,24 abr., 17 maio,06,17jun.,05,21,
30jul.,02,09,20ago., 15,23 set., 04,16,
20 out., 17 nov. 1862 - 21,23jan., 28 fev.,
30 mar., 08,16 abr., 05 maio, 20 jun., 25
ago., 29 set., 12,14,15 out., 09 dez. 1863
-28 jan., 12,20 abr., 06 maio, 12,22 ago.,

BENS PÚBLICOS
08jan. 1861-27 out. 1862

CADEIA CIVIL
09 out., 29 dez. 1856 - 03 fev., 20 mar., 16
abr., 24 maio, 03 jul., 11 ago., 29 set., 03
nov.,04 dez. 1857 - 12 abr., 13,15 jul., 10
ago., 23 set., 09 nov., 21 dez. 1858 - 25
jan., 02 mar., 12,17,24 out., 04,19 nov.
1859- 10,12jan., 10abr.,03 ago.,04 set.,
15 out. 1860- 15 jan., 19 mar., 16,31 jul.,
12, 27 ago., 04, 16 set., 15 out., 05 dez.
1861 - 15jan.,09abr.,29jul., 19 out. 1862
- 14jan., 30 mar., 08 abr., 05 maio, 10,2027
jun., 24 dez. 1863 -22 mar., 02,30jun.,08
ago., 22 out., 07 dez. 1864 - 19 abr., 16
maio,21 jun.,22jul., 17 ago., lOout. 1865

CAIS
14 maio 1856 - 16,24 abr., 11 ago., 06,20
nov. 1857- 13jul.,24set. 1858 -02 mar.
1859- 12jan.,24ago., 19 nov. 1864- 18
ago. 1865

CALÇAMENTOS/LAJEAMENTOS
24 abr., 14 maio, 09,30jun., 14,24 jul., 09,
16,23 out. 1856 - 16,17 jan., 27 mar., 13

abr., 20,04 maio, 18 jul., 26 ago., 16,29
set., 19out. 1857-02 ago., 02 set., 01 dez.
1859- 15 mar., 09 abr., 03 jul., 19out., 16
nov. 1860-05 mar., 09,18 abr., 21 out., 12
dez., 18 dez. 1861 - 18jan., 27 mar., 17
jun.,23jul. 1862-28 fev. 1863- 16maio,
24 jul., 18 ago., 19 out., 15 nov. 1865

CÂMARA__________________
(Organização)
07,17, jan.,06,13 fev., 14 abr., 17jul. 1857 24maio 1858- 12jan.,26jun., 15jul. 1861
- 15jan., 17jun., 15jul.,02,09ago.,06,15
set., 27 out., 25 nov. 1862-29 set. 186318jan.,02jun. 1864- 14 fev., 16 maio, 25
ago. 1865

CANALIZAÇÕES___________
07,12,24jul., 05,20 ago., 09,15,23 out., 10,
20 nov. 1856- 16jan., 03,25 fev., 20,27
mar., 13,16,24abr., 12,20 maio, 13,16 jul.
20,26 ago., 29 set., 14,16 out., 06 nov., 15
dez. 1857- 14jan., 16,19,20 abr., 03 maio,
09jun„ 29 jul., 21 dez. 1858 - 11,14 jul.,
01.13 dez. 1859 - 02 mar., 24 ago., 16,17
out.,20 nov. 1860-08 fev., 06,31 jul., 12
ago., 04 nov. 1861 - 18 jan., 24 abr., 14
ago., 23 out. 1862-25 ago. 1863- 15 jan.,
29.14 mar., 10,11 ago., 19 nov. 1864 - 09,
24 mar., 20 abr., 16 maio, 27 jul., 02 ago.,
12 set., 15 nov., 18 dez. 1865

13,14,16,18abr., 12,20,04 maio, 18,20,
23jun.,21 jul., 16set., 13,14,16,21 out.,
06,26 nov., 15 dez. 1857 - 12,13,16,30
jan., 05,16 mar., 12 abr., 03,24 maio, 09,
14,30jun., 13,16,17 jul., 10 ago., 23 set.,
15 out., 21 dez. 1858- 10,13 jan., 19 fev.,
18 mar., 11,12,13,14,18,23 abr., 12,31
maio, 10,18 jun., 15 jul.,02, 18 ago., 02
set., 10, 17,24 out., 04, 19 nov., 13 dez.
1859- 10,12,13,17jan.,02 mar., 19 jul.,
21,24 ago., 19 out., 07,16 nov. 1860-07,
08,09,10,12, ló^jan., 08,25 fev., 19 mar.,
28 maio, 15,31 jul. 16out.ll, 16,22 nov.,
05,12 dez. 1861 - 03,13, 15,16, 18,21
jan., 21 fev., 05 mar., 09,25 abr., 05,26
maio, 06,17 jun., 29 jul., 20 ago., 06 set.,
04,20 out. 1862-21 jan., 28 fev., 06,18,
30 mar., 08, 14 abr., 18 fev., 10 jun., 07
jul., 15, 29 set., 05, 12, 15, 20 out., 09
nov., 09, 24 dez. 1863 - 11 jan., 05, 19
fev., 29 mar., 23 abr., 06,21 maio, 02,08,
15,30jun., 08,12,17 ago., 22 set., 03,14,
24 out., 03, 19 ,26 nov., 07 dez. 1864 07,10,17, jan.,25 fev., 09 mar., 16 maio,
14 jun., 22, 24, 31 jul., 25 ago., 10, 13
out., 15 nov., 18 dez. 1865

CARTA COROGRÂFICA DA
PROVÍNCIA
11 abr. 1859

CASA DA CÂMARA_________
CAPITANIA DO PORTO
25 nov. 1862

CARGOS PÚBLICOS________
( Aposentadorias, D ispensas, No
m eações, P osses, etc.)
14,28 jan., 26 fev., 08,26 mar., 24 abr., 09,
30 jun., 10,24 jul., 29 dez. 1856 - 07,12,
13,14,15,16jan.,03,06,25 fev., 27 mar.,

24 abr., 15jul. 1856- 12,16jan., 12 mar., 15
dez. 1857 - 18,25 out. 1860- 16jan.,08
fev. 1861 -23,29,30jul., 14ago.,04out.
1862 - 25 fev., 10 out., 15 nov., 18 dez.
1865

CATEDRAL ^ ____________
14 out.,^4 nov. 1858-21 set. 1860-20jun.
1861 -18 mar. 1863
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CEMITÉRIOS______________
lOout. 1859-07 nov. 1860- 14jan., 15abr.
1864-24 mar. 1865

jan.,21 abr., 11 jul., 17,19,20out. 1863 18jan.,27abr.,08jun.,24ago. 1864-10,
21 jan., 08 fev., 09 mar., 19 abr., 25 ago.
1865

CERCAS VIVAS____________
11,16nov. 1861 - 15jan.,09,22 abr. 1862

CHAFARIZES______________
17 jul. 1857 - 13 set., 11,12,17,24 out., 04,
19 nov. 1859 - 15 mar., 16 abr., 19 out.
1860-09,15,16jan., 21,22out.,05dez.
1861 -13,14jan.,26maio,26jul. 1862-26
jun.,22jul.,02,18 ago., 11,20 out. 1865

COLÉGIO DE SANTA
TEREZA___________________

16jul. 1857- 12jan. 1863- 12 abr., 22 ago.,
22 set. 1864 - 24 mar., 20 abr., 16 maio, 26
jun., 22, 24 jul., 02, 18 ago., 11 out., 15
nov. 1865

COMPRA E VENDA DE BENS
(M óveis e Im óveis)
05 mar., 30jul., 16,27 out., 17 nov. 1862-21
jan.,08 abr. 1863

26 ago. 1857 - 10,17 ago. 1858

CONFLITO
INTERNACIONAL

COMÉRCIO_______________

28 fev. 1863

14jan., 26 fev., 08 mar., 04 set., 09 out., 20
nov. 1856- 17,19 out., 04 dez. 1857 - 12,
17 jul. 1858 - 25jan.,08, 19 fev., 13,19
abr., 31 maio, 11,12jul.,02ago., 13 set.,
04nov.,01 dez. 1859- lljan., 10,14abr.,
01 maio, 09,19 jul. 1860-09,23 jan., 16,
24 abr., 16,28 maio, 20jun., 12 ago., 04,
17,19,21 out., 11,22 nov., 12dez. 1861 15jan.,05 mar.,23abr.,30jul.,02,09,14,
20 ago., 06 set., 04,07,16,19,20,23,24,
25,27 out., 12,17,25,27 nov.,04, lOdez.
1862- 12,16,21jan , 18fev.,06mar., 16
abr., 18fev.,05,09maio,07,09jul., 12,14
out., 09 nov. 09,24 dez. 1863- 15,28jan.,
12, 20 abr., 02 jun., 12 ago., 24 out., 04
nov. 1864- 17,18,19jan.,22 jul., 18ago.,
12 set., 15 nov., 18 dez. 1865

COMISSÕES_______________
14, 19 abr., 31 maio, lOjun., 12,15jul., 18
ago. 1859 - 08jan., 18jul., 12 ago.,22 out.
1861 -21 jan., 27 out., 04 dez. 1862-23
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COMPANHIAS_____________

CONSERTOS DE ESTRADAS
(Ruas, Becos, Cam inhos, etc.)
15jan., 15,26 fev., 08,26 mar., 07,09,12,24
abr., 14 maio, 09,30jun. 11,14,24jul.05
ago.,14,20,27 ago., 04,18 set., 13,17,23
out., 10,14 nov., 29 dez. 1856- 13,15,16
jan., 03,25 fev., 20,27 mar., 13,15 abr., 12
maio, 18,20,30jun., 16,18,20,21 jul., 11,
20, 26 ago., 29 set., 14, 17 out., 13, 20
nov., 22 dez. 1857- 11,12 jan., 29 jul., 12,
13 out., 09,24 nov. 1858 - 13,15 jan , 19
fev., 02 mar., 13 abr., 12 jul., 18 ago., 13
set., 24 out. 1859-06 fev., 02,15 mar., 09,
11 abr.,03 ago., 16,17,18,19out., 16nov.
1860- 12,15jan., 19 mar., 09 abr., 01,16
maio, 20 jun. 06,15 jul., 16,21 set., 15,22
out., 16 nov., 03,15,18,21 jan., 27 mar.,
22,24,25 abr., 05,17,26 maio, 06 jun., 29,
30jul.02,09,14,20 ago., 15,23 set., 04,27
out., 17,25,27 nov. 10,20dez. 1862- 12,
21,23 jan., 07,18 fev., 14,16,17 abr., 20

maio, 10,20jun., 11 jul., 14 out., 09 dez.
1863 - 12 jan., 14 mar. 23,26,27 abr., 08
jun., 12,22 ago., 22 set., 03,24,26 out.,
04,19nov., 17 dez. 1864-09 mar., 22 abr.,
14jun.,27jul.,25 ago., 12 set., 09,20 out.,
15 nov., 18 dez. 1865

CONSTRUÇÕES____________
28 set., 19out.,05dez. 1861 -1 5 ,18jan.,30
jul., 02,20 ago., 07,24,25 out., 17,25,27
nov. 1862-14, 21,23jan.,28fev.,30mar.,
15 out., 09,14 dez. 1863- 12 jan., 19fev.,
27 abr., 21 maio, 12,17,22 ago., 22 set., 03
out. 1864-08fev., 19 abr., 12 set. 1865

CONTRABANDO___________

DEPUTADOS______________
24 jul., 05 ago., 10 nov. 1856 - 01 out., 26
nov. 1857-09jun. 1860- 12jan. 1864

DESAPROPRIAÇÕES________
15 fev., 26 mar., 07,24 abr., 12,24jul., 20
nov. 1856 - 20,27 mar., 16,23,24 abr., 12,
20 maio, 17,27jul.,26ago., 17out., 16,22
dez. 1857- 11jan., 12 fev., 05,16,26 mar.,
30jun., 07 jul., 17,26 ago., 23 set., 24 nov.
1858 - 29 abr., 23 set. 1859 - 19 jul. 186023jan.,08,25fev.,01 maio, 18jul.,21 set.
1861 - 27 mar., 15 set., 1862 - 16 abr., 18
fev., 10,20 jun.,06,17 jul., 15 set. 186312 jan., 14 mar., 13jun., 10,12,22 ago., 22
set., 13,26 out., 26 nov. 1864

10 ago. 1858

DISTRITOS FISCAIS________
CORPO CONSULAR________
(Protesto)

27 jul. 1857

05 maio 1864

DIVERSÕ ES PÚBLICAS
20 ago., 06 set., 04 out. 1862-08,10 ago.
1864- 20 out. 1865

CORREIÇÃO_______________
27 abr. 1864

DOCAS___________________
CRIAÇÃO DE ANIMAIS

DEMOLIÇÕES_____________

24 abr., 14 maio 1856-16jan., 17 out. 1857 29jul., lOago. 1858- 18ago.,04,19nov.,
01 dez. 1859 - 30 maio, 09 jul., 16 nov.
1860-21 out. 1861 -03 jan.,05 mar., 24
out. 1862-21 abr., 17 out., 09 nov., 09, 14,
24 dez. 1863-01 jul., 22 ago. 1864-10,18
jan., 25 fev., 18 ago. 1865

28set., 19,21 out., 11 nov. 1861 -0 7 out.,04
dez. 1862 - 28 fev., 06 mar., 09 jul. 1863

ELEIÇÕES_________________

04 set. 1861-27 mar. 1862

CURRAIS DE PEIXE_________
09 abr. 1861

DENOMINAÇÃO DE RUAS,
PRAÇAS, ETC. DO
MUNICÍPIO_______________
26 mar., 17 out. 1856-12 mar., 19 out. 1857 13jan.,07set. 1858- 12dez. 1861-26 abr.
1862- 14jun., 17 ago., 09 out., 18dez. 1865

14,16jan., 08 mar., 08,24 abr., 09 jun., 24jul.
14,20 ago., 18set., 16,23 out., 10nov.,29
dez. 1856-07,30jan., 18,27 jul., 14,17
out. 1857 - 30jan., 05,16,26 mar., 11 out.,
09 nov. 1858- 11 jan., 08 fev., 30 jun., 20
jul. 1859-06 fev., 02 mar., 10 maio, 19,25
jun., 09 jul., 28 set., 15 out., 07, 20 nov.
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1 8 6 0 - 0 8 ,1 6 ,2 3 jan., 0 8 ,2 5 fev , 05, 19

09 nov. 1 8 6 3 -2 8 jan., 15,23 abr. 1864

mar.,uv, z3 a u i.,C i, 16,28 m a l - j ; ; ; . ,
31 jul.,21 set., 12 dez. 1861 -03,21 jan.,21

ESTRANGEIROS___________

fev.,0 5 ,2 7 mar.,21 abr.,05 maio, 17jun.,

30jun., 14 ago., 1856

26 jul., 06 set., 13out. 1862- 14jan., 28
fev., 1 8 ,3 0 mar., 13,14 abr., 20 maio, 10

EXPOSTOS________________

ju n .,0 7 ,17 jul.,25 ago , 15 set., 0 5 ,1 6 ,2 0

26 maio, 04 out. 1862

out., 09 nov., 09 dez. 1863 - 11 jan., 05
fev., 14,22 mar., 15 abr., 21 maio, 08jun.,

FÁBRICAS_________________

08, 10,17 ago., 22 set., 0 3 ,2 8 out. 1864 -

14jan., 1856- 14,30jan., 19 abr., 24 maio, 30

25 fev., 09 mar., 17,20 abr., 14jun. 1865

jun., 0 7 ,1 5 jul. 1 8 5 8 - 19abr., 1 1 ,1 2 ,1 7

ESCRAVOS________________

jul., 03,21 ago., 19 out., 07 nov. 1860- 12

\l 1jui. 1856- 15jan., 16abr., 13,20 nov. 1857

jan., 0 5,19 mar., 20jun., 0 6 ,20jul., 21 s e t,

out. 1859- 10jan.,01,10m aio,09jun., 11

-1 3 jul. 1858-31 m aio,02ago. 1859- 19

16 nov., 17 dez. 1861 - 0 3 ,1 5 ,2 1 jan., 09

abr., 16,28 maio, 04 set. 1861 -2 5 abr., 17

abr.,30jul.,07out.,25 nov. 1862- 12jan.,

jun., 20 ngo., 04 out., 12 nov., 04 dez. 1862/
'~^ rT4”"3jan., 30 mar., 10jun.,Ò8jul., 12,14,

11 jul., 25 ago., 14, 17, 19 out. 09 nov.
1863 - 23 abr., 08 ago., 0 3 ,2 4 out., 04,19,

1 5 ,2 0 out., 09 dez. 1863- 1 3 ,1 4 ,1 5 , 18

26 nov. 1864- 17, 18,20jan ., 19 abr., 20

jan.,30jun., 1 1 ,17,24ago.,26out. 1864-

out., 18 dez. 1865

08 fev., 0 9 ,2 4 mar., 1 7,19,20 abr., 22,27,
31 jul., 12 set., 18 dez. 1865

FALECIMENTOS___________
27 maio, 15 jul. 1858

ESMOLAS / SUBSCRIÇÕES
2 1,28 set., 21 out.,0 4 nov. 1861 - 17jun.,09,

FESTIVIDADES CÍVICAS

2 0 ago., 1 2 ,2 7 nov.,04, lOdez. 1862- 14,

20 ago., 04 set. 1 8 5 6 -2 0 ago., 16 set. 1857 -

23jan.,30m ar., 13 abr., 09 maio., lOjun.,

0 7 set., 13out. 1858- 18mar. 1859-21 set.

08jul„ 12,14,15,16 out., 0 9 ,14dez. 1863

1860- 19 mar., 01 maio, 27 ago., 04 set.

- 13, 14, 15, 18 jan., 15 abr., 06 maio, 30

1861 - 30jul., 0 6 ,2 3 set., 0 4 ,0 7 out. 1862

jun., 1 1 ,17,24ago., 14,26 out. 1864- 10,
19 jan., 08 fev., 0 9 ,2 4 mar., 1 7 ,1 9 ,2 0 ,2 2

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

abr., 26 jun.,2 4 ,2 7 ,3 1 jul.,0 7 ,1 7 ago., 12

24 abr., 19 maio 1856 - 04 maio, 1857 - 29

set., 13,14 out., 15 nov., 18 dez. 1865

abr., 18 jun., 13 dez. 1 8 5 9 -3 0 maio 186001 maio, 04 out. 1861 - 26 maio, 04 out., 27

ESTATÍSTICA______________

nov. 1862 - 21 maio 1864 - 16 maio, 14

14 maio 1856 - 30jun., 1 7 ,18jul. 1857-03,

jun., 18 dez. 1865

24 maio, 30 jun., 14 jul. 1858- 11 ,1 5 ,2 5
jan.,31 maio, 12,15 jul. 1859-30 maio, 09
jun., 11 jul. 1860- 1 2 ,2 3 jan .,25 fev., 20
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FISCALIZAÇÃO DA CIDADE
E MUNICÍPIO_____________

jun.,06jul. 1961 -03jan .,26m aio,06jul.,

(Projeto)

04 out. 1962 - 0 6 ,1 8 mar, 08 abr., 12 out.,

23 out. 1862

FREGUESIAS_______________

jun .,26ago., 13,17 out., 0 6 ,1 3 nov. 1857

(Desm em bram ento)
22 mar. 1864

-1 1 ,1 5 out., 24 nov. 1858-25 jan., 08 fev.,
30jun.,20jul., 13 set. 1859- 11 jul., 04,21
set., 07 nov. 18 6 0 -2 6 ju n .,0 9 ju l.,2 1 out.,

GADO____________________
14,29jan., 15fev.,29dez. 1856- 14jan.,06,
25fev.,20mar., 15abr., 15,22 dez. 1857 12, 30 jan., 12 fev., 16 mar., 14, 16 out.
1858-21 ago., 18out. 1860-09,18abr.,
0 1 ,16maio, 26jun., 17 jul., 19out. 1861 14 jan., 27 mar., 5,30 jul., 02,09 ago., 16
set., 12, 25 nov. 1862 - 17 abr., 16 out.
1863 - 14 mar., 15 abr., 30jun. 1864- 19
jan., 21 jul., 12 set., 11 out. 1865

12 dez. 1861 - 14 ago., 23 out., 17 nov.
1862- 17 out., 0 9 ,2 4 dez. 1 8 6 3 - 0 5 ,1 9
fev., 14mar., 15jun., 10ago.,26out. 1864
- lOjan., 08 fev., 0 9 ,2 4 mar., 16,23 maio,
14,21,26jun. 1865

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS
(Criação)
09 mar., 20 abr., 24 jul., 17,23 ago. 1865

ILUMINAÇÁO_____________
GUARDA MUNICIPAL
14 jan., 07, 10 abr., 30jun„ 24 jul., 05, 27
ago., 04 set. 1856-03 fev., 13,17 abr., 04
maio, 04, 15, 22 dez. 1857 - 15 jan., 24
maio, 10,26 ago., 24 nov. 1858-01 dez.
1859-08 fev., 04,16,17,19,22 out., 04,11
nov. 1861 -05,26jul., 14 ago., 23,27 out.,
12,25 nov., 04,10 dez. 1862 - 28 fev., 18
mar., 09 dez. 1863 - 05,25 fev., 14 mar., 08,
10,12 ago. 1864-22 abr., 12 set., 11,19,
20 out. 1865

29 dez. 1856- 1 2 ja n .,0 6 fev .,2 9 set. 1857 24 maio, 01 jun. 1 8 5 8 -0 2 mar., 11,19 jul.
1 8 6 0 -2 8 set., 21 out., 04 nov. 1861 -0 4
out. 1862 - 21 abr. 1863 - 25 fev., 09, 24
mar., 17 abr., 18jul.,02ago., 12 set., 09,19
out., 15 nov., 18 dez. 1865

IMPERADOR______________
10 nov. 1 8 5 9 -2 0 nov. 1 8 6 0 -2 7 mar. 186215jan. 1863- 1 8 ,2 1 ,2 7 jul., 1 8 a g o .,0 9 ,
14,19 out., 15 nov., 18 dez. 1865

GUARNIÇÕES MILITARES

IMPOSTOS________________

16,23 out., 10 nov. 1856-27 mar., 13,18,24
abr., 12,20 maio, 26 ago., 16 set., 14, 16
out. 1857- 13jan., 07,24 set. 1858- 10,12
jan., 02 mar., 28 maio, 20jun. 1860 - 16
out.,05dez. 1861 -27out., lOdez., 186207,28 fev., 13 abr. 1863 - 18 jan., 29,22
mar. 1864- 14 fev., 11,19 out.,15 nov., 18
dez 1865

14,24 abr.. 14,19 maio, 09 jun., 04 set., 09
out. 1856-20 m aio,2 0 ,23jun., 11 ago.,06
nov. 1857 - 3 0 jan., 19, abr., 24 maio, 09,
1 4 ,30jun., 0 7 ,1 2 ,1 5 jul., 10,17, ago., 11
out., 21 dez. 1858- 1 0 ,15,25 jan.,0 2 fev.,
18 mar., 13,14 abr., lOjun., 1 1 ,1 3 ,2 0 jul.,
0 2 , 1 8 a g o .,0 2 ,1 3 se t.,0 4 ,1 9 n o v . 185910,1 1 ,1 6 jan., 10,14 abr., 0 1 ,3 0 maio, 09
jun., 09, 11, 19 jul., 21ago., 19 out., 07

GRATIFICAÇÕES /
SALÁRIOS

nov. 1860 - 08 jan., 08 fev., 19 mar., 16

15jan., 30jul.,07,12jul.,05,20ago., 13 out.
1856- 13jan., 06 fev., 12 mar., 24 abr., 20

ago., 1 6 ,2 8 set., 04 out., 11', 22 nov., 17

maio, 0 5 ,2 0 ,2 6 jun.,0 6 ,1 5 ,20jul., 12,20
dez. 1861 -21 jan., 21 fev., 0 5 ,2 7 mar., 26
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abr., 26 maio, 0 6 , 17jul., 0 5 ,2 3 ,3 0 jul., 02

30jul. 1862-07 jul. 1863

ago., 23 set., 25 nov. 1862 - 21 jan., 0 7,28
fev., 16 abr., 18 fev., 0 5 ,0 9 maio., 10,27

JU ST IÇ A _______________________

jun., 0 6 ,0 7 ,0 9 ,17jul.,25ago., 1 4 ,17out.,

15,26 fev., 0 8 ,2 6 mar., 19 maio, 0 9 ,3 0 jun.,

09 nov. 1863- 19fev .,0 2 ,3 0 ju n ., 11,12,

0 7 ,1 0 ,2 4 jul., 0 5 ,1 4 ,2 0 ,2 7 ago., 09 out.,

2 2 ,2 4 ,2 7 ago., 2 4 ,2 6 ,3 1 out., 0 3 ,0 4 ,1 9

14 nov., 29 dez. 1 8 5 6 -0 3 fev., 29 set., 14

nov. 1864 - 17 jan., 08 fev., 16 maio, 21

out. 1857 - 26 mar., 21 dez. 1858 - lOjan

jun., 2 2 ,27jul., 12 set. 1865

1860 - 09 abr., 06 jul., 12 dez. 1861 - 21
fev., 26 maio., 2 4 out. 1862 -21 jan., 06,30

INCÊNDIOS_______________

mar., 0 5,20 maio, 20jun., 15 set. 1863 - 25

07 fev., lOjun , 11 jul., 29 set., 16, 17 out.

fev., 12 abr., 02 jun., 0 8 ,2 2 ago., 04 nov.

1863

1864 - 2 0 jan., 14 fev., 17 abr., 27 jul., 23
ago., 11 out., 15 nov. 1865

INDENIZAÇÕES___________
lOago., llo u t. 1 8 5 8 -0 8 fev.,0 2 set. 1859

LEIS____________________________
(Aplicação de)

-15 mar. 1860-09jan.,05 mar., 09 abr., 16,

19 nov. 1864

lOnov. 1 856-29 set., 16out. 1 857-26 mar.,

28 maio, 20jun. 1861 - 16, 17 out. 18631 0 ,2 2 ,2 4 ago. 1864- 12set. 1865

LICEU__________________________
15 jan. 1859- 15 nov. 1865

INSTITUTO HISTÓRICO
RIO-GRANDENSE

LIMITES D O M U N IC ÍP IO

04 nov. 1861

14jan., 26 fev., 08 mar., 14 ago., 14 nov., 29
dez. 1856 - 06 fev. 1857 - 05 mar., 07 abr.,

INSTRUÇÃO PÚBLICA

24 maio, 14 ju l. 1858 - 31 maio - 01 dez.

03 maio 1858 - 19 fev., 12 abr., 31 maio, 10

1859 - 04 dez. 1862 - 07 fev. 1863

jun., 11,12,15 jul., 18 ago., 04 nov. 185921 fev., 27 mar. 1862

INVASÃO PARAGUAIA
21 jul., 14 out. 1865

LIM PEZA E SA N E A M E N T O
D O M U N IC ÍP IO ______________
11, 14jan , 15,27 fev., 07 abr., 14 maio, 14
ago., I3out., 1 0 ,2 0 nov. 1 8 5 6 -0 6 fev.,21
jul., 19 out., 20 nov. 15 dez. 1857-30jan.,

\

IRMANDADES / ORDENS
RELIGIOSAS

15 jul., 10,17 ago.,24 set., 11 out.,0 9 nov.

24 abr. 1856- 14 out., 24 nov. 1 8 5 8 -2 9 abr.

ago. 1 8 6 0 - 16 jan., 28 maio, 0 5 ,20jun.,

1958 - 11 jan., 18 mar., 04 nov. 1859 - 03

1859 - 01 maio 1861 - 04 out. 1862 - 14

18, 31 jul., 1 2 ,2 0 ago., 16,21 set., 15, 17,

jan., 15 abr. 1864-24 mar., 20 abr., 21 ago.,

19 out., 11 nov., 12 dez. 1861 - 16jan.,05,

0 9 ,1 9 out. 1865

27 mar., 21 abr., 26 maio, 02 ago., 23 set.,
12 nov. 1 8 6 2 -2 1 ,2 3 ja n .,0 7 ,2 8 fe v ., 16
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JOGOS____________________

abr., 0 9 ,2 4 dez. 1863- 14jan.,22 ago.,22

01 maio 1860-1 2 ,2 7 ago., 16set. 1861 -05,

set., 14,24 out., 19 nov., 1864- 10,18jan.,

25fev.,24m ar., 18,23 ago., 12set., 10,23,
20out., 15 nov. 1865

0 9 ,2 0 maio, 2 0,27 jul.,
09, 10, 17 jul., 25 ago., 15 set., 12 out., 09
nov.,0 9 , 14,24dez. 1863- 1 1 ,13jan.,25

LITOGRAFIAS______________

fev., 06 maio, 0 2 ,0 8 jun., 01 jul., 2 2 ,2 4

25 fev. 1857

ago., 29 set., 31 out. 1864- 10jan.,25fev.,
18,20,22 abr., 16,23 maio, 13,19 out., 15

MATADOUROS PÚBLICOS /
PARTICULARES____________
0 9 ,1 0 abr., 09 jun., 15,17 out., 20 nov. 1856
- 13, 15 jan., 06, 13, 25 fev., 12 mar., 20

nov., 18 dez. 1865

MINERAÇÃO______________
30 maio 1860 - 25 fev. 18(jl - 27 mar. 1862

nov., 04,22 dez. 1857- 15,20abr.,30jun.,
07ju l.,2 4 set. 1 8 5 8 -0 2 maio, 10jun.,20

MOEDA___________________

ju l.,0 2 ,18 ago., 13 set., 19 nov. 1859- 12

14maio 1856- 17dez. 1861 - 16jan. 1862

jul., 03 ago., 16 nov. 1860 - 19 mar., 26
jun., 17,20jul., 21 set., 19,22 out. 1861 -

MONUMENTOS___________

21 ,2 2 ,2 5 abr. 1862-11 jan., 24 ago. 1864

17dez. 1861 - 0 3 , 13jan.,27m ar.,09,23 abr.,

- 17jan..08fev. 1865

05 maio, 17 jun., 3 0 jul., 20 ago., 20 out.,
12,27 nov., 04 dez. 1862 - 28 fev., 25 ago.

MATANÇA DE CÁES________

18 6 3-18jan., 12 abr., 15jun. 1864- lOjan.

15 fev., 29 dez. 1856- 11 ago. 1857 -2 5 jan.

1865

1859 - 08 fev., 04, 16 nov. 1861 - 03, 14
fev.. 19out., 12 nov. 1862 - 2 1 ,26jun., 02

MULTAS__________________

ago., 20 out. 1865

26 fev., 19 maio, 30ju n ., 14 ago., 20 nov.
1856- 16,18 abr., 04 maio, 18,30jun.,20,

MEDIÇÃO DE TERRAS

21 jul., 11, 26 ago., 29 set., 14, 17 out.

19 fev. 1859

1857 - 30jan., 26 mar.. 19 abr., 09 jun., 07,

MEDIDAS_________________

fev., 23 set., 04 nov. 1859- 10, 11 jan., 11

17jul.,24set.,21 dez. 1858- 13jan.,08,19

(Peso/ Com primento)

abr., 09 jul., 04 set., 1 7,22 out. 1860 - 08

09 maio, 20 jun. 1863- 16 maio, 14jun. 1865

jan., 09, 16, 19 abr., 16, 28 maio, 20, 26
jun.,09,1 7 ,3 1 jul.,21 set., 1 5 ,1 7 ,1 9 ,out.,

MERCADOS_______________

12 dez. 1861 -1 4 ,1 5 jan., 21 fev. ,2 3 abr.,

0 9 ,30jun., 18 out. 1856 - 03 fev., 27 mar., 13

17 ju n .,0 5 ju l.,2 0 a g o .,0 4 ,0 7 o u t., 12,17

abr., 2 0 ,0 4 maio, 20 ago., 16 set., 13,14,

nov. 1862 - 28 fev., 0 6,30 mar., 20 maio, 15

17 out., 04 dez. 1857 - 11 jan., 0 3,24 maio,

set., 1 4 ,1 7 ,2 0 out., 0 9 ,2 4 dez., 14,15,18,

13 jul., 10 ago., 24 nov. 1858- 13 abr., 31

28 jan., 02 jun., 22 ago., 22 set., 03 nov.

maio, 02 set. 1 8 5 9 -0 3 ago., 16 nov. 1860

1864- 14 fev., 16 maio, 13 out. 1865

- 19 abr., 16,28 maio, 26 jun., 09 jul., 16
set., 04 out., 0 5,1 7 dez. 1861 - 0 3 , 13jan.,

NATURALIZAÇÕES_________

0 2 ,2 0 ago., 15,16 set., 0 4 ,2 4 ,2 5 out., 10

14 out. 1856- 13 abr. 1857-20ju l. 1859- 17

dez. 1 862-23jan.,0 6 ,1 8 ,3 0 mar., 13abr.,

jul. 1 8 6 0 - 0 2 r.

2 3 set. 1862
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NAVEGAÇÃO______________

1859- 30 maio, 12 jul., 21 ago. 1860-06,

13,20 nov.,22 dez. 1856- 1 1 ,1 2 ,13jan.,20

15 set., 25 nov. 1862- 10jun.,06jul. 1863

mar., 24 maio, 01 jun., 29 jul., 10 ago., 09

-0 8 ago. 1864- 19jan.,08fev.,09m ar., 31

nov.,21 dez. 1858-0 9 ,2 5 ju n .,0 9 ju l., 19

jul., 18 ago. 1865

out. 1 8 6 0 - 0 9 ,16abr., 1 9 o u t.,0 4 ,22 nov.
1861 - 18jan., 14 ago., 07 out. 1862 - 05

ORÇAMENTO DE OBRAS

maio 1863- 17,20jan., 19,16 maio 1865

26 fev., 14 maio, 14,15 jul., 05 ago., 09 out.,

OBRAS____________________
14,15 jan., 26 fev., 0 8,26 mar., 07,09, 10,24

2 0 ju l.,2 0 ,26 ago., 16 set. 1857- 11 jan.,
26 mar., 19 nov. 1858 - 02 mar. 1859 - 09

abr., 14 maio, 0 9 ,30jun., 12jul., 05 ago.,

abr., 03 ago., 21 set., 16, 1 7 ,1 8 ,1 9 out.,

14nov. 1856- 13fev., 13,18 abr., 20 maio,

14, 15, 16, 17, 23 out., 14 nov., 29 dez.

16 nov. 1860 - 08 fev., 19 mar., 16, 28

1856- 1 3 ja n .,0 3 ,0 6 ,13 fev., 27 mar., 13,

maio, 2 6 jun., 09, 15, 31 jul., 15 out., 05

1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 3 ,2 4 abr., 1 2 ,1 4 ,2 0 ,0 4 maio,

dez. 1861 -1 4 ,1 8 jan.,21 fev., 05 mar., 22

2 0,2 3 jun., 13,16,17 jul., 11,2 0 ,2 6 ago.,

abr., 0 6 , 1 7 ju n .,2 5 ,3 0 ju l.,2 4 o u t. 1862-

1 6 s e t.,0 1 ,1 4 ,1 9 o u t.,0 6 ,1 3,20,26 nov.,

14 out., 14 dez. 1863 - 26 out. 1864 - 18

22 dez. 1857- 1 4 ,1 5 ,16jan„ 12 fev., 05,

jan., 08 fev., 09 mar., 17,22 abr., 15 nov.

26 mar., 12,19 abr., 0 3 ,2 4 maio, 30 jun.,

1865

0 7 ,1 3 , 14, 1 7 ,2 9 jul., 10,17, 26 ago., 24
set., 16 o u t.,09 ,1 9 n o v . 1858- 1 2 ,1 5 ,2 5

PASSOS___________________

jan., 08, 19 fev., 12, 13 abr., 12 jul., 02

(Criação / Alteração, Etc.)

ago.,0 2 ,2 3 set., 10, 1 1 ,13out. 1859 - 11,

14 maio, 18,30jun.,21 jul., 11 ago. 1857 - 11

1 2 ,13jan.,06fev., 11 abr, 25 jun., 11 jul.,

jan., 10 ago. 1858- 18 mar., 11 abr., 02,23

03 ago., 0 4 ,2 1 set., 15, 17 out. 1860 - 16

set. 1859- 18 out. 1860 - 23 jan., 25 fev.,

jan., 08 fev., 16,28 maio., 20jun., 17,18,

09 mar., 16 maio, 26 jun. 1861 -1 3 jan.,05

19 jul.,2 0 ,2 7 ago.,0 4 ,1 6 ,2 1 ,2 8 set., 19,

m ar.,06jun.,05,21,30jul., 1 4 a g o .,0 7 ,13,

2 1 ,2 2 out., 22 nov., 12,14 dez. 1861 - 03,

24 ago., 04 dez. 1862 - 28 fev., 1 0 ,2 0 ,2 7

1 3 ,1 5 ,1 8 jan., 21 fev., 05 mar., 2 2 ,2 4 ,2 6

jun., 25 ago., 29 set., 05 out. 1863 - 2 0,30

abr., 26 maio, 0 6 ,1 7 jun , 05, 1 3,29, 30

jun., 08 ago., 26 out., 0 3 ,0 4 ,1 9 nov., 1864

jul., 09 ago., 15,16,23 set., 0 4 ,1 6 ,2 0 ,2 3 ,

- 18jan., 14 fev., 22 abr., 16 maio, 26 jun.,

27 out., 0 4 ,1 0 ,2 0 dez. 1862 - 2 1 ,2 3 jan.,

19 out. 1865

28 fev., 30 mar., 20 maio, 10, 27 jun., 25
ago., 1 2 ,1 7 ,2 0 o u t , 09 nov., 1 4,24 dez.

PATÍBULO_________________

1863- 11,15, 18jan., 14 mar., 23 abr., 30

14jan. 1858

jun., 14 out., 03, 19, 26 nov. 1864 - 18
jan., 08 fev., 0 9 ,2 4 mar., 0 2 ,1 8 ,2 1 ago.,

PECUÁRIA_________________

1 1 ,2 0 out., 18 dez. 1865

24 nov. 1858- 19 fev. 18 5 9 -25 nov. 1862

ORÇAMENTO MUNICIPAL

PEDREIRAS________________

14jan., 26 mar., 14 maio, 04 set. 1856 - 12

22 nov. 1861 - 18jan., 16out. 1 8 6 2 -0 8 ,1 0

maio, 30 jun. 1857 - 18, 30 jun., 12 jul.
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ago. 1 8 6 4 -1 6 maio 1865

PELOURINHOS

abr., 13 nov. 1 8 57-05 mar., 16 abr. 1858 -

12 set. 1865

19 nov., 13 dez. 1 8 5 9 -0 6 fev. 12,15 mar.,

PERIODICOS

set., 18 out., 20 nov. 1 8 6 0 -0 8 jan.,0 8 ,2 5

10 maio, 09, 25 jun., 19 jul., 03 ago., 21
14ago. 1 8 5 6-05fev.,30ju n . 1857- 12jan.,

fev., 0 5 ,19mar., 16abr.,26jun., 15,16,31

15 jul., 24 set., 24 nov. 1858 - 11 abr., 23

jul., 12, 20 ago., 16, set., 22 out., 11, 22

set. 1 8 5 9 -2 3 abr., 12ago. 1861 -0 3 ,2 1

nov.,05 dez. 1861 - 0 3 , 15jan.,21 fev.,06

jan., 05 maio, 24 out. 1862 - 05, 09, 20

jun., 2 6 ju l., 0 2 ,1 4 ago., 23 set., 0 4 out.,

maio, 02 jun., 06 jul., 19 out., 09 nov., 09

2 5,27 nov. 1 8 6 2 -2 8 fev., 09 jul.,2 5 ago.,

dez. 1 8 6 3 -2 8 jan., 14 mar., 0 8 ,3 0 jun.,08,

15,29 set., 12,14,19 out., 0 9,24 dez. 1863

1 0ago.,03 nov. 1 8 6 4 -0 9 mar., 16 maio,

- 02 jun., 12 ago., 0 3 ,2 6 ,2 8 out., 1 9 ,2 6

14,21 jun., 2 2 ,2 4 ,3 1 jul., 07 ago., 11 out.

nov. 1864- 17jan.,25fev.,09,24m ar., 17,

1865

22,25 abr., 16,23 maio., 14,21,26jun.,31
ju l.,0 7 ,1 7 ,2 5 ago., 12set., 11,20 out., 15

PERMUTAS

nov., 18 dez. 1865

09jun. 1856-20 abr., 10 ago., 21 dez. 185802, 18 mar., 12 m aio,20jul. 1859- 16jan..

POSTURAS________________

21 fev. 1862- 15 jan. 1863

11,14 jan., 26, fev., 08 mar., 0 9 ,30jun., 04
set., 18,20 out., 29 dez. 1856- 14jan., 14,

PESCA

16 abr., 1 9 ,2 1 ,2 3 out. 1 8 5 7 -2 0 abr., 01

22 out., 12 dez. 1861

jun., 16 jul., 10,17 ago., 14out. 1858 - 19

PLANTAS DO MUNICÍPIO E
DE OBRAS

jan.. 0 9 jul.,0 4 ,2 1 set. 1 8 6 0 -0 8 , lOjan.,

26 fev., 08 mar., 14 maio, 0 9 ,30jun. 1856-03

ju n .,0 9 ,1 7 ,3 1 jul., 0 4,21 set., 04, 15,16,

fev., 12,27 mar., 13 abr., 20 maio, 18,23

19,22 out., 2 1 ,2 2 nov., 12 dez. 1861 -2 3

jun., 20 ago., 1 6,29 set., 13, 19 out., 06

abr., 17 jun., 05, 21, 26, 29, 30 jul., 20

nov.,04 dez. 1857- 16jan., 1 2 ,1 5 ,19abr.,

ago., 06 set., 1 9 ,2 5 ,2 7 o u t.,12, 17 nov.

19 nov. 21 dez. 1858- 15 jan., 02 mar., 12,

1862 - 23 jan., 0 7 ,2 8 fev., 0 6 ,1 8 ,3 0 mar.,

13 abr., 31 maio, lOjun., 11 ju l.,0 2 ago.,

16,21 abr., 09 maio, lOjun., 0 8 ,0 9 , 11

23 set. 1859- 17,30 maio, 09 jul., 16 nov.

jul., 29 set., 14, 15, 16, 20 out., 24 dez.

1860- 16,28 maio, 2 0 ,2 6 jun.,0 9 ,1 7 ,2 0 ,

18 6 3 - 1 2 ,1 3 , 14, 15, 1 8 ,2 8 ,2 9 jan., 21

fev., 18 mar.. 23 set., 12, 17 out. 1859-11
08,1 6 fev., 1 8 ,1 9 ,2 3 ,2 4 abr., 16 maio, 26

31jul.,20ago.,05,17dez. 1861 -1 0 ,1 3 ,1 4

maio, 02 jun., 10 ago., 22 set., 31 out., 03

jan.,21 fev.,05 mar.,26jul., 14ago. 1862-

nov. 1864 - 16 maio, 18 ago., 13, 19 out.

21,23 jan., 18,30 mar., 13 abr., 0 9,20 maio,

1865

05 out. 1863- 12 jan.,2 9 ,1 4 mar., 12 abr.,

1

26 out. 1864- 17,22 abr., 14 jun., 19 out.,

POTREIRO NACIONALx

18 dez. 1865

09jun. 1 8 5 6 -2 0 mar. 1 8 5 7 -2 4 a g o . 18fe4N

PONTES

PRÉDIOS PÚBLICOS

15,28 jan., 15 fev., 15 jul.,0 5 ago. 1856- 13

15 fev. 1856
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOCIEDADES RECREATIVAS

15 jan., 26 fev., 12,24abr., 30jun., 14 jul.,

11 ago., 17 out., 1857 - 23 set. 18 5 9 ,2 0 jul.,

05 ago., 18 set., 16,18 out., 29 dez. 1856

12 ago. 1861 - 0 4 out. 1 8 6 2 -0 8 , lOago.,

- 12 jan., 03 fev., 16 abr., 04 m aio., 16

18 6 4 -2 0 abr. 1865

jul., 11 ago., 16 set., 14, 16 out., 26 nov.,
abr., 07, 1 6 ,2 9 jul., 2 3 ,2 4 set., 11 out.

SOLO / CLIMA____________
(Estudos)

1858- 14 jan., 19 fev., 19,29 abr., 12 jul.,

15 nov. 1865

15 dez. 1857 - 11, 16 jan., 05 mar., 16

0 2 ,2 3 set., 11, 12 out., 01 dez. 1859 - 13
jan., 15 mar., 13 abr., 25 jun., 09, 19 jul.,

TE DEUM_________________

28 set., 1 6,17 out. 1860 - 0 7 ,0 8 ,1 2 jan.,

20 ago. 1 8 5 6 -2 0 a g o ., 16 out., 26 nov., 04,

17 abr., 16,28 maio, 1 8 ,2 0 jul., 12 ago.,

15dedez. 1857 - 13out. 1858- 18mar.,04,

16,21 set., 21 out. 1861 - 03, 14,21 jan.,

31 maio, 19 nov. 1859 - 21 set. 1860- 23

21 fev., 23 abr., 06 jun., 2 1 ,3 0 jul.,0 2 ,0 9

jan., 19 mar., 01 maio., 27 ago. 1861 -1 6

ago., 04, 27 out. 1862 - 23 jan., 21 abr.,

jun., 04 out. 1 8 6 2 -0 1 jan., 25 ago. 1863-

20 maio, 07,11 jul., 17,19 out. 1863- 13,

07 dez. 1864 - 09 mar., 18 abr., 14jun., 18,

18 jan., 29 mar., 26 abr., 24, 27 ago., 31

20jul.,09ou t. 1865

out., 04, 19, 26 nov. 1864 - 07, 10, 20
jan., 18, 1 9 ,20abr., 27 jul., 25 ago., 13,

TEATRO___________________

19 out. 1865

17 jul., 11 ago. 1 8 5 7 - 0 5 ,16mar. 1858- 10
out. 1865

PROFISSÕES_______________
II, 19 abr. 1 8 5 9-3 0 abr. 1864

TEMPLOS RELIOSOS_______
02 mar., 01 dez. 1859

REGISTROS CIVIS__________
06 jul., 25 ago. 1863

TERRAS INDÍGENAS_______
11 abr. 1856

REINVINDICAÇÕES DE
TERRAS

TERRENOS________________

14 maio 1856

26 fev., 12 abr., 14 maio., 09 jun., 0 7 ,1 0 ,1 1 ,
12, 14, 24 jul., 20 ago., 14, 20 nov., 29

RETRATOS DE GENERAIS

dez. 1856 - 12 mar., 2 0 ,2 7 mar., 13, 15

14 mar. 1865

abr., 20 maio, 1 3 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 7 jul., 11,
2 0 ,2 6 ago., 1 6 ,1 7 ,1 9 out., 0 6 ,2 0 nov.,
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SANTA CASA______________

22 dez. 1857- 1 3 ,1 6 jan.,0 5 ,1 6 mar., 15,

09 jun. 1856-06 fev. 1857-11 out. 1858 - 02

16 abr., 24 maio., 01 jun., 17 jul., 24 set.,

ago., 02 set. 1 8 5 9 -0 7 ,1 6 nov. 1860- 16

12,14 out., 0 9 ,2 4 nov., 21 dez. 1858- 15

jan., 08 fev., 28 maio, 05 jun., 31 jul. 1861

jan., 08, 19 fev., 02, 18 mar., 13, 1 9 ,2 9

- 27 mar., 26 maio., 29 jul., 20 ago., 04 out.

abr., 12, 14, 20 jul., 18 ago. 02 set., 24

1 8 6 2 -2 3 jan. 1863-19 fev. 1 8 6 4 -1 4 jun.,

out., 04, 19 nov., 01, 13 dez. 1859 - 15

0 9 ,1 9 out. 1865

mar., 1 3 ,1 4 ,2 6 abr., 1 0 ,3 0 maio, 0 9 ,2 5

jun., 0 9 ,1 2 ,1 9 jul., 03 ago., 04,21 set., 19

TERRENOS DEVOLUTOS

o u t .,0 7 ,16,20 nov. 1 8 6 0 - 0 9 ,1 0 ,1 6 ,2 3

24abr. 1 8 5 6-26 nov. 1857-03 maio, 15 jul.,

ja n .,0 8 fe v ., 19 mar., 09 abr., 01, 16,28

17 ago., 23 set., 24 nov. 1 8 5 8 -0 8 fev., 02,

maio, 0 5 ,2 0 ,2 6 jun., 18 jul., 12,27 ago.,

18 ago., 23 set., 10, 14, 24 out., 10 dez.

1 6 ,2 1 ,2 8 set.,2 1 o u t., 1 1 ,1 6 n o v .,0 5 ,12,

1859- 19 fev., 27 abr., 10 ago. 1 8 6 4 -0 9

14,17 dez. 1861 - 0 3 ,1 4 ,1 6 ,1 8 ,2 1 jan.,

mar., 13 out. 1865

0 5 ,2 7 mar., 27 maio., 0 5 ,2 1 ,3 0 ju l.,0 9
dez. 1 8 6 2 - 1 4 ,15jan.,28fev.,30m ar., 18

TERRENOS DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS

fev.,05 maio, 25 ago., 15 set., 1 6 ,1 7 ,2 0

28, 29 jan., 26 fev., 10, 11 jul., 14 out., 10

out., 09 nov., 10 dez. 1863 - 1 2 ,1 3 jan.,

nov. 1856 - 13, 29 jul., 10 ago., 21 dez.

ago., 16 set., 0 4 ,0 7 ,1 6 ,2 3 ,2 5 out., 0 4 ,1 0

19fev.,29m ar., 12,23 abr., 21 maio, 10,

1 8 5 8 -0 2 mar., 16 abr., 12 maio 1859- 13

12, 22, 24 ago., 22 set., 03, 26 out., 26

jul. 18 6 0-16 abr., 16 maio, 12,20 ago., 17,

nov. 1864 - 19 jan., 19 abr., 14 jun., 21

19 out., 11,16 nov., 0 5 ,1 4 dez. 1861 -0 3 ,

ago., 2 0 out. 1865

1 6 ,1 8 ja n .,0 2 ,0 9 ,1 4 ago., 0 7 ,1 6 ,2 5 ,2 7
out., 2 5,27 nov., 10 dez. 1862- 14,23,06,

TERRENOS AFORADOS

08 abr., 05 maio, 10 jul., 29 set., 05 out.

20 ago., 17 out., 13 nov., 04 dez. 1857 - 20

1863- 14jan., 14,15 mar., 12 abr., 06 maio,

abr.,23 set. 1858- 18,19,29 abr., 31 maio,

10 ago., 19 nov. 1864- 17 jan., 19 abr., 22

18 ago., 10,12 out., 04 nov. 1859- 12jan.,

jul., 20 out. 1865

10 abr., 01 ,1 0 ,3 0 maio, 09,25 jun., 13 jul.,
24 ago., 16 out. 1860- 16 abr., 04,11 nov.

TIMBÓ____________________

1861 - 13jan. 1862-30m àr.,08,1 3 ,14abr.,

19 out. 1857

27 jun., 06, 10 jul. 1863 - 13, 14 jan., 19
fev., 14 mar., 12,27 abr., 02 jun., 19 nov.

TIPOGRAFIAS______________

1 8 64-13 out. 1865

12 abr., 14 maio, 14 ago. 1856 - 12 jan., 24
set. 1858 - 11 abr. 1859 - 23 abr., 12 ago.,

TERRENOS BEIRA-RIO

16 nov. 1861 - 03 jan. 1862 - 09 maio, 06

14, 04 maio, 20 jun. 1857, 25 jan., 29 abr.

jul., 15 out. 1863 - 03 jun. 1864

1859-09,16 abr., 04 set. 1860 -3 0 mar., 13,
14 abr., 10,27 jun.,0 6 , 10 jul., 29 set., 05

TRABALHOS DA CÂMARA

out., 0 2,14 out., 09 nov., 09 dez. 1863-25

(Impressão e Publicação)

fev., 14 mar., 12,23 abr., 24 ago. 1864 -1 4

12 abr., 14 maio 1856- 18,30jun. 1 8 5 7 -3 0

fev. 1865

jun.,07jul. 1 8 5 8 -0 8 fev., 0 9,23 abr. 1861
-2 6 abr., 0 5,17 maio 1 8 6 2 -1 0 ,2 7 jun., 06

TERRENOS DA CÂMARA

jul. 1863- 0 2 ,20jun., 08 ago., 22 set. 1864

28jan.,08abr., 18 set. 1856- 15jan.,03fev.,

-1 6 maio, 21 jun. 1865

13,20 nov., 15,22 dez. 1857 - 15 jan. 1858
-1 2 maio 1859 - 30 maio, 25 out. 1860 - 03,

TRÁFEGO / TRÂNSITO

15jan.,21 fev. 1862 - 29 set. 1863 -15 abr.

16 abr. 1 8 6 0 -2 4 ,1 6 abr., 27 ago. 1 8 6 1 -2 3

1864

jan., 28 fev. 1863 - 08 jun. 1864
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TRANSPORTES____________

mar., 2 0 ,2 2 abr., 31 jul. 1865

(Linhas de)
1 4 ,16abr.,20jun.,09nov. 1863- 14 mar., 02

VEREADORES______________

jun.,22ago., 22 set., 0 3 ,14,24,31 out.,07

1 0,1 4 jul., 18 set. 1 8 5 6 -0 7 ,1 2 ,1 5 jan., 12

dez. 1864

mar., 1 2 ,1 4 ,2 0 maio 1857 - 2 9 jul., 10,17
ago. 1858- 18 mar., 18 abr., 31 maio., 10

VACINAÇÃO______________

jun., 02 ago. 1859 - lOjan., 1 0 ,3 0 maio,

08 abr. 1856 - 29 set., 13 out. 1857 - 12 out.

0 9 ,2 5 jun. 1860 - 0 7 ,0 8 ,0 9 jan., 22,25,26

1858- lOjan., 13jul. 1859- 19jul. 1860-

fev., 0 5 ,1 9 mar., 23 abr., 01 maio, 30jun.,

08 fev., 16 jul. 1861 - 30jul. 1862 - 25 ago.

15 jul., 17 out., 1 6,22 nov. 1861 - 16,21

1863 - 11 jan., 15 abr., 24 ago., 03 out.

jan., 21 fev., 22 abr. 1862 - 28 fev., 06,18

1864- 14jun. 1865

mar., 15 set. 1863- 19 fev., 15,22 mar., 12
abr.,02jun.,02ago., 14 out. 1864-07,10,

VÁRZEAS_________________

17,20,21 jan., 08 fev., 14 mar., 22 abr., 09,

17 out. 1857-18 mar. 1859-09,17 abr. 1861

19 out. 1865

- 05 jul., 09 ago., 23 set., 07 out., 10 dez.
1862 - 21,23 jan., 28 fev. 1863 -1 4 fev., 09
mar., 17 abr., 14jun.,31 jul., 15 nov. 1865

VILAS_____________________
(E levações, Extinções, Etc.)
22 dez. 1857-01 maio 1860- 12dez. 1861 -

VERBAS DA CÂMARA______

21 jan.,2 7 mar., 14maio, 13,20out., 1862

(Cobranças, Aplicações, etc.)

-0 8 ago., 0 4 ,2 6 nov. 1 8 6 4 -2 5 fev. 1865

1 2 ,2 4 jul., 2 0 ,2 7 ago., 16 out., 10 nov., 29
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dez. 1856 - 25 fev., 27 mar., 13 abr., 18,20,

VISTORIAS________________

23jun., l l , 2 6 a g o . , 1 6 s e t.,0 1 ,1 4,17,19

26 fev., 20 nov. 1 8 5 6 -2 0 mar. 1 8 5 7 -3 0 jan,

out., 06 nov. 1857-26 mar., 12,15,19 abr.,

21 dez. 1 8 5 8-02 ago. 1859 - 20 nov. 1860

03 maio, 26 ago., 11 out. 1858 -

-2 3 jan.,01 maio, 16,21,28 set. 1861 -13,

25 jun. 1860- 15 out.,0 5 , 12dez. 1861 -1 3 ,

18 jan., 05 mar., 22 abr., 26 maio., 0 6 jun.,

21 jan.,21 fev.,27 mar., 05,21 jul., 16,24

2 1 ,2 6 ,2 9 jul., 0 9 ,2 0 ago., 07, 13,27 out.

out. 1862-28fev.,30m ar.,20jun., 17 jul.,

1 8 6 2 -0 7 fev., 14 abr., 11 jul., 19out. 1863

24 dez. 1863 - 18,28jan., 06 maio 1864 - 24

- 15jan. 1864

