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PRESENTAÇÃO

O p re se n te  in strum en to  de p esq u isa  é  a segunda  
p a r te  do  inven tá rio  dos cód ices da  C o rresp o n 
dênc ia  P assiva  da  C âm ara de V ereadores de  
P orto  A legre , p e r ío d o  de 1847  a 1866. E sses  
m a n u scrito s  p o ssu em  extrem a im portânc ia  p a ra  
a investigação , p rin c ip a lm en te  no  que  tange à 
fo rm a ç ã o  so c ia l e p o lítica  de nossa  cidade.
E m  fa c e  do  grande  in teresse  do  p ú b lic o  e dos  
pesq u isa d o res, apresen tam os esta  segunda  e d i
ção, m an tendo  a m esm a estru tura  da ed içã o  o r i
g inal.
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NTRODUÇÃO DA 
PRIMEIRA EDIÇÃO

Integrando as comemorações da Semana de 
Porto Alegre no ano de 1976, fo i lançada a edição da 
prim eira parte do inventário da Correspondência 
Passiva da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, 
1764 a 1846, encadernada em dezoito volumes m a
nuscritos, e mais documentos avulsos do mesmo gê
nero, cobrindo o período de 1804 a 1879.

O presente volume é continuação da publica
ção dos manuscritos encadernados, abrangendo o 
período de 1847 a 1866 e inclui a  súmula de 1475 
documentos com índice por assunto, onomástico e 
toponímico.

Valem, para o presente, as observações fe ita s  
no volume anterior com relação a alguns descuidos
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na ordem cronológica dos documentos ocorridos por ocasião da encadernação e 
que, como é óbvio, não poderíamos alterar. São poucas, no entanto, e o pesquisador 
facilm ente superará essa dificuldade. No mesmo sentido devemos explicar que esta 
publicação, que vai do 19a ao 30a caderno de manuscritos, não inclui o 27a porque 
este realmente não existe; o ano que corresponderia a ele (1860), está no livro na 26 
que abrange os anos de 1858 -1860 -1859. É  ainda um problem a da encadernação 
dos manuscritos, a qual ignoramos quando e por quem tenha sido feita.

Justifica-se a colocação desse problema aqui, apenas para alertar o consulente; 
mas ele não chega nem a impedir, nem a dificultar a busca do documento.

Com este volume ficam  sumarizados e indexados (com três entradas) 3.166 
manuscritos do Fundo “Correspondência Passiva da Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre ”.

Prof. Francisco Riopardense de Macedo
Coordenador
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I NVENTÁRIO DA
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1847 a  1866



LIVRO N2 19 — 1847

JANEIRO
9 - Envia 15 exemplares do Aviso do Ministério dos Negócios do Império, esclarecendo 

dúvidas sobre a execução da Lei que regulamenta as eleições (Anexo, o impresso).
14 - Encaminha exemplares de leis e decretos.

FEVEREIRO
10 - Remete 15 exemplares do Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do Império,

esclarecendo dúvidas sobre o processamento das eleições e faz considerações a 
respeito do número de eleitores (Anexo, o Aviso impresso).

12 - Remete queixa de Manoel José Antônio de Medeiros que não recebeu alinhamento
para edificar na Rua do Caminho Novo, esquina com a do Senhor dos Passos, e faz uma 
série de perguntas sobre esta última, as ruas próximas e a largura de 80 ou 48 palmos.

16 - Encaminha Aviso do Ministério da Justiça que nega à Câmara o direito de seus
procuradores precederem aos solicitadores provisionados (Anexo).

17 - Manda cobrar multa do arrematante da Iluminação Pública por terem sido encontrados
oito lampiões totalmente apagados (Documento policial anexo).

20 - Pergunta quais são as terras devolutas no município, para que tipo de agricultura 
servem e se nelas poderão ser criadas colônias.

22 - Atendendo requerimento de José Antonio Luiz, pergunta sobre a conveniência de pôr 
em arrematação o Passo do Velhaco, no Distrito das Dores.

22 - Convida para as solenidades que celebram o aniversário do Príncipe D. Affonso.
22 - Remete conta da despesa feita com a prontificação da forca para a última execução 

ocorrida na cidade.
25 - Remete cópia de Aviso esclarecendo dúvidas sobre as eleições (Anexo, o impresso). 

DEZEM BRO
20 - Requerimento de João José Nunes pedindo demolição de casa que ameaça desabar 

sobre a sua.

M ARÇO
9 -  Pede a planta da Várzea levantada em 1833 pelo major de engenheiros Domingos 

Monteiro.
11 - Pede a elaboração de postura que impeça a matança de cavalos para só aproveitar o

couro.
15 - Envia ofício do comandante do corpo policial e pede providências para obrigar o

arrematante da Iluminação Pública a cumprir o contrato (Anexo, o ofício).
13 - Convida para as solenidades que celebrarão o aniversário de S.M.I. Teresa Cristina.
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10 - Remete exemplares de decretos do governo e índice das leis.
19 - Participa que o Juiz Municipal da Vila de São Leopoldo se queixa do cidadão que serve

como Juiz de Paz do Distrito da Aldeia, desta capital, dizendo que já passou do seu 
tempo de serviço e não transmitiu a vara ao seu imediato, podendo, com isto, eximir- 
se do ônus a que está sujeito como morador daquele termo.

20 - Faz considerações sobre a desapropriação de casas na Rua do Senhor dos Passos, a casa
de Manoel José Antonio de Medeiros (ver fev. 12) e o alargamento daquela rua.

22 - Autoriza a colocação de três lampiões na Rua de Santa Catarina.
22 - Comunica que autorizou o Diretor do Arsenal de Guerra a receber do Procurador da

Câmara e acondicionar no mesmo Arsenal o aparelho que ultimamente se fez para a 
forca.

23 - Pede à Câmara justificar o pedido de empréstimo para a continuação do cais da Praça
do Mercado.

27 - Pede informar o preço do terreno do sr. Comendador Manoel Ferreira Porto Filho cuja 
desapropriação é pedida para a construção do edifício da Praça do Mercado.

ABRIL
6 - Envia 15 exemplares das decisões do governo relativas à execução da Lei que 

regulamenta as eleições (Impresso anexo).
10 - Manda multar a concessionária da Iluminação Pública por terem sido encontrados no 

dia anterior três lampiões apagados.
10 - Condiciona o empréstimo de 12.000$000 para a obra do cais e docas da Praça do 

mercado à assinatura do termo de compromisso pelo qual a Câmara se obrigue a 
devolver a importância no caso da Assembléia Provincial não aprovar a despesa.

13 - Manda multar a concessionária da Iluminação Pública por terem sido encontrados 
lampiões apagados nas noites dos dias 10 e 12.

15 - Manda multar a concessionária da Iluminação Pública por terem sido encontrados 
nove lampiões apagados na noite anterior.

17 - Devolve os requerimentos e ofício remetido pela Câmara sobre a desapropriação do 
terreno de Manoel Ferreira Porto Filho e manda ouvir o Engenheiro Municipal sobre
o assunto.

19 - Envia exemplares de decisões do governo e o índice da coleção de Leis do ano anterior.
24 - Refere-se ao empréstimo de doze contos de réis pedidos para a continuação da obra do

cais da Praça do Mercado.
3 - Manda consultar a planta existente da Tesouraria para saber se foram vendidos alguns 

dos terrenos na antiga Rua Nova dos Ferreiros, então Rua Nova da Praia (atual Sete de 
Setembro); esquina da Rua do Ouvidor (atual General Câmara), que haviam sido 
reservados pela Presidência da Província.

27 - Manda medir e demarcar terrenos na vizinhança dos de propriedade de Manoel Ferreira 
Porto Filho, José Ferreira Porto Filho e Maria Antonia Nunes Bemfica, para cobrança 
de foro.

M AIO
5 - Aprova a deliberação de aplicar sobra das diferentes rubricas da receita da Câmara na
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construção do cais da Praça do Mercado.
5 - Comunica o bom resultado que tem sido obtido pela “insuflação de éter sulfúrico nos 

pulmões das pessoas que têm de sofrer alguma operação cirúrgica” (Documentos 
anexos).

10 - Remete exemplares das decisões do governo e respectivo índice.
27 - Insiste na assinatura de Termo de Compromisso para conceder doze contos já pedidos

e 3.600$000 recentemente solicitados, para a obra do cais da Praça do Mercado.
28 - Insiste no pedido da relação das terras devolutas (ver of. de 20 de fevereiro).
28 - Aprova a arrematação dos impostos municipais pelo sr. Sebastião Ribeiro Pinto.
29 - Desculpa-se por não poder comparecer à procissão de Corpus Christi, no próximo dia

3.
29 - Aprova a arrematação de terreno a Antonio José de Faria e determina que o produto 

seja empregado na construção de uma ponte para tirar água potável.
31 - Encaminha Fala do Imperador ao abrir a 4a sessão da Assembléia Geral Legislativa 

(Anexa, a Fala).

JUNH O
12 - Pede à Câmara providências para proceder as eleições de senadores e deputados.
14 - Nega aprovação ao contrato de iluminação da cidade, por ser prejudicial à Fazenda 

e propõe contrato por maior prazo (Anexos, quatro documentos relativos ao assun
to).

19 - Aprova a arrematação da iluminação da cidade com José Antonio Rodrigues Ferreira 
pelo prazo de três anos, ao preço de 6$090 cada lampião.

21 - Remete a denúncia do comandante do corpo policial de que das 3 às 5 horas da manhã 
do dia 18 a iluminação das ruas do Rosário, Misericórdia e Caminho Novo estava 
apagada.

28 - Manda que a Câmara providencie o sustento dos presos pobres a partir de l fl de julho 
e que a despesa não exceda a 160 réis diários por preso.

23 - Comunica a nomeação de João Propicio Menna Barreto e João Capistrano de Miranda
e Castro para Presidente e Vice - Presidente da Província, respectivamente.

JU LH O
3 - Concede a José Ignacio Teixeira Junior e José Antonio Nunes Porto a continuação dos 

seus edifícios até o canal, conforme informação do Engenheiro Municipal.
14 - Participa o falecimento do Príncipe Imperial Dom Affonso.
16 - Diz da conveniência de serem remetidas em tempo hábil as contas do exercício findo 

e o orçamento para o futuro ano financeiro.
24 - Remete exemplares de decretos do governo.
27 - Manda a Câmara providenciar sobre o sustento dos presos pobres em virtude do

Delegado de Polícia não ter conseguido arrematar este serviço.
28 - Participa que já expediu ordens para a remoção dos cascos de navios que estão no fundo

do rio prejudicando a navegação.
21 - João de Oliveira pede que o calçamento na frente da sua casa seja feito pela Câmara 

ou que lhe seja dado maior prazo, e argumenta com seu estado de pobreza.
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AGOSTO
13 - Diz que a despesa com o sustento dos presos pobres pagos pela Câmara será 

indenizada, mas é necessário que seja especificado o tipo de alimentos que está sendo 
fornecido.

13 - Manda colocar mais um lampião na frente da Tesouraria da Província como medida de 
segurança (Ofício anexo).

23 - Comunica o nascimento de uma Princesa, filha de D.Teresa Cristina (Ofício anexo).
23 - Envia 15 exemplares do Aviso do Ministério do Império sobre a execução da Lei que

regulamenta as eleições (Impresso anexo).
25 - Comunica haver enviado à Fazenda Provincial as contas da despesa com o sustento dos 

presos pobres.
31 - Acusa recebimento do convite para assistir ao Te Deum pelo nascimento da Princesa.
28 - Decreto fixando o número de deputados pela Província do Rio Grande do Sul.
31 - Insiste na colocação de lampião na frente da Fazenda Provincial (Ofício anexo).

SETEM BRO
3 - Comunica que no dia 7 haverá Te Deum em comemoração ao aniversário da 

Independência do Império e que posteriormente o Presidente da Província receberá o 
público para as comemorações no palácio.

20 - Comunica já ter expedido ordens à Administração da Fazenda Provincial para pagar 
as despesas que a Câmara teve com o sustento dos presos pobres no mês de agosto.

22 - Remete cópia do Aviso expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 
tratando das eleições para deputados e Senador a realizar-se nesta Província (Anexa, 
a cópia).

24 - Manda que a Câmara forneça os objetos constantes na requisição do Carcereiro da
Cadeia e que vai rubricada pelo Chefe de Polícia.

28 - Comunica ter recebido ofício da Câmara tratando da destruição, pela enchente, da 
ponte de madeira de tirar água potável.

30 - Comunica ter expedido ordens ao Inspetor das Obras Provinciais para mandar 
consertar a ponte de madeira do Riacho.

30 - Participa que, a partir de Ia de outubro, o sustento dos presos pobres passará a ser 
fornecido pela polícia.

30 - Pede que a Câmara remeta a Ata da eleição de deputados para, através dela, ser feita 
a necessária convocação de suplentes.

OUTUBRO
l fl - Solicita que a Câmara convoque com urgência os suplentes de deputados para que 

possa ocorrer a sessão preparatória da Assembléia Legislativa Provincial.
9 - Pede que a Câmara previna aos Presidentes das mesas paroquiais que no mesmo 

dia em que se verificarem as eleições dos cinco deputados à Assembléia Geral, 
deverá igualmente ter lugar a dos 28 membros da Assembléia Legislativa Provin
cial.

9 - Remete um exemplar daFala com que S.M.I. encerrou a 4a sessão da 6a Legislatura 
da Assembléia Geral no dia 18 de setembro (Anexa, a Fala do Imperador).
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14 - Remete a parte do Major Comandante interino do corpo policial desta Província, 
declarando que, desde o entrar da lua, até ao amanhecer, poucas ruas e becos remotos 
tinham as quatro luzes acesas.

16 - Comunica que, a respeito da troca de terrenos pretendida pela Câmara relativo ao 
Potreiro da Várzea, deverá ser pedido ao Governo Imperial por intermédio da 
Presidência da Província.

16 - Pede que a Câmara expeça diploma de deputados suplentes aos constantes do 
ofício anexo do Ia Secretário da Assembléia.

50 - Remete um exemplar do Relatório com que foi aberta no dia 5 do corrente a 2a 
sessão da 2a Legislatura da Assembléia Provincial.

!0 - O Procurador da Câmara pede que a mesma se dirija ao Presidente da Província 
comunicando a impossibilidade da aplicação da multa ao arrematante da ilumina
ção da cidade, devido à insuficiência de dados a tal respeito.

!0 - Remete as contas de Receita e Despesas da Câmara nos anos de 1845, 1846 e 1847 
para serem corrigidas as irregularidades nelas constantes.

10 - Comunica ter expedido ordens à Fazenda Provincial para satisfazer as despesas 
feitas pela Câmara com a colocação do lampião na porta da casa em que está a 
Administração da mesma Fazenda.

2 - Participa que mandou pagar ao Procurador da Câmara a quantia gasta com o
sustento dos presos pobres no mês de setembro.

5 - Remete um exemplar da Descrição Topográfica e Política do Rio São Francisco, 
escrita pelo coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva.

5 - Remete reformada a parte relativa aos lampiões que estiveram apagados na noite 
do dia 14.

0 - Remete ofício do Juiz de Direito interino da Comarca desta capital, sobre o 
pagamento da despesa que este fez com a publicação das listas de que tratam os 
artigos 227 e 230 do Regulamento n11 12, de 31 de janeiro de 1842, para que a 
Câmara informe a respeito.

íO VEM BRO
3 - Envia ofício do secretário da Assembléia Provincial de 29 de outubro e devolve

as Posturas para serem organizadas de acordo com a legislação vigente (Anexo,
o ofício e o parecer da Comissão que estudou as Posturas).

9 - Ordena que a Câmara mande multar o Arrematante da Iluminação Pública pelos 
lampiões que estiveram apagados na noite de 5 do corrente.

3 - Pergunta se a Câmara tem alguma planta do edifício que deseja construir para suas 
sessões, quantas peças deve ele conter e qual a extensão de cada uma delas.

5 - Remete exemplares de decretos e decisões do governo.
7 - Transmite instruções recebidas do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a 

maneira como devem agir os fazendeiros cujos escravos fugiram para o Estado 
Oriental.

} - Remete um exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional, pertencente aos meses 
de maio a setembro, e o extrato dos anais de pontes e calçadas de França, de 
novembro e dezembro de 1842.
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DEZEM BRO
I a - Participa que amanhã, dia 2, ocorrerão as solenidades em comemoração ao aniversário 

do Imperador, no Palácio do Governo da Província.
6 - Participa que aprovou a planta da Várzea levantada pelo brigadeiro Lopo de Almeida 

Henrique Botelho e Mello, referindo-se também aos terrenos pretendidos pela Câmara.
11 - Participa que, para melhor regularidade do Arquivo da Secretaria do Governo, deverá 

a Câmara numerar os ofícios que forem enviados, continuando a numeração até o fim 
de cada ano.

17 - Pede que a Câmara juramente o quanto antes os Vice-Presidentes nomeados para o 
caso de assumirem a Presidência devido ao mau estado de saúde do Presidente da 
Província.

20 - Comunica que foi autorizado por Lei a conceder empréstimo à Câmara para a 
construção do cais e doca da Praça do Mercado, abertura de ruas e outras obras do 
município.
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FANEIRO
8 - Pede remessa urgente das cópias autênticas de todas as Atas das duas eleições

ultimamente feitas dos eleitores das freguesias deste município.
9 - Comunica ter expedido ordem à Administração da Fazenda Provincial para colocar à

disposição da Câmara as quantias pedidas para diversas obras do município.
7 - Comunica que convocou a nova Assembléia para o dia Ia de março e ordena à Câmara 

que providencie para que todos os membros compareçam com seus respectivos 
diplomas.

7 - Comunica achar mais conveniente à Câmara edificar em outro lugar a casa destinada 
a suas sessões.

FEVEREIRO
2 - Participa que, para melhor atender os casos de incêndios, mandou colocar uma bomba 

d’água no 5a Batalhão de Caçadores, outra no quartel do extinto Depósito e conservou 
no Armazém da Marinha a que ali já existia.

4 - Envia um exemplar das Leis Provinciais promulgadas no ano anterior.
6 - ' Pede informações urgentes sobre quando se realizaram as últimas eleições, tanto para 

vereadores, quanto para juizes de paz, e o ano em que entraram em exercício.
Pede que a Câmara ouça o Engenheiro encarregado da construção do novo Teatro que 
solicita aquisição de mais terrenos para a dita obra.
Comunica ter expedido ordens para que um Engenheiro da Comarca se entenda com 
o Procurador da Câmara para providenciar a respeito do aterro da Praça do Mercado. 
Ordena que a Câmara convoque os suplentes de deputados, em número de 28, para que 
seja instalada a Assembléia.
Concede licença a Antonio Marques da Cunha, Antonio Rodrigues Chaves Filho, 
Baptista e irmão, Frederio Bier e Tristão José Monteiro para que possam continuar seus 
edifícios na Rua da Praia, até o canal.

IARÇO
i - João Capistrano de Miranda e Castro comunica ter assumido interinamente a adminis

tração .da Província.
I - Remete um exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional.
1 - Aprova a arrematação feita por Felix Ferreira de Mattos para a construção da ponte ao 

lado do cais da Praça do Mercado.
I - Comunica que o novo Presidente da Província chegará no barco São Gonçalo e que a 

Câmara deverá ir ao seu desembarque assim que ouvir dois tiros que serão dados como 
sinal, pelo Comandante da escuna.
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10 - Ordena à Câmara mandar consertar a estrada que segue para o novo cemitério.
11 - Pede informações urgentes a respeito do requerimento anexo, para satisfazer uma

requisição da Assembléia Legislativa Provincial.
17 - Pede urgência no conserto do caminho que segue para a colina do cemitério.
20 - Pede cópia do título pelo qual foram doados à Câmara terrenos para serem aforados e

seu rendimento, aplicado à criação dos expostos; e pede informações a respeito do 
requerimento anexo.

21 - Pede parecer sobre requerimento de proprietários e moradores da Rua Santa Catarina.
21 - Ordena à Câmara mandar demolir a ponte de madeira do Riacho, pois a de alvenaria

que está sendo construída, já está em condições de atender o público.
28 - Remete, anexo, o orçamento da despesa necessária para o conserto da estrada que 

segue do Campo Márcio para o novo cemitério.
28 - Autoriza à Câmara dar alinhamento à Várzea desta Capital e comunica que expedirá 

ordens à Administração da Fazenda Provincial para se proceder à demarcação, 
medição e avaliação dos terrenos distribuídos, a fim de se cobrar o respectivo foro.

18 - A Secretaria de Estado dos Negócios do Império comunica à Câmara a nomeação do
Tenente-General Francisco José de Souza Soares de Andrea para Presidente da 
Província.

31 - A Secretaria de Estado dos Negócios do Império comunica ter concedido ao Coronel 
João Propício Menna Barreto a demissão que pediu do Cargo de Vice-Presidente da 
Província.

ABRIL
9 - Comunica que amanhã tomará posse do cargo de Presidente da Província o Tenente- 

Coronel Francisco José de Souza Soares de Andrea.
28 - Remete um exemplar do relatório apresentado pelo Vice-Presidente da Província, no

ato de se abrir a sessão ordinária da Assembléia Legislativa.
29 - Remete exemplares das decisões do Governo (Anexos, exemplares de 1847).

8 - Comunica ter expedido ordens à Administração da Fazenda Provincial para que, na 
quantia enviada à Câmara para diversas obras, lhe seja dada a terça parte em prata.

8 - Aprova a arrematação, feita pela Câmara, da construção de um paredão de pedra no 
princípio da Rua da Praia junto a Passagem.

M AIO
4 - Remete cópia do Aviso baixado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda 

contendo a solução que teve o requerimento que a Câmara dirigiu ao Imperador sobre 
a permuta do Potreiro da Várzea pelo terreno que ela possui (Cópia anexa).

4 - Remete cópia do Aviso no qual o Imperador concede a demissão do cargo de Vice- 
Presidente da Província ao Coronel João Propício Menna Barreto (Cópia anexa).

11 - Comunica que a Câmara é apenas depositária da Várzea e cabe a ela sustentar a 
integridade daquele terreno, sem ter em conta procedimentos ilegais das Câmaras 
transactas.

17 - Pede remessa urgente das informações pedidas em ofício de 11 de março passado.
18 - Pede informações sobre o requerimento do Vereador Acacio Joaquim Correa que se
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queixa do Fiscal da Câmara, Francisco Pedro de Miranda e Castro.
24 - Pede conclusão urgente da estrada que segue pela Ponte da Azenha para o novo 

cemitério.
24 - Envia relação dos cidadãos nomeados para suplentes do Juiz Municipal e de Órfãos

(Relação anexa).
25 - Envia exemplares do Auxiliador da Indústria Nacional.
30 - Ordena que a Câmara se reúna em sessão extraordinária a fim de tomar uma resolução

definitiva sobre a questão entre o Vereador Acacio Joaquim Correa e o Fiscal da mesma 
Câmara, Francisco Pedro de Miranda e Castro.

31 - Comunica ter encarregado ao Major do Imperial Corpo de Engenheiros, José da
Victoria Soares de Andréa para dirigir a obra da estrada que segue para o cemitério e 
dá instruções à Câmara, quanto à parte que lhe cabe nos serviços.

31 - Autoriza à Câmara receber e despender as quantias mencionadas na Lei do Orçamento 
Municipal, como também, arrematar suas rendas.

JUNHO
10 - Remete relação dos suplentes do Juiz de Órfãos e Juiz Municipal.
14 - Oferece empréstimo para a continuação da estrada que segue da ponte da Azenha para

o novo cemitério.
Í0 - Aprova a arrematação das rendas da Câmara por Joaquim Pedro Alves ao preço de 

23:501 $000.
19 - Manda a Câmara expedir diplomas para dois deputados suplentes à Assembléia 

Legislativa Provincial.
58 - Pede cópia das condições gerais com que têm sido concedido terrenos na Rua Nova da 

Praia (Sete de Setembro).

FULHO
6 - Remete exemplar do aditamento feito pelo Governo da Província ao relatório que foi

presente à Assembléia Legislativa Provincial.
.3 - Comunica que, para solicitar a aprovação da Presidência quanto a arrematação das 

rendas municipais, deverá explicar detalhadamente as diferenças em cada ramo, para 
melhor serem julgadas as vantagens.

5 - Solicita o projeto da ponte de madeira que tem que ser construída na Rua de Santa 
Teresa para dar comunicação entre a de Caxias e a da Imperatriz.

7 - Pede informações da Câmara sobre o motivo de não ter sido dado diploma de suplente
à Assembléia Legislativa Provincial ao Bacharel Francisco Pereira Monteiro, que 
deverá tomar assento.

9 - Aprova a arrematação da ponte de madeira na Rua Santa Teresa, feita por Luis Pereira 
Dias.

9 - Pede que a Câmara informe com urgência sobre a alteração dos limites da Freguesia 
de N. Sra. dos Anjos da Aldeia com a vila de São Leopoldo constantes no Projeto de 
Lei n* 72.

7 - Comunica que já deu ordens ao Delegado da Capitania do Porto para fazer o que estiver 
a seu alcance, caso o Procurador da Câmara lhe peça providências quanto a segurança
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da ponte e que ordenou, também, que proiba a retirada da água junto à Praça do 
Mercado.

AGOSTO
17 - Comunica que acha vantajosa a oferta feita por Frederico Bier para aterrar com 

cascalho a estrada do cemitério; se a Câmara concordar, pode fazer as peneiras no lugar 
da mina de cascalho (Anexa, proposta ).

17 - Solicita que a Câmara autorize as despesas para levantar um paredão na Rua do Poço 
para principiar o aterro, a fim de edificar os declives da Praça da Igreja.

SETEM BRO
6 - Remete Aviso do Ministério dos Negócios do Império, participando o nascimento 

de um Príncipe no dia 19 de julho (Anexo, o Aviso citado).
6 - Comunica à Câmara que dia 7, aniversário da Independência do Império, haverá 

recepção em Palácio.
9 - Remete cópia do Aviso do sr. Ministro do Império, que só permite que exerçam 

a arte de curar as pessoas que têm título conferido nas respectivas Academias de 
Medicina (Cópia anexa).

9 - Manda que a Câmara intime os proprietários de terrenos que não estiverem 
murados ou cercados, especialmente o do que está aberto na Rua da Igreja, esquina 
Rua de Bragança.

15 - Comunica que não indenizará os proprietários de casas do lado leste da Praça do 
Palácio, porque o aterro que alí está sendo feito não os prejudica, pois fica a oito 
ou dez metros de distância na frente de cada casa.

15 - Comunica que o serviço de sentinelas para as praças da Alfândega, Ferreiros e do 
Mercado é privativo dos fiscais e guardas das Câmaras que, para este fim, vencem 
ordenados.

20 - Comunica ter dado ordens à Administração da Fazenda Provincial, para emprestar 
à Câmara a quantia necessária para as obras da estrada que segue da Ponte da 
Azenha para o novo cemitério.

22 - Pede declaração da Câmara sobre se esta possui plano ou projeto para a construção 
de alguma casa para servir de cadeia, onde é o terreno, e solicita o envio da 
respectiva planta, se já estiver levantada.

22 - Pergunta se a Câmara parou com o trabalho da estrada que segue da Ponte da 
Azenha para o novo cemitério, conforme requerimento do Procurador da Santa 
Casa.

22 - Autoriza a permuta do terreno de propriedade da Câmara, sito à Rua da Praia, pelo 
que possui a Santa Casa no seguimento da Rua da Brigadeira.

27 - Autoriza a Câmara continuar com os trabalhos na Praça do Palácio e solicitar novo
empréstimo do Governo, caso não exista em seus cofres o suficiente para tal 
trabalho.

28 - Remete dois exemplares do Periódico Porto-Alegrense em que foi publicado a Lei
do Orçamento Municipal nfl 151, de 7 de agosto último, fixando a Despesa e 
orçamento a Receita das Câmaras municipais da Província.
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O UTUBRO
6 - Pede informações sobre qual o sítio em que se mata o gado para consumo desta capital, 

e que providências têm tomado para examinar a sua qualidade.
10 - Comunica ter dado ordens à Administração Provincial para empréstimo da quantia

necessária aos trabalhos da Praça do Palácio.
12 - Pergunta de que modo pode a Câmara ceder o terreno de sua propriedade, sito ao ladó

ocidental do Arsenal da Marinha, o qual é necessário para estabelecimentos provinci
ais.

23 - Solicita remessa urgente do mapa das pessoas vacinadas nesse município no Ia 
semestre do corrente ano.

23 - Remete as Instruções que regulam as concessões de terrenos.
27 - Participa que o Segundo-Tenente Antonio Dias da Costa dirigirá, interinamente, a 

Estrada do Cemitério da Azenha.
30 - Comunica não ver inconveniente em que, do alto do paredão feito para agüentar o 

aterro da Praça do Palácio, se leve em rampa uma ladeira até entrar na Rua do Poço.

NOVEM BRO
2 - Pede planta ou informações concretas sobre o tipo de obra a ser feita no cais da Praça 

do Mercado.
Oferece à Câmara quantia para conclusão do paredão do cais da Praça do Mercado. 
Remete ofício do Inspetor da Administração da Fazenda Provincial, informando sobre 
a quantia de 2:443$942 réis que a Câmara deve, proveniente da décima dos quartos da 
Praça do Mercado (Cópia anexa).
Remete requerimento de Frederico Bier e Antonio Roiz Chaves Filho, para que a 
Câmara informe sobre a intervenção dos mesmos na medição da Rua Nova da Praia. 
Remete a Postura, que foi enviada com Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios 
do Império, sobre a nomeação do sr. Brigadeiro João Frederico Caldwell para primeiro 
Vice-Presidente desta Província.
Comunica ter expedido ordens à Administração da Fazenda Provincial, para fornecer 
a quantia de seis contos de réis para a continuação da obra do cais do Mercado.

8 - Pede informações sobre as queixas de certos proprietários, relativas às medições que
a Câmara está fazendo na Rua Nova da Praia (Anexo, requerimento dos queixosos).

13 - Pede informações sobre a medição dos terrenos na Rua Nova da Praia, proposta pelo
Inspetor da Tesouraria da Fazenda.

DEZEMBRO
9 - Pergunta em que serviço a Câmara emprega os quatro guardas municipais, cujo

pagamento lhes foi autorizado pela Lei de 7 de agosto do corrente ano.
17 - Aprova a decisão da Câmara de proceder a nova medição dos terrenos da Rua Nova 

da Praia.
11 - Remete instruções para estabelecer os foros que devem pagar os terrenos destinados

à construção civil dentro dos limites da cidade.
II - Pede que a Câmara lhe envie uma relação dos proprietários que ocupam terrenos com 

títulos, por quem foram dados, e outra dos intrusos que não possuem autorização.
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JANEIRO
18 - Comunica ter adiado, até 1“ de junho, a abertura da 2a sessão da 3a Legislatura, por 

encontrar-se ausente da capital.
24 - Acusa recebimento de ofício da Câmara comunicando que, no dia 7 deste mês, 

entraram no respectivo exercício, os vereadores eleitos para o quatriênio até 1852.
24 - Pede informações quanto a agricultura, criação de gado e extrativismo, existentes no 

município.
9 - Envia cópia do Aviso do Ministério da Justiça declarando, além de outras providências, 

que nos municípios onde não houver Chefe de Polícia compete às Câmaras deferir 
juramento aos delegados de polícia dos respectivos termos (Anexa, a cópia citada).

13 - Comunica que deverão conservar até ao meio-dia a patrulha que, diariamente, se posta 
na Praça do Mercado.

FEVEREIRO
23 - Envia decretos e decisões do Govemo.
l fl - Comunica ter reiterado as ordens quanto à patrulha para a Praça do Mercado.

M ARÇO
9 - Remete Aviso do Ministério do Império, proibindo que os funcionários públicos se 

dirijam diretamente ao Govemo Imperial.
24 - Comunica que receberá, no dia seguinte, às 12 horas, em Palácio, para celebrar o

aniversário do Juramento da Constituição do Império.
24 - Pede que a Câmara providencie uma guarda de honra para ser colocada à porta da Igreja 

Matriz, no dia seguinte, às 11 horas, por ocasião do Te Deum.
13 - Comunica ter autorizado o empréstimo para a Câmara continuar as obras da Praça da 

Matriz e rampa da Rua do Poço.
28 - Remete cópias de dois decretos, tratando da dissolução da Câmara dos Deputados e da 

convocação da nova Assembléia Geral (Anexas, as cópias).

ABRIL
28 - Aprova a arrematação das passagens dos Passos das Canoas e dos Negros no Rio 

Gravataí, e do “Interpellado” no Rio dos Sinos.
28 - Comunica que o novo edifício da Câmara deverá ser feito na Praça da Matriz, no terreno 

correspondente ao teatro projetado, ao invés de ser construído num terreno de esquina, 
junto a uma ladeira íngreme.

30 - Pede informações acerca da estrada da qual fará parte o passo “na Itapoã”, e a que 
povoações ou interesses terá ele de servir.

23 - Pede remessa urgente das informações exigidas em circular de 24 de janeiro último.

M AIO
4 - Informa sobre os motivos que levaram ao afastamento da patrulha que diariamente
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estava na Praça do Mercado.
7 - Remete a conta dos carrinhos-de-mão feitos no Arsenal de Guerra e que deverão 

ser pagos pela Câmara à Tesouraria da Fazenda (Conta anexa).
7 - Comunica que a Câmara deve dirigir-se à Assembléia Legislativa Provincial para

que ela decida sobre a criação de um passo em “Itapoãa” no lugar denominado 
Passo da Estância.

8 - Comunica que a conclusão da estrada que vai da Ponte da Azenha para o novo
cemitério ficará a cargo da Mesa da Santa Casa.

15 - Remete exemplar do Aviso expedido pelo Ministério dos Negócios do Império 
sobre as eleições para deputados à Assembléia Geral Legislativa.

14 - Comunica que são incompatíveis os cargos de Secretário da Câmara e Juiz de Paz
exercidos, simultaneamente, pelo atual Secretário da Câmara.

15 - Pede que a Câmara se dirija à Assembléia Provincial solicitando a quantia para a
obra do cais da Praça do Mercado.

19 - Pede informações se os Passos do Capivari e Entrepelado pertencem ao município 
desta cidade ou ao de Santo Antonio da Patrulha.

19 - Autoriza à Câmara construir uma boa cadeia, enquanto não for possível a 
construção de uma casa de correção.

21 - Remete cópia do Aviso baixado pelo Ministério do Império, comunicando que a
Lei não faculta aos juizes de paz adiar eleições com antecedência (Cópia anexa).

22 - Remete Portaria do Ministério dos Negócios do Império, referente à demissão
concedida ao Dr. João Capistrano de Miranda e Castro do cargo de Vice- 
Presidente da Província (Portaria anexa).

26 - Informa que, depois da realização das eleições primárias, decidirá sobre a opção 
do Secretário da Câmara, que prefere ficar como Juiz de Paz do 2a Distrito.

29 - Pede que a Câmara ordene ao Presidente do Colégio Eleitoral que faça as eleições
dos membros da Assembléia Provincial no dia posterior ao da eleição de deputa
dos.

30 - Pede explicações acerca da diminuição das arrematações das rendas municipais
em relação aos anos anteriores.

31 - Comunica ter declarado à Câmara da Vila de Santo Antonio da Patrulha que o
rendimento do Passo do Capivari fica pertencendo ao cofre da referida Câmara, 
e o do “Interpellado” à Câmara desta capital.

)1 - Pede que a Câmara convoque os suplentes de alguns membros da Assembléia 
Provincial, a fim de que haja número suficiente para realizar-se a sessão.

fUNHO
4 - Recomenda que não consintam na inoculação das bexigas como preservativo delas na

falta do pus vacínico.
5 - Responde a consulta sobre a incompatibilidade do exercício de Secretário da Câmara

com o de Juiz de Paz do 2a- Distrito.
5 - Aprova a arrematação das rendas da Câmara feita por Joaquim Feliz da Costa, pela

quantia de 9:751$000 no último semestre deste ano.
6 - Diz que já foram expedidas as ordens para que o lfl Batalhão de Infantaria da Guarda
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Nacional acompanhe a procissão de Corpus Christi.
12 - Pede informações sobre as razões da demora do despacho de requerimento de

Francisco Pinto de Souza.
20 - Devolve os documentos de Francisco Pinto de Souza, dizendo ter indeferido seu 

requerimento.
9 - Francisco Pereira de Caldas, Procurador da Câmara, informa sobre a pretensão de

Francisco Pinto de Souza.
4 - João Rodrigues Fagundes, Advogado da Câmara, informa sobre a pretensão de

Francisco Pinto de Souza.
5 - O Procurador da Câmara pede certidão de documentos pertencentes aos autos do

processo de Francisco Pinto de Souza (Certidão anexa).
20 - Remete exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional.

2 - Remete exemplares de decretos e decisões do Govemo.
16 - Remete Relatório com que o Presidente da Província abriu a 2a sessão da 3a Legislatura

da Assembléia desta Província.

JULHO
31 - Remete decretos e decisões do govemo.

AGOSTO
30 - Comunica que, em conformidade com o Aviso do Ministério dos Negócios do Império, 

todos os documentos históricos deverão ir para os arquivos públicos, ficando as 
Câmaras com cópias autênticas.

27 - Informa sobre o parecer da comissão encarregada de examinar o estado das prisões e 
estabelecimentos públicos de caridade.

JULHO
18 - Pede informações sobre quais os distritos que ainda têm terras devolutas e qual a 

extensão dessas terras.
17 - Pede informações sobre as licenças fornecidas às casas de jogo, para melhor ronda dos

policiais.
13 - Pede informações da Câmara a respeito do pedido dos moradores dos subúrbios desta

cidade para ser mudada a Estrada do Mato Grosso e do que expende o l fl Secretário da 
Assembléia Legislativa Provincial.

10 - Remete circular para que a Câmara dê a devida publicidade às Instruções do Ministério
dos Negócios do Império, relativas às eleições primárias e secundárias que ocorrerão 
no corrente ano.

5 - Pede informações urgentes aos esclarecimentos exigidos pelo Ministério da Justiça, 
através de seu Aviso de 30/5, sobre os juizes de direito que têm servido desde 1833 na 
comarca a que este município pertence (Aviso anexo).

AGOSTO
30 - Comunica que os coletores chefes de repartições fiscais estão isentos de serviços 

municipais.
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JULH O
5 - Abaixo-assinado atestando e jurando que o Sr. José Gonçalves Pereira é súdito 

português radicado no Brasil há 28 anos.

SETEM BRO
I a - Pede que a Câmara lhe envie, com urgência, cópias autênticas da Ata das eleições de 

eleitores paroquiais para serem remetidas ao Governo Imperial.
6 - Informa que já foi providenciada a guarda de honra para, no dia seguinte, ficar à porta 

da Igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus.
11 - Informa que, pelo art. 8a da Lei do Orçamento de 11 de julho, passarão a ser exercidas 

pelas Câmaras Municipais, as funções que até agora pertenciam aos Inspetores e Sub- 
Inspetores das aulas públicas.

11 - Remete cópia do Aviso baixado pelo Ministério do Império em Ia de agosto, 
recomendando a execução da Lei de 23/10/1832 a respeito das cartas de naturalização 
(Aviso anexo).

19 - Devolve as Atas dos eleitores paroquiais deste município para serem consertadas com 
todas as formalidades da lei.

19 - Dá instruções à Câmara quanto às providências a serem tomadas em relação aos presos 
que irão trabalhar nos serviços públicos.

19 - Comunica ter sido novamente oficiado ao Governo Imperial, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império, pedindo soluções a respeito dos terrenos constantes do 
requerimento de Abel Alves de Oliveira.

21 - Pede informações sobre os bens que antigamente pertenciam aos índios de Missões e 
que se encontram nesse município, a fim de transformá-los em próprios nacionais, 
conforme o art. 36 da Lei de 21 de outubro de 1843.

21 - Remete cópia do Aviso expedido pelo Ministério do Império, declarando que pode ser 
acumulado o exercício dos cargos de Juiz de Paz e Vereador (Cópia anexa).

26 - Participa à Câmara que, quando esta fizer o contrato com o médico de partido, ponham
por condição curar os praças do corpo policial.

27 - Comunica ter nomeado Acacio Joaquim Corrêa para o cargo de 3a suplente do Juiz
Municipal e de Órfãos do termo desta capital»

28 - Remete um exemplar das leis promulgadas pela Assembléia Legislativa Provincial na
sessão do corrente ano.

OUTUBRO
4 - Pede informações sobre o terreno do canto da Praça da Matriz que faz frente à

propriedade do Visconde de São Leopoldo.
5 - Comunica ter ordenado ao Brigadeiro Chefe dos Engenheiros da Câmara para receber
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a ferramenta que essa Câmara tiver disponível para calçadas.
13 - Informa sobre o pedido da Câmara para contratar um engenheiro militar para levantar 

a planta da cidade e o padrão com que se deverão edificar as casas.
25 - Participa ter a Mesa da Santa Casa de Misericórdia decidido aceitar o oferecimento da 

Câmara, de fornecer a terra cavada para o aterro do lugar que existe perto da mesma 
Santa Casa.

31 - Comunica que, quando se alugar qualquer casa para aula pública, devem os proprie
tários prevenir, com antecedência de 6 meses, quando não quiserem continuar com o 
tal aluguel.

NOVEM BRO
8 - Pede informações sobre o lugar mais vantajoso para ser colocada uma barca: no Passo 

de São José ou no do Mendonça, ambos no Rio Camaquã.
17 - Envia exemplares do periódico Auxiliador da Indústria Nacional publicados em abril 

e julho.
20 - Comunica que dirigirá os trabalhos das calçadas que serão feitas na descida do Largo 

do Portão para a Várzea.
20 - Pede informações sobre quais os concertos de ruas que não podem parar e quais os que 

julgam de maior urgência, a fim de ser providenciada a concessão do empréstimo 
pedido pela Câmara.

3 - Remete exemplares de decretos e decisões do governo.

DEZEM BRO
6 - Comunica ter o sr. Florêncio Luis da Silva a obrigatoriedade de prestar serviço militar, 

pois tanto o corpo policial, quanto a guarda municipal nos quais já serviu, não são 
considerados serviço militar.

12 - Pergunta por quanto tempo é a arrematação das rendas dessa Câmara, a que se refere 
seu ofício na 54 de 11 de dezembro.

22 - Pede informações urgentes sobre a quantia existente no cofre da Câmara para ser
aplicada na construção da Cadeia de Justiça e em que espécie.

23 - Aprova a arrematação das rendas da Câmara no ano financeiro de 1850 feita por
Joaquim Pedro Alves pela quantia de dezessete contos, novecentos e hum mil réis.

31 - Pede informações sobre uma meia -água que se acha no terreno destinado à Cadeia que 
parece pertencer à Câmara.
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JANEIRO
16 - Comunica que a Câmara deve solicitar ao Governo Imperial a quantia já depositada na 

Tesouraria da Fazenda para a construção da Cadeia (Cópias anexas).
16 - Comunica que deu ordens para ser fornecida à Câmara a importância para a conclusão 

dos paredões e aterros da Rua do Poço.
24 - Comunica que expediu ordens para entregar à Câmara os livros dos aforamentos dos 

terrenos da beira-rio e os foros que tiver arrecadado.

FEVEREIRO
8 - Remete exemplares de decretos e das decisões do Governo.
9 - Autoriza a concessão de gratificação ao arruador.
9 - Diz que todo o proprietário é obrigado a dar passagem em seu terreno para as estradas 

que se fizerem necessárias, e põe à disposição da Câmara a força precisa para fazer 
cumprir este dispositivo (Anexa, a exposição de motivos de Roberto Landell sobre a 
inconveniência de ser desapropriado para alargamento de estrada. Seguem-se outros 
documentos sobre o mesmo assunto, a Estrada dos Moinhos de Vento).

58 - Pede manifestação sobre a arrematação de passos, que a Câmara de São Leopoldo tem 
dúvidas quanto ao município a que pertencem (Memorial anexo).

MARÇO
l fl - Diz que aceitou a demissão do Juiz Municipal Acacio Joaquim Corrêa.
2 - Manda cobrar pedágio na passagem do Portão (Praça Argentina) até que se completem 

os recursos para a construção do paredão que se está fazendo naquela saída.
5 - Comunica que foi nomeado Presidente da Província o sr. José Antonio Pimenta Bueno 

e pede providências para a posse.
5 - Manda fazer, por administração, o capeamento do paredão da doca.
2 - Remete contrato firmado com Manoel Fialho de Vargas Filho para a construção dos 

alicerces da Casa da Câmara (Termo de arrematação anexo).
6 - Comunica que foi nomeada uma comissão de médicos para prevenir a contaminação

do povo pela febre escarlatina, já surgida na cidade de Rio Grande (Anexo, o termo de 
nomeação).

IBRIL
6 - Inclui modificações no regulamento feito para o serviço do cemitério do alto da 

Azenha.
1 - Encaminha novas instruções para a execução e fiscalização da obra do paredão do 

Portão e da estrada também chamada do Portão (Documentos anexos).
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11 - Para estabelecer a quem cabe cuidar os passos do rio dos Sinos e do Mundo Novo, 
pergunta qual a distância dos mesmos às vilas de São Leopoldo e Santo Antônio da 
Patrulha.

22 - Pede fornecimento de material de consumo, azeite e graxa para substituir os lampiões
da Cadeia da Justiça por candeeiros com quatro luzes (Anexo, o ofício do carcereiro).

23 - Aprova artigos das posturas municipais.
25 - Faz observações relativas aos terrenos e pavimentação do Largo do Portão.

M A IO
Ia - Comunica que foi autorizada à Contadoria Provincial o pagamento à Câmara de 

importância para as obras da descida do Portão.
2 - Comunica que mandou pagar a conta das ferramentas fornecidas pelo Arsenal de

Guerra para a obra da descida do Portão.
11 - Comunica que mandou o alferes João Ignacio de Azevedo pôr à disposição da Câmara 

um barracão, e o sr. Antonio José de Araújo Bastos entregar ferramentas para as obras 
da descida do Portão para a Várzea.

11 - Comunica que mandou a Contadoria Provincial pôr à disposição da Câmara a quantia 
de dois contos de réis para as obras dos paredões e aterros da Rua do Poço.

15 - Comunica que aceitou a demissão de Joaquim Lopes de Barros do cargo de suplente
de Juiz Municipal e de Órfãos.

16 - Encaminha um exemplar da Fala com que S.M. o Imperador abriu a 2a sessão da
Assembléia Geral Legislativa (Anexo).

17 - Comunica que concedeu a Antonio José Pereira Machado a dispensa do cargo de
suplente de Juiz Municipal e de Órfãos.

18 - Devolve requerimento do arrematante da iluminação que pede pagamento pela
mudança de vários lampiões (Anexo, o requerimento de José Antonio Rodrigues 
Ferreira).

JU N H O
8 - O arrematante do contrato de iluminação da cidade faz o abatimento de 420rs.
I a - Aprova a arrematação das passagens do Passo do Gravataí por 41 $000, pelo prazo de 

30 meses.
5 - José Maurício Fernandes Pereira de Barros dirige-se à Câmara, manifestando-se contra 

o preço que está sendo pago pela iluminação, e manda que o serviço seja feito por 
administração ou que o arrematante se sujeite ao preço do ano anterior.

5 - O Secretário do Governo pondera que a iluminação em Porto Alegre, Rio Grande, 
Pelotas e Rio Pardo tem preços diferentes, em virtude dos caminhos a percorrer e teme 
que, por administração, o preço seja maior (Orçamento anexo).

3 - O Presidente da Província transmite à Câmara de São Leopoldo que a administração
dos Passos do Contrato, Monte Negro, do Mundo Novo, do Rio dos Sinos e do Carioca 
ficam pertencendo àquele município.

10 - O Presidente da Província põe à disposição da Câmara a importância necessária à obra 
do paredão que se está construindo à frente do Quartel do 8fl Batalhão.

20 - O Presidente da Província, respondendo ofício enviado pela Câmara, manda pôr
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novamente em arrematação a iluminação da cidade e não admitir preço abaixo de 
6$090.

28 - O Presidente da Província manda recolher ao cofre da Contadoria Provincial a quantia
de 18:251$983 réis, destinada à construção da nova Cadeia da Justiça e mais 
conhecimentos, um de 3:011 $788 e outro de 8:566$720.

JU L H O
I a - Manda substituir a iluminação da Cadeia Civil, até então feita com graxa, por outra, 

com azeite e torcidas (Ofício anexo).
8 - Aprova o contrato para iluminação da cidade.

17 - Pede relação dos terrenos de marinha que são propriedade da Câmara e respectivos
títulos.

18 - Manda exemplar de opúsculo sobre a febre amarela para as providencias necessárias.
24 - Diz que tomou conhecimento da necessidade de serem construídas pontes para

abastecimento de água em virtude das imundices lançadas no rio, e pede orçamento. 
27 - Manda a Câmara notificar no seu município a data de instalação da Assembléia, para 

que os eleitos, munidos de seus diplomas, nela tenham assento.

A G O S T O
17 - Pede relação dos distritos, freguesias e capelas filiais, existentes no município, para 

confecção de um mapa com as devidas confrontações.
3 - Declara que tomou ciência de ter a Câmara satisfeito dívidas com a Contadoria 

Provincial.
3 - Diz que a Província não tem condições de auxiliar a Câmara para reconstruir o muro 

na Rua do Poço.
3 - Diz que o conserto da Ponte da Azenha deve ser considerado obra do município e, 

portanto, ser feita pela Câmara com seu orçamento.
7 - Envia exemplar do periódico publicado pela Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional.
12 - Manda multar o contratante da iluminação da cidade por terem sido encontrados 

lampiões apagados (Documento de denúncia anexo).

SE T E M B R O
2 - Comunica ter dado ordens para o Contador Chefe entregar à Câmara importância 

destinada à construção de paredões na rua que do Portão segue para a Várzea.
5 - Informa já ter providenciado o fornecimento de uma guarda de honra para a Matriz no 

dia 7.
27 - Remete exemplar do decreto que reconhece a Princesa D. Isabel como sucessora do 

trono e coroa do Império do Brasil (Impresso anexo).
27 - Envia observações sobre autenticação da Ata impressa, da aprovação dos membros da 

Assembléia Legislativa Provincial.
30 - Manda expedir diploma de deputado ao Dr. João Pereira da Silva Borges Fortes.
29 - Remete relação dos deputados provinciais pela ordem de votação e manda expedir

diploma ao Dr. João Pereira da Silva Borges Fortes.
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6 - Convite para o Te Deum comemorativo da Independência .

OUTUBRO
8 - Manda substituir dois deputados pelos seus suplentes em virtude de se acharem 

ausentes.
11 - Os moradores do Beco do Barbosa pedem importância para prolongar o dito beco até

a Várzea.
14 - O Governo da Província pede informações à Câmara sobre as possibilidades e 

conveniências de prolongar o Beco do Barbosa até à Câmara (Ver adiante, documento 
de 06.06.1848).

12 - Remete exemplar da Fala com que o Imperador encerrou a 2a sessão da 8a Legislatura
da Assembléia Geral Legislativa (Anexo, o exemplar).

3 - Em vista de requerimento de Francisco Dias Moreira e outros, manda levantar a rua
aquém do canal (Voluntários da Pátria?).

4 - Manda expedir diplomas aos suplentes dos deputados à Assembléia Legislativa,
Luiz Alves Leite de Oliveira Bello e João Sertório Junior.

5 - Comunica que não serão entregues à Câmara os livros de registro dos terrenos à
beira -rio concedidos a diversos por aforamento perpétuo (Cópia do documento 
anexa).

5 - Remete cópia de Aviso do Ministério da Fazenda sobre permutas de terreno de 
marinha, de posse da Câmara, pelo terreno da Várzea pela mesma arruado.

12 - Pede informações à Câmara sobre pedido dos moradores da Rua Santa Catarina para 
desapropriação da casa pertencente à herança de Ignacio José de Abreu (Cópia anexa).

14 - Remete impresso do relatório com que o Presidente da Província abriu a Ia sessão da 
4a Legislatura.

21 - Comunica ter autorizado entrega de importância para continuar o paredão, que do 
Portão segue para a Várzea.

JUNHO
6 - Abaixo-assinado pedindo abertura do Beco do Barbosa até a Várzea.

OUTUBRO
26 - Aprova-a denominação de Rua das Flores para a nova rua além da Rua Nova da Praia 

(Sete de Setembro) entre a Rua do Ouvidor (General Câmara) e Praça dos Ferreiros 
(Praça 15 de Novembro).

28 - Recomenda que sejam tomadas providências para serem obedecidos os artigos do 
Código de Posturas que dizem respeito à salubridade pública (A cópia anexa refere- 
se à febre escarlatina).
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NOVEM BRO
3 - Convida para a posse do novo Presidente da Província, Pedro Ferreira de Oliveira.
4 - Manda publicar, por editais, a posse do novo Presidente da Província.
4 - Ofício do novo Presidente da Província cumprimentando a Câmara.

14 - Remete lista dos suplentes para os cargos de Juiz Municipal e de Órfãos (lista anexa).
20 - Comunica que foi autorizado o trabalho dos presos que estavam na calçada do Portão, 

na construção da nova estrada que passa junto da olaria de José Ignacio Lourenço.
26 - Remete exemplares de decretos e de decisões do governo.
23 - Pede informações sobre a época e duração do contrato feito com Luiz Pereira Dias para 

fazer a ponte do Riacho no seguimento da Rua de Santa Teresa.
27 - Agradece as felicitações enviadas pela Câmara por ter a Assembléia Legislativa

encaminhado a S.M. o Imperador voto de adesão (Cópia anexa).
30 - Comunica que no dia 2 de dezembro receberá em Palácio as pessoas que lá forem para 

celebrar o aniversário do Imperador.
7 - Remete exemplares do Auxiliador da Indústria Nacional.

DEZEM BRO
14 - Pede parecer sobre requerimento de Henrique de Souza Mariante e Antonio José do

Canto que pretendem terrenos à beira-rio, no Caminho Novo, para construir.
11 - Informações aos requerimentos supra citados.

OUTUBRO
23 - Requerimento de Henrique de Souza Mariante.

DEZEMBRO
23 - Remete portarias relativas à nomeação de Vice-Presidentes para esta Província.
24 - Comunica ter aceito a dispensa de Francisco José da Rosa do cargo de 2a- suplente do

Juiz Municipal do termo desta capital.
ÍO - Aprova a arrematação das rendas do município pelo sr. Sebastião Ribeiro Pinto.

\B R IL
15 - Maria Joaquina de Jesus, viúva de Francisco José da Silveira, pede, por sentença, o

julgamento da partilha.

FANEIRO
3 - Aprova, provisoriamente, o artigo do Código de Posturas que marca prazo para 

pagamento de impostos.
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LIVRO N2 22 — 1851 e 1852

JANEIRO
9 - Envia cópia do Aviso relativo à remoção do Juiz Municipal e de Órfãos, Miguel de 

Castro Mascarenhas, de São Leopoldo para Porto Alegre (Cópia anexa).
10 - Aprova artigo de postura enviado pela Câmara Municipal em ofício de 2 do corrente 

mês.
24 - Ordena que a Câmara envie à Tesouraria da Fazenda, livros e documentos referentes

a arrecadação de imposto, outrora a cargo das Justiças Territoriais e dos Conselhos e 
Vilas.

FEVEREIRO
I a - Remete à Câmara uma coleção das Leis Provinciais promulgadas na sessão de 1830, 

e exemplares da de n2 203.
3 - Autoriza à Câmara fechar as entradas nos alicerces da casa em construção para suas

sessões, carregando a despesa na verba “Eventuais”.
4 - Comunica que o Governo Provincial põe à disposição da Câmara 3:600$000 para

melhoramentos na Estrada do Mato Grosso.
13 - Concorda com proposição da Câmara, de empregar trabalhadores que não sejam 

presos sentenciados, nas obras da estrada que passa em terras do falecido Comendador 
Travassos.

21 - Remete à Câmara cópia da informação da Contadoria Provincial, contrária à concessão 
do pretendido empréstimo de 2:696$000, para conclusão do aterro da Estrada do 
Portão, e nega o pedido (Anexos: demonstrativo de despesas e cópia da informação).

23 - Circular. Determina que, quando das arrematações dos passos dos rios, se declare a 
renda de cada um deles no ano anterior, para efeitos de opção oficial entre os 
pretendentes à sua arrematação.

27 - Determina que os presos sentenciados empregados na abertura de estrada nos fundos 
da chácara do Comendador Freitas Travassos, deixem de trabalhar naquela obra que, 
entretanto, não deve parar.

25 - Devolve à Câmara a representação de moradores do 2a distrito, referente à estrada do
passo denominado “Domelles” e lembra-lhe a conveniência de um maior exame do 
assunto.

M ARÇO
13 - Convite impresso, ao Presidente e mais vereadores, para a recepção comemorativa do 

aniversário da Imperatriz, no dia seguinte.
31 - Remete à Câmara exemplares do jornal Auxiliador da Indústria Nacional dos meses 

de agosto a novembro de 1850.

31



11 - Remete portaria do Governo do Império, comunicando a exoneração do Bacharel
Manuel José de Freitas Travassos do cargo de Vice-Presidente da Província.

ABRIL
12 - O Presidente da Província autoriza a Câmara a vender, em praça pública, a Praça dos

Ferreiros.
15 - O Presidente da Província ordena à Câmara informar-lhe as ocorrências relativas a 

terrenos mencionados em ofício do Arsenal de Guerra.

*

ABRIL
4 - Remete cópia de ofício dirigido às Câmaras Municipais de Alegrete, Bagé e Uruguai

ana.
6 - Aprova artigo de postura proibindo enterros nos cemitérios da cidade, devendo ser 

feitos somente no cemitério novo, além da Ponte da Azenha.

1851
M AIO
15 - Remete à Câmara um exemplar de numerosas leis e decretos.
23 - Determina que a Câmara pague à Tesouraria da Fazenda 129$920 rs. para indenizar 

o Arsenal de Guerra das despesas feitas para a Cadeia de Justiça.
26 - Remete à Câmara requerimento de José Pereira de Barros, a fim de que esta se 

pronuncie sobre o assunto.

1850
MAIO
25 - Remete à Câmara um exemplar de decretos e decisões do governo, acompanhados de 

índice (Em papel anexo, colado, sem relação aparente com o ofício, uma relação de 
cidadãos, inclusive Antonio Alvares Pereira Coruja).

1851
í u n h o
2 - Manda a Câmara remeter o competente diploma ao deputado suplente por esta 

Província, que deve tomar assento na Câmara dos Deputados em lugar do Conselheiro 
José Martins da Cruz Jobim, que foi nomeado Senador (Documento anexo).

5 - Concede à Câmara empréstimo de 1:696$200 para pagar o aterro da descida do Portão
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para a Várzea desta cidade.
23 - Ofício pedindo acréscimo de gratificação ao registrador das tropas deste termo, 

Zeferino Antonio da Silva (Cópia do ofício do Delegado de Polícia e parecer do 
Contador).

25 - O Presidente da Província manda a Câmara remeter, até julho, o relatório e o orçamento
para o próximo ano.

29 - Comunica que o Conde de Caxias foi nomeado Presidente desta Província e remete
portaria e duas cartas imperiais.

30 - Ordena que os Vice-Presidentes da Província prestem juramento na forma do estilo e
manda a Câmara tomar providências nesse sentido.

30 - O Conde de Caxias dirige-se à Câmara dizendo que pela segunda vez era investido no 
cargo de Presidente e se compromete a tudo fazer para a tranqüilidade e melhoramento 
desta Província.

23 - Aprova a arrematação do Passo da Picada por 5 10$000, por dezoito meses.
11 - Manda multar os arrematantes da iluminação pública por ter sido constatado que, da 

noite de 10 para 11, os lampiões estavam apagados nas ruas da Ponte, da Igreja, 
Arvoredo e Riacho.

11 - Manda multar os arrematantes da iluminação pública por estarem apagados seis 
lampiões.

JULHO
1“ - Remete cópia do decreto que convoca nova Assembléia Geral Ordinária, para que a 

Câmara proceda às eleições dos eleitores (Documento anexo).
26 - Manda informar a respeito da reivindicação da Câmara Municipal de Triunfo, que

deseja lhe fique pertencendo o Passo do Arroio dos Ratos.

AGOSTO
27 - Aprova a arrematação das passagens do Passo do Arroio da Pintada.
21 - Aprova desapropriação de parte da casa dos herdeiros de Ignacio José de Abreu, no 

Caminho Novo, esquina da Rua Santa Catarina, e diz que isto tem preferência sobre 
o aterro da Rua do Poço.

SETEM BRO
7 - Lista dos vereadores da Câmara Municipal desta cidade.

SETEMBRO
4 - O 2a Vice-Presidente da Província comunica haver assumido a Presidência em virtude 

de o Presidente, Conde de Caxias, ter partido para o Estado Oriental comandando o
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exército, e pede toda a colaboração da Câmara enquanto estiver no exercício do 
referido cargo.

OUTUBRO
12 - Remete à Câmara o exemplar da Fala do Trono no encerramento da 3a sessão da 8a

Legislatura da Assembléia Geral Legislativa, no dia 13 de setembro.
11 - Determina à Câmara que expeça diplomas a cinco suplentes que deverão ser chamados 

a tomar assento na Assembléia Legislativa Provincial.
13 - Envia requerimento de Manoel Gomes Coelho do Valle, relativo ao embargo que a

Câmara lhe fez na construção de sua casa, que faz frente à Praça dos Ferreiros e pede 
informações.

14 - Pede que a Câmara providencie as formalidades de estilo para a posse do Dr. Luiz
Alves Leite de Oliveira Bello no cargo de Ia Vice-Presidente da Província.

17 - Solicita a remessa, com urgência, da Ata da sessão da Câmara celebrada em 10 de maio,
para ser enviada à Assembléia desta Província.

18 - Remete exemplar do Decreto na 798, de 18 de junho, contendo o Regulamento para o
registro dos nascimentos e óbitos, para que a Câmara lhe dê pontual execução.

11 - Comunica à Câmara ter o Governo convocado a nova Assembléia Legislativa 
Provincial e solicita que os Presidentes dos colégios eleitorais e os eleitores de paróquia 
se reúnam no dia 7 de janeiro próximo para proceder à eleição dos novos membros da 
Assembléia para o próximo biênio.

17 - Remete cópia do ofício do Ia Secretário da Assembléia Legislativa Provincial para que 
a Câmara preste explicações a respeito da desapropriação do terreno de Manoel Gomes 
Coelho do Valle (Cópia anexa).

!7 - Remete cópia do ofício do Ia Secretário da Assembléia Legislativa Provincial, com 
uma representação dos moradores da Rua da Cadeia, sobre os inconvenientes resultan
tes da falta de comunicação com a Rua de Bragança (Cópia anexa).

NOVEMBRO
3 - Remete cópia do ofício do Ia Secretário da Assembléia Legislativa Provincial

ordenando à Câmara pagar a desapropriação do terreno e casa de Manoel Gomes 
Coelho Valle, ou consentir ao suplicante fazer a obra embargada (Cópia anexa).

4 - Aprova o contrato feito entre Câmara e Joaquim Soares de Almeida para a arrematação
do aterro na Estrada do Caminho Novo, entre as chácaras de Manoel José de Freitas 
Travassos Filho e Antonio José da Costa Barbosa.

5 - Pede informações sobre a quantia que a Câmara possui em cofre ou depósito, destinada
à construção da nova cadeia.

8 - Comunica aprovar os consertos na Estrada do Mato Grosso, mas solicita que a Câmara 
se dirija à Assembléia, pois a ela compete fornecer os fundos para tal despesa.

4 - Pede informações sobre a verba de quatorze contos de réis, compreendida no artigo Ia
da Lei na 202 de 12 de dezembro de 1850, para resolver sobre a autorização pedida pela 
Câmara.

5 - Ordena à Câmara tirar com urgência o alinhamento da Rua da Margem, frente à Ponte
do Riacho, para construir-se uma fonte nas suas proximidades.
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DEZEM BRO
16 - Pede informações sobre a pretensão de Zeferino Antonio da Silva, registrador das 

tropas de gado, no termo desta capital.
24 - Ordena que a Câmara satisfaça ao carcereiro da Cadeia de Justiça em relação aos 

artigos solicitados.
29 - Aprova que a Câmara empregue a quantia de um conto, quinhentos e sessenta e

sete mil, quatrocentos e quarenta e três réis, nos consertos da Estrada do Mato 
Grosso.

30 - Comunica ter marcado uma gratificação anual ao registrador das tropas conduzi
das para as charqueadas deste município.

23 - Aprova a arrematação das rendas da Câmara efetuadas por Sebastião Ribeiro 
Pinto para o ano de 1852.

... - Instruções para o guarda da Fonte do Riacho.

FEVEREIRO
6 - Remete à Câmara exemplar das leis promulgadas pela Assembléia Legislativa em

1851.
10 - Comunica à Câmara as providências que tomou para que as certidões de óbito fossem 

passadas logo após as respectivas mortes.
10 - Sugere à Câmara que no aterro da Ladeira, entre o Liceu e o Riacho, se faça cruzamento

de pedra.
11 - Ordena à Câmara que cumpra dispositivo legal relativo ao alistamento e distribuição

das listas de famílias.
11 - Autoriza a Câmara a efetuar despesas para consertar a picada que dá acesso, pela 

margem esquerda, ao Passo do Mendonça, no Rio Camaquã.
13 - Soluciona pedido da Câmara relativo ao pagamento de gratificação para o registrador 

de tropas neste município.
23 - Ordena à Câmara a colocação de um lampião à frente do prédio da Contadoria 

Provincial, à Rua Nova da Praia.

M ARÇO
3 - Ordena à Câmara que exija do médico de partido, neste município, um relatório por 

trimestre, sobre o estado sanitário da zona de sua jurisdição.
11 - Determina que a Câmara pague ao Arsenal de Guerra a conta de vinte chavetas e cem 

cravos, no valor de 31 $760 rs. fornecidos à Cadeia de Justiça.
26 - Significativamente nessa data, o Presidente da Província entrega à Câmara uma fonte 

de abundante e boa água potável, que mandou construir à margem do Riacho, e sugere 
providências complementares como a nomeação, para sua guarda, de Manoel Joaquim 
Ribeiro, e a urbanização dos arredores com o plantio de arvoredo, funcionamento do 
lampião (que também mandou construir), aplanar o terreno, fazer calçamento, esgoto 
pluvial, estacada e muro de terra.
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ABRIL
6 - Previne a Câmara que o gado a ser abatido no município, está sujeito a determinados 

impostos.
24 - Comunica à Câmara estar ciente do que ela lhe participou, quanto à arrecadação de 

fundos para a futura cadeia.

M AIO
4 - Ordena à Câmara o fornecimento, ao carcereiro da Cadeia Civil, de objetos relaciona

dos em requisição inclusa. ,
13 - Sugere à Câmara que tome providências para que festeiros do Divino Espírito Santo

não tirem esmolas fora de suas respectivas freguesias.
18 - Comunica à Câmara que concedeu exoneração a João Damasceno Vieira de cargo

judiciário neste termo.
27 - Envia à Câmara um exemplar da Fala do Trono, de 3 de maio de 1852. Em anexo, o 

exemplar impresso, constante de duas páginas: nessa Fala de maior interesse, a posição 
do Trono em face da escravatura e informes oficiais sobre a guerra contra Juan Manuel 
de Rosas.

29 - Comunica à Câmara as providências que determinou para a recepção condigna do Sr.
Bispo, a chegar brevemente por via fluvial.

JUNHO
4 - Aprova o orçamento de 1:837$200 para abrir a rua que do Caminho Novo deve seguir 

por entre as chácaras do Desembargador Pedro Roiz Fernandes Chagas e dos herdeiros 
de Antonio José Rodrigues Ferreira.

22 - Envia exemplares do periódico Auxiliador da Indústria Nacional, de dezembro de 
1851 a abril de 1852.

14 - Idem, de maio a novembro de 1851.

JULH O
14 - Pede informações a respeito da existência de ervais no município, onde se encontram 

e sob que domínio.
19 - Manda providenciar sobre as eleições de juizes de paz e vereadores que deverão ter

lugar no próximo dia 7 de setembro. *
30 - Aprova a arrematação dos Passos do Entrepelado, no Rio dos Sinos e o dos Negros,

no Gravataí, pelo prazo de 30 meses.

AGOSTO
2 - Manda que a Câmara providencie nas eleições dos diretores de paróquia de 

deputados à Assembléia Geral Legislativa, e dá instruções sobre o número de 
eleitores.

4 - Manda que a Câmara remeta, para submeter à Assembléia Legislativa, as suas contas 
e mais esclarecimentos a respeito delas.

6 - Manda divulgar a instalação da Assembléia Legislativa Provincial para que os 
membros eleitos se apresentem, munidos de seus diplomas, para nela tomarem assento.
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SETEM BRO
18 - Remete exemplares do edital publicado pela comissão de exame de contas do Exército, 

convidando as pessoas que se julgarem credoras à Repartição de Guerra, a apresenta
rem suas reclamações até 31 de dezembro.

24 - Envia à Câmara instruções para se proceder às eleições de mais um deputado à 
Assembléia Geral Legislativa e mais um senador (Anexa, a cópia do Aviso expedido 
pelo Ministério dos Negócios do Império, tratando do mesmo assunto).

OUTUBRO
7 - Remete exemplar do relatório com que foi aberta, no dia Ia do corrente mês, a Ia sessão 

da 5a Legislatura da Assembléia Provincial.
12 - Ordena que a Câmara espeça diplomas a mais cinco suplentes que devem tomar assento 

na Assembléia Legislativa Provincial.
20 - Ordena que a Câmara satisfaça o pedido de artigos para a Cadeia de Justiça, feito pelo 

Chefe de Polícia desta Província.
20 - Comunica ter sido criado nesta Província um Colégio Eleitoral na Vila Taquari, 

município da mesma vila.
26 - Pede informações da Câmara por não ter expedido ordens para se verificar, no último

domingo do mês de novembro, a eleição especial de eleitores para a eleição de mais 
um senador.

27 - Ordena à Câmara que faça constar aos Presidentes das mesas paroquiais, que devem
enviar cópias das eleições de eleitores na legislatura passada.

28 - Remete a 2a via da circular expedida pelo Governo Provincial em 24 de setembro findo,
ordenando a eleição especial de mais um deputado e mais um senador por esta 
Província.

NOVEM BRO
2 - Devolve à Câmara a lista dos nove vereadores e juizes de paz dos distritos deste 

município, para que seja extraída cópia.

DEZEM BRO
l 2 - Ordena que a Câmara remeta, o quanto antes, cópias autênticas das Atas de eleição de 

eleitores de paróquia, bem como de eleitores especiais que devem nomear mais um 
senador.

I 2 - Remete Carta Imperial nomeando o Dr. João Luiz Vieira Cansansão de Sinimbu para 
a Presidência da Província.

2 - O novo Presidente comunica ter tomado posse de seu cargo nesse dia e pede sua 
cooperação.

6 - Comunica à Câmara que durante este semestre foram cobertos somente a metade dos 
impostos estabelecidos na Lei nfl 226, de 25 de novembro de 1831.

16 - Aprova as arrematações dos Passos da Picada e Gravataí efetuados pela Câmara.
18 - Pede declarações da Câmara sobre uma desapropriação e futura obra, a fim de poder 

resolver sobre a matéria de seu ofício de 15 do corrente.
22 - Pede informações da Câmara sobre os motivos por que o lance para a arrematação de
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impostos foi tão inferior ao do ano passado, e se não será mais conveniente que a 
arrematação destes impostos se faça por meio de administração e não de arrecadação.

31 - Ordena que a Câmara faça a arrecadação dos impostos por administração, a fim de ter 
base segura para as futuras arrematações.

31 - Envia à Câmara exemplares do periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional, pertencentes aos meses de maio a setembro desse ano.
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JANEIRO
11 - O Presidente da Província, Cansansão de Sinimbu, agradece os sentimentos de adesão 

que lhe expressaram os novos vereadores.
11 - Determina que ponham novamente em arrematação a cobrança dos impostos munici

pais.
14 - Aprova a arrematação dos impostos municipais proposta por Sebastião Ribeiro Pinto 

para o lfl semestre do ano.
18 - Manda informarem sobre a remessa do Livro de Qualificação da Paróquia de Viamão.
24 - Determina que mandem levantar a planta e o orçamento do terreno junto à Ponte do 

Riacho, para fins de desapropriação (Anexo, ofício da Câmara, referindo-se ao 
extravio do Livro de Qualificação da Paróquia de Viamão. - 21.01.1853).

FEVEREIRO
7 - Informa à Câmara que se encontrou entre os papéis eleitorais, a Ata do Colégio de 

Bagé, que se supunha extraviada.
23 - Comunica à Câmara que não pode acudir-lhe com um empréstimo de 2:646$955 rs. 

para pagamento de credores.
23 - Informa sobre a pretensão do Arsenal de Guerra, de continuar utilizando um ponto de 

embarque e desembarque, além de um espaço junto à praia e ao Arsenal.
12 - Circular remetendo à Câmara uma coleção de leis promulgadas pela Assembléia

Legislativa no ano anterior.

M ARÇO
7 - Aprova a arrematação de terrenos nas Ruas de Santa Teresa e de Caxias, por Emesto 

Frederico de Wema Bilstein e Domingos Maria Pinto.
21 - Declara-se ciente do motivo por que a Câmara não mandará entoar o hino Te Deum a

25 do corrente, aniversário da Constituição do Império (Anexo, bilhete da Câmara, 
declarando que Joaquim Martins Pires deve pagar a sisa relativa à arrematação de 
terreno, sito à Praça dos Ferreiros - 11.05.1853).

ABRIL
21 - Determina à Câmara que examine o projeto de abertura de estrada entre São Leopoldo 

e a Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia, informando-o circunstanciadamente, 
com vistas à desapropriação.

26 - Autoriza a Câmara a pagar o honorário requerido pelo Padre Francisco de Paula 
Macedo, referente a discursos feitos perante os Colégios Eleitorais. (Anexo, informa
ção do Secretário da Câmara sobre a identidade do orador que proferira os discursos
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- 11.05.1853).
30 - Determina que a Câmara não consinta no registro em livro da Municipalidade, de cartas

de naturalização sem o prévio preenchimento de formalidades legais (Anexa, cópia da 
determinação do Ministério dos Negócios do Império, sobre o assunto - 30.03.1853).

M AIO
3 - Aprova a arrematação de três terrenos da Praça dos Ferreiros por Donanciana 

Justiniana de Freitas Valle, Joaquim Martins Pires e Antonio Henrique da Fonseca.
9 - Remete à Câmara pedido de utensílios para o serviço da Cadeia de Justiça, feita pelo 

Chefe de Polícia.
12 - Autoriza o pagamento a Zeferino Antonio da Silva, da gratificação de registrador de 

tropas neste município.
19 - Informa que o Govemo da Província não pode realizar os melhoramentos que a Câmara 

solicitou para a Estrada de Gravataí, mas determina novo exame para, talvez, se 
fazerem os consertos indispensáveis.

24 - Informa haver ordenado formatura de tropas para a procissão de Corpus Christi.
28 - Aprova a arrematação das passagens do Passo do Arroio da Pintada (há duas vias desse 

documento).
31 - Remete requerimento do Dr. João Jacinto de Mendonça, para que a Câmara lhe expeça

o diploma de deputado à Assembléia Geral (Anexo, o requerimento mencionado, com 
informação).

JUNHO
15 - Envia exemplares de leis, decretos e decisões do Govemo da Província.
10 - Remete um exemplar, impresso, da Fala do Trono na abertura da Ia sessão da 9a 

Legislatura da Assembléia Geral (Anexa, a Fala supracitada).
8 - Envia o pedido de vários utensílios para a Cadeia de Justiça, feito pelo carcereiro.
8 - Comunica que aprova a arrematação dos impostos municipais da Câmara pela quantia 

de dezenove contos e quinze mil réis.

JULHO
1“ - Autoriza a fazer a despesa com a entrada do Exmfl Bispo, a 3 do corrente.
14 - Declara que vai dirigir-se ao Ministro da Guerra para conseguir autorização, a fim de 

que o 1£ Tenente do Corpo de Engenheiros, Frederico Augusto do Amaral Sarmento 
Menna, possa aceitar o cargo de Engenheiro deste município.

!5 - Envia exemplar da “Revista Polytechnica”, editada em Hamburgo pelo Dr. Schmidt, 
publicada em alemão e português, a qual se ocupa de assuntos de interesse do Brasil.

58 - Remete representação do Arsenal de.Guerra da Província, que diz da necessidade de 
construir um trapiche em terreno da nação, do qual a Câmara se apossou (Represen
tação anexa). »

M) - Aprova a arrematação do Passo das Canoas pelo sr. Ventura José Pacheco.

AGOSTO
5 - Refere-se à consulta da Câmara sobre a possibilidade de adotar o voto secreto, ao
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contrário do que é determinado por lei, e diz que levará este assunto ao Governo 
Imperial.

6 - Diz que os recibos de contribuição só serão dados pela Câmara quando a arrecadação 
for feita por administração, no caso contrário o serão pelo arrematante.

8 - Manda expedir ordens para o preenchimento de duas vagas existentes na representação 
da Província na Câmara dos Deputados.

13 - Refere-se ao ofício da Câmara, de 6 do corrente, tecendo longo comentário sobre o voto 
secreto e o voto aberto, dizendo da tradição do sistema representativo que as Câmaras 
sustentavam desde o regime colonial e absolutista.

SETEM BRO
27 - Manda fazer, por administração, a canalização da Rua de Santa Catarina a sair no 

Caminho Novo.
29 - Manda expedir diplomas a sete suplentes de deputados, por terem comparecido na 

última reunião apenas seis de número e dois suplentes.

JULHO
15 - Contrato do aluguel da casa de D. Francisca Urbana da Fontoura Barreto para 

funcionamento da Câmara Municipal e do Júri.

OUTUBRO
l 2 - Antonio José Affonso Guimarães diz que não poderá assumir o cargo de deputado por 

ser este incompatível com o de Secretário do Governo, que exerce.
10 - Pede providências para a eleição dos deputados à Assembléia Legislativa.
24 - Pergunta se convém adotar a planta da cidade levantada por Luiz Pereira Dias ou dar 

a este uma gratificação para atualizá-la.
26 - Autoriza despesa para consertos na Praça do Mercado.

DEZEM BRO
3 - Crítica a Câmara por não ter rendido as homenagens de estilo à efígie do Imperador no 

dia de aniversário deste.
12 - Remete novo modelo para a divisão das quadras, para ser seguido na distribuição dos 

terrenos.
26 - Remete exemplar de decretos e decisões do Governo.
19 - Remete instruções do Presidente da Comissão de Higiene Pública no sentido de evitar 

a escarlatina que está grassando em Pelotas e Rio Grande (Anexa, cópia das instruções, 
assinada pelo Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba).

JANEIRO >
25 - Remete à Câmara um exemplar das leis e decretos da Assembléia Provincial, 

promulgadas em 1853.
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18 - Ordena que a Câmara obtenha do professor Vicente Luiz Ferreira declaração de opção 
entre seu cargo e o de Juiz de Paz na Freguesia de N. Sra. das Dores.

5 - Solicita informarem quais são os Juizes de Paz na Freguesia de N. Sra. das Dores de 
Camaquã.

9 - Manda que a Câmara envie as listas de cidadãos votantes, não ao Comandante da 
Guarda Nacional, mas para diversas autoridades mencionadas no ofício e com 
jurisdição em distritos e freguesias também citadas no texto.

12 - Participa à Câmara haver S.M. o ImperadorD. Pedro II tomado luto, com sua corte, por 
seis meses, pelo falecimento de sua irmã, D. Maria II, Rainha de Portugal, a partir de
20 de dezembro de 1853.

25 - Aprova o contrato feito pela Câmara com João Luis Herbet para avivar os nomes das
ruas da capital e numerar de novo as casas.

FEVEREIRO
18 - Convida os vereadores para, em corporação, assistirem às exéquias mandadas celebrar 

a 20 do corrente pelo passamento da Rainha de Portugal, Dona Maria II.
3 - Remete cópia do Aviso em que o Ministério dos Negócios do Império solve dúvidas 

propostas pela Câmara, quanto à nomeação de seus empregados (Cópia anexa).
17 - Aprova o artigo da postura municipal que proíbe abertura de casas de comércio aos 

domingos e feriados, das nove horas em diante.

M ARÇO
I a - Autoriza despesa de 2:252$400 rs. para duas estacadas e aterros no litoral da cidade.
3 - Circular solicitando informações sobre o número de crianças cegas para fins estatís

ticos, e com vistas à criação de um Instituto de Educação de Cegos na Corte.

ABRIL
24 - Aprova a arrematação da estrada do Mato Grosso, por Francisco José do Nascimento.
24 - Devolve o impresso com o resultado da apuração de eleições e manda que lhe seja 

remetido em cópias manuscritas autenticadas.
24 - Circular determinando providências para que as Câmaras Municipais cumpram 

disposição da Lei de 3.10.1832.
26 - Solicita indicação de “lugar mais asado” para a localização da aula de meninas de

Belém que lá não consegue o número estipulado em leis. Anexos: parecer do Vereador 
Prates aconselhando a transferência daquela aula para a Azenha; atestado, datado de 
5.7.1854, de posse e efetividade do Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba como 
Presidente da Comissão de Higiene Pública.

MAIO
Ia - Solicita uma sala do Paço Municipal para instalação da Junta de Higiene Pública da 

Província.
5 - Remete à Câmara ofício do Capitão Frederico Pickart com o orçamento das despesas 

a serem feitas com reparos nas pontezinhas da Rua da Margem e da Rua da Imperatriz 
(Anexa, cópia do citado ofício e orçamento de 610$880 rs).
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6 - Manda que seja juramentado como professor de primeiras letras Vicente Luiz Ferreira, 
de acordo com opção feita.

10 - Solicita informações sobre a construção de quatro pontes a serem feitas no rio, para fins 
de despejo.

23 - Informa que mandou recomendar à Guarda da Alfândega o cumprimento da proibição 
de despejos em lugares indicados.

30 - Circular em que solicita a remessa de cartas, roteiros, etc., existentes no Arquivo da
Câmara, com vistas à elaboração da Carta Geral do Império em organização no 
Arquivo Militar.

31 - Solicita informações sobre o traçado da Estrada do Gravataí, em face de uma
representação do Vereador João Baptista Soares da Silveira e Souza (Anexo, ofício da 
Câmara solicitando autorização para obras à beira-rio, para despejos, e despesas de 
563$600 rs. (10 janeiro 1854).

JUNHO
l 2 - Comunica que aprova a arrematação das rendas da Câmara para o próximo ano, pelo 

lance oferecido por Joaquim Domingues da Costa.
21 - Circular, comunicando que no dia Ia de outubro haverá a reunião de instalação da 

Assembléia Legislativa da Província e pede que a Câmara providencie para que os 
membros eleitos compareçam munidos de seus diplomas.

27 - Esclarece a Câmara sobre o termo “barco de um só pau”, dizendo que se refere a barcos 
de um só mastro e que somente estes deverão pagar os impostos municipais, pois fazem 
o comércio com outros municípios.

27- Cópia de dois artigos proibindo a inoculação do pus da bexiga e especificando as penas 
impostas aos contraventores.

27 - Solicita que a Câmara reduza a postura, alguns artigos supracitados.
28 - Comunica que tomou conhecimento do depósito que a Câmara fez nos cofres da

Província, da quantia que ainda existia em seus cofres, destinada à construção da nova 
Cadeia.

30 - Solicita à Câmara satisfazer o pedido do Chefe de Polícia, fornecendo à Cadeia de 
Justiça os materiais solicitados.

JULHO
Ia - Comunica que o Ministério da Guerra concedeu licença ao Ia Tenente do Corpo de 

Engenheiros, Frederico Augusto do Amaral Sarmento Menna, para servir como 
engenheiro do município (ofício anexo).

8 - Aprova, provisoriamente, artigo de postura, relativo a vacina com pus da bexiga.
17 - Referindo-se à apresentação dos moradores das Freguesias das Dores de Camaquã e 

de Pedras Brancas que pedem a construção de uma ponte no Arroio do Conde, diz que 
em face de não constar o assunto no orçamento provincial, aconselha as populações 
daquelas áreas que façam uma subscrição para o fim em pauta e promete que o faltante 
será pedido à Assembléia Provincial.

19 - Admite razão à Câmara na questão levantada por João Baptista Soares da Sil va e Souza 
sobre traçado de estrada que vai de Porto Alegre à ponte de pedra do Gravataí, Santo
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Antônio da Patrulha, São Leopoldo e Vacaria (Representação anexa).
19 - Envia Relatório do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, 

apresentado à Assembléia Geral Legislativa, 2a sessão da 9a legislatura.
21 - Pede relatório para apresentar à Ia reunião da Assembléia Legislativa no qual

conste: Ia) quais os objetos de indústria e cultura; 2a) quais as vilas ou cidades que se 
constituem em centros de consumo; 3a) quais as estradas e as barcas para atravessar os 
rios que devem merecer reparos para este comércio; 4a) qual o estado das igrejas 
matriz; 5a) quantas cadeias existem e o estado de conservação; 6a) quais as escolas 
existentes e sugestões para que o serviço seja extensivo a toda a mocidade; 7a) quais 
os limites de cada município; 8a) qual o estado de degeneração do gado; 9“) quais as 
terras devolutas e a que distância ficam dos rios navegáveis; 10a) quais as necessidades 
mais urgentes.

22 - Comunica que foi dado ordem ao Comandante da Guarda Nacional para dispensar do
serviço o sr. Thomaz Fermiano da Silva, enquanto servir de fiscal desta Câmara.

26 - Aprova a arrematação das passagens do Passo do Gravataí.
27 - Comunica ter aprovado artigos do Código de Posturas.

AGOSTO
7 - Remete a lista das pessoas nomeadas para servirem aos cargos de suplentes de Juiz 

Municipal e de Órfãos do termo desta cidade (relação anexa).
19 - Comunica que a Contadoria Provincial tem ordem para entregar ao Procurador da 

Câmara a importância designada para o aterro do Caminho Novo.

SETEM BRO
6 - Manda consertar o lampião na 8 na frente da Cadeia.

13 - Dá instruções sobre reclamação de Antônio Rodrigues de Almeida Filho contra 
Vicente José de Barcelos, que fechara a estrada que ligava Viamão com o Passo da 
Areia (anexos requerimentos do primeiro e de outros).

15 - Pede informações sobre a providência tomada contra José Jacinto Ferreira que se 
apossara do logradouro público na Freguesia da Aldeia dos Anjos, entre a sua chácara 
e a de Manoel Carvalho de Oliveira.

21 - Pede nome, filiação e idade do menino cego existente no Ia distrito desta capital.
30 - Remete exemplar dos documentos anexos ao Relatório do Ministério do Império, 

apresentado à Assembléia Geral Administrativa na 2a sessão da 9a Legislatura.

DEZEM BRO
27 - Remete exemplares de leis, decretos e decisões do Governo relativos ao ano de 1853.

OUTUBRO
4 - Envia Parecer da Comissão de Poderes da Assembléia Provincial pelo qual se procedeu 

a apuração dos votos para deputados à mesma (anexos o Parecere a relação dos eleitos).
10 - Manda expedir diploma ao Ia Suplente de Deputados, Dr. Amaro José d’Avila da 

Silveira (Cópia anexa).
10 - Manda reaver o logradouro público fechado por José Jacinto Pereira na Freguesia da
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Aldeia.
11 - Não concorda com desapropriação de terreno de D. Brígida e Hilário Gonçalves 

Ferrugem para endireitar o caminho chamado do Freitas.
11 - Remete requerimento de Luiz Cândido Gomes que propõe estabelecer um matadouro 

público.
13 - Pede opinião sobre a construção de uma ponte de pedra no arroio do Duro, no Distrito 

de São João Batista de Camaquã.
21 - Pede parecer sobre empréstimo solicitado por Theodoro Morin para sua fábrica de óleo 

de rícino.
31 - Remete exemplar de Relatório da Presidência apresentado à Assembléia Provincial. 

NOVEM BRO
6 - Envia requerimento de Bernardo Dionisio da Silva que se propõe a fornecer carros e

carroças para a limpeza da capital (lixo).
8 - Pede informações sobre a navegação no Rio Gravataí.

11 - Remete ofício da Comissão de Higiene que diz ter a Câmara se recusado a mandar fazer
a limpeza da cidade, conforme fora indicado

18 - Manda providenciar no cumprimento das posturas relativamente ao asseio da cidade 
e responsabilizar os fiscais pela falta de atenção.

SETEMBRO
12 - Fala com que S.M. o Imperador encerrou a segunda sessão da nona Legislatura. 

NOVEM BRO
25 - Diz ter tomado conhecimento de que a Câmara havia alugado a casa do Major Pedro 

Maria Xavier de Oliveira Meirelles, na Rua da Igreja, para as suas sessões e as do júri.
29 - Responde ao pedido que a Câmara fez de reposteiros e retratos existentes no Arsenal 

de Guerra.

DEZEM BRO
5 - Cita legislação e dá instruções quanto a desapropriação por utilidade pública.
5 - Envia plano de Manoel Pereira da Motta para a criação de um asilo de mendigos e 

pergunta qual o número de mendigos existentes no município.
7 - Chama a atenção para os dispositivos da Comissão de Higiene quanto à limpeza da

cidade, despejos públicos, venda de frutas verdes, etc.
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JANEIRO
2 - Informa quanto ao parecer dado pela Repartição Geral das Terras Públicas sobre a 

situação dos proprietários de terrenos urbanos.
15 - Acusa recebimento de ofício da Câmara, comunicando ter ordenado a demolição

do tapume feito por José Jacinto Pereira nos subúrbios da Aldeia, bem como, ter 
demitido o fiscal daquela freguesia por sua negligência a esse respeito.

17 - Autoriza a Câmara a aceitar a oferta de Antonio José Pedroso e Antonio José de 
Araújo Bastos, de cederem seus terrenos para a abertura da Rua do Barbosa, 
ligando a estrada dos Moinhos de Vento com a Várzea.

28 - Comunica não poder isentar o guarda Elisbão Arouche, do Destacamento da 
Guarda Nacional, porque se o fizesse, esse ônus recairia nos caixeiros e artífices.

FEVEREIRO
13 - Autoriza o arrendamento que pretende fazer José Jacinto Ferreira, de uma parte do 

terreno do logradouro público que havia tapado no 2a Distrito da Freguesia da Aldeia 
dos Anjos (Anexos, três documentos).

16 - Pede informações sobre o embargo feito pela Câmara à obra do telheiro, que está sendo
reedificado no terreno imediato ao edifício nacional onde está a Repartição do Porto 
(Anexo, documento tratando do mesmo assunto).

24 - Ordena à Câmara atender o pedido feito pelo carcereiro da Cadeia Civil, de nove 
grisetas com bombas e 18 vidros.

27 - Comunica que Antonio Rodrigues Chaves Filho terá que apresentar seus títulos 
de propriedade para serem fixados os limites de seus terrenos junto a Praça da 
Matriz.

M A R Ç O
19 - Pede que a Câmara mande fazer o orçamento para melhorar o estado do Passo da 

Cavalhada, no lugar denominado Lomba do Afonso (Anexo, cópia do mesmo 
documento).

FEVEREIRO
27 - Pede informações a respeito da existência, ou não, nas posturas municipais, de uma

disposição que trate das cercas de espinhos das propriedades particulares que dificul
tam o trânsito nas ruas desta cidade.

28 - Envia exemplares de Leis Provinciais e participa que, desde janeiro, o pma\Mercantil
tem sido enviado regularmente para ser arquivado, convenientemente, pois passou a 
publicar os Atos da Presidência.
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M ARÇO
9 - Autoriza o fornecimento de mais uma luz para guarda da nova cadeia.

12 - Autoriza o pagamento de gratificação a Zeferino Antonio da Silva, correspondente ao
tempo em que trabalhou como registrador de tropas.

26 - Pede que o arrematante dos impostos da Câmara se dirija a Assembléia Provincial para 
colher informações seguras acerca da Lei na 262, de 29 de novembro de 1852.

ABRIL
11 - Autoriza a venda, em praça pública, dos objetos existentes na antiga casa da Câmara 

e que atualmente são desnecessários.
13 - Comunica ter ordenado a indenização ao cofre da Câmara pelas custas do embargo

feito à obra no Arsenal da Marinha.
14 - Ordena que a Câmara pague à Tesouraria da Fazenda as despesas feitas pelo Arsenal

de Guerra com o fornecimento de mil cravos para as correntes dos presos da Cadeia 
de Justiça (Anexa, a lista das despesas).

14 - Acusa recebimento de ofício comunicando ter o Dr. Joaquim José Cruz Secco tomado
posse, como primeiro suplente, na Câmara de Deputados.

17 - Informa à Câmara sobre os impostos a serem pagos por tulhas de madeira em estaleiros
de construção naval.

19 - Aprova o conserto na Estrada do Meio conforme condições do contrato feito com 
Francisco Ignacio da Silveira.

24 - Comunica que a Circular do Ministério da Justiça, de 16 de fevereiro, não destrói a 
ordem da Presidência, de 9 de março, relativa ao fornecimento de luzes para a prisão 
e destacamentos policiais que as guarneçam.

30 - Pede que a Câmara esclareça a população quanto a necessidade da vacina contra a 
epidemia de bexiga.

M AIO
3 - Pede informações quanto ao destino que a Câmara pretende dar a sua antiga casa.

11 - Aprova o contrato feito com Antonio Leopoldino de Campos para o conserto da 
Estrada do Ilhéu.

11 - Acusa recebimento de ofício comunicando o término do contrato entre a Câma
ra e o Ia Tenente de Engenheiros, Frederico Augusto do Amaral Sarmento 
Menna.

12 - Comunica que a importância em que foi avaliada a antiga casa da Câmara será
empregada, por empréstimo, na construção da muralha do lado leste da Alfândega.

15 - Autoriza as despesas para abertura de uma rua que, na direção da de D. Afonso, vá ao
Beco da Marcela.

16 - Aprova a arrematação dos impostos municipais que serão arrecadados no próximo ano
financeiro.

18 - Aprova a arrematação das passagens do Passo do Rio dos Negros, no Rio Gravataí,
pelo período de três anos.

18 - Aprova a arrematação das passagens do passo fronteiro a essa cidade pelo período de 
três anos.
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18 - Aprova o contrato feito entre a Câmara e Manoel Gonçalves Ferreira de Brito, relativo 
aos consertos na Estrada do Meio, desde a porteira da chácara do falecido Visconde de 
São Leopoldo até a chácara de D. Damazinha.

18 - Pede orçamento do paredão que será construído ao lado leste da Alfândega e a
quantia que se poderá dispender se ele for construído pelo alinhamento da casa do 
Comendador Porto Filho.

19 - Concede empréstimo à Câmara, aceitando a sua antiga casa por hipoteca.
28 - Convida a Câmara para assistir ao Te Deum que será entoado na Matriz em

homenagem a sagração do Sr. Bispo da Diocese. •
25 - Pede que a Câmara envie seus títulos de propriedade do terreno onde está sendo 

construído o telheiro da Delegacia da Capitania do Porto, que será permutado pelo 
porteiro da Várzea.

31 - Ordena a presença de uma guarda de honra para acompanhar, no dia 7 de junho, 
a procissão de Corpus Christi.

JU N H O
1“ - Envia o periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, de outubro de

1852.
2 - Aprova a arrematação do Passo da Pintada, por três anos.
2 - Aprova a arrematação de fatura de valos, cercas e plantações de espinhos, nas 

linhas divisórias nas ruas a serem abertas na chácara de José Ignacio Lourenço.
6 - Proíbe que sejam abertas as casas de negócio depois das dez horas da manhã, nos 

domingos e feriados.
8 - Aprova o contrato feito com José Custódio de Oliveira Salazar para eliminar valos 

e cercas, e fazer outras, a fim de endireitar a Estrada do Freitas.
20 - Recomenda alteração na direção do muro a ser construído na Alfândega, alinha

mento da Rua Nova da Praia, e justifica sua proposição.
27 - Comunica ter sido expedida ordem para fazer medição em terreno.
30 - Aprova a arrematação da passagem do Passo do Entrepelado por três anos.
30 - João Luis Vieira Cansansão de Sinimbu agradece a colaboração recebida da 

Câmara.
21 - Remete exemplar da Fala com que S.M. o Imperador abriu a 3a sessão da 9a

Legislatura da Assembléia Geral Legislativa (Anexo, exemplar da Fala). *

JU L H O
l fl - Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, Vice-Presidente da Província, comunica que 

assumiu a Presidência por ter o Presidente João Luis Vieira Cansansão de Sinimbu 
seguido para a Corte.

A G O ST O
18 - Remete exemplar do periódico publicado pela Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional, nos meses de fevereiro de 1834 a março do corrente ano.
22 - Pede que a Câmara mande colocar os candeeiros para a iluminação da Cadeia, pois

o azeite (escasso e de alto preço) será substituído por gás hidrogênio líquido.
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SETEM BRO
4 - Remete cópia ofício da Comissão de Higiene Pública para que a Câmara empregue 

as medidas que lhe couberem (Anexa, a cópia).
15 - Envia pedido de material para a Cadeia de Justiça, feito pelo Chefe de Polícia

interino (Pedido anexo).
16 - Comunica que no dia 17 do corrente, tomará posse na Presidência o Barão de

Muritiba, nomeado por Carta Imperial.
4 - Pede que os membros da Câmara acorram ao trapiche da Alfândega no dia em que 

o novo Presidente chegar, para o acompanharem até o Palácio.
16 - Luiz Alves Leite de Oliveira Bello agradece à Câmara pelo apoio leal que lhe

prestou durante o curto período de sua administração.
17 - O novo Presidente pede da Câmara todo o apoio e lealdade para poder exercer uma

boa administração.
20 - Recomenda à Câmara que providencie para que a cidade e as povoações de seu 

município se conservem em estado de asseio, para evitar a epidemia que assola 
algumas Províncias do Norte do Império.

20 - Comunica que a municipalidade deve pagar as custas dos processos nos casos em
que o Promotor Público decai da ação, como talvez seja o caso de Bemardina 
Pereira da Silva.

21 - Pede um quadro comparativo da despesa que se faz atualmente com a iluminação
da cadeia, com azeite, e a que será feita a gás hidrogênio líquido.

22 - Pede que a Câmara providencie para que se proceda a eleição dos membros da
Assembléia Legislativa Provincial no dia 8 de dezembro (Anexo, outro documen
to idêntico).

26 - Ordena que a Câmara forme comissões de cidadãos prestantes para tratar do asseio 
das cidades que habitam.

26 - Ordena que, a partir desse dia, as carroças da municipalidade sejam empregadas
na remoção do lixo das ruas, principalmente o da Rua da Praia, Nova da Praia, 
Nova e do Poço.

27 - Comunica ter colocado à disposição da Câmara a quantia votada para o aterro do
Caminho Novo e paredões laterais da Alfândega.

28 - Remete ofício da Comissão de Higiene Pública pedindo explicações sobre o modo
como se deve entender o §4fi da Lei de 14 de setembro de 1850.

O UTUBRO
3 - Comunica ficar a limpeza do Ia Distrito a cargo da polícia, continuando a do 2a

Distrito a cargo da Câmara.
4 - Concede autorização para a Câmara desapropriar os terrenos e parte das casas de

Antônio Fernandes dos Reis e dos herdeiros de Florinda Antonia d’ Oliveira, a fim 
de “indereitar-se a rua denominada Direita”.

11 - Aprova ter a Câmara colocado à disposição da Comissão de Higiene Pública um 
contínuo para entregar seus ofícios.

11 - Comunica ter encaminhado o ofício da Câmara à Assembléia Legislativa, tratando 
da desapropriação de terrenos da Rua Direita.
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11 - Comunica ter a Câmara obrigação de fornecer todos os artigos pedidos para a
Cadeia de Justiça, pois este serviço faz parte da despesa municipal.

12 - Pede que a Câmara remova da praça que fica atrás da do Mercado, os ranchos de
capim que são focos de imoralidade e refúgio de escravos fugidos.

15 - Expede ordens para serem dispensados do serviço de destacamento, os dois 
guardas municipais mencionados no ofício na 61, da Câmara.

NO VEM BRO
14 - Pede informações sobre a representação feita contra a Câmara por Antonio 

Rodrigues Chaves Filho.

OUTUBRO
L8 - Comunica não poder o sr. Manoel Vaz Teixeira da Silva ser dispensado do Serviço 

do destacamento da Guarda Nacional, por ter sido promovido a sargento de uma 
Companhia do Batalhão de Infantaria desta capital.

\2 - Comunica ter expedido ordens para franquearem, na Cadeia Civil, a entrada da 
comissão nomeada pela Câmara para verificar a iluminação.

!3 - Autoriza a Câmara a fazer, por administração, os consertos na Rua do Paraíso e 
no Beco da Ópera.

!3 - Pede que a Câmara dê toda a publicidade possível à parte oficial do Mercantil, 
n£ 238, de 21 do corrente, que trata dos métodos de tratamento e preceitos de 
higiene a serem adotados, caso chegue até esta Província a epidemia que assola 
o Norte.

13 - Autoriza a iluminar a Cadeia Civil com gás hidrogênio, caso o seu custo seja igual
ou menor do que o da iluminação a azeite.

0 - Pede que as carroças percorram diariamente as ruas, a fim de retirarem o lixo e as 
imundícies nelas existentes.

NOVEMBRO
5 - Remete cópia do ofício do 1£ Secretário da Assembléia Legislativa Provincial, 

deferindo a proposta de Angelo Cassapi, que pretendia abastecer a capital com 
água potável (Cópia anexa).

9 - Aprova o contrato feito com Manoel Moreira Vieira para o aterro do lado leste da 
Alfândega, em continuação da Rua Nova da Praia.

0 - Comunica ter expedido à Delegacia do Porto a ordem que a Câmara solicitou em 
ofício na 69, de 8 do corrente.

2 - Ordena que seja suspensa a lavagem de roupas dos Hospitais da Santa Ca
sa e Militar, na Praia do Caminho Novo, por ser isso nocivo à salubridade pú
blica.

4 - Autoriza a Câmara a entregar ao chefe da Contadoria Provincial o pedido de uma 
barca para carregar o lixo da cidade para uma das ilhas fronteiras.

7 - Autoriza a Câmara a fazer um paredão no terreno ao lado da Alfândega e no 
alinhamento da casa do Comendador Porto (Anexo, o orçamento da despesa para 
a citada obra).
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DEZEM BRO
7 - Solicita que a Câmara tome providências quanto ao abuso de pessoas que compram 

gêneros no mercado para revendê-los a preços elevados.
11 - Recomenda a maior vigilância na conservação do asseio das ruas da cidade.
12 - Autoriza a suspensão da execução do artigo de Posturas, que proíbe ficarem abertas as

casas de negócios nos domingos e dias santificados.

JANEIRO
9 - Pede à Câmara que não se descuide da fiscalização nas limpezas de ruas e praças.

12 - Aprova a decisão da Câmara que proíbe a venda de frutas durante a atual estação do
ano (Anexo, documento sobre o mesmo assunto).

14 - Solicita que a Câmara facilite o acesso do empregado da Secretaria da Presidência a 
seus livros e atas, para colher alguns dados sobre eleições realizadas nos anos 
anteriores.

14 - Solicita o envio de um quadro, declarando o número de charqueadas existentes no 
município nos anos de 1854 e 1855, o número das novas que se estabeleceram, e o das 
que deixaram de trabalhar.

24 - Ordena à Câmara que mande fazer os reparos necessários na fonte do Riacho, cuja 
muralha foi quase destruída pelas enchentes do último inverno.

3 - Solicita o envio urgente das tabelas das rendas cobradas pela Câmara no ano passado
e no corrente, com especificação dos impostos e das leis que as autorizam.

FEVEREIRO
I a - Ordena maior cuidado quanto a limpeza da cidade, melhorando o estado das ruas e 

praças como convém à salubridade pública.
13 - Transmite ordem imperial sobre a remessa de cópias de inscrições existentes em

monumentos públicos e de inscrições sepulcrais das igrejas, seja em que idioma for e 
previne, ainda, que a Câmara tenha o maior cuidado quando tiver que reparar tais 
monumentos para que não sejam apagadas as inscrições que tiverem.

18 - Pede informações sobre a contestação dos limites do município com os que lhe são 
vizinhos.

18 - Pede que a Câmara providencie em postura, medidas para acabar com o monopólio 
ilícito que certas pessoas mantêm sobre alguns gêneros alimentícios e edificação de 
casas.

M ARÇO
4 - Autoriza novamene a execução da postura que proíbe a abertura das casas de comércio

em domingos e dias santos.
4 - Autoriza a Câmara a fazer o conserto da Estrada da Cavalhada, no lugar denominado

Lomba do Afonso.
5 - Pede o envio de uma descrição dos melhoramentos indicados nas plantas que foram
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remetidas em ofício da Câmara.
17 - Indaga em que condições a Câmara cedeu ao Dr. Dionizio de Oliveira Silveiro e a José 

Joaquim dos Santos Ferreira, o alinhamento de terrenos até a Rua da Brigadeira.
24 - Não aprova a planta para a Praça do Mercado que a Câmara pretende fazer no estaleiro 

próximo ao Arsenal da Marinha.
28 - Pede um mapa das pessoas que foram acometidas de epidemia de cólera, neste 

município.
28 - Aprova as plantas relativas aos melhoramentos nos terrenos compreendidos entre as

Ruas da Olaria, da Margem, da Figueira e do Imperador. ,
6 - Remete exemplar das leis promulgadas pela Assembléia Provincial na sessão do ano 

anterior.

ABRIL
30 - Jeronimo Francisco Coelho comunica ter assumido a Presidência da Província e a 

Comandância das Armas.
30 - Pede um relatório da situação do município no setor administrativo, principalmente no 

que toca às suas rendas.
1“ - Aprova o contrato de arrematação dos consertos da Estrada do Mato Grosso feito com 

João Carlos Lindstron.
I2 - Envia cópia do ato pelo qual é convocada a Assembléia desta Província para o dia Ia 

de outubro (Cópia anexa).
4 - Autoriza a demolição do alojamento da guarda da Alfândega.
9 - Pergunta se neste município existem terras pertencentes aos índios, pois, caso existam,

terão que ser demarcadas.
10 - Informa sobre dúvida da Câmara quanto a administração das obras a seu cargo.
10 - Comunica ter colocado à disposição da Câmara duas guaritas que serão pagas pelo 

cofre municipal.
12 - Remete a proposta apresentada por Germano Fraub, obrigando-se a pintar a Fonte do

Riacho com tinta a óleo de linhaça.
16 - Informa que nos contratos feitos para a arrecadação de impostos, deverá a Câmara 

estipular a moeda legal, ou a que lhe é equiparada, pois nas repartições públicas só esta 
será aceita.

57 - Remete cópia da portaria que nomeia o Conselheiro Jerônimo Francisco Coelho para » 
Presidente da Província.

VIA IO
10 - Autoriza a formação de uma guarda de honra do Batalhão 13 de Infantaria para

acompanhar a procissão de Corpus Christi.
3 - Impresso da Fala de S.M. o Imperador na abertura da 4â sessão da Assembléia 

Geral.
13 - Aprova a arrematação dos impostos municipais para o próximo ano financeiro, feita

por Antonio Francisco Velho, sob fiança de Francisco Baptista da Silva Pereira.
1  - Comunica ter ordenado à Tesouraria da Fazenda, não dificultar a demolição do 

alojamento da guarda da Alfândega.
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JUNHO
14 - Aprova substituição de artigos das posturas que marca o prazo para lajeamento dos 

passeios.
14 - Propõe-se a fornecer engenheiro para lajear, interna e externamente, a Praça do

Mercado.
17 - Acusa o recebimento de planta da Ponta do Arsenal, feita por ocasião do projeto de um

novo Arsenal de Marinha, e diz que devolverá logo que for copiada.

JULHO
4 - Comunica que, não tendo a Câmara encontrado um engenheiro habilitado para suas 

obras, deverá contratar, temporariamente, uma pessoa que tenha prática nesse serviço.
13 - Acusa recebimento de ofício em que a Câmara participa ter contratado para suas obras, 

o sr. Luiz Pereira Dias e informa que o seu ordenado deverá ser menor do que o que 
é pago a um engenheiro habilitado.

15 - Comunica que o Contador Chefe da Contadoria Provincial entregará ao Procurador da
Câmara a quantia necessária para continuar o aterro do Caminho Novo.

15 - Comunica que aprova a arrematação que fez Antonio Leopoldino de Campos para 
construir uma calha de pedra e cascalho no Caminho Novo.

18 - Comunica que São João Batista de Camaquã foi elevada à categoria de freguesia,
desmembrando-se de N. Sra. das Dores de Camaquã, e dá instruções sobre a 
qualificação de votantes em ambas.

19 - Pede que a Câmara expeça diploma de suplente de deputado a quem tiver direito, para
ocupar uma cadeira vaga por um representante desta Província.

22 - Comunica que concorda com a desapropriação feita de dois terrenos da Rua do 
Imperador, discordando, porém, da maneira como foram avaliados.

25 - Envia à Câmara, 2a via da dívida que esta tem para com o Arsenal de Guerra, e solicita 
que seja feito o pagamento na Tesouraria da Fazenda (Anexa, a 2a via).

29 - Comunica que, para determinar as obrigações dos médicos de partido das Câmaras 
Municipais, a Câmara deverá declarar quais as especialidades dos mesmos e as 
condições do município.

29 - Aprova a deliberação da Câmara, quanto a gratificação anual dada a Luiz Pereira Dias, 
encarregado das obras municipais.

31 - Concorda que os consertos na estrada que segue do Passo dos Ferreiros para o das 
Canoas, sejam feitos por administração.

31 - Comunica que está ciente de que a Câmara já expediu os diplomas aos mais votados 
para suplentes de deputados à Assembléia Legislativa.

JULHO
14 - Comunica que, de acordo com a Lei do Orçamento Municipal, o sr. Luiz Pereira Dias 

deverá receber gratificação menor do que aquela que deveria ser dada a um engenheiro 
habilitado.
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AGOSTO
6 - Envia cópia do ofício da Câmara Municipal da Vila de São Leopoldo, que pede para 

serem alteradas as divisas daquele município com o desta capital (Anexa, a cópia).
8 - Comunica que nomeou uma comissão para adotar medidas preventivas para a higiene

pública desta capital.
22 - Remete exemplares de lei e decreto que dividiram esta Província em distritos e colégios 

eleitorais e instruindo sobre as próximas eleições.
24 - Comunica que deu ordens à Contadoria Provincial para colocar à disposição da 

Câmara, a importância determinada pela Lei do Orçamento.
24 - Comunica que resolveu adiar a reunião da primeira sessão da sétima Legislatura da 

Assembléia Provincial para o dia 15 de novembro.
24 - Aprova o contrato que a Câmara fez com Antonio Leopoldino de Campos para a factura 

do aterro da Estrada de Gravataí.
24 - Aprova a factura de dois consertos na Estrada do Meio, contratados por Manoel 

Gonçalves Ferreira de Brito.

SETEM BRO
5 - Pede informações sobre os terrenos que formam o patrimônio da Câmara, e por meio

de que títulos os possui.
9 - Aprova a arrematação de dois consertos na Estrada do Meio, feita por Manoel

Gonçalves Ferreira de Brito.
22 - Autoriza a Câmara mandar fazer e colocar novas torneiras na Fonte do Riacho.
23 - Envia parecer do Engenheiro Chefe da secção do distrito da capital sobre a colocação

de canos de esgoto no Caminho Novo, entre a Rua da Brigadeira e a Chácara do 
Barbosa.

30 - Ordena o pagamento das algemas e outros ferros fornecidos à Cadeia Civil, por 
Francisco Ferreira Barbosa.

13 - Autoriza a Câmara fazer as despesas com a construção de aparelhos que têm de ser
experimentados antes de formular o sistema que houver de ser submetido à aprovação 
do Governo.

OUTUBRO
4 - Comunica ter indeferido o requerimento de Joaquim Domingues da Costa, ex- 

arrematante dos impostos da Câmara.
6 - Pede que a Câmara coloque à disposição do Chefe de Polícia os artigos pedidos para

garantir a segurança dos presos.
9 - Remete exemplar da Fala do Imperador no dia 20 de setembro, no encerramento da 4a 

sessão da 9a Legislatura da Assembléia Geral Legislativa (Anexo, o exemplar).
11 - Manda a Câmara indicar um fiscal para acompanhar a comissão que visitará os 

estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios.
14 - Comunica ter a Secretaria Provincial ordem de fornecer à Câmara a quantia para o
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lajeamento da Praça do Mercado.
14 - Comunica que ouvirá o parecer do Inspetor da Tesouraria sobre o pedido da Câmara 

para aterrar o largo em frente ao Edifício da Alfândega.
14 - Comunica ter levado ao conhecimento da Assembléia Legislativa a representação da 

Câmara sobre a continuidade do aterro e paredão do lado oeste da Alfândega.
14 - Coloca à disposição da Câmara um auxílio para as reformas no calçamento da rua que

segue da Praça do Mercado pela frente do Quartel da Força Policial até o Beco da 
Ópera.

15 - Solicita à Câmara enviar cópia autêntica da apuração geral das eleições, realizadas no
dia 7 de setembro, para a Secretaria da Presidência.

18 - Ordena que a Câmara não permita aos proprietários de terrenos na Rua do Poço 
edificarem qualquer obra, sem que antes saldem sua dívida relativa aos consertos feitos 
nas frentes de seus terrenos.

21 - Responde a ofício da Câmara sobre a continuação do aterro e paredão para o lado oeste 
da Casa da Alfândega.

25 - Envia circular com instruções sobre as próximas eleições para deputados gerais que 
terão de servir na legislatura de 1857 a 1860.

25 - Envia as instruções expedidas pelo Ministério dos Negócios do Império em 27 de 
setembro último (Em anexo, as instruções citadas).

27 - Comunica que foram entregues aos Presidentes das mesas paroquiais das freguesias da 
capital, as umas para as eleições do dia 2 de novembro.

27 - Ordena à Câmara indenizar o Arsenal de Guerra pela despesa feita com as umas e 
cofres para as próximas eleições (Anexas, as contas da despesa).

31 - Comunica ter expedido ordens para colocar à disposição da Câmara, a importância 
para a colocação do cano entre a Rua da Brigadeira e o Beco do Barbosa.

NOVEM BRO
13 - Aprova a arrematação dos consertos na Estrada de Belém, desde a Cascata até o Morro 

do Baltazar.
13 - Comunica ter adiado a reunião da Assembléia Legislativa Provincial para o dia 14 de 

dezembro, conforme Ata anexa.
20 - Aprova o contrato feito com Francisco José do Nascimento para fazer o conserto da 

Estrada da Branquinha até o lugar denominado Tiririca.
15 - Remete cópia de 30 artigos extraídos do Código de Posturas, com as alterações que 

devem ser feitas visando à conservação da salubridade pública e limpeza da cidade.

DEZEM BRO
17 - Pede à Câmara convocar os dois suplentes mais votados para membros da Assembléia 

Provincial, a fim de obter-se o número legal para a instalação da mesma.
17 - Coloca à disposição da Câmara a importância para o conserto das estradas da Freguesia 

de Belém, “desde a Cascata até o Baltazar e da Tiririca, no lugar denominado 
Branquinha”.
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8 - Féria dos oficiais que trabalham na ponte.

JA N EIR O
3 - Solicita o envio de cópias autênticas das notas relativas à eleição de deputados à 

Assembléia Geral.
5 - Solicita à Câmara Municipal informação se o Largo em frente ao edifício da 

Alfândega, é, ou não, de propriedade municipal.
8 - Comunica que mandou colocar dois lampiões em lugares indicados pela Câmara.

14 - Solicita remessa de cópias de propostas para construção de matadouros públicos, 
inclusive pareceres sobre as mesmas.

16 - Reitera pedido de informações sobre os terrenos que formam o patrimônio dessa
Municipalidade.

17 - Remete pedido de utensílios necessários à Cadeia de Justiça.
19 - Remete exemplar de opúsculo sobre indústria sérica publicado em Hamburgo pelo 

Dr. F. Schmidt.
22 - Informa que as três guaritas solicitadas pela Câmara para a Cadeia Civil, serão 

satisfeitas pelo Arsenal de Guerra.
26 - Solicita o envio da planta que a Câmara mandou levantar da zona entre a fonte do 

Riacho e a Várzea.
29 - Ordena que a Câmara Municipal intime aos moradores em terrenos à Rua do Poço, 

que deixem livre espaço para escoamento de águas pluviais.
31 - Solicita parecer da Câmara Municipal sobre a representação de Procópio Gomes 

de Mello, propondo abastecer de carne, com exclusividade, as cidades de Porto 
Alegre, Pelotas e Rio Grande.

M AIO
28 - Féria vencida dos oficiais que trabalham na obra da Ponte da Azenha.



FEVEREIRO
3 - Frisa que a Câmara deve providenciar para que se iniciem, prontamente, as obras de 

paredão e aterros no lado oeste da Alfândega da cidade.
3 - Remete à Câmara Municipal exemplares do jornal Auxiliador da Indústria Nacional.

meses de abril de 1855 a junho de 1856.
4 - Envia à Câmara Municipal exemplares daRevista Politécnica, publicada em Hambur

go, meses de agosto a dezembro de 1853.
11 - Autoriza a demolição de paredões no lado oeste da Alfândega local e de um pequeno 

quarto ali existente.
14 - Manda que a Câmara Municipal intime aos cidadãos que se opõem à passagem de um 

cano de esgoto em seus terrenos rumo ao Quartel da Força Policial, para que cessem 
sua oposição.

18 - Comunica o indeferimento de petição de Francisco José da Silva Moura.
6 - Remete à Câmara Municipal, um exemplar do Relatório do Presidente da Província, 

perante a Assembléia Legislativa na abertura da 7a Legislatura.
Relação de nomes de autoridades civis e religiosas sem menção referencial.

M ARÇO
8 - Patrício Corrêa da Camara comunica que, na qualidade de 2a Vice-Presidente, assumiu

o Governo da Província, no impedimento do Presidente Jeronimo Francisco Coelho e 
do Ia Vice-Presidente Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, que viajariam para Corte 
para tomar assento na Câmara de Deputados.

9 - Patrício Correa da Camara comunica que recebeu oficio do Presidente Jeronimo
Francisco Coelho, transmitindo-lhe a administração da Província.

10 - Transmite à Câmara Municipal correspondência do Ministro da Fazenda, declarando 
não competir ao Govemo Imperial providenciar sobre o aterro diante da Alfândega da 
cidade.

16 • Manda fornecer utensílios à Cadeia Civil da capital.
17 - Oferece 30 toneladas de carvão de má qualidade, vindo do Arroio dos Ratos, para aterro

junto à Alfândega da cidade.
26 - Envia à Câmara Municipal cópia do parecer sobre o orçamento das obras do paredão

do lado oeste, da Alfândega (Anexa, a cópia do parecer).
27 - Manda que previnam o Sr. João Capistrano de Miranda e Castro, que deverá prestar

o juramento como 3a Vice-Pfesidente da Província.
30 - Põe à disposição da Câmara 5:000$000 para auxiliar a construção de uma pequena 

praça de mercado, no Largo do Arsenal.
30 - Põe à disposição da Câmara 3:000$000 para a construção de um paredão em frente ao 

Quartel do 13a Batalhão de Infantaria.
5 - Remete o requerimento de Luis Pereira Dias, reclamando contra decisão da Câmara

Municipal em caso pessoal.
• 7 - A Presidência da Província remete à Câmara Municipal a planta que, por sua
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incumbência, fez Luis Pereira Dias da zona entre o Riacho e a Várzea, para futura 
edificação nesse bairro, com ruas, praças, quarteirões, etc.

8 - Jeronimo Francisco Coelho comunica à Câmara Municipal que transferiu ao 2a 
Vice-Presidente Patricio Correa da Camara para a administração provincial.

8 - Autoriza a Câmara Municipal a “abonar” a quantia de 200$000 ao coadjuvador da 
Ia Secção de Obras Públicas Provinciais, Luis Pereira Dias.

A G O ST O
25 - “Relação das pessoas em quem voto, para elegerem os deputados, para as Cortes 

do Rio de Janeiro” (a) José Roiz d ’Oliveira.

M A RÇ O
24 - Solicita à Câmara Municipal o envio de uma planta do corredor do terreno a ser 

desapropriado para obras de esgoto, junto à quadra entre a Rua da Brigadeira e o 
Beco do Barbosa.

A B R IL
4 - Solicita que a Câmara nomeie um guarda para a recém construída fonte da Rua do 

Arvoredo, fundos do quintal do Palácio do Governo.
2 - Autoriza a aplicação de 1:484$000 rs. em melhoramentos no Mercado Público.
7 - Encarece a urgência de construção de uma ponte sobre o Arroio do Conde, para 

a qual já  fora concedida a quantia de 800$000 rs..
17 - Aprova ajuste feito entre a Municipalidade e quatro cidadãos, com vistas à

desapropriação de terrenos para a continuação da Rua da Alfândega, rumo ao 
Mercado.

18 - Solicita maior especificação nos termos de um artigo de Postura Municipal sobre
embarque e desembarque de volumes nas escadas do cais (Anexa, cópia do 
artigo).

20 - Solicita à Câmara Municipal novos dados sobre o cano de esgoto, a ser construído
junto à Rua da Brigadeira e o Beco do Barbosa.

21 - Informa que, pela Lei do Orçamento para 1857-1858, a Câmara foi autorizada a
dispender 1:200$000 com o ordenado de quatro fiscais em freguesias fora da 
capital.

23 - Determina limitação de obras no paredão e aterro na descida do Portão e na frente
do Quartel do 13a Batalhão de Infantaria.

24 - Solicita informações sobre consertos na Estrada do Mato Grosso ou abertu
ra de nova estrada, e oferece os serviços de um engenheiro para exame do 
caso.
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OUTUBRO
7 - “Lista das pessoas que nomeio para eleitores desta Paróquia do Senhor Bom Jesus do 

Triunfo. Leandro José Gomes (Triunfo)”.

M AIO
15 - Informa que mandou pagar a José Antonio Rodrigues Ferreira 420$000 rs. por 21 

lampiões para a Cadeia de Justiça, determina que a Câmara lhe pague 354$420 rs. pelo 
fornecimento de gás, e informa, ainda, sobre a existência de presos civis e presos 
militares, na mesma Cadeia.

15 - Concede autorização para a Câmara contratar a arrematação de renda nas Freguesias 
de São João Batista de Camaquã, Dores, Belém, Viamão e N. Sra. dos Anjos da Aldeia.

18 - Remete exemplar impresso da Fala do Trono, na abertura da 10a Legislatura da
Assembléia Geral (Anexa, a Fala de S.M. o Imperador, impressa no Rio de Janeiro, 
Tipografia Nacional, 1857).

19 - Solicita informações e documentos relativos à construção do paredão e aterro no lado
oeste da Alfândega da capital.

19 - Encarece a conveniência de que haja contato com a seção das Obras Públicas 
Provinciais, para marcar-se a altura do passeio no lado leste da Praça da Matriz.

26 - Aprova o aterro do mangue em frente à Rua da Brigadeira, referindo-se, também, ao
desaterro da Rua da Praia em frente à chácara de Antonio Joaquim da Silva Mariante.

27 - Determina que a Câmara intime os proprietários de prédios do lado leste da Praça do
Palácio a ultimar com brevidade os passeios de laje em frente dos mesmos.

28 - Manda aplicar duas verbas, já concedidas, na construção de uma praça junto ao Quartel
do 13“ Batalhão de Infantaria.

25 - Envia à Câmara um exemplar impresso das leis complementares pela Assembléia 
Legislativa Provincial na 7a Legislatura.

28 - Recusa a proposta do Tenente-Coronel José dos Santos Pereira para a construção do 
paredão e aterros no lado oeste da Alfândega, e determina que a Câmara o faça por 
administração.

30 - Recusa e devolve por imprecisa, a planta e por lacunoso, o orçamento, relativos à 
projetada construção da pequena praça de mercado, no Largo do Arsenal.

ABRIL
5 - “Lista das pessoas que nomeio para eleitores de Paróquia do Sr. Bom Jesus de 

Triunfo”.
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JUNHO
9 - Comunica que já foram expedidas as ordens para que toda a força militar da capital 

acompanhe, no dia 11, a procissão de Corpus Christi.
20 - Autoriza a Câmara usar parte da quantia, destinada à planta desta capital, no levanta

mento de planta da nova Freguesia de S. João Batista de Camaquã, para evitar-se os 
mesmos defeitos das outras povoações.

20 - Comunica que aprova a arrematação das passagens do Rio Gravataí, pela quantia de 
300$000 rs..

23 - Comunica que o imposto de que trata o parágrafo 14, nfl 2, da Lei Jc Orçamento 
Municipal de 4/3, deve também ser cobrado nas freguesias e outros lugares, que fazem 
parte do município das respectivas vilas.

23 - Aprova o emprego provisório, solicitado pela Câmara, de um fiscal e dois guardas, 
enquanto as rendas municipais forem administradas.

23 - Comunica que já expediu ordens à Contadoria Provincial para pagar, em prestações, 
as despesas feitas pela Câmara com a obra do paredão e aterro no lado oeste da 
Alfândega.

25 - Comunica à Câmara que o Ministro do Império participou ter a Câmara dos Deputados
aprovado as eleições primárias nas paróquias que formam o 1“ Distrito Eleitoral desta 
Província.

26 - Comunica que aprova a arrematação das rendas municipais feitas por Pedro Ignacio
Dias no Distrito de Pedras Brancas, da Barra, e nas Freguesias das Dores e de São João 
Batista de Camaquã, pela quantia de um conto e cem mil réis; e a arrematação feita por 
João Chrisóstomo de Oliveira Salazar, nos subúrbios e nas Freguesias de Belém, 
Viamão e Aldeia, pela soma de dois contos e cem mil réis.

OUTUBRO
5 - “Lista das pessoas que nomeio para eleitores desta Paróquia do Sr. Bom Jesus do 

Triunfo”.

JULH O
15 - Manda a Câmara intimar os moradores da Rua do Arvoredo, atrás do Palácio, para que 

construam um paredão, a fim de poder aterrar aquela rua nas proximidades do chafariz 
dos pobres.

17 - Comunica que expediu ordens para ser entregue à Câmara a quantia necessária para os 
consertos da Estrada da Tiririca.
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22 - Diz que a Câmara não pode emitir apólices para pagamento dos terrenos desapro
priados a João e Antonio Coelho, mas que poderá usar a verba de aformoseamento 
da cidade.

23 - Comunica que a Assembléia Legislativa desta Província foi convocada para o dia
l“-2-1858.

23 - Convocação da Assembléia.
23 - Manda a Câmara comunicar o Juiz de Paz, Presidente da Assembléia Paroquial, a 

próxima reunião do Colégio Eleitoral, por ser ele o Presidente interino desse colégio.
29 - Indefere o requerimento de Francisco José da Silva Moura, que pede alinhamento 

pelo destorcimento do trecho ao Caminho Novo.
31 - Discute a legitimidade do preço que a Câmara está cobrando como imposto para 

carroças, seges e carros.

AG O STO
5 • Refere-se a dois arrematantes do Passo do Rio Gravataí, Jacinto José d’Oliveira 

e José Joaquim dos Santos Ferreira, e diz que de acordo com a lei, o que ofereceu 
menos, deverá se sujeitar ao pagamento a mais de 1/3 da diferença (Anexas as duas 
propostas), f

10 - Manda providenciar na feitura de uma canoa para o Passo Real do Arroio Ribeiro, 
que por seis meses não dá vau.

14 - Manda pôr em arrematação o Passo do Ribeiro, no Distrito da Barra.
28 - Pede orçamento das despesas que se devem fazer para o calçamento da Rua do 

Caminho Novo “entre a do Rosário até o sobrado em frente ao último estaleiro” .
31 - Autoriza a aplicação da verba destinada a um passeio público na Várzea, para 

construir um paredão, aterro e calçamento da rua que desce para a Várzea junto 
ao Quartel do Batalhão 13.

O UTUBRO
5 - “Lista das pessoas que nomeio para eleitores desta Paróquia do Sr. Bom Jesus do 

Triunfo”.

OUTUBRO
27 - Dá instruções sobre a pretensão de Antonio Rodrigues Chaves Filho, de ser 

proprietário de um terreno na Praça do Palácio.

SETEM BRO
I a - Devolve a planta do Mercado e faz observações sobre sua segurança e durabili

dade.
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9 - Nega concessão para usar em outras obras a verba destinada ao aterro do Caminho 
Novo, nas partes em que os respectivos proprietários tenham construído o 
paredão.

10 - Remete cópia da Ata lavrada por ocasião do lançamento da pedra fundamental do
edifício destinado às sessões da Assembléia Legislativa Provincial (Cópia anexa). 
Trata-se do prédio com frente para a Praça da Matriz, esquina com a Rua de São 
Jerônimo.

11 - Comunica concessão de verba para a “obra da Praça do Portão do Quartel do 13“
de Infantaria”.

17 - Manda devolver ao Ministério da Guerra a importância gasta com a iluminação da 
cadeia, que deve ser provida pela Câmara.

19 - Participa que se acha concluído o conserto no lado leste da Praça do Palácio, 
faltando o lajeamento na frente de duas casas e manda intimar o proprietário destas 
para executá-lo.

26 - Comunica qfle mandou indenizar a Câmara, da despesa feita com a iluminação 
especial da cadeia, onde se acham os presos militantes desde 6 de setembro do ano 
passado até 15 de maio do corrente.

30 - Comunica ter mandado entregar à Câmara a importância correspondente à obra 
da praça em frente ao Quartel do 13a Batalhão de Infantaria, na descida para a 
Várzea.

3 - Convida para o Te Deum na Matriz e cortejo no Palácio do Governo em 
comemoração à Independência do Império, a 7 do corrente, e lançamento da pedra 
fundamental do Paço da Assembléia Provincial, nesse mesmo dia.

23 - Comunica que foi expedida ordem para pagamento à Câmara, de importância para 
a continuação do aterro do Caminho Novo.

29 - Manda expedir diplomas para 15 suplentes de membros da Assembléia.
Lista dos vereadores eleitos para a Câmara de Porto Alegre.

OUTUBRO
6 - Comunica ter se aposentado o porteiro da Câmara, José Martins Gonçalves, com

o ordenado anual de 415$277 (Anexa, a cópia).
7 - Aprova a planta da povoação de São João Batista de Camaquã.

14 - Diz que a aposentadoria do porteiro da Câmara, José Martins Gonçalves, deve ser 
paga pela verba eventuais, da própria Câmara.

L5 - Pede informações sobre execuções do artigo 52 da Lei do Orçamento.
[5 - Manda encomendar um Te Deum a ser entoado após a posse do Exma Sr.

Conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Í5 - Convida para a posse do Conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz na Presidên

cia da Província, perante a Assembléia Legislativa Provincial.
5̂ - Remete exemplar da Fala de S.M. o Imperador no encerramento da l 8 Legislatura 

da Assembléia Geral Legislativa (Anexo, o exemplar).
5 - Autoriza contrato com Manoel Estevão de Rezende para a instalação de um cano 

no Caminho Novo entre a Rua da Brigadeira e o Beco do Barbosa (contrato 
anexo).
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SETEM BRO
7 - Relação de vereadores.

NOVEM BRO
8 - Remete coleções de leis e decisões do Governo do ano de 1855.
2 - Pede resposta a um ofício remetido pela Assembléia Legislativa Provincial.
4 - Pede informações sobre a construção de um cais no Largo do Arsenal.
6 - Solicita informações sobre a pretensão de Antonio Diehl, que pede subvenção para 

estabelecer uma carreira de vapor de sua propriedade pelo Rio Caí.
6 - Manda informar requerimento do fiscal Boaventura da Costa Torres, que pede 

aumento de ordenado.
10 - Manda satisfazer pedido de utensílios para a Cadeia Civil da capital.
10 - Pede informações (relação) dos terrenos que a Câmara tem aforado, arrendado, 

ocupado, ou possui, com os respectivos títulos de domínio e posse.
10 - Manda parar a obra da praça na frente do Arsenal, até que a Assembléia Legislativa 

resolva a respeito.
16 - Manda remover para lugar apropriado o lixo que se encontra nas ruas.
16 - Aprova a arrematação das passagens do Passo das Canoas na Freguesia de N. Sra. dos 

Anjos da Aldeia.
19 - Pede relação do que foi gasto, e do que falta para a conclusão da Praça do Portão do

8“ e da praça em frente à Várzea.
20 - Manda passar diploma a suplente, para substituir o Deputado José Pinheiro de Ulhôa

Cintra que se encontra enfermo.
21 - Pede relação dos terrenos devolutos e bem situados, para serem demarcados por

engenheiros que estão a chegar e, posteriormente, serem postos à venda.
25 - Manda fornecer ao Carcereiro da Cadeia Civil os instrumentos solicitados.
25 - Envia ofício ao Tenente-Coronel Antonio Carneiro Leão, e contas anexas, para obter

informações (praça do 8a), e pede a conta demonstrativa da despesa com a Praça da 
Várzea.

26 - Pede, com urgência, a planta da casa do mercado que se pretende construir no Largo
do Arsenal.

26 - Pede relação dos terrenos que foram vendidos ou aforados pela Câmara.
30 - Aceita e agradece o convite para assistir ao Te Deum no dia 2 de dezembro, aniversário 

de D. Pedro II.
30 - Remete aviso do Ministro do Império para que a Câmara diga das causas da carestia 

dos gêneros alimentícios de primeira necessidade.
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DEZEM BRO
4 - Manda vender, a quem melhor preço oferecer, a antiga casa da Câmara que se acha

hipotecada à Fazenda Provincial.
5 - Tendo recebido relação dos próprios municipais já tombados e dos que ainda não o

foram, pede explicações (A relação anexa consta de 20 próprios no qual está incluída 
a Ilha da Pintada, e contém informações sobre todos eles, à margem).

11 - Comunica que mandou pagar a conta do Te Deum entoado por ocasião de sua posse 
(Muniz Ferraz), por ordem de seu antecessor.

14 - Manda nomear comissão para assessorar o Tenente-Coronel Antonio Carneiro Leão, 
volante de obras públicas provinciais, na escolha do lugar para estabelecer a passagem 
“deste para o outro lado da cidade”.

L4 - Atendendo pedido do Capitão do Porto e da Junta de Higiene, pergunta à Câmara se 
esta dispõe de meios para fazer um depósito de lixo.

[5 - O Capitãp do Porto, a pedido do Presidente da Província, envia orçamento da despesa 
diária para custeio da barca de passagem (Anexo, o orçamento).

17 - Tendo sido elevada à categoria de vila a Freguesia de N. Sra. das Dores de Camaquã, 
que inclui a Freguesia de São João Batista de Camaquã, manda proceder à eleição de 
vereadores para instalação da Câmara (Anexa, a respectiva Lei nfi 402, de 16 de 
dezembro de 1857).

8 - Autoriza a venda de terreno na Rua da Alfândega.
9 - Manda organizar o Regimento Interno da Câmara.
9 - Comunica que resolveu adiar a reunião da Ia Sessão da 8â Legislatura da Assembléia 

Provincial.
1 - Manda remover estaleiros e serrarias existentes na Praça do Arsenal para o início de 

um cais.
1 - Remete cópia da Lei Provincial que autoriza a emissão de apólices (Anexa, a cópia).
3 - Circular que encaminha lei relativa ao regulamento especial e às obrigações dos

“médicos de partido”, e diz que, desde logo, serão obrigados a tratar das praças policiais 
e dos colonos pobres.

4 - Cria o Passo do Velhaco, no arroio do mesmo nome e que divide as Freguesias das
Dores de Camaquã e São João Batista de Camaquã, e autoriza pôr em arrematação as 
passagens.

4 - Determina a localização do novo mercado, projetado para a Praça do Arsenal, e manda 
fornecer ao Major Luiz Manoel Martins da Silva o plano de construçãodo mesmo.
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LIVRO N2 26 — 1858 -1860 - 1859
p W M W W

JANEIRO
29 - Pede a remessa de uma relação das estâncias do município com o número de crias e 

pessoas empregadas, capatazes e peões e qual a relação entre o número de reses, 
extensão dos campos e empregados.

13 - Manda pagar à Tesouraria da Fazenda a quantia de 56$000, relativa a construção do
patíbulo.

2 - Solicita estatística da produção agrícola, rural e artesanal, mais a relação dos estabe
lecimentos comerciais.

2 - Pede informações circunstanciadas das necessidades do município.
14 - Manda fornecer um telheiro ao Major Chefe da 2a Secção de Obras Públicas

Provinciais, para depósito de ferramentas da construção do cais na Praça do Arsenal.
22 - Manda fomecer livro para os trabalhos de qualificação na Vila das Dores.

FEVEREIRO
23 - Autoriza a arrematação, de um terreno pelo Comendador Manoel Ferreira Porto Filho,

à Rua da Alfândega, com fundos na Rua das Flores, e determina o preço por palmo. 
23 - Manda averiguar a produção de trigo dos lavradores Manoel Fialho de Vargas e 

Maurício Antonio Fernandes para conferir-lhes o prêmio estabelecido em lei.
26 - Pede informações sobre o “lado de dentro do Arroio Sapucaia”, cujos moradores não 

querem pertencer a São Leopoldo (Anexo, o ofício)

JANEIRO
17 - Cópia do ofício relativo ao assunto tratado em 22 de janeiro: qualificação eleitoral na 

Vila das Dores.
16 - Aprova a arrematação do aterro do Caminho Novo por Firmino Luiz Gomes de Abreu. 

M ARÇO
9 - Para atender à desapropriação de um lance de casa de Innocencia Laura da Costa a oeste 

do novo Teatro (São Pedro), a fim de construir uma praça, manda utilizar o produto da 
arrematação do terreno à Rua da Alfândega (ver 23 fevereiro).

10 - , Avisa que por ordem de S.M. o Imperador não poderão ser cortadas as árvores de matos 
particulares, relacionados em lista inclusa, porque se destinam a construções navais do 
Estado.

20 - Manda instalar a Câmara Municipal da nova Vila das Dores de Camaquã.
20- Pede cópia de todas as medidas tomadas para execução da Lei nfi 399 de 16 de 

dezembro.
20 - Comunica que autorizou o empréstimo para desapropriarem áreas pertencentes a
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Innocencia Laura da Costa e Manoel Correa de Oliveira, necessárias à construção de 
pequena praça a oeste do novo Teatro.

16 - Diz que por ordem de S.M. o Imperador a questão de limites entre as sesmarias e os 
terrenos devolutos estão sujeitos a revalidação e legitimação.

!7 - Manda a Câmara dar cumprimento a artigo da lei que diz respeito de orçamento.
10 - Pede informações estatísticas sobre plantação e colheita dos dois anos anteriores.
H - Autoriza uso de parte de uma verba para execução de aterro em frente à chácara da 

Brigadeira.
H - Autoriza a venda de apólices.
6 - Encaminha coleção de leis para publicação.

LBRIL
4 - Autoriza despesa para aterro do mangue à frente da chácara da Brigadeira.
7 - Pede informações sobre o número de aulas primárias e secundárias existentes no

município e a sua freqüência (Cópia anexa).
9 - Pede informações sobre o número de cemitérios existentes, seu estado e suas necessi

dades.
7 - Pede relação das casas de caridade existentes no município; das cadeias e prisões; das 

paróquias com testadas não definidas; dos rios que cruzam o município, o estado da 
navegação e as necessidades de cada um; das áreas cultivadas em campos, matos e 
ervais.

7 - Comunica ter posto à disposição da Câmara importância para a obra do paredão a oeste 
da Alfândega.

1 - Pede relação dos terrenos devolutos concedidos para uso, de acordo com a lei do
orçamento.

2 - Tendo a lei do orçamento provincial posto a cargo dos cofres provinciais a construção
do Mercado, manda recolher aos mesmos cofres o saldo dos auxílios recebidos e a 
conta de despesas já realizadas.

1ARÇO
1 - Recibo de importância entregue pelo Procurador da Câmara, relativo aos gastos com

a obra do cais do Largo do Arsenal da Marinha.

BRIL
) - Autoriza despesa com aterro, obras e conservação da Rua Dom Afonso.

IAIO
2 - Comunica ter aposentado o Secretário da Câmara, Manoel José da Câmara (Documen

to anexo).
J - Tendo a Capela de Santa Cristina, próxima do Rio dos Sinos, sido elevada à categoria 

de freguesia, pergunta quais os limites a adotar.
I - Manda os vereadores providenciarem a substituição dos suplentes de Juiz Municipal 

cujo quadriénio de serviço foi concluído.
> - Manda devolver para os cofres provinciais o saldo da importância concedida para a
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obra do Mercado e dizer a relação dos materiais entregues ao Major Luiz Manoel 
Martins da Silva.

19 - Transmite o ofício da Câmara da Vila das Dores, que pede o produto das rendas 
municipais que lhe cabe desde que foi instalada.

28 - Comunica que já mandou colocar dois lampiões no lado oeste da Alfândega, na escada 
do paredão.

28 - Convida para exéquias e homenagens ao Sr. Bispo D. Feliciano Rodrigues Prates, desta 
diocese, no dia 30, às 9 horas da manhã.

JUNHO
7 - Comunica que nesta data mandou o Engenheiro Frederico Heydtmann apresentar-se 

à Câmara a fim de ser empregado nas obras municipais.
15 - Refere-se à necessidade de instruir o responsável pela estatística, a fim de que este 

possa informar ao Govemo da Província sobre as plantações que se faziam no 
município.

17 - Manda fazer a arrecadação dos impostos por administração, no período que vai de l fi 
de julho próximo ao fim de junho do ano seguinte e recomenda que sejam dados ao 
Procurador, um fiscal e dois guardas para esse fim.

30 - Frederico Heydtmann reclama estar percebendo como Engenheiro Municipal apenas 
1:200$000 por ano, muito menos do que recebia quando Engenheiro da Província.

JULHO
I a - Envia ofício à Câmara, tratando dos impostos aplicados às olarias.
2- Aprova as arrematações dos passos dos Negros, no Rio Gravataí, da Pintada, e do 

fronteiro a esta cidade.
2 - Aprova o contrato feito entre a Câmara e Dionisio José de Carvalho para publicar seus

trabalhos no corrente ano financeiro.
3 - Comunica que será remetida à Contadoria Provincial a conta da despesa que a Câmara

fez com o aterro no Caminho Novo, em frente à Chácara da Brigadeira.
3 - Aprova as desapropriações de terrenos que a Câmara julga necessária para melhorar 

a Estrada do Mato Grosso.
5 - Remete cópia do despacho que o Govemo proferiu no requerimento de Luiz Cândido 

Gomes, referente ao contrato para a construção de dois matadouros públicos nesta 
cidade (Anexa, a cópia).

9 - Aprova a arrematação das rendas municipais de fora da cidade.
12 - Envia cópia do ofício que lhe foi remetido pelo Engenheiro Arquiteto Frederico 

Heydtmann, comunicando que está pronto a encarregar-se das obras da Câmara desde 
que não seja prejudicado em seus vencimentos (Anexa, a cópia).

12 - Solicita que a Câmara publique editais, esclarecendo o público sobre as posses de 
terrenos.

15 - Aprova que a Câmara tenha aceitado como seu empregado o Engenheiro Frederico 
Heydtmann.

26 - Pede que a Câmara ceda, para ampliação das oficinas do Arsenal de Guerra, todos os 
terrenos devolutos entre a Rua dos Pecados Mortais e a Rua Direita, podendo ser
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compensada por outros.
12 - Remete um volume do periódico da Sociedade Auxiliadora da Insdústria Nacio

nal, pertencente ao ano de 1857.

4 .G O S T O
2 - Solicita que a Câmara envie aos cofres provinciais a importância dos tijolos que 

foram usados na construção do paredão leste da Alfândega e que eram destinados 
às obras do Mercado do Arsenal da Marinha.

4 - Comunica que recebeu ofício em que a Câmara concorda em ceder para o Arsenal
de Guerra as terras entre a Rua dos Pecados Mortais e a Rua Direita, recebendo 
em troca terras no Caminho Novo.

5 - Pede informações a respeito do requerimento de Antonio José Lisboa, que foi
ameaçado de multa por tirar areia das margens do Colégio de Santa Teresa.

!6 - Ordena que a Câmara satisfaça o pedido do Sr. Chefe de Polícia, de vinte 
cavalinhos necessários para as tarimbas de xadrezes da Cadeia da Justiça.

Í E T E M B R O
7 - Tendo a Presidência sido autorizada a aforar os terrenos das vilas e povoações por

preço fixo, pede relação dos que existirem, para esse fim, inclusive dos que foram 
aforados ilegitimamente.

10 - Envia circular pedindo a cada Câmara o número de paróquias de seu município 
com a relação dos eleitores da última eleição.

0 - Envia cópia do regulamento organizado para os médicos de partido (Regulamento 
anexo).

4 - Convida para as comemorações da Independência do Império do Brasil. 

J U T U B R O
2 - Recomenda a conservação e asseio da praça recém concluída na frente do Quartel 

do Batalhão 13, denominada da Independência.
5 - Comunica que expediu ordens para pagar o restante do custo do paredão do lado

oeste da Alfândega, recém concluído.
8 - Manda fornecer utensis para o corpo da guarda da Cadeia da Justiça (Para

iluminação).

ÍO V E M B R O
2 - Manda distribuir pelas estâncias do município, exemplares do folheto intitulado 

Regeneração das Raças Cavalares do Império do Brasil.
8 - Pede a planta da Praça Independência.
4 - Remete exemplar de lei que define os limites da Freguesia das Pedras Brancas.
9 - Convida para os festejos em homenagem ao aniversário natalício de S.M. o

Imperador.
? - Envia exemplares da coleção dos atos, regulamentos e instruções expedidos pela 

Presidência, bem como do índice Geral das leis promulgadas pela Assembléia 
Legislativa Provincial de 1835 a 1856.

68



DEZEM BRO
10 - Pede providências para que o arrematante do 2a lote do aterrado da Várzea do Gravataf 

possa continuar com o seu trabalho de esgoto das águas (Documento anexo).
20 - Manda satisfazer pedido de material para a Cadeia da Justiça.
28 - Aprova a planta de alinhamento do Beco do 8fl Batalhão.

9 - Encaminha exemplar de Relatório do Presidente da Província apresentado à Ia sessão 
da 8a Legislatura da Assembléia Legislativa.

JANEIRO
9 - Manda juramentar o suplente de Pedro Carlos da Gama Lobo Pita no cargo de Juiz de 

Paz, por ser ele membro da Guarda Nacional e não dever acumular.
10 - Manda fomecer barris e vidros de lampiões para a Cadeia.
17 - Manda proceder a qualificação dos eleitores da Freguesia de N. Sra. das Dores para

destacá-los dos da Paróquia de N. Sra. Madre de Deus.
18 - Manda remeter ao Juiz de Paz a documentação e os livros necessários para a

qualificação dos eleitores da Paróquia de N. Sra. das Dores.
23 - Manda proceder a qualificação dos votantes da Freguesia de N. Sra. do Livramento das 

Pedras Brancas.
25 - Manda remeter ao Juiz de Paz do Distrito das Pedras Brancas a lista de qualificação de 

votantes relativas aquela paróquia, recentemente criada.
23 - Manda executar artigos do Código de Posturas e faz recomendações especiais para a 

manutenção da higiene e saúde pública.

FEVEREIRO
11 - Pergunta se já foram expedidas ordens para a qualificação dos votantes, reclamadas

pelo Juiz de Paz da Paróquia de Pedras Brancas, Agostinho José Pires.
15 - Põe à disposição da Câmara uma grade de ferro para ser colocada no cano de esgoto 

do Beco do Fanha ao sair para o Largo da Alfândega, e oito torneiras novas para as 
devidas aplicações.

MARÇO
8 - Manda fazer os orçamentos para os consertos das pontes nos Passos dos Ferreiros e do 

Meio, na Freguesia da Aldeia.
30 - Pede documentos que esclareçam a posse da Câmara sobre os terrenos da Marinha.

ABRIL
3 - Circular recomendando a compra de uma máquina vinda dos Estados Unidos para

moer o trigo e fazer farinha, dizendo que a sua descrição se encontra no Correio do Sul, 
na 67, de 23.3.1868.

4 - Autoriza a despesa com a construção das pontes sobre os Passos dos Ferreiros e do
Meio na Freguesia da Aldeia.
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7 - Pede explicações sobre a cobrança excessiva de imposto sobre carros de aluguel, no 
Distrito Sul de Viamão.

7 - Manda satisfazer pedido de utensílios para a Cadeia.
10 - Circular pedindo as atas de instalação das cidades e vilas da Província.
27 - Recomenda a divulgação da existência de máquina para descascar mandioca, já 

existente em Dona Francisca, Santa Catarina.
9 - Despede-se, agradece à Câmara as atenções recebidas como Presidente da Província, 

e põe-se à disposição dela no cargo de Deputado na Câmara Federal.

MAIO
4 - Manda providenciar na eleição em todas as paróquias, de juizes de paz e vereadores.
5 - Diz que os terrenos reservados para servidão pública não podem ser cedidos a

particulares.
9 - Refere-se à cobrança do imposto de carros particulares, carretas, com vistas à

reclamação de proprietário do Distrito Sul de Viamão.
16 - Dá instruções sobre a distribuição dos eleitores entre as três paróquias da capital: N. 

Sra. Madre de Deus, N. Sra. das Dores e N. Sra. do Livramento das Pedras Brancas.

ÍUNHO
19 - Refere-se às juntas de qualificação das freguesias, com vistas às eleições e dá 

instruções.
13 - Pede informações sobre a dívida ativa e passiva da Câmara.
10 - Aprova a arrematação do Passo do Gravataí, por três anos, a 100$000.

rULHO
1 - Pede que a Câmara informe se os arrematantes das rendas municipais têm cumprido 

a disposição do artigo 25 da Lei 435 de 12/1/1859.
4 - Esclarece à Câmara como devem ser pagos os impostos aplicados aos joalheiros 

ambulantes.
8 - Solicita que a Câmara contrate um arrematante para efetuar a nova iluminação intema

da Cadeia de Justiça (Anexo, ofício do Chefe de Polícia).
3 - Pede que a Câmara envie cópia do contrato feito com Manoel Timotheo da Silveira

para o conserto das Pontes dos Ferreiros e do Meio, no Distrito da Aldeia dos Anjos.
4 - Pede que a Câmara providencie sobre a marcação de lugares para despejos, a fim de

beneficiar a saúde pública.
7 - Remete ofício da Câmara Municipal de Santo Antonio da Patrulha, que pede para 

arrematar as passagens do Passo Entrepelado, que fica dentro de suas divisas.

lGOSTO
D - Pede que a Câmara verifique se os proprietários de terras localizadas à estrada da 

margem direita, que se comunica com a estrada geral no Distrito de Viamão, já 
recuaram suas cercas.

5 - Envia relação dos cidadãos nomeados para o cargo de suplentes do Juiz Municipal e
de Órfãos, do termo desta capital (Anexa, a citada relação).
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23 - Remete o ofício do Chefe de Polícia que pede que a Câmara assuma o pagamento anual 
da pessoa encarregada de dar o toque de recolher, no sino da Catedral.

30 - Remete exemplares de decretos e leis.
2 - Remete um exemplar da coleção dos atos, regulamentos e outras disposições da 

Presidência, no ano de 1859.

SETEM BRO
12 - Manda abonar gratificação ao indivíduo encarregado de fazer o toque de recolher no

sino da Catedral.
19 - Remete decreto que divide a Província em dois Distritos eleitorais (Documento anexo).
29 - Encaminha resolução que fixa as sedes dos colégios eleitorais e dá outras instruções

(Documento anexo).
28 - Aprova a arrematação do Passo do Entrepelado, no Rio dos Sinos, por João de Souza

Brito, e a arrematação da iluminação a gás hidrogênio líquido, da Cadeia da Justiça por 
quem já possui a concessão.

OUTUBRO
23 - Pede a Casa da Câmara para funcionamento da Assembléia Provincial em virtude do 

prédio desta não estar concluído.
29 - Diz que não pode ceder os terrenos com frente ao Caminho Novo e fundos do canal,

entre a Rua do Rosário e a Rua Aurora, por terem sido destinados a logradouro público.
25 - Manda pôr em arrematação o Passo do Entrepelado que pertence a esta capital.
27 - Manda fornecer às paróquias da capital, as umas e os cofres com três chaves para as

eleições (Anexo, o impresso com instruções).

NOVEM BRO
13 - Sabendo que alguns barcos sairam à noite da Vila de Taquari, para se subtraírem ao

pagamento de impostos, manda procurá-los no porto desta capital e aplicar a lei do 
orçamento.

16 - Comunica que o Arquivo Provincial porá à disposição da Câmara quarenta barricas e
dois barris para o serviço da Praça da Harmonia.

17 - Manda expedir ordens para a qualificação dos votantes das paróquias, advertindo aos
juizes de paz que deverão remeter à Presidência da Província as listas dos cidadãos 
qualificados e as atas.

20 - Dá novas instruções sobre o número de eleitores das paróquias desmembradas, N. Sra.
das Dores e N. Sra. do Livramento das Pedras Brancas.

DEZEM BRO
4 - Envia ofício da Câmara de São Leopoldo e pede sugestões para harmonizar a atuação 

dos agentes cobradores de impostos deste município e dos daquela Câmara.
26 - Manda estudar os consertos de que está carecendo a ponte de madeira que atravessa

o riacho na Rua do Menino Deus.
28 - Manda cuidar das margens dos rios, considerados de interesse público, para que a

queda das ribanceiras não prejudique a navegação.
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N O V EM BR O
5 - Ofício da Câmara de São Leopoldo relativo ao assunto tratado em 4 de dezembro 

(conflito entre áreas de cobrança de impostos).

JANEIRO
15 - Transmite o pedido de fornecimento mensal de 50 vassouras para a Cadeia Civil 

(Anexo, documento).
Z0 - Pergunta por que o Secretário da Câmara não pode prestar as informações pedidas 

pelo encarregado da estatística (Anexo, o documento deste).
12 - Encaminha representação de Luis Pereira Dias (Anexa, cópia da lei).
12 - Autoriza a Câmara a despender o saldo de sua receita com obras de limpeza da 

cidade, aterro da Praça da Misericórdia e Caminho Novo.
>1 - Recomenda a nomeação de comissões para inspecionar o estado dos estabeleci

mentos, escolas e aulas do município (Anexo, impresso sobre a instrução pública).
>1 - Manda os Presidentes das Juntas de Qualificação dos eleitores enviarem as listas 

dos cidadãos relacionados.

FEVEREIRO
8 - Concede o prazo de 18 meses para a medição das terras adquiridas por posses 

sujeitas a legitimação.
11 - Envia a planta dos terrenos da Rua da Praia em frente ao Arsenal de Guerra e à 

Igreja das Dores, e diz que a Ordem Terceira desta será obrigada a construir o cais 
pelo alinhamento da Rua da Alfândega.

1 - Em virtude da pretensão do Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba, pede à Câmara 
o envio dos títulos que possui da Várzea do Gravataí para logradouro público.

4 - Diz que não cabe às Câmaras a fixação de datas para vigorar leis emanadas da 
Presidência, que devem ser obedecidas a partir da data em que foram promulga
das.

4 - Manda atender solicitações de material pedido pelo Chefe de Polícia para os
xadrezes da cidade.

1A R Ç O
5 - Em face do título de propriedade da Várzea do Gravataí, exibido pela Câmara,

manda esta proceder ao tombamento daquele próprio municipal.
7 - Concede à Câmara os terrenos do Caminho Novo desde a Rua da Aurora, em 

permuta pelos que, tendo sido logradouros públicos, foram cedidos para o Arsenal 
de Guerra e para uma praça na frente da Igreja das Dores, entre as Ruas do Arroio 
e Direita.

I - Diz que terrenos reservados para logradouro público não podem ser alienados 
nem aforados.

I - Manda demarcar os terrenos da Fazenda Nacional permutados pelos do Caminho
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Novo.
17 - Aprova artigos do Código de Posturas (Anexo, documento).
21 - Diz que embora não sejam incompatíveis o cargo de Vereador e o de Juiz

Municipal de Órfãos, não deve haver acumulação desses cargos pela im pos
sibilidade de atender satisfatoriam ente cada um deles.

23 - Autoriza a rescisão do contrato do passo fronteiro à cidade e manda a Câmara
providenciar para que não sejam interrompidas as passagens no referido 
passo (Anexo, documento).

26 - Para elaboração da carta corográfica da Província, pede a relação dos passos 
existentes no m unicípio.

30 - Pede a relação dos bacharéis ou doutores formados nas Faculdades de São 
Paulo ou Pernambuco que estão residindo neste município.

A BR IL
7 - Convida para a recepção ao novo Presidente da Província Joaquim Antão

Fernandes Leão e pede providências para a sua posse.
8 - Comunica ter sido celebrado contrato com Dionisio José de Carvalho, da

Tipografia do Correio do Sul para a publicação dos atos do Governo (Anexo, 
o contrato).

9 - Pede parecer sobre a criação de escola na Freguesia de N. Sra. do Livramento
das Pedras Brancas.

12 - Encaminha requerim ento de José Ferreira Porto que pede concessão, por 
aforamento, de terreno no Caminho Novo, entre as ruas do Rosário e Senhor 
dos Passos.

14 - Diz que, contrariam ente ao que argumenta a Câmara, a posição de Presidente 
daquela Corporação não é condição para substituir o Juiz Municipal e cita leis 
que esclarecem a questão (Anexa, a cópia).

22 - Patrício Correa da Camara comunica que assume a Presidência da Província
por ter o Sr. Conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz se transferido para a 
Corte.

M A IO
3 - Pede providências para que após a posse do novo Presidente da Província, 

Joaquim Antão Fernandes Leão, seja entoado solene Te Deum.
3 - Encaminha documentação sobre a nomeação do novo Presidente da Província

e exoneração de Angelo Moniz da Silva Ferraz.
4 - Joaquim Antão Fernandes Leão diz que espera contar com a colaboração da

Câmara no cargo de Presidente da Província.
19 - Encaminha planta e proposta de Ignacio José Ferreira de Moura para constru

ção de novo M ercado.
24 - Opina sobre o não comparecimento do Presidente da Câmara, Francisco

Baptista da Silva Pereira, às sessões por ter assumido o cargo de Juiz 
Municipal de Órfãos.

28 - Pede relação do preço dos materiais de construção de três em três meses.
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AGOSTO
21 - Parecer do Ministério da Justiça sobre a acumulação do cargo de Presidente da Câmara 

com o de Juiz Municipal.

JUNHO
9 - Manda atender com mais esclarecimentos o determinado pelo Aviso Imperial de 5 de

dezembro de 1854 sobre a legitimação das posses de terras.
6 - Refere-se à pretensão de Luiz Cândido Gomes de construir matadouro e diz que não 

existe planta do terreno referido, na Presidência da Província.
12 - Autoriza a arrecadação das rendas da Câmara por administração, mas não proíbe que 

a façam por arrematação.
12 - Pede providências para preparar as eleições para membros da Assembléia Provincial

para a 9a Legislatura, marcada para o dia 12 de janeiro (Anexa, cópia do ofício).

FULHO
13 - Autoriza a Câmara a lançar mão da pedra existente na Praça da Matriz, que for

necessária para o conserto das calhas existentes nessa praça.
6 - Pede que a Câmara informe, com a maior brevidade, sobre os terrenos devolutos

existentes nesta municipalidade.
7 - Pede que a Câmara comunique ao Juiz de Paz, Presidente da-Assembléia Paroquial, que

no último domingo de janeiro será verificada a eleição dos membros da Assembléia 
Provincial.

10 - Solicita que a Câmara informe, com a maior brevidade, sobre os assuntos constantes
no modelo incluso.

0 - Comunica que não enviou cópia do Aviso do Ministro dos Negócios do Império, sobre 
o acúmulo de cargos públicos, por estar o mesmo transcrito no jornal Correio do Sul, 
na 168.

LGOSTO
3 - Informa que as funções exercidas pelos delegados da Inspetoria Geral da Instrução 

Pública e que passaram à Câmara, deverão passar para o Inspetor Geral.
6 - Comunica que, achando-se concluídas as obras da Praça da Harmonia e o respectivo 

chafariz, a Câmara deverá dar conta da sua conservação.
0 - Remete cópia da Portaria pela qual foi aprovada a tabela para a cobrança de pedágio 

no Passo da Picada, fronteiro à Capital (Anexa, a citada cópia).

ETEM BRO
2 - Pede informações para atender a um ofício do Vice-Cônsul da França que reclama
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contra a cobrança de um imposto sobre cavalo de estrebaria.
14 - Cria, provisoriamente, o Passo de Santa Cristina junto à Freguesia do mesmo nome 

(Anexo, documento).
28 - Manda observar Aviso da Repartição Geral de Terras Públicas sobre o aforamento de 

terrenos devolutos (Aviso publicado no Correio do Sul do dia 27).

O UTUBRO
l fl - Manda recuar as cercas das propriedades de José Luiz Soares e Américo Caetano de 

Souza para alargar a estrada do Passo do Vigário.
4 - Encaminha exemplar da Fala de S .M. o Imperador no encerramento da 3a Seção da 10a

Legislatura da Assembléia Geral (Anexo, documento).
5 - Pede providências relativamente ao cemitério de Viamão.
6 - Autoriza despesa com operário encarregado da limpeza da Praça da Harmonia, das

escadas da rampa e do maquinismo da bomba para abastecer de água o chafariz.
12 - Encaminha a aprovação de artigo do Código de Postura que proíbe conservar soltos 

animais daninhos e ferozes de qualquer espécie (Anexo, documento).
26 - Comunica que foram expedidas ordens para serem escoltadas as quatro correntes que 

tem de tocar a bomba para abastecer de água o chafariz da Praça da Harmonia.

NOVEM BRO
9 - Pergunta como tem sido feita a cobrança do imposto de carretas que se deslocam para 

fora do município.
18 - Pede informações solicitadas em ofício do ano anterior.
10 - Manda a Câmara dizer ao arrematante do passo fronteiro à cidade que não embarace 

o movimento de praças em serviço, mesmo que não estejam montando animais 
pertencentes ao corpo policial.

DEZEM BRO
20 - Comunica que foi dada ordem para a continuação da escolta que deve acompanhar as 

correntes destinadas ao serviço da caixa d’água da Praça da Harmonia.
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JANEIRO
5 - Determina à Câmara Municipal que remetam cópias autênticas das atas da organização 

das mesas das assembléias paroquiais.
8 - Promete apoio aos vereadores que lhe comunicaram sua recente posse.

16 - Comunica haver criado o Passo do Arroio do Conde na Freguesia de N. Sra. do 
Livramento das Pedras Brancas (Cópia do ato, anexa).

18 - Autoriza a despesa de mais 200$000 rs. para aluguel da casa em que funciona a Câmara. 
18 - Comunica haver ordenado a entrega, à Câmara, de artigos por esta pedidos.
28 - Autoriza despesa para desapropriar terreno de Luiz Manoel de Azevedo na esquina das 

Ruas da Figueira e da Margem.
31 - Comunica haver determinado a verificação do aterro junto à Alfândega, entre as ruas 

Clara e do Arroio.

FEVEREIRO
4 - Encarece a necessidade de serem juramentados novos juizes de paz.
8 - Comunica ter nomeado Antonio Manoel Fernandes, 6a suplente do Juízo Municipal de

Porto Alegre.
9 - Comunica haver nomeado cidadãos de uma relação inclusa para suplentes do Juízo

Municipal da recém-criada 2S Vara do Termo da Capital (Anexo, a relação de seis 
nomes).

15 - Determina que a Câmara examine o estado do aterrado do Gravataí, para fins de 
conserto.

MARÇO
2 - Proíbe que continuem a retirar lajes do local junto ao Cais da Marinha, compradas pela 

Província.
2 - Nega autorização para assinatura de contrato com Manuel Thimoteo da Silveira, para 

consertos nas Pontes dos Ferreiros e do Meio.
12 - Consente na celebração do contrato com Manuel Thimoteo da Silveira, para consertos 

nas Pontes dos Ferreiros e do Meio, mas dentro do orçamento menor anteriormente 
apresentado (Anexa, a cópia do contrato).

5 - Solicita à Câmara fornecer até 48 barris para água e 24 canecas, para a Cadeia de Justiça
da capital.

9 - Determina que Câmara indenize o cofre provincial, por despesas feitas com lajes. 

LBRIL
ls - Envia à Câmara cópia do Decreto Imperial nfl 2756, de fev. de 1861, relativo a currais
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de peixes (Anexo, a cópia do decreto).
4 - Solicita que a Câmara se pronuncie sobre os terrenos indispensáveis para logradouros 

públicos na zona beira-rio, no Caminho Novo, para aforar-se o restante.
15 - Solicita informarem sobre a necessidade de se fazer um potreiro público próximo à 

Ponte da Cachoeira (Cachoeirinha), para atender pedido de moradores do Distrito de 
Lagoa Vermelha.

22 - Manda que a Câmara faça extrair cópia autêntica da ata da organização da mesa em
eleições do município de Viamão e a remeta à Secretaria do Governo.

23 - Manda que a Câmara faça extrair cópia autêntica da ata da organização da mesa em
eleições da Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia e a remeta à Secretaria do 
Governo.

23 - Autoriza a Câmara a contratar o tapume do potreiro público próximo à Ponte da 
Cachoeira, para atender a tropeiros e viandantes.

25 - Interpreta texto legal sobre o exercício das funções de Vereador, por parte do substituto 
de Delegado de Polícia e Subdelegado de Polícia.

M AIO
7 - Autoriza a Câmara a contratar com José Joaquim Teixeira Pinto a feitura do potreiro 

público próximo à ponte da Cachoeira junto ao rio Gravataí.
13 - Solicita mandar verificar, na Praça do Mercado Público, se os carreteiros vindos de 

Santo Antonio da Patrulha pagam os respectivos impostos e informar o governo 
provincial.

20 - Comunica haver ordenado providências quanto a eleições na Freguesia de N. Sra. do 
Livramento das Pedras Brancas.

23 - Transmite à Câmara o orçamento, planta e descrição da obra do novo Mercado, 
apresentados por Ignacio José Ferreira de Moura.

JUNHO
4 - Manda pagar a Rita de Assis Lima da Camara, quantia correspondente ao seu terreno 

que foi usado para a abertura da Rua da Varzinha.
7 - Pede informações sobre os ervais existentes em terras devolutas e particulares, e 

pergunta quais as medidas que devem ser tomadas para sua defesa.
11 - Comunica ter oficiado ao Juiz de Paz, dizendo da sua concordância com o Procurador 

da Câmara, no caso de João José de Faria, atrasado no pagamento dos impostos 
municipais (Anexo, ofício ao juiz de paz).

18 - Manda examinar as escavações que estão sendo feitas para extrair barro para telhas, 
para não prejudicar as construções.

JULHO
2 - Manda proceder à estatística anual da população, e da qualidade e valor dos produtos

do município.
3 - Propõe sejam os impostos arrecadados administrativamente por não terem se apresen

tado licitantes para arrematação.
4 - Aprova dois artigos de Posturas (Anexa, cópia).
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6 - Manda sustar a obra do Mercado por ter sido aumentado o preço pelo acréscimo da 
planta.

6 - Aprova salário do encarregado de cuidar do chafariz da Rua do Arvoredo, até que a
Assembléia decida.

12 - Manda pôr em nova concorrência os consertos das Pontes do Ferreira e do Meio, na
Freguesia da Aldeia.

13 - Manda renovar providências para obras na Cadeia.
18 - Comunica que convocou nova Assembléia e que as eleições deverão ser feitas no 4“ 

domingo de janeiro (Anexo, documento).
30 - Refere-se à cobrança de imposto das casas de baile e diz que as sociedades de recreio

puramente familiar não estão sujeitas a elas.

4G O STO
l fl - Diz que as Comissões da Câmara para visitar e inspecionar as prisões e estabelecimen

tos públicos, devem permanecer com a Repartição de Higiene.
31 - Diz que o cirurgião Porfírio Joaquim de Macedo, de acordo com a lei, não pode ser

pago, como pretende, pela autopsia a que procedeu em um cadáver.

SETEMBRO
2 - Declara que a Câmara Municipal não poderia ter concedido licenças para o jogo de 

víspora e que elas devem ser cassadas.
4 - Nega autorização para abertura de nova concorrência para consertos nas Pontes dos

Ferreiros e do Meio, e comunica haver confiado tal arrematação à Diretoria Geral da 
Fazenda Provincial.

5 - Reitera a necessidade de se fiscalizar o pagamento dos impostos devidos, pelos
carreteiros de Santo Antonio da Patrulha que afluem à Praça do Mercado Público.

[2 - Aprova contrato feito pela Câmara Municipal com José Antonio Rodrigues Ferreira 
para a iluminação da Cadeia Civil da cidade.

.9 - Lembra à Câmara a necessidade de providenciar quanto à revisão da qualificação 
eleitoral em janeiro de 1862.

3UTUBRO
4 - Remete planos para consertos na Rua da Olaria e nos quais podem ser empregados 

alguns galés.
8 - Comunica estar a disposição da Câmara a quantia de 2:000$000 para aterros a serem 

feitos à Rua do Caminho Novo, próximo à da União; e recomenda mandar orçar os 
melhoramentos na Estrada do Mato Grosso.

2 - Encarece a conveniência de se incrementar o cultivo do fumo no município em face da 
menor produção nos Estados Unidos da América (guerra civil) e na Alemanha.

7 - Joaquim Antão Fernandes Leão comunica à Câmara que se exonerou do cargo de
Presidente da Província, convidando o 2fi Vice-Presidente Patricio Corrêa da Camara 
a assumir a administração da Província, enquanto não chega a Porto Alegre o Ia Vice- 
Presidente João Propicio Mena Barreto (Anexa, a respectiva comunicação, vinda do 
Ministério dos Negócios do Império, com data de 14 de setembro de 1861).
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16 - Comunica haver resolvido que a concessão de terrenos do Caminho Novo, destinados
a logradouros públicos, permaneça com a Câmara Municipal.

17 - Patricio Correa da Camara comunica que com a retirada do Presidente Joaquim Antão
Fernandes Leão, nomeado Presidente da Província da Bahia, assumiu a administração 
provincial.

25 - Solicita a remessa de dados sobre o estado das estradas no município, bem como de 
possíveis projetos e novas vias de comunicação, e ainda descrição circunstanciada dos 
rios navegáveis.

29 - Solicita parecer da Câmara sobre requerimento do Barão de Jacuí, no sentido de obter
aforamento perpétuo sobre o terreno junto ao rio, próximo à Rua da Alfândega.

30 - Convida os vereadores a comparecerem em Palácio à chegada do novo Presidente da
Província, Vicente Pires da Motta.

11 - Joaquim Antão Fernandes Leão despede-se da Câmara Municipal e agradece-lhe à 
coadjuvação que lhe prestou.

NOVEM BRO
6 - Comunica haver determinado providências para que os contribuintes de impostos 

municipais não se furtem ao pagamento antes do despacho às embarcações exportado
ras.

16 - Previne à Câmara Municipal que grande parte da exportação de milho e feijão, sujeita 
a impostos municipais, é despachada para o Rio Grande.

20 - Comunica haver concedido exoneração do cargo de lfl suplente do Juízo Municipal ao 
Sr. Francisco Baptista da Silva Pereira.

25 - Envia a Câmara duas plantas sucessivas do Mercado Público, além da cópia de um 
ofício do chefe do Arquivo Provincial, para fins de anunciar a arrematação das obras. 

27 - Manda sustar qualquer procedimento relativo aos terrenos do Caminho Novo, desti
nados a logradouros públicos, em virtude de decisão do Ministério da Fazenda.

27 - Informa ter concedido exoneração ao sr. Francisco Joaquim Xavier do cargo de 5a 
suplente no Juízo Municipal da capital.

27 - Solicita devolução da planta do novo Mercado Público com as alterações nela feitas. 
29 « Remete o pedido de 50 vassouras solicitadas pelo carcereiro da cadeia de justiça.
29 - Informa que a Presidência mandou arrematar os serviços de conservação da Ponte do 

Passo do Vigário.

DEZEM BRO
6 - Informa que solicitou autorização dos Ministérios de Guerra e do Império, para 

amuramento e lajeamento junto ao Quartel dos Guaranis.
9 - Comunica que pela Lei Provincial na 474, de 4.12.1861 foi extinta a Vila da N. Sra. das 

Dores de Camaquã e incorporada ao município de Porto Alegre, bem como a Freguesia 
de São João Batista de Camaquã.

11 - Declara que não revoga a ordem dada a 27 de novembro de 1861, de sustar qualquer
procedimento em terrenos no Caminho Novo.

12 - Determina procedimento relativo ao arrendamento de um terreno à Rua da Alfândega,
de propriedade da Câmara (Anexo, o requerimento de João Baptista Soares da Silveira
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e Souza, que motivou o ofício da Presidência, com onze páginas e acompanhado de 
parecer firmado por José de Miranda e Castro).

13 - Determina a coleta de informações sobre a produção agrícola e i ndustri al do município, 
para atender pedido do Ministério da Agricultura. Comércio e Obras Públicas.

16 - Envia cópia de parecer sobre propostas e plantas do novo Mercado Público, a fim de 
que a Câmara se pronuncie sobre o assunto.

18 - Solicita informações sobre fábricas de preparar ferro, a fim de atender a pedido do 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

23 - Concede à Câmara Municipal, para logradouro público, a Praia do Riacho (Rua de
Bellas) desde a esquina da antiga propriedade de Lopo Gonçalves até a divisa dos 
terrenos de Frederico Bier.

24 - Põe à disposição da Câmara Municipal a quantia de 1:000$000 para consertos na
Estrada do Mato Grosso.

27 - Permite que as rampas na desembocadura da Rua do Arroio e do Beco do Penha sejam 
construídas por administração.

JANEIRO
7 - Determina que a Câmara Municipal mande fazer e pague consertos no chafariz da 

Praça da Harmonia.
14 - Atende a recurso interposto pela viúva D. Rafaela Pinto Bandeira Freire contra edital

da Câmara de 17.7.1858, na parte relativa aos terrenos da recorrente, a leste da Rua 
Senhor dos Passos.

15 - Transmite à Câmara a carta imperial de 20.11.1861 que nomeou Francisco de Assis
Pereira da Rocha, Presidente desta Província, bem como a portaria expedida à mesma 
Câmara.

16 - O novo Presidente Francisco de Assis Pereira Rocha dirige-se à Câmara, solicitando
coadjuvação e prometendo consideração para suas representações.

24 - Solicita informarem sobre a conveniência de se criarem escolas primárias na Paróquia 
de N. Sra. do Livramento das Pedras Brancas.

28 - Encarece a urgência de que a Câmara expeça Editais relativos ao porte de armas 
proibidas.

27 - Confidencial ao Presidente da Câmara sugerindo cinco itens para figurarem nos Editais 
relativos ao porte de armas.

FEVEREIRO
8 - Circular solicitando informações sobre tudo o que for do interesse dos habitantes do 

seu município.
16 - Circular, determinando providências de prevenção contra o colera morbus que 

apareceu em Pernambuco.
4 - Remete cópias da correspondência de 1858 entre a Presidência e a Tesouraria da 

Fazenda, relativa a terrenos permutados com a Câmara em frente ao Arsenal de Guerra
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(Anexas, cópias de ofício de 27.12.1858, 24.12.1858, 5.5.1835, 2.8.1843, 22.3.1844, 
18.8.1843 e 20.8.1843).

27 - Soluciona dúvida da Câmara sobre quem diplomar entre os três cidadãos que 
empataram em 15“ lugar em recente eleição.

27 - Aprova a arrematação dos impostos nas Freguesias de N. Sra. das Dores de Camaquã 
e São João Batista de Camaquã.

M ARÇO
17 - Informa sobre tramitação de recurso interposto pela Câmara, de uma decisão da 

Presidência da Província sobre aforamento de terrenos no Caminho Novo.
22 - Insiste na necessidade de a Câmara executar o provimento dado pela Presidência da 

Província ao recurso interposto pela viúva D. Rafaela Pinto Bandeira Freire.
... - Vestígios de folha arrancada, provavelmente, encaminhando: Cópia de apelo do 

Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Império no sentido de lhe serem 
remetidos ossos e ossadas humanas, acompanhadas do material arqueológico junto aos 
mesmos encontrado (Cópia datada de 17.1.1862).

21 - Convida os Vereadores para o “cortejo de estilo”, comemorando o aniversário do 
juramento da Constituição do Império.

ABRIL
3 - Comunica que, tendo mandado vir da Corte onze moinhos de trigo, estão à disposição 

de possíveis compradores.
14 - Aprova o Edital da Câmara referente ao uso de armas proibidas, com uma recomen

dação.
16 - Transmite cópia do Aviso do Ministério do Império, solucionando dúvida quanto à 

eleição de deputados provinciais pelo 1“ Distrito Eleitoral (Anexa, a cópia).
5 - Envia exemplar das leis promulgadas pela Assembléia Legislativa na Ia sessão da 9a 

Legislatura, além de atos, regulamentos e instruções da Presidência.

MAIO
1“ - Põe à disposição da Câmara uma bomba por ela solicitada.
2 - Transmite os agradecimentos de Sua Majestade pela felicitação enviada pela Câmara,

quando da inauguração da estátua eqüestre de Dom Pedro I.
14 - Autoriza a contratação de Dionisio José de Carvalho (da Tipografia do Correio do Sul) 

para publicação das Atas da Câmara do l fi semestre de 1863.
16 - Autoriza nomeação de pessoa de confiança para conservador da Estrada de Mato

Grosso.
17 - Envia cópia de declaração do médico de Pernambuco, Dr. Américo Alvares Guima

rães, sobre um remédio eficaz no tratamento do colera morbus (Anexa, a cópia).

JUNHO
3 - Aprova que seja a coleta dos impostos, do próximo ano, feita por administração.

13 - Comunica que mandará sustar a obra do cercado de madeira a ser feito no terreno em 
frente ao Arsenal de Guerra, que comunicaria o fato ao Ministro da Guerra e mandaria
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postar uma sentinela a fim de não serem feitos lá os despejos.
13 - Pede providências para a eleição de um deputado que substitua o Tenente-General 

Barão de Porto Alegre, nomeado Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra.

28 - Diz que pode ser despachado favoravelmente o requerimento de Vicente José de 
Barcellos porque a Tesouraria da Fazenda consignou crédito para o aterro do Caminho 
Novo (Anexo, o ofício da Tesouraria).

JULHO
2 - Autoriza a venda de uns damascos para aquisição de cortinas para a Câmara.
2 - Manda pôr em hasta pública a cobrança de impostos.
3 - Autoriza despesa para concluir a rampa da Rua do Arroio.
4 - Pede informações sobre a representação da Câmara de Santo Antônio da Patrulha, que

diz estar o passo do Rio dos Sinos, no lugar denominado Entrepelado, dentro daquele 
município e não no de Porto Alegre.

18 - Comunica ter expedido ordem à Fazenda Provincial para que pague à Câmara a 
importância necessária ao aterro da Rua do Caminho Novo.

58 - Comunica que continuam em vigor os artigos de Posturas já aprovados.
>0 - Aprova a arrematação dos impostos municipais relativos ao corrente exercício, com 

Francisco Miguel Barbosa da Silva.

AGOSTO
2 - Remete cópia do Aviso do Ministério que aprova a permuta de terrenos na Rua do 

Rosário por outros com frente para o Arsenal de Guerra e Igreja das Dores (Anexos, 
documentos).

8 - Manda a Diretoria Geral da Fazenda expedir cópia à Câmara, das condições com que 
lavrou a escritura de venda do prédio da Rua do Ouvidor, que serviu de Paço à mesma 
Câmara.

8 - Recomenda à Câmara o envio, nas épocas determinadas, do relatório da produção
agrícola do município, o qual deve ser mandado para o Ministério das Obras Públicas.

9 - Comunica que pode ser construída a fonte na Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia,
orçada em quatrocentos e oitenta e oito mil réis.

9 - Autoriza a alteração dos salários dos guardas municipais que cuidam das praças e dos 
chafarizes da cidade.

6 - Aprova contrato com Jeronimo Rodrigues de Lima para o aterro da Rua do Caminho
Novo (Anexo, segunda via do mesmo documento).

8 - Recomenda atenção para o Beco do Oitavo, cuja sujeira foi denunciada pelo jornal A
Ordem, de 12 do corrente.

9 - Opina sobre mudança de horário de funcionamento da Câmara, contanto que a duração
das sessões não exceda a 4 horas.

3 -  Pede com brevidade as contas da Câmara no 2a semestre de 1859, para que o 
encarregado de Estatística possa organizar um quadro demonstrativo das rendas gerais 
provinciais.

7 - Esclarece dúvidas sobre as eleições, especialmente quanto ao registro de reclamações
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(Anexo, o decreto impresso que se refere às instruções).
29 - Comunica ter aprovado provisoriamente determinado artigo das Posturas (Anexo, o 

ato que proíbe especular com bilhetes de entrada a qualquer divertimento público).

SETEM BRO
1“ - Solicita cópia de ata eleitoral do Ia Distrito da Província, a fim de enviá-la ao Ministro 

dos Negócios do Império.
3 - Solicita que a Câmara explique o não cumprimento de disposições da Lei Provincial

na 435, de 12 de janeiro de 1859.
6 - Comunica não poder atender ao pedido da Câmara, de três barcas para os Passos de 

Santa Cristina, de Entrepelado e de Porto Alegre; para os dois primeiros autoriza 
administração direta e para o último aponta solução (Anexo, a cópia de ofício do 
delegado do capitão do porto).

19 - Determina que a Câmara explique por que ainda não se principiou a limpeza da vala 
no Beco do Oitavo.

OUTUBRO
24 - Vereador João de Freitas Travassos opina sobre o serviço de barca no Porto da Capital. 

SETEM BRO
4 - O Presidente da Província convida os Vereadores para acompanharem o “cortejo à

efígie” de S.M. o Imperador, por ocasião do aniversário da Independência do Brasil.

OUTUBRO
Ia - Autoriza a Câmara a construir por administração a fonte pública na Freguesia de N. Sra.

dos Anjos da Aldeia.
8 - Determina providências pré-eleitorais nas várias paróquias do município.

11 - Remete cópia e requerimento de um deputado provincial, visando a restabelecer o 
município de Camaquã (Anexo, a cópia).

16 - Ordena a remessa de cópia do artigo de Postura, à Assembléia Provincial.
29 - Solicita informações sobre a existência de sementes de algodão, a fim de serem 

enviadas à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional.
31 - Remete sementes de algodão dos Estados Unidos para distribuição entre os lavradores 

do município.

NOVEM BRO
8 - Esclarece dúvidas da Câmara relativas às dimensões de portas, janelas e pé direito em 

prédios a serem construídos.
11 - Comunica haver ordenado ao Arsenal de Guerra o fornecimento de oito terçados à

Câmara.
12 - Autoriza providências para conserto e melhorias nas ruas da Freguesia de N. Sra. dos

Anjos da Aldeia.
15 - Solicita informações sobre a indústria do charque e sobre a exportação de produtos 

bovinos e cavalares.
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20 - Determina fiel observância de disposições legais relativas ao transporte hidroviário.
25 - Determina urgente conserto na Ponte do Menino Deus, sobre o Riacho (Anexo, a cópia 

do orçamento desse conserto).
27 - Envia cópia da lei que fixou os limites da Freguesia de N. Sra. do Livramento das 

Pedras Brancas (Anexo, a cópia da lei nfl 509, de 29 de outubro de 1862).

DEZEM BRO
4 - Resolve que o aluguel de uma casa em Dores de Camaquã, destinada a Quartel e prisão, 

deverá ser pago em partes iguais pelos cofres provincial e municipal.
17 - Solicita informações sobre terras no 2a Distrito da Freguesia de N. Sra. dos Anjos da 

Aldeia, com vistas a futura decisão sobre seu destino para logradouro público (Anexa, 
cópia autenticada do ofício e abaixo-assinado de moradores daquela região (Itacolomi) 
relativo àquelas terras; cópia, da informação do Livro doTombo da Câmara Municipal; 
carta do Juiz de Paz do 2a Distrito da Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia e carta 
do pretendente à aquisição daquelas terras João Schiiler, desistindo de seu intento).

17 - Declara não poderem os cofres provinciais atenderem ao pedido da Câmara Municipal,
de reparar-se o aterro na Estrada Geral da Cachoeira (Cachoeirinha).

18 - Patrício Corrêa da Camara comunica à Câmara que, em virtude da exoneração pedida
da Presidência da Província, pelo Sr. Francisco de Assis Pereira Rocha, e concedida 
pelo Imperador, assumiu a administração provincial.

19 - Toma extensivas à exportação de farinha de mandioca, providências anteriormente
determinadas.

31 - Envia cópia da nomeação do Sr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel, para a Presidên
cia da Província, para as necessárias formalidades legais (Anexa, a cópia da comuni
cação, pela Corte, da exoneração concedida a Francisco de Assis Pereira Rocha e da 
nomeação de Esperidião Eloy de Barros Pimentel).

50 - Patrício Correa da Camara convida os Vereadores para assistirem ao desembarque do 
novo Presidente da Província.
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JANEIRO
2 - Esperidião Eloy de Barros Pimentel participa sua nomeação para Presidente da

Província.
28 - Remete cópia do ato pelo qual resolveu alterar provisoriamente as divisas dos Distritos

da Freguesia de N. Sra. da Conceição de Viamão (Anexa, cópia).
31 - Envia instruções para a conservação da limpeza da cidade.
16 - Envia Circular do Presidente anterior recomendando providências para evitar a

epidemia de cólera que já está em outras Províncias do país (Anexa, a circular).
19 - Remete um exemplar da coleção de leis, atos, regulamentos e instruções expedidas pela 

Presidência no ano anterior.

FEVEREIRO
17 - Remete manifestação de agradecimentos de S.M. o Imperador pelas felicitações

enviadas pela Câmara, quanto à solução da questão suscitada pela Legação Britânica.

M ARÇO
3 - Devolve a planta e descrição do novo edifício do Mercado para que sejam corrigidos

os defeitos existentes.
10 - Pede informações sobre a representação feita pelo Chefe de Polícia para se consertar 

o relógio da Matriz de N. Sra. da Madre de Deus, pelas rendas da municipalidade.
27 - Pede que a Câmara satisfaça o pedido de utensílios para a Cadeia Civil, feito pelo Chefe 

de Polícia.

ABRIL
9 - Comunica ter ordenado ao Tenente Luiz Vieira Ferreira para se entender com a Câmara 

para o fim indicado em ofício.
9 - Pede informações sobre o requerimento assinado por pessoas que desejam por 

aforamento perpétuo terrenos para edificarem nesta capital (Anexa, a relação dos 
pretendentes).

IS  - Pede que a Câmara incentive os lavradores do município para a cultura do algodão e 
tabaco, tendo em vista a grande aceitação no mercado europeu.

29 - Autoriza a Câmara a aceitar as propostas de Jeronimo Rodrigues de Lima e Felisberto
José Machado para o começo do aterro do Caminho Novo.

25 - Remete exemplar do Relatório do Governo, apresentado na abertura da sessão anual 
da Assembléia Legislativa Provincial.

MAIO
8 - Pede o envio de uma quarta de alqueire e uma medida ou canada, aferidas na Câmara,
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contendo uma marca indelével que indique a Província e o município em que são 
usadas para serem remetidas ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

9 - Remete Portaria pela qual multa o Juiz de Paz da Paróquia das Pedras Brancas por não 
haver convocado, no devido tempo, a revisão da qualificação daquela paróquia.

9 - Autoriza a compra de exemplares do opúsculo escrito por Ignacio de Vasconcellos 
Ferreira sobre a cultura do algodão, para ser distribuído entre os lavradores do 
município.

13 - Comunica que a despesa com o conserto das ruas cabe à municipalidade, pois nos 
cofres provinciais não há verba.

18 - Aprova a planta do novo Mercado após as modificações que nela foram feitas pelo
Tenente Luiz Vieira Ferreira.

13 - Pede à Câmara que envie uma cópia da ata de organização da mesa da junta revisora 
da qualificação da Paróquia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia.

19 - Remete sementes de várias qualidades para serem distribuídas entre os lavradores do
município.

18 - Remete exemplar da Fala de S. M. Imperador na sessão de abertura da 11® Legislatura 
da Assembléia Geral (Anexo, o exemplar).

13 - Remete exemplar do Relatório e Catálogo da Exposição Nacional de 1861.
18 - Envia sementes de algodão de longa seda, cultivado na República do Perú e sementes 

de tabaco de Havana, para serem distribuídas entre os lavradores.

N JN H O
3 - Tendo sido dissolvida a Câmara dos Deputados e devendo ser eleita nova Assembléia 

Geral, manda a Câmara de Porto Alegre tomar as providências necessárias para as 
eleições.

9 - Não atende à reclamação da Câmara contra a concessão de terreno ao Dr. Francisco 
Antonio Pereira Rocha, na beira-rio, ao sul da Cadeia Civil, a começar da esquina da 
Rua do Riacho.

9 - Comunica que o Chefe de Polícia faz sentir a necessidade de providenciar em Postura 
para compelir os donos de carroças que vendem água, a comparecerem nos lugares em 
que se manifesta incêndio.

0 - Manda a Câmara pagar as custas de processo judicial a Manoel Martins de Abreu e 
Castro.

0 - Manda conceder por aforamento os terrenos beira-rio do Caminho Novo (Rua 
Voluntários da Pátria), com exceção da área destinada à Praça (Anexo, o documento 
do Ministério dos Negócios da Fazenda do Rio de Janeiro).

5 - Remete exemplar do jomal Correio do Sul onde foi publicada a Lei do Orçamento 
Municipal para o ano financeiro 1863-1864.

U L H O
2 - Envia exemplar do Decreto nfl 3069, de 17.04.1863, que regula o registro de casamen

tos, nascimentos e óbitos dos que professarem religião diferente da do Estado.
7 - Acusa recebimento de duas propostas para a construção do novo Mercado.
7 - Refere-se às duas propostas para a construção do novo Mercado, de Francisco Antonio
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Borges e Ignacio José Ferreira de Moura, e dá instruções.
16 - Comunica ter mandado o Juiz de Paz de Pedras Brancas proceder à eleição, fazendo 

a chamada dos votantes pela qualificação do ano passado.
16 - Remete sementes de trigo sarraceno e linho cânhamo.
16 - Comunica ter sido anulada a eleição havida na Paróquia de N. Sra. das Dores de 

Camaquã em virtude de irregularidades cometidas na organização da mesa.
16 - Aprova a arrematação das rendas da Câmara com o sr. Belarmino Peixoto de Oliveira.
17 - Comunica ter expedido ordem para pagamento de importância correspondente ao

auxílio para aterro da Rua do Caminho Novo.
22 - Envia cópia do ato que fixa em três o número de eleitores da Freguesia das Dores de 

Camaquã, e em quatro o da de Pedras Brancas (Anexa, a cópia).

AGOSTO
l 2 - Comunica a designação de Juiz de Paz que deve fazer o registro dos nascimentos e 

óbitos das pessoas não católicas (Anexa, cópia do respectivo ato).
17 - Comunica ter fixado a data de convocação da nova Assembléia e diz que a eleição 

deverá ser procedida no dia 1“ de março de 1864.
24 - Lembra que cópias em duplicata das atas das eleições primárias devem ser remetidas

ao Presidente da Província.

SETEM BRO
11 - Autoriza a desapropriação do terreno necessário para a continuação da Rua de 

Botafogo de Bellas.
14 - Autoriza o conserto da ponte em frente à Igreja do Menino Deus.
19 - Pede informações quanto às providências tomadas para compelir os donos de carroças 

que vendem água, a comparecerem nos lugares onde houver incêndio (Anexos, dois 
documentos sobre o mesmo assunto).

25 - Aprova a arrematação das passagens do passo fronteiro a esta cidade por um ano.
29 - Aprova a arrematação das passagens do Passo da Pintada.

OUTUBRO
3 - Aprova a arrematação das passagens do Passo no Rio Gravataí, por três anos.
3 - Aprova que, durante o impedimento legítimo do Secretário da Câmara, seja contratada 

pessoa habilitada para servir de amanuense da respectiva Secretaria.
5 - Transmite instruções sobre o aterro que está sendo feito no Caminho Novo.
6 - Remete cópia anexa das despesas feitas pelo Arsenal de Guerra com o fornecimento

à Câmara, de terçados com cinturões.
8 - Comunica não poder, legalmente, decidir sobre a concessão de terrenos no Caminho

Novo e que será executado fielmente o que determina o Aviso do Ministério da 
Fazenda, de 28 de maio.

9 - Remete cópia do parecer da Diretoria Geral da Fazenda Provincial sobre as propostas
relativas à construção do novo Mercado e Doca (Anexa, a cópia).

9 - Remete cópia do ato pelo qual ficam anexados provisoriamente os l2,2fl, 3a quarteirões 
do Termo de São Jerônimo à Freguesia de N. Sra. do Livramento das Pedras Brancas.
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14 - Pede informações a respeito da confecção de um artigo de Postura que obrigue os 
vendedores de água a comparecerem em lugares onde haja incêndio.

23 - Pede, com urgência, cópia de todo o processo de eleição primária que se realizou no 
dia 9 de agosto.

14 - Ordena que até o último dia de novembro, a Câmara determine aos Juizes de Paz a
revisão da qualificação de suas paróquias.

31 - Participa que as fábricas ou engenhos de farinha de mandioca estão isentos do imposto 
constante da Lei do orçamento municipal vigente.

15 - Remete exemplares do Auxiliador da Indústria Nacionai e da Monografia da Cana de
Açúcar, publicados no ano de 1862.

13 - Solicita a remessa, com urgência, das atas das eleições primárias realizadas nas 
Freguesias do município, para serem remetidas à Corte.

NOVEM BRO
16 - Participa à Câmara, para as devidas providências, que no 3a domingo do mês de janeiro

futuro haverá reunião das pessoas que devem concorrer para a organização das juntas 
de qualificação de votantes.

12 - Comunica ter conhecimento de que a Câmara abriu nova praça para a arrematação da 
obra do novo Mercado, em virtude da desistência do anterior Arrematante Francisco 
Antonio Borges.

26 - Comunica que auxiliará a Câmara nas despesas de reconstrução da Ponte dos Ferreiros, 
na Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia

18 - Envia um exemplar das leis promulgada> ;H.i.< Assembléia Legislativa Provincial na 
sessão deste ano.

DEZEMBRO
4 - Solicita da Câmara o atendimento da representação do Chefe de Polícia que pede uma

promoção para a polícia municipal e providências para a limpeza geral das ruas da 
cidade.

5 - Remete exemplar do Manual de Agricultura dos Gêneros Alimentícios, da autoria do
Padre Antonio Caetano da Fonseca.

L2 - Comunica que para assinar o contrato de arrematação da obra do novo Mercado, o 
arrematante deverá atender às condições estipuladas nesse documento.

12 - Autoriza o conserto da Ponte dos Ferreiros, na Freguesia de N. Sra. dos Anjos da 
Aldeia, segundo o primeiro orçamento.

12 - Informa que o Fiscal Interino da Câmara, Joaquim Ribeiro Pinto, deverá ser pago pela 
verba “Eventuais”.

!2 - Comunica que a apuração dos votos para membros da Assembléia Provincial, deve ser 
adiada visto não ter chegado a cópia autêntica da ata do Colégio da Cachoeira.

4 - Manda reduzir a termo o contrato feito com Polidoro Antonio da Costa para a 
construção do novo Mercado e Doca.

1 - Autoriza a nomeação de um substituto ao Engenheiro da Câmara durante sua 
enfermidade.

1 - Remete sementes do melhor algodão da Geórgia.
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JANEIRO
7 - Envia cópias das atas da eleição realizada no Colégio de Cachoeira para membros da

Assembléia Provincial.
8 - Comunica ter ordenado ao encarregado do Arquivo das Obras Públicas Provinciais,

José Maria Pereira de Campos, que entregue à Câmara o número de pedras com a 
qualidade e dimensões pedidas.

11 - Pede que a Câmara procure informar-se e lhe comunique, sobre a pretensão do Padre
Joaquim Cacique de Barros, de fazer subir até S.M. o Imperador uma representação 
tratando da necessidade de um recolhimento para órfãos pobres nesta capital.

12 - Aprova que o arrematante da construção do Mercado possa converter a fiança em
hipoteca de bens de sua propriedade nas cidades do Rio Grande e Jaguarão.

13 - Envia exemplar impresso da Fala do Imperador na abertura da Ia sessão da 12a
Legislatura da Assembléia Geral.

15 - Ordena à Câmara o deferimento das petições de José Joaquim da Silva Cinco Paus e
Manoel de Souza Ferraz.

FEVEREIRO
l fl - Comunica ter marcado o 1“ domingo de abril futuro para a realização da eleição 

primária na Paróquia de N. Sra. do Livramento das Pedras Brancas.
5 - Ordena que a Câmara entregue à Santa Casa os documentos solicitados, por serem 

títulos de terrenos que estão sob sua administração.
20 - Remete cópia de parecer do Fiscal da Fazenda Nacional sobre a extensão de fundos que 

devem ter os terrenos do Caminho Novo (Anexo, a cópia).
29 - Ordena o pagamento de gratificação ao ex-Guarda da Câmara, Fernando Dias da Silva.

M ARÇO
16 - Pede parecer sobre o projeto de Lei na43, de 1862, que desmembra a Freguesia de Santa

Cristina do município desta capital, anexando-a ao de São Leopoldo.
I a - Reconhece a necessidade de desapropriar-se o terreno de José de Souza Costa, para 

efetuar melhoramentos no Passo da Cavalhada.
3 - Marca nova revisão da qualificação da Paróquia de N. Sra. do Livramento das Pedras

Brancas.
4 - Comunica ter ordenado à Tesouraria da Fazenda a entrega da planta dos terrenos do

Caminho Novo à Câmara.
7 - Ordena à Câmara chamar tantos suplentes quantos forem necessários para haver 

sessão, juramentando os que comparecerem e impondo multa aos vereadores que 
faltarem.

16 - Comunica que tendo Abel Corrêa da Camara prestado juramento como 2a Juiz de Paz, 
da Freguesia de N. Sra. das Dores, fica liberado das funções de vereador.

18 - Pede que a Câmara proceda a um exame nas sementes que se acham guardadas no seu 
arquivo para verificar se estão perfeitamente conservadas.
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18 - Remete cópia do ato que anula a revisão da qualificação da Paróquia N. Sra. de Belém 
pelas irregularidades ocorridas na organização da respectiva junta (Anexo, o citado 
ato).

23 - Pede informações sobre a quantidade de terreno de que necessitam as povoações deste 
município e remessa das respectivas plantas, designando ruas, praças e reservas.

29 - O Vice-Presidente da Província, Patrício Correa da Camara comunica ter assumido a 
administração por ter sido concedida a exoneração pedida pelo Presidente.

A.BRIL
1“ - Remete cópia do aviso do Ministério da Fazenda que qualifica de servidão pública os 

terrenos do logradouro público do Caminho Novo.
20 - Comunica ter reservado para logradouro público parte do terreno beira-rio em frente 

à chácara de Manoel Domingues da Costa, na Estrada de Bellas.
28 - Comunica ter expedido ordens à Diretoria da Fazenda Provincial para entregar ao Pro

curador da Câmara, resto da quantia que foi votada no artigo lfl, da Lei nB466, de 1861.
18 - Concede mais terreno na Estrada de Bellas a fim de que a Rua de Caxias vá desembocar 

na praça ali projetada.
18 - Remete ofício da Diretoria da Fazenda Provincial, pedindo informações sobre a grade 

de ferro de que trata o mesmo ofício e sobre a proposta de Domingos da Silva Paranhos 
Porto para encarregar-se do aterro do Beco do Fanha.

[8 - Envia exemplares da Coleção de Leis e das Decisões do Governo, do ano de 1863.

MAIO
9 - Comunica que a Câmara não tem autoridade para deliberar sobre a infração cometida 

pelo Comendador Manoel Ferreira Porto Filho.
7 - Remete cópia do ato que anula a revisão da qualificação de votantes da Paróquia de N. 

Sra. do Rosário desta capital (Anexo, a cópia).
9 - Pede que a Câmara exonere o Juiz de Paz da Paróquia do Rosário, pois ele não reside 

na citada Paróquia.
2 - Comunica que nesta data tomará posse da Previdência da Província o Dr. João 

Marcellino de Souza Gonzaga.

UNHO
0 - Encaminha exemplares do jornal Auxiliador da Indústria Nacional e da Monografia 

do Algodoeiro para serem dados a ler aos agricultores.
7 - Encaminha um exemplar da coleção de leis promulgadas pela Assembléia Provincial 

no ano corrente.

ULHO
J - Comunica que a Freguesia de São João Batista de Camaquã foi elevada à categoria de 

vila e manda proceder às eleições para sua Câmara (Lei anexa).
5 - Manda arrecadar os impostos pelo Procurador da Câmara, em virtude de ter esta 

recusado a única proposta apresentada para a arrematação.
S - Autoriza o contrato com o sr. Antonio Caetano Ferraz para iluminação da Cadeia Civil
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com velas de sebo de superior qualidade.
13 - Autoriza o contrato com o Jornal do Comércio para publicação dos atos da Câmara e 

mais trabalhos.
18 - Envia parecer do Engenheiro Antonio Mascarenhas Telles de Freitas sobre a servidão 

pública que liga a Estrada do Meio com a do Passo da Areia, que fora tapada pelo 
Comendador Manoel Ferreira Porto Filho.

30 - Remete ofício da Câmara de Santo Antonio da Patrulha, que pede informações sobre 
o Passo do Entrepelado.

AGOSTO
9 - Pede Informações sobre os terrenos devolutos do Riacho que deveriam ser entregues 

à Câmara para logradouro público.
18 - Comunica que o Ministro do Império aprovou a eleição de eleitores realizada no

Distrito das Pedras Brancas, no dia 3 de abril.
16 - Envia relação das pessoas que devem servir no próximo quadriénio nos cargos de Juiz 

Municipal e de Órfãos.
19 - Aprova a arrematação dos impostos das Freguesias de São João Batista e de N. Sra. das

Dores de Camaquã, oferecida pelo Sr. João Baptista Soares.
20 - Autoriza despesa para melhoramentos na Lomba do Afonso para a qual foi desapro

priado o terreno de José de Souza Costa.
20 - Autoriza pagamento à viúva do Desembargador Antonio Vieira Braga pela desapro

priação de terreno para a abertura da Rua Botafogo de Bellas.
23 - Pede informações para o requerimento de Francisco Cândido de Campos que pretende

demonstrar que a sua residência é na Paróquia do Rosário nesta cidade.

SETEM BRO
3 - Comunica ter deliberado tomar sem efeito a ordem de exoneração do Juiz de Paz da 

Paróquia do Rosário devido à apresentação de comprovantes de que o mesmo reside 
na respectiva Paróquia.

13 - Ordena a entrega de dois lampiões à Cadeia Civil conforme requisição do Quartel-Ge
neral do Comando das Armas, sendo que as despesas serão pagas pela municipalidade.

16 - Comunica que, além dos lampiões, deverão ser entregues à Cadeia oitenta vidros para 
substituir os dos lampiões quebrados.

21 - Concede autorização para a Câmara recolher ao Banco da Província, em conta
corrente, os saldos de suas rendas para pagar os juros das apólices emitidas para a 
construção do novo Mercado.

24 - Autoriza o contrato de Felisberto José Machado para os melhoramentos da Lomba do
Affonso.

28 - Ordena abstenção da Câmara em relação a qualquer procedimento sobre a estrada do
Menino Deus, enquanto a presidência não resolver a questão com Bitencourt e Cia.

29 - Pede informações precisas sobre a atual e futura colheita, tanto de cereais, quanto de
gêneros comerciais, bem como sobre o número de fábricas e seu funcionamento.

12 - Exemplar impresso da Fala Imperial na abertura da II Sessão da 12a Legislatura da 
Assembléia Geral.
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OUTUBRO
6 - Pede informações sobre os lavradores que têm sido contemplados na distribuição de 

sementes e sobre suas plantações.
10 - Pede informações sobre a representação do Administrador do Correio contra a decisão 

da Câmara de construir uma ponte de despejo de águas servidas, junto àquela 
repartição.

14 - Chama atenção da Câmara para o mau estado de conservação da Praça da Harmonia.
22 - Comunica não poder a Câmara nomear empregados para cobrar os impostos dos 

gêneros exportados deste município, por contrariar a lei de 12 de janeiro de 1859.
25 - Pede cópia autêntica das atas da eleição realizada nas paróquias deste município no dia

7 de setembro.
29 - Aprova a arrematação das passagens do Passo dos Negros, no Rio Gravataí.
29 - Comunica ter expedido ordem à Câmara da Vila do Triunfo para retirar o empregado

que conserva esta capital.

NOVEM BRO
2 - Ordena que seja instalada a Câmara da nova Vila de São João Batista do Camaquã, no

dia 7 de janeiro de 1865.
3 - Ordena o pagamento a que tem direito o ex-Fiscal de Santa Cristina, Manoel Ignacio

Flores.
9 - Comunica ter expedido ordem ao Chefe de Polícia para mandar seus funcionários 

auxiliarem a Câmara na cobrança dos impostos.
10 - Aprova a arrematação das passagens do Passo das Canoas, na Freguesia de N. Sra. dos 

Anjos da Aldeia.
10 - Remete cópia do parecer da comissão que indeferiu a representação do administrador 

do Correio, mas salienta a observância de alguns itens que devem ser respeitados 
quando da construção da ponte de despejos.

30 - Ordena o fornecimento à Cadeia Civil, de quarenta e oito barris para conduzir água,
bem como de outros materiais pedidos.

22 - Remete cópia do ato que aposenta o Procurador da Câmara, Antonio Augusto 
Guimarães (Anexa, a citada cópia).

16 - Pede a remessa de um quadro da sua receita, com os esclarecimentos exigidos no aviso 
da Ministério da Fazenda.

30 - Remete cópia anexa, do parecer da comissão de engenheiros nomeada pela Presidência 
para examinar o trilho ferrado de que são empresários Bitencourt e Cia.

DEZEMBRO
51 - Comunica que vai apresentar à aprovação da Assembléia Provincial o ato pelo qual 

aposentou o Procurador da Câmara, Antonio Augusto Guimarães.
10 - Remete parecer da comissão de que fez parte o Delegado da Capitania do Porto, 

encarregada de interpor parecer sobre a construção da ponte de despejos na 
desembocadoura da Rua do Ouvidor (Anexo, o parecer).
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LIVRO Ns 30 — 1865 e 1866

JANEIRO
21 - Adia a instalação da 2a sessão da 1 Ia Legislatura em virtude das circunstâncias 

extraordinárias em que se acha a Província.
31 - Acusa recebimento de ofício da Câmara em que os vereadores comunicam ter 

assumidos seus cargos.
31 - Pede que a Câmara se empenhe na colocação do maior número de assinaturas do Diário 

Oficial e que os pagamentos deverão ser feitos adiantadamente.

FEVEREIRO
I a - Dá permissão para recolher ao Banco desta Província os saldos existentes em cofre e 

sem aplicação imediata.
7 - Manda fornecer ao Juiz de Paz da Aldeia dos Anjos o livro para qualificação dos

votantes, e marca eleições.
8 - Encaminha representação de Luiz Marques da Cunha contra a Câmara, que juramentou

como vereadores, pessoas que não podem servir conjuntamente no mesmo ano e lugar.
25 - Manda expedir ordens para que a junta de qualificação de votantes da Paróquia de N. 

Sra. do Livramento de Pedras Brancas se reúna no terceiro domingo do mês de abril.
6 - Pede informações sobre a colheita do ano anterior.

M ARÇO
10 - Diz que já mandou colocar um lampião na Rua do Arroio junto à ponte dos despejos.
10 - Autoriza a construção da Ponte dos Ferreiros no Distrito de N. Sra. dos Anjos da 

Aldeia.
17 - Manda pagar o Procurador aposentado Antonio Augusto Guimarães pela verba de

“Eventuais”.
20 - Remete sementes de algodão herbáceo de Nova Orleans e de Kentucky para serem 

distribuídas pelos lavradores do município.
23 - Comunica que expediu ordens para colocar o lampião solicitado.
28 - Encaminha planta e orçamento da ponte sobre o Passo dos Ferreiros no 2“ Distrito da

Freguesia de N. Sra. dos Anjos da Aldeia (Anexo, documento).
31 - Pede um mapa circunstanciado da receita arrecadada nos três últimos anos e informa

ções sobre as causas de aumento e diminuição.

ABRIL
18 - Manda fornecer 47 vidros para os lampiões da Cadeia Civil e dois lampiões novos

(Pedido anexo).
29 - Remete um exemplar do Repertório Geral das Leis Provinciais, Regulamentos e Atos
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Expedidos pela Presidência.
29 - Remete um exemplar do Auxiliador da Indústria Nacional.

M AIO
12 - Autoriza despesa para consertos na Ponte do Meio junto à dos Ferreiros na Freguesia 

de N. Sra. dos Anjos da Aldeia (Anexo, um rascunho).
12 - Autoriza aceitar a proposta de José Baptista Soares da Silveira e Souza, para a

construção da ponte sobre o Passo do Bamabé com 23 palmos de largura em vez de 20, 
para facilitar o trânsito de carretas até o Município de Santo Antonio da Patrulha.

13 - Diz que tomou conhecimento da permissão dada à Companhia Hidráulica Porto-
Alegrense para construir uma caixa d’água subterrânea, na Praça da Matriz, entre o 
edifício da bailante e o paredão fronteiro à Assembléia Provincial.

22 - Manda pagar o Procurador aposentado Antonio Augusto Guimarães.
29 - Aprova contrato com José Jacinto Ferreira e Manoel Silveira Soares de Souza para a 

construção da Ponte dos Ferreiros no Distrito de N. Sra. da Aldeia.
13 - Encaminha exemplar de tabelas para adoção do sistema métrico francês, determinado

pela Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura.

JUNHO
5 - Comunica que a reunião da junta revisora de qualificação da Paróquia de Pedras 

Brancas será no 2“ domingo de julho, e pede que a Câmara expeça ordens ao Juiz de 
Paz para que convoque eleitores e suplentes.

14 - Transmite ordens para que o Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionais, da cidade,
faça guarda de honra na procissão de Corpus Christi que se realizará no dia seguinte.

19 - Comunica que a Câmara deve usar de meios judiciais para compelir o seu Procurador 
a repor nos cofres a quantia que deve à mesma.

27 - Comunica que aprova a proposta que a empresa do)oma\Mercantil fez à Câmara, para 
publicar seus trabalhos no próximo ano pela quantia de 230$000 rs.

27 - Comunica que concorda que a Câmara faça contrato com Antonio Caetano Ferraz 
Sobrinho para a iluminação da Cadeia de Justiça desta capital, para o próximo ano por 
115 réis por luz, durante a noite.

27 - Comunica que aprova a deliberação da Câmara de arrecadar os impostos municipais 
no próximo ano financeiro, visto que as propostas de arrematação não foram vantajo
sas.

5 - Envia quatro exemplares do Manual do Agricultor de Gêneros Alimentícios, do Padre 
Antonio Caetano da Fonseca, para ser distribuído aos fazendeiros deste município.

JULHO
11 - Remete o memorial do Procurador aposentado Antonio Augusto Guimarães que se 

queixa contra a Câmara por não lhe ter pago o ordenado (Anexo, o memorial).
19 - Remete carta imperial nomeando o sr. Visconde de Boa Vista para o cargo de 

Presidente da Província.
17 - Remete exemplar do decreto referente à legislação hipotecária.
25 - Remete exemplares da Proclamação que S.M. o Imperador dirigiu aos riograndenses.
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AGOSTO
5 - Pede que a Câmara ouça novamente o seu Engenheiro sobre as alterações feitas no 

plano de reconstrução da Ponte dos Ferreiros e tome uma decisão definitiva a respeito 
(Anexo, o plano citado).

10 - Envia cópia do ato pelo qual adia a instalação da 2a sessão da 1 Ia Legislatura Provincial
para o dia l11 de novembro (Anexa, a cópia).

12 - Comunica que S.M. o Imperador, atendendo às circunstâncias extraordinárias em que
se encontra a Província devido à invasão do inimigo e ordena que se executem as 
disposições da Lei na 631 de 18.9.1851.

14 - Manda a Câmara fornecer ao carcereiro da Cadeia o material que consta no pedido 
incluso (Anexo, o pedido).

19 - Pede informações sobre o terreno contíguo àquele em que se estão construindo os 
armazéns do Arsenal de Guerra, e que teria sido concedido à Ordem Terceira de N. Sra. 
das Dores.

26 - Aprova que a Câmara contrate a reconstrução da Ponte dos Ferreiros com os indivíduos
cuja proposta já foi aceita.

28 - Remete cópia do ato pelo qual convoca a nova Assembléia Legislativa Provincial de 
1866 a 1867, procedendo à competente eleição no dia a ser designado (Anexo, o ato).

SETEM BRO
1“ - Manda pagar à Câmara despesa com o conserto da Ponte do Meio na Freguesia de N.

Sra. dos Anjos da Aldeia.
1“ - Remete coleção das leis promulgadas desde a instalação da Assembléia Provincial até 

o ano de 1847, bem como a de 1849.
2 - Comunica que deu ordem para colocar um lampião na Rua da Guarda Principal, 

esquina da Praia do Riacho.
... - Para informar a seção dos negócios do Império pergunta qual o número de pelourinhos, 

as cidades e vilas onde estão e o uso que atualmente têm.
13 - Remete exemplar impresso das instruções que devem orientar ou regular os engenhei

ros na execução do trabalho de que foram incumbidos.
12 - Encaminha requerimento de José Becker & Irmãos, pedido um terreno de marinha.
27 - Encaminha queixa do Dr. Robert Landell contra a Câmara pela direção que esta

mandou dar na frente dos seus terrenos na Chácara do Passo da Areia.
18 - Responde ao pedido da Câmara no sentido de afastar as tropas, o aquartelamento, do 

centro da cidade pelo perigo de epidemias.

OUTUBRO
2 - A Cadeia de Justiça pede canecos de folha, ganchos de ferro, vassouras, etc.

11 - Diz que tomou ciência do afastamento de Francisco Cândido de Campos, Juiz de Paz,
e de seu suplente, e da prestação de juramento do seguinte da lista.

14 - Dispensa do serviço os Guardas José Quintino da Rosa e Antonio Marcellino da Silva.
12 - Diz ter recebido o relatório e o balanço da Câmara.
26 - Põe à disposição da Câmara as facilidades para a recepção que deve ser feita a S.M. 

o Imperador por ocasião de sua volta à cidade.
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NOVEM BRO
24 - Diz que já mandou colocar um lampião no portão de entrada do pátio em que se acha 

o edifício da Delegacia da Capitania do Porto.

DEZEM BRO
6 - Diz que mandou entregar à Câmara, conforme pedido, a barraca em que S.M. o 

Imperador fez a campanha de Uruguaiana.
19 - Recomenda cuidado e fiscalização com a limpeza dos quintais e das ruas, e com a venda 

de gêneros alimentícios, para evitar epidemia durante a estação calma.
28 - Diz que já mandou colocar lampião nos diversos pontos indicados pela Câmara.

JA N E IR O
16 - Manda (outra vez) pagar o ordenado do Procurador aposentado Antonio Augusto

Guimarães.
17 - Pede à Câmara as razões por que solicitam os terrenos de marinha, devolutos no

litoral do Riacho desde a cadeia até a Ponte de Pedra.
17 - Autoriza o pagamento de pessoa para dirigir os trabalhos de construção da Ponte 

dos Ferreiros.
23 - Manda avisar os municípios sobre a exposição agrícola, industrial e de obras de

arte que se devem fazer nas Províncias do Império.
24 - Pergunta se a Câmara tem publicado anualmente a relação circunstanciada dos

estrangeiros que se naturalizam.
24 - Autoriza despesa com desapropriação de terreno pertencente a João Soa

res de Paiva para construção de chafariz no Alto da Bronze (Anexo, documen
to).

25 - Devolve requerimento de Leão & Alves que pede a construção de uma fábrica de
sabão à Praça da Harmonia, em virtude do que dispõe o Código de Posturas 
(Anexo, requerimento).

FEVEREIRO
3 - Comunica a data em que deve proceder-se à eleição dos membros da Assembléia 

Legislativa Provincial (Anexo, documento).
9 - Anula a qualificação dos votantes da Paróquia de Belém e marca data para ser realizada 

outra.
12 - Pergunta se a Câmara tem realmente domínio sobre o chafariz da Rua do Arvoredo, nos 

fundos dó Palácio do Governo.
26 - Pede orçamento do conserto da ponte de madeira sobre o Passo “Grande”.
27 - Pede urgência na estatística da população e da qualidade e valor dos produtos

industriais do município.
28 - • Marca data para qualificação de votantes da Paróquia de N. Sra. do Livramento das

Pedras Brancas.
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M ARÇO
14 - Concede à Câmara, para logradouro público, o terreno da marinha devoluto do litoral 

do Riacho, a partir do que foi concedido por aforamento a Francisco Antonio Pereira 
Rocha até encontrar o que já foi concedido à mesma Câmara.

19 - Encaminha três exemplares do Regulamento para a Exposição Nacional de 1866.
23 - Manda aguardar a reunião da Assembléia Provincial para ser autorizado o pagamento 

da segunda prestação ao Arrematante da obra do Mercado, sr. Polidoro Antonio da 
Costa.

23 - Encaminha exemplar com notícia sobre administração de jornal por estrangeiros
(Anexo, exemplar de O Mercantil, de 25.3.1866).

26 - Autoriza alteração no projeto da Ponte dos Ferreiros e despesa correspondente.

ABRIL
4 - Autoriza a cessão à Diretoria da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense do chafariz 

da Rua do Arvoredo para canalização das águas do Arroio do Sabão.
10 - Pede informações sobre pretensões da Hidráulica Porto-Alegrense de colocar no

chafariz da Praça da Harmonia uma bica para venda de água aos carroceiros.
11 - Por ter de ausentar-se para assumir sua cadeira no Senado, manda convocar o Vice-

Presidente Dr. Antonio Augusto Pereira da Cunha para prestar o competente juramen
to.

16 - Antonio Augusto Pereira da Cunha comunica que tomou posse da Presidência por ter
o Visconde da Boa Vista se ausentado para assumir sua cadeira no Senado.

19 - Manda que, antes de permitir porta aberta às casas de jogos permitidos, verifiquem se
seus proprietários pagaram à Polícia o selo proporcional.

20 - Remete exemplares do Auxiliador da Indústria Nacional.
20 - Marca data para revisão da qualificação de votantes na Paróquia de N. Sra. do

Livramento das Pedras Brancas.
21 - Comunica o nascimento de um príncipe, filho da Princesa D. Leopoldina no dia 19 de

março.
21 - Manda convocar um suplente de Juiz de Paz para o Distrito do Boqueirão, na Freguesia 

das Pedras Brancas, para substituir o 2fl suplente do Juiz João Vicente Leão que mudou- 
se para o Termo de São Gabriel.

24 - Autoriza a colocação do chafariz construído fora da Praça da Harmonia à disposição
da Hidráulica Porto-Alegrense para nela colocar uma bica para venda de água aos 
carroceiros.

28 - Diz que mandou colocar uma guarda de honra na Catedral por ocasião do Te Deum a 
ser celebrado pelo nascimento de um príncipe, filho da Princesa D. Leopoldina.

12 - Autoriza a aquisição do terreno de João Soares de Paiva (Ver janeiro, 24).

MAIO
3 - Comunica que na Fazenda Provincial está à disposição da Câmara a importância para 

adquirir o terreno de João Soares de Paiva (Ver janeiro, 24).
3 - Manda fornecer ao carcereiro da Cadeia o material solicitado, especialmente para 

iluminação (Anexo, requisição).
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24 - Autoriza a indicação do Capitão Antonio Mascarenhas Telles de Freitas para examinar 
a Ponte dos Ferreiros.

24 - Autoriza despesa para aterro no seguimento da Ponte dos Ferreiros e para canalizar as 
águas do Arroio Oriçó.

55 - Pede relação das pessoas que concorreram com donativos ou outros auxílios para a 
Guerra contra o Paraguai.

16 - Autoriza e fixa a despesa com os reparos de que necessita a ponte de madeira do Passo 
“Grande”.

16 - Marca e manda comunicar a data de apuração dos votos para a Assembléia Provincial. 
!8 - Manda fomecer utensílios para a cadeia desta Capital (Anexo, relação).
10 - Comunica o saldo existente da verba “Luzes e Utensis” necessários à Cadeia.
10 - Manda pagar a João Frederico Eichler importância correspondente à aquisição de 

lampiões.

ÍUNHO
6 - Pede que a Câmara justifique porque ainda não pagou os ordenados do ex-Procurador

Antonio Augusto Guimarães.
8 - Comunica não ter havido, no 42 domingo de maio, a revisão da qualificação dos 

votantes da Paróquia de Pedras Brancas, que ficou transferida para o 3“ domingo de 
julho.

3 - Concorda que a Câmara contrate o Jornal do Comércio para publicar seus trabalhos,
no próximo ano financeiro, pela quantia de trezentos mil réis.

8 - Comunica que a razão apresentada pela Câmara quanto ao não pagamento dos
ordenados de Antonio Augusto Guimarães não tem fundamento, e ordena o imediato 
pagamento e o lançamento da despesa em qualquer das verbas.

0 - Remete ofício do Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, no qual ordena
a redução dos matadouros para o número de dois, devido ser difícil efetuar a 
fiscalização nos onze que atualmente existem.

ULH O
7 - Comunica que aprova a arrematação dos impostos municipais no corrente ano

financeiro feita por Domingos de Almeida e Oliveira.
9 - Autoriza a Câmara a contratar com Antonio Caetano Ferraz Sobrinho a iluminação

intema da Cadeia, por ter apresentado a proposta mais vantajosa.
7 - Comunica que, por não ter sido atendido o pedido de utensílios necessários à Cadeia, 

é remetida à Câmara uma segunda via do mesmo pedido (Anexo, 2a via).

lG OSTO
4 - Pede que a Câmara providencie para melhorar o estado da estrada que conduz ao

Cemitério.
3 - Comunica que ficou inteirado de ter a Câmara enviado para a Exposição Provincial o 

algodão da colheita feita por Manoel Luiz da Costa, da Freguesia de Viamão.
1 - Remete sementes de algodão herbáceo, dos Estados Unidos, para serem distribuídas

aos lavradores do município.
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28 - Comunica que já foram tomadas as providências solicitadas pela Câmara em relação 
ao abuso de se fazerem os despejos junto à muralha da Praça da Inpedendência.

SETEM BRO
1“ - Comunica o adiamento da Ia sessão da 12a Legislatura Provincial (Anexo, documento).
3 - Manda fornecer 100 vassouras à Cadeia (Anexo, requisição).

OUTUBRO
6 - Pede informações exigidas sobre a redução dos onze matadouros a apenas dois, para

facilitar a fiscalização dos respectivos impostos.
12 - Encaminha exemplar do jornal Rio Grandense que inclui aviso do Ministério, 

determinando a elaboração de estatísticas sobre a propriedade territorial e a produção 
agrícola (Inclui o tipo de grade para apresentação).

16 - Manda incluir na folha de pagamento o ordenado do Procurador aposentado Antonio 
Augusto Guimarães.

16 - Pede as mesmas informações do dia 6.
16 - Diz que ordenou a dispensa do Alferes Manoel Pires da Silva, visto ser Amanuense da 

Câmara.
23 - Manda que as informações estatísticas sejam remetidas à Presidência, à medida que 

forem colhidas.
23 - Pede informações sobre o número de votantes da Freguesia de Santa Cristina após o 

ano de 1864, em virtude de nesse ano ter absorvido parte do 3a Distrito da Freguesia 
de N. Sra. dos Anjos da Aldeia.

23 - Marca data para a reunião das Assembléias Paroquiais em que se procederão as
eleições primárias (Anexo, circular).

24 - Manda incluir o Procurador aposentado Antonio Augusto Guimarães na folha de
pagamento.

27 - Autoriza a aplicação dos saldos de verbas para o asseio da cidade e dos quintais no 
sentido de prevenir a cólera que assola a Europa.

30 - Encaminha a aprovação de dispositivos do Código de Posturas.
24 - Põe a importância à disposição da Câmara para auxiliar as despesas que devem ser 

feitas para receber S.M. o Imperador.
30 - Cópia do ato que aprova artigos do Código de Posturas (Ver dia 30).

NOVEM BRO
3 - Recomenda encaminhamento de pedido à Assembléia Provincial para poderem pagar 

o ordenado do Procurador Antonio Augusto Guimarães.
7 - Diz que expediu ordens ao Corpo Policial para fornecerem o número de praças

necessárias para auxiliar os funcionários da Câmara no serviço noturno.
8 - Esclarece dúvidas da Câmara sobre interpretação das disposições transitórias de

algumas leis.
26 - Autoriza localização da Fábrica de José Becker & Irmão na Ilha da Pintada em virtude 

de ser o terreno solicitado de propriedade do Dr. Francisco Antonio Pereira Rocha. 
(Anexo, documento).
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DEZEMBRO
\\ - Comunica que designou o Engenheiro Civil Antonio Eleuterio de Camargo para com

o Engenheiro da Câmara examinar a construção da Ponte do Meio, junto à dos 
Ferreiros.

2 - Convida para comemorações pela passagem do aniversário de S.M. Imperador.
18 - Manda providenciar as eleições dos representantes da Província na Assembléia Geral 

Legislativa para depois de concluída a Guerra do Paraguai.
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Í n d i c e  p o r  a s s u n t o

A
- Abertura de rua - L° 21: 6 jun. e 20 nov. 1848 - L°24: 17 jan. 1855 - L°28: 4 jun. 1861 - L° 29:

20 e 28 abr., 18 jul. e 20 ago. 1864.
- Agricultura - L° 28: 12,29 e 31 out. - L°29: 15 abr. 19 e 28 mai., 16 jul e 31 dez. 1863 - 18 mar.

e 6 out. 1864 - L° 30: 20 mar. 1865, 23 e 24 ago. 1866.
- Água - L° 19: 29 mai. - L° 20: 27 jul. 1848 - L° 21: 24 jul. 1850 - L°22: 26 mar. 1852 - L° 24: 5

nov. 1855-L° 25: 29 jan. 1857-L°28: 15mar. 1861,28 set. 1847 - L° 29: 9 jun. 1863 
e 30 nov. 1864 - L° 30: 13 mai. 1865; 10 e 24 abr. 1866.

- Alinhamento-L° 19:12fev. 1847 - L° 20:28 mar. 1848-L°22:25 nov. 1851 -L° 25:29jul. 1857.
- Aposentadoria - L° 29: 22 nov. e 21 dez. 1864 - L° 30: 17 mar., 22 mai., 11 jul. 1865; 16 jan., 6

e 18 jun., 16 e 24 out. 1866.
- Arsenal de Guerra - L° 20: 7 mai. 1849.
- Arsenal da Marinha - L° 20: 12 out. 1848.
- Arquivo - L° 19: 11 dez. 1847 - L° 20: 30 ago. 1849.
- Arrematação - L° 19: 22 fev., 15 mar. e 29 mai. 1847 - L° 20: 20 jun., 13 e 19 jul. 1848,28 abr.

e 30 mai. 1849 - L° 21: 28 fev. e Io jun. 1850 - L° 22: 23 fev., 23 jun., 27 ago. 1851, 30 
jul., 16 e 22 dez. 1852 - L° 23: 7 mar., 3 e 28 mai. e 30 jul 1853, 24 abr. e 26 jul. 1854
- L° 24: 16 e 18 mai., 2 e 30 jun. 1855, Io abr., 15 jul. e 13 nov. 1856 - L° 25: 20 jun., 
5e 14ago., 16nov.e24dez. 1857-L°26:23 fev., 16jan.e2jul. 1858,30 jun., 28 set.,
25 out. 1860 e 23 mar. 1859 - L° 28: 29 nov. 1861 - L° 29: 25 e 29 set., 3 out., 12 nov. 
e 12 dez. 1863, 29 e 10 out. 1864.

- Árvores (Defesa das)- L°26: 10 mar. 1858.
- Assembléia Provincial - L° 20: 28 fev., 19 jun. e 17 jul. 1848, 29 e 31 mai. 1849, L° 21: 27 jul.

e 27 set. 1850 - L°22: 6 ago. e 7 out. 1852 - L°23: 21 jun., 19 e 21 jul., 30 set. e 31 out. 
1854-L° 24: 22 set. 1855, Io abr., 24 ago., 13 nov. e 17 dez. 1856 - L° 25: 23 jul. e 19 
dez. 1857.

- Assembléia Provincial (Prédio da) - L° 25: 10 set. 1857 - L° 26: 23 out. 1860.
- Aulas Públicas - L° 20: 31 out. 1849 - L° 23: 26 abr. 1854 - L° 26: 17 abr. 1858.

B
- Banco da Província - L° 29: 21 ago. 1864 - L° 30: Io fev. 1865.
- Barcos - L° 26: 13 nov. 1860 - L° 28: 6 set. e 24 out. 1862.
- Bomba d'água - L° 28: Io mai. 1862.

C
- Cadeia-L° 19: 24 set. 1847 - L° 20: 22 set. 1848,19 mai., 22 e 31 dez. 1849-L° 21: 16 jan., 22

abr. e 28 jun. 1850 - L° 22: 23 mai., 15 nov. e 24 dez. 1851, 11 mar., 24 abr. e 20 out.
1852 - L° 23: 9 mai. e 8 jun. 1853,28 e 30 jun. 1854 - L° 24:24 fev., 9 mar., 22 jul., 15
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set., 11,22 e 23 out. 1855 e 30 set. 1856 - L°25: 17 e 22 jan., 16 mar., 15 mai., 17 e26 
set., 10 e 25 nov. 1857 - L°26: 17 abr., 26 ago., 28 out. e 20 dez. 1858, 10 jan., 7 abr.,
18 jul-, 28 set., 1860, 15 jan. e 24 fev. 1859 - L° 28: 15 mar., 13 jul., 12 set. e 29 nov. 
1861,18abr.,27jun., 14ago.,2out. 1865,3 mar., 20 e 30 mai., 19e27jul. e3set. 1866.

- Cais - L° 19: 23 mar., 10 e 24 abr., 5 e 27 mai. e 20 dez. 1847 - L° 20: 2,4 e 7 nov. 1848 - L° 25:
18 abr., 4 nov. e 21 dez. 1857 - L° 26: 21 fev. 1859 - L° 28: 2 mar. 1861.

- Calçamento - L° 19: 21 jul. 1847.
- Câmara:

- Arrematação de rendas - L° 26: 9 jul. 1858,22jun. 1859 - L° 28: 27 fev. 1862-L°29: 16 jul.
1863, 12 jan. e 19 ago. 1864 - L° 30: 7 jul. 1866.

- Despesas - L° 19:20,24 set. e 20 out. 1847 - L° 20:28 mar. 1848 - L° 22:4 fev. e 29 dez. 1851,
11 mar., 4 mai. e 20 out. 1852 - L° 23: Io mar. 1854 - L° 24: 14 fev., 15 mai. 20 set. e
11 out. 1855, 15 jul. e 30 set. 1856-L° 25: 25 nov. e 11 dez. 1857 - L° 26: 13 jan., 14,
22 e 30 abr., 3 jul. e 2 ago. 1858,6 out. 1859 - L°28: 18 e 28 jan., 19 mar. 4jun. e6 jul. 
1861, 3 jul., 9 ago. e 4 dez. 1862 - L° 29: 13 mai., IOjun., 26 nov. e 22 dez.. 1863, 29 
fev.e21 set. 1864-L°30: 12e22mai.,27jun. e Pset. 1865, 17jan., 26 mar., 24mai.,
18 jun. e 16 out. 1866.

- Empréstimos - L° 19: 10, 13,15,24abr.,27 mai.e20dez. 1847-L°20: 14jun. 1848, 13mar.
1849 - L° 22: 21 fev. - 5 jun. 1851 - L° 23: 23 fev. 1853 - L° 24: 19 mai. 1855.

- Obras-L° 19: 20 dez. 1847 - L° 20: 19 jan., 17 e 25 fev., 2, 10, 17,21,28 mar. 8 abr., 24 e
31 mai., 15, 19 e 27 jul., 17 ago., 15, 22 e 27 set., 27 e 30 out., 2, 4, 7, 8, 13 nov. e 27 
dez. 1848, 13mar.28abr., 15,19mai., 13out.e20nov. 1849-L°21:16jan.,2e5mar.,
11 abr., Io, 2 e 11 mai., 10 jun., 3 ago., 2 set., 11, 3 e 21 out.. 20 e 23 nov. 1850- L° 22: 
4, 13 e 21 fev., 23 mai., 5 jun., 18 nov. e 29 dez. 1851 - L° 23: 21 abr., 19 mai.. 27 set.,
26 out. 1853, 25 jan. e 19 ago. 1854 - L° 24: 13 e 16 fev., 19 abr., 11, 12 e 18 mai., 8 
e 20 jun., 27 set., 23 out., 9 e27 nov. 1855, 24 jan., 4, 24 e 28 mar., 4 abr., 17 jun., 13, 
15, 31 jul, 24 ago. 9 e 22 set., 14, 18 e 31 out., 13 e 20 nov. 1856, 31 ago., 11, 19, 30,
23 set., 15out., 10e 19nov. 1857-L°26: 14jan.,31 mar., 14e 17 abr., 31 mar.,30 abr. 
e 25 out. 1858, 13 jul., 6 ago. e Io out. 1859 - L° 28: 31 jan., 25 fev., 12 mar., 23 abr.,
7 mai., 18 jun.. 6, 12 e 13 jul., 4 e 8 out., 6 e 27 dez. 1861, 7 jan., 13 e 28 jun., 2 jul., 9 
e 16ago., l°out.,8,12e25nov. 1862-L °29:29mar., 11 e 14set.,9out., 12e26nov.,
12 e 24 dez. 1863 - 12 jan., 20 e 28 abr., 20 ago., 24 e 29 set., 10 out. e 20 dez. 1864 - 
L° 30: 10 e 28 mar., 12 e 29 mai., 5 e 26 ago., Io e 27 set. 1865, 17 jan., 14 e 26 mar.,
4 ago. e 21 dez. 1865.

- Orçamento - L° 20: 31 mai., 20 jun., 13 jul., 4 e 7 nov. 1848, 15, 30 e 31 mai. 1849 - L° 22:
4jun. 1852-L °23: 28 jun. 1854- L°24: 25jul., 24ago., 14out. e 17dez. 1856-L°26:
31 mar. 1858, 8 mar. 1860, 22 jan. 1859 - L° 28: 8 out. 1861, 28 jun., 18 jul. e Io out. 
1862-L° 29: 28 mar. 1865.

- Prédio - L° 19: 23 nov. 1847-L° 20:27 jan. 1848,28 abr. 1849-L°21: 12mar. 1850-L°22:
3 fev. 1851-L °23:15 jul. 1853,25 e 29 nov. e 4 dez. 1854 -L° 24: 3 ,12el9mai. 1855 
-L° 25: 4 dez. 1857 - L° 26: 23 out. 1860 - L° 28: 18 jan. 1861, 2 jul. e 8 ago. 1862.

- Saldos - L° 29: 27 set. 1864 - L° 30: Io fev. 1865.
Cargos:

- Acúmulo - L° 20: 14 mai. e 21 set. 1849 - L° 23: 1° out. 1853, 18 jan. 1854 - L° 24: 18 out.
1855 - L°26: 9 jan. 1860, 21 mar., 14 abr. e 21 ago. 1859, 30jul. 1858 - L°29: 16 mar.
1864.
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- Dispensa - L° 21: 24 dez. 1850 - L° 22: 11 mar. 1851.
-Nomeação-L019:23jun.e 17dez. 1847-L°20:18mar.,24mai., 19jun., 17jul.,7nov. 1848,

27 set. 1849 - L°21: 15,16mar„ 14 nov. 1850,29jun. 1851-L°24: 16el7set. 1855.
- Substituição - L°21: 8 e4  out. 1850- L°22: 4 set. e 11 out. 1851 - L°24: l°jul. 1855 -L °25:

8 mar. e 20 nov. 1857 - L° 26: 4 mai. 1858,9 abr. 1860,22 abr. e 24 mai. 1859 - L°28:
17 out., 20e27 nov. 1861,16jan., 18 e 31 dez. 1862- L° 29:2jan., 3 out. e 3 dez. 1863,
29 mar., 19 e 2 mai. e 3 set. 1864 - L° 30: 19 jul. 1865, 16 e 21 abr. 1866.

- Suplência - L°23: 7 ago. e 10 out. 1854- L° 24: 14 abr. 1855,19 jul., 17 dez., e 16 ago. 1856
- L° 28: 8 e 9 fev. 1861 - L° 29: 7 mar. 1864.

- Carvão - L° 25: 17 mar. 1857.
- Cegos - L° 23: 3 mar. e 21 set. 1854.
- Cemitérios - L° 20: 17 e 28 mar., 24 e 31 mai., 14 jun., 17 ago., 20 e 22 set., 27 out. 1848, 8 mai.

1849 -L° 21: 6 abr. 1850 - L° 22: 6 abr. 1850.

D
- Demissão - L° 20: 23 mai. 1849 - L° 21: 15 e 17 mai. 1850.
- Desapropriação - L° 19: 20 e 27 mar. e 17 abr. 1847 - L° 22: 21 ago., 27 out., 13 e 14 nov. 1851

- L° 23: 24 jan. e 11 out. 1853, 5 dez. 1854 - L° 24: 17 jan. e 4 out. 1855, 22 jul. 1856 
- L°25: 17abr.e22jul. 1857-L°26:20m ar.e3jul. 1858-L°29: 11 set. 1863, l°mar. 
e 20 ago. 1864 - L° 30: 24 jan. 1860.

- Direito de Passagem - L° 21: 9 fev. 1850.

E
- Eleições-L° 19:9 jan., 10 e 25 fev., 6 abr., 12 jun., 13e23 ago., 22 e 30 set., Io, 9 e 16 out. 1847

- L° 20: 8 e 27 jan., 16 e 28 fev. 1848, 21,29 e 31 mai., 10 jul., Io set. 1849-L° 21: 27 
jun. 1850-L° 22: Io jul. e21 out. 1851,19 jul., 2 e 6 ago., 24 set., 20,26,27 out. 1852
- L° 23: 5 e 13 ago., 10 out. 1853,9 jan. e4 out. 1854 - L° 24: 22 set. 1855,18 jul., 15,
25 e 27 out. 1856 - L° 25: 25 jun., 23 jul, 117 dez. 1857, 30 set. 1858-L° 26: 17, 18,23 
e 25 jan., 11 fev., 4 e 26 mai., 17 jun., 19 e 29 set., 27 out., 17 e 20 nov. 1860, 31 jan.,
22 jun. e 17 jul. 1859 - L°28: 20 mai. e 18 jul. 1861, 27 fev., 16 abr., 13 jun., 27 ago., 
8out. 1862-L°29: 3jun., 16e27jul, 17e24ago., 13out., 16nov.e22dez. 1863, Io 
fev. 18 mar., 17 mai., 13 jul. e 18 ago. 1864 - L° 30: 7 e 25 fev., 5 jun. e 28 ago. 1865, 
3, 9 e 28 fev., 20 abr., 26 mai., 8 jun., 23 out. e 28 dez. 1866.

- Enterros - L° 22: 6 abr. 1850.
- Escravos - L° 19: 27 nov. 1847 - L° 24: 12 out. 1855.
- Exportação - L° 28: 16 nov. 1861 - L° 29: 22 out. 1864.

F
- Fábrica - L° 30: 25 jan. e 26 nov. 1866.
- Fala (do Imperador) - L° 19: 31 mai. e 9 out. 1847 - L°21: 16 mai. e 28 out. 1850-L° 23: 10 jun.

1853 e 12 set. 1854 - L° 24:21 jun. 1855, 3 mai. e 9 out. 1856-L° 25: 18 mai. e 15 out.
1857 -L° 26: 4 out. 1859 - L° 29: 18 mai. 1863, 13 jan. e 12 set. 1864.

- Festividades Oficiais - L° 19: 3 set. e Io dez. 1847 - L° 20: 6 set. 1848 e 24 mar., 6 jun. e 6 set.
1849 - L° 24: 20 mai. 1856 - L°25: 9 jun., 3 set., 15 out. e 13 nov. 1857 - L°26: 30 out.
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1858 -L° 28: 21 mar. 1862.
- Fonte - L° 22: 25 nov. 1851 e 26 mar. 1852 - L° 24: 24 jan., 12 abr. e 22 set. 1856 - L° 25: 4 abr.

1857.
- Forca - L° 19: 22 fev. e 22 mar. 1847 - L° 26: 13 jan. 1858.

G
- Gado - L° 20: 6 out. 1848 e 24 jan. 1849 - L°22: 23 jun., 16 e 30 dez. 1851, 13 fev. e 6 abr. 1852

- L° 23: 12 mai. 1853.
- Guarda da Alfândega - L° 24: 4 abr. e 31 mai. 1856. *
- Guarda da Câmara - L° 29: 29 fev. 1864.
- Guarda Municipal - L°20: 9 dez. 1848 e 6 dez. 1849 - L° 24: 15 out. 1855 - L° 28: 9 ago. 1862.
- Guarda Nacional - L° 24: 28 jan. e 18 out. 1855 - L° 26: 9 jan. 1860.
- Guarda do Palácio - L° 25: 4 abr. 1857.

H
- Hidráulica Porto-alegrense - L° 30: 13 jan. 1865, 4, 10 e 24 abr. 1866.
- Higiene Pública - L°24:4e8 set., 11 out. 1855,9 jan., 10 fev. e8 ago. 1856- L° 26: 23 jan. 1860.

I
- Iluminação - L° 19: 17 fev., 15 e 22 mar., 10, 13 e 15 abr., 14, 19 e 21 jun., 13 e 31 ago., 14, 20

e 25 out. e 9 nov. 1847 - L°21: 22 abr. -18 mai., 8,5 e 20jun., Ioe 8 jul. e 12 ago. 1850
- L° 22: 11 jun. 1851 e 23 fev. 1852 - L° 23: 6 set. 1854 - L° 24: 24 abr., 22 ago. , 21 
set., 22e23 out. 1855 - L°25: 8 jan., 15 mai., 17 e 26 set. 1857 - L°26: 28 mai. e 28 out.
1858, lOjan. e 18 jul. 1860-L°28: 12set. 1861 -L°29: 13 jul., 13e 16set. 1864-L°
30: 10 e 23 mar., 18 abr., 17 jun., 2 set., 24 nov. e 28 dez. 1865,30 mai. e 19 jul. 1866.

- Impostos-L° 21: 3 jan. 1850- L° 22: 24 jan. 1851, 6 abr., 6, 22 e 31 dez. 1852 - L° 23: 11 e 14
jan., 8 jun. 1853 e 27 jun. 1854 - L°24: 26 mar., 17 abr. e 16 mai. 1855, 3 jan., 26 abr., 
23mai.e4out. 1856-L°25:23ju n .e31 jul. 1857-L°26: 17jun.e l°jul. 1858,7abr.,
9 mai., 11 e 14 jul., 13 nov. e 4 dez. 1860,20 ago. 2 set. e 9 nov. 1859 - L° 28: 13 mai.,
11 jun., 3 e 30 jul., 5 set., 6e 16 nov. 1861,3 jun., 2 e 30 jul. 1862- L° 29: 31 out. 1863,
13 jul, 22 out., 9 nov. 1864 - L° 30: 27 jun. 1865, 19 abr. 1866.

- Incêndio - L° 20: 12 fev. 1848 - L° 29: 19 set. e 14 out. 1863. ’
- índios (bens dos) - L° 20: 21 set. 1849.

J
- Jogos -L° 20: 17 jul. 1849 - L° 28: 2 set. 1861 - L° 30: 19 abr. 1866.
- Juiz de Direito - L° 20: 5 jul. 1849.
- Juiz de Órflos - L? 20: lOjun. 1848-21 mai., lOjun. e27set. 1849-L°21: 15e 17mai., 14nov.

1850-L °22: 9 jan. 1851 - L°23: 7 ago. 1854-L°26: 16ago. 1860, 21 mar. e 24mai.
1859 -L° 29: 16 ago. 1864.

- Juiz de Paz - L° 19: 19 mar. 1847 - L°20: 14 e 26 mai., 4 jun. e 21 set. 1849 - L° 22: 19 jul. e 2
nov. 1852 - L° 23: 18 e 5 jan. 1854 - L°26: 9 jan. e 4 mai. 1860 - L°29: 9 mai, 16 jul.,
14 out. 1863, 16 mar., 19 mai. e 3 set. 1864 - L° 30: 11 out. 1865 e 21 abr. 1866.

104



-JuizMunicipal-L° 19: 19mar. 1847-L°20:24mai.e lOjun. 1848,27out. 1849-L°21: l°mar.
e 15 e 17 mai., 14 nov. e 24 dez. 1850 - L° 22: 9 jan. 1851 - L°23: 7 ago. 1854 - L° 26:
4 mai. 1858 e 14 abr. 1859 - L° 28: 8 e 9 fev. 20 e 27 nov. 1861 - L° 29: 16 ago. 1864.

L
- Limites (sesmarias, municípios, etc.) - L° 24: 18 fev. e 6 ago. 1856 -L° 26:26 mar. 1858-L°28:

11 out. e 27 nov. 1862 - L° 29: 28 jan. e 9 out. 1863 e 16 mar. 1864.
- Limpeza Pública - L° 26: 22 jan. 1859 - L° 29: 31 jan. e 4 dez. 1863.

M
- Matadouro - L° 23: 11 out. 1854-L° 25: 15 jan. 1857 - L° 26: 5 jul. 1858e6jun. 1859-L° 30:

30 jun. e 6 out. 1866.
- Mendigos - L° 23: 5 dez. 1854.
- Mercado - L° 26: 22 abr. 6 mai., 2 e 4 ago. 1858 e 19 mai. 1859.
- Mercado (obras do) - L° 25: 2 e 17 abr., Io set., 26 nov. e 24 dez. 1857 - L° 28:23 mai., 6 jul., 25

e 27 nov. e 16 dez. 1861 -L°29:3mar., 18mai.7jul.,9out., 12 nov., 12 e 24 dez. 1863 
e 12 jan. 1864 - L° 30: 23 mar. 1866.

- Moinhos de Trigo - L° 26: 3 abr. 1860 - L° 28: 3 abr. 1862.

N
- Naturalização - L° 20: 11 set. 1849 - L° 23: 30 abr. 1853 - L° 30: 24 jan. 1866.
- Navegação - L° 19: 28 jul. 1847 - L° 20: 8 nov. 1849 - L° 25: 6 nov. 1857 - L° 26: 2 jan. 1858.

0
- Olaria - L° 21: 20 nov. 1850-L°26: 1 jul. 1858.
- Ordem Terceira - L° 30: 19 ago. 1865.
- Órfãos (asilo de) - L° 29: 11 jan. 1864.

P
- Pagamento - L° 21: 1, 2 e 11 mai. 1850.
- Pedágio - L° 21: 2 mar. 1850 - L° 26: 20 ago. 1859.
- Plantas da cidade - L° 19:6dez. 1847-L° 23:24 out. 1853-L°25:26jan.,7mar. e20jun. 1857.
- Porteiro (aposentadoria) - L° 25: 6, 14 out. 1857.
- Porte de armas - L° 28: 28 e 27 jan. e 14 abr. 1862.
- Posturas - L° 19: 11 mar. e 3 nov. 1847 - L°21: 23 abr., 28 out. e 3 jan. 1850-L°22: 10 jan. 1851

e 6 abr. 1850-L°23:17fev. 1853-L°24:27 fev., 6jun. e 12dez. 1855,12 jan., 18fev„
4 mar. e 14 jun. 1856-L° 25: 18 abr. 1857-L° 26: 23 jan. 1860,17 mar. e 12 out. 1859 
-L° 28: 4 jul. 1861, 29 ago. 1862 - L° 29:: 9 jun. e 19 set. 1863.

- Potreiro Nacional - L° 28: 15 e 23 abr. e 7 mai. 1861.
- Presos-L° 19: 28 jun. e 27 jul., 13 e25 ago., 20,24 e 30 set., 22 out., 20 set. 1847 - L°20: 19 set.

1849-L° 21: 20 nov. 1850 - L° 22: 27 fev. 1851 -L°25: 15 mai. 1857.
- Próprios Municipais - L° 25: 5 e 16 jan., 5 dez. 1857 - L° 26: 5 mar. 1859.
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Q
- Quartel dos Guaranis - L” 28: 6 dez. 1861.

S
- Saneamento - L°22: 11 mar. 1852 - L°23: 19 dez. 1853, 26 abr., Io, 10, 23 e 31 mai., 6,11, e 18

nov. e 7 dez. 1854 - L° 24: 26 set., 3, 12 e 30 out., 12 e 24 nov. e 11 dez. 1855,9 jan.,
Io fev. e 8 ago. 1856 - L° 25: 16 nov. 1857 - L° 26: 27 out. e 10 dez. 1858 - L° 28: 18 
ago. e 19 set. 1862 - L° 29: 4 dez. 1863,10 out. e 20 dez. 1864 - L° 30: 28 ago. e 27 out.  ̂
1866.

- Santa Casa (Mesa da) - L° 20: 8 mai. e 25 out. 1849 - L° 29: 20 fev. 1863.
- Saúde Pública - L° 19: 5 mai. 1847 - L° 20: 9 set. e 23 out. 1848,4jun. e26 set. 1849 - L°21: 16

mar., 18 e 24 jul. e 28 out. 1850 - L° 22: 3 mar. 1852 - L° 23: 19 out. 1853, 27 jun. e 8 
jul. 1854-L°24: 30 abr., 4 e 20 set. e 12 nov. 1855 - L° 26: 24 jul. 1860-L° 28: 26 fev. 
e 17 mai. 1862 - L° 29: 16 jan. 1863 - L° 30: 18 set., 19 dez. e 27 out. 1865.

- Segurança - L° 20: 9 dez. 1848, 13 jan., 1° fev., 24 mar. e 4 mai. 1849.
- Serviço Militar - L° 20: 6 dez. 1849.
- Solenidades - L° 19: 22 fev., 13 mar., 29 mai., 31 ago., 3 set. e Io dez. 1847 - L° 21: 6 set. e 30

nov. 1850 -L° 23:24 mai. 1853-L°24:28e31 mai. 1855-L°26:28mai.e4set. 1858,
7 abr. e 3 mai. 1859 - L° 28: 30 out. 1861, 4 set. e 30 dez. 1862 - L° 30: 14 jun. 1865,
28 abr. e 2 dez. 1866.

- Sucessão do Trono - L° 21: 27 set. 1850.

r
•Terras Devolutas-L° 19:20 fev. e 28 mai. 1847-L°20: 18 jul. 1849-L°26:26jul.e4ago. 1858. 
Terrenos - L° 19: 27 mar., 17, 3 e 27 abr., 29 mai., 16 out., 6 dez. 1847 - L° 20: 28 mar., 4 mai.,

28 jun., 9 e 22 set., 12 e 23 out. 1848 - 28 set. 1849 - L° 21: 25 abr., 17 jul., 5 out. e 14 
dez. 1850 - L° 22: 15abr. 1851 - L° 23: 28 jul. e 12out. 1853-L°24: 27 fev., 25 mai. 
e 27 jun. 1855 - L° 25: 29 jan. 1857 - L° 26: 5 mai., 30 ago. e 29 out. 1860 - 8 fev., 11 
mar. e 9 jun. 1859 - L°28: 4 abr., 27 nov., 11 e 12 dez. 1861,4 fev. e 17 dez. 1862 - L°
29:20 fev. e 18 jul. 1864-L° 30:19 ago. e 13 set. 1865,17 jan., 14 mar., 12 abr. e 3 mai.
1866.

Terrenos (aforamento) - L° 21: 5 out. 1850 - L° 26: 17 set. 1858 e 12 abr. 1859 - L° 29: 9 mar. * 
e 10 jun. 1863.

Terrenos (medição) - L° 19: 27 abr. 1847 - L° 20: 4, 8 e 13 nov. e 27 dez. 1848.
Terrenos (venda, troca, etc.) - L° 19: 3 abr. e 16 out. 1847 - L° 21: 5 out. 1850 - L° 25: 18 dez. 

1857-L°26:7e 11 mar. 1859-L °28: 16out. 1861 e 2 ago. 1862-L °29: 8 out. 1863.

Vacina - L° 20: 23 out. 1848 e 4 jun. 1849 - L° 23: anexo de 27 jun. 1854 - L° 24: 30 abr. 1855.
Voto Secreto - L° 23: 3 e 13 ago. 1853.

7
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A

I n d i c e  t o p o n í m i c o

A
- Alegrete - L° 22: 4 abr. 1850.
- Arroio:

Conde (do) - L° 23: 17 jul. 1854 - L° 25: 7 abr. 1857.
Duro (do) - L° 23: 13 out. 1854.
Ouriço (do) - L° 30: 24 mai. 1866.
Ribeiro (do) - L° 25: 10 e 14 ago. 1857.
Sabão (do)" L° 30: 4 abr. 1866.
Sapucaia - L° 26: 26 fev. 1858.

- Arroio dos Ratos - L° 22: 26 jul. 1851 - L° 25: 17 mar. 1857.

B
- Bagé - L° 22: 4 abr. 1850.
- Beco:

Barbosa (do) - L°21: 11 e 14 out. 1850e 6jun. 1848 - L° 24: 31 out. 1856 - L°25: 24 mar., 20 
abr. e 15 out. 1857.

Fanha (do) - L° 26: 15 fev. 1860 - L° 28: 27 dez. 1861 - L° 29: 28 abr. 1864.
Marcela (da) - L° 24: 15 mai. 1855.
Oitavo (do) - L° 28: 18 ago. e 19 set. 1862.
Ópera (da) - L° 24: 23 out. 1855 e 14 out. 1856.

C
- Campo Mareio - L° 20: 28 mar. 1848.

D
- Distrito:

Barra (da) - L° 25: 14 ago. 1857.
Boqueirão (do) - L° 30: 21 abr. 1866.
Lagoa Vermelha (de) - L° 28: 15 abr. 1861.
Segundo - L° 20: 26 mai. 1849 - L° 22: 25 fev. 1851.
Dona Francisca - L° 26: 27 abr. 1860.

E
- Estrada:

Belém (de) - L° 24: 13 nov. e 17 dez. 1856.
Bellas (de) - L° 29: 20 e 28 abr. 1864.
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Branquinha (de) - L° 24: 20 nov. e 17 dez. 1856.
Cachoeira (de) - L° 28: 17 dez. 1862.
Cavalhada (da) - L° 24: 4 mar. 1856.
Cemitério (do) - L° 20: 17 ago. e 27 out. 1848 e 8 mai. 1849 - L° 30: 4 ago. 1866.
Freitas (do) - L° 24: 8 jun. 1855.
Gravataí (do) - L° 23: 19 mai. 1853, 31 mar. e 19 jul. 1854 - L° 24: 24 ago. 1856.
Ilhéu - L° 24: 11 maio 1855.
Mato Grosso (do) - L° 20: 13 jul. 1849 - L° 22: 4 fev., 18 nov. e 29 dez. 1851 - L° 23: 24 abr.

1854 - L° 24: Io abr. 1856 - L° 25: 24 abr. 1857 - L° 26: e jul. 1858 - L° 28: 8 out. e 24 
dez. 1861 e 16 mai. 1862.

Meio (do) - L° 24: 19 abr. e 18 mai. 1855 e 24 ago. 1856 - L° 29: 18 jul. 1864.
Menino Deus (do) - L° 29: 28 set. 1864.
Moinhos de Vento (dos) - L° 21: 9 fev. 1850 - L° 24: 17 jan. 1855.
Portão (do) - L° 21: 11 abr. , 2 e 11 mai., 2 set. e 21 out. 1850 - L° 22: 12 fev. e 5 jun. 1851. 
Tiririca (da) - L° 24: 20 nov. e 17 dez. 1856 - L° 25: 17 jul. 1857.

- Freguesia:
Belém (de) - L° 25: 15 mai. e 26 jun. 1857 - L° 29: 18 mar. 1864 - L° 30: 9 fev. 1866.
Nossa Senhora da Madre de Deus - L° 20: 6 set. 1849 - L° 26: 17 jan. e 26 mai. 1860 - L° 29:

10 mar. 1863.
Nossa Senhora das Dores de Camaquã - L° 29: 22 fev. 1847 - L° 23: 17 jul. 1854 - L° 25: 15 

mai., 26 jun., 17 e 24 dez. 1857 - L° 26: 17 e 22 jan., 20 mar. e 19 mai. 1858, 17 e 18 
jan., 29 mai. e 20 nov. 1860 - L° 28: 4 dez. 1862.

Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas - L° 23: 17 jul. 1854 - L° 25: 26 jun. 1857
- L° 26: 11 fev. 1858, 23 jan., 11 fev., 26 mai. e 20 nov. 1860 e 9 abr. 1859 - L° 28: 16 
jan. e 20 mai. 1861,24 jan. e 27 nov. 1862 - L°29: 9 mai., 16 e 22 jul. e 9 out. 1863, Io 
fev., 3 mar. e 18 ago. 1864 - L° 30: 25 fev. e 5 jun. 1865, 28 fev., 20 e 21 abr. e 8 jun. 
1866.

Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia - L° 20: 19 jul. 1848 - L° 23: 21 abr. 1853, 15 set. e
10 out. 1854 - L° 25: 15 mai., 26 jun. e 16 nov. 1857 - L°26: 23 jul. 1860- L° 28:
23 abr. e 12 jul. 1861, Io e 9 ago., 12 nov. e 17 dez. 1862 - L° 29: 23 mai., 26 nov. 
e 12dez. 1863, 10nov. 1864- L°30:7 fev., 10e 28 mar., 12e 29mai. e Ioset. 1865,
23 out. 1866.

Santa Cristina - L° 28: 6 set. 1862 - L° 29: 16 mar. e 3 nov. 1864 - L° 30: 23 out. 1866.
São João Batista de Camaquã - L° 23: 13 out. 1854 - L° 24: 18 jul. 1856 - L° 25: 15 mai.,

26 jun., 7 out. e 24 dez. 1857 - L° 28: 27 fev. 1862-L°29: 13 jul., 19ago.e2nov. 
1864.

Senhor Bom Jesus do Triunfo - L° 25: 7 out. 1823, 5 abr. e 5 out. 1828 - L° 29: 29 out. 
1864.

Ilha da Pintada - L° 25: 5 dez. 1857 - L° 26: 2 jul. 1858 - L° 30: 26 nov. 1866.



J
- Jaguarão - L° 29: 12 jan. 1864.

L
- Largo:

Alfândega (da) - L° 26: 15 fev. 1860.
Arsenal (do) - L° 25: 30 mar., 30 mai., 4, 10 e 26 nov. 1857 - L° 26: 31 mar. 1858.
Portão (do) - L° 20: 20 nov. 1849 - L° 21: 2 mar. e 25 abr. 1850.
Lomba do Afonso - L° 24: 19 mar. 1855, 4 mar. 1856 - L 29: 20 ago. e 24 set. 1864.

M
- Morro do Baltasar - L° 24: 13 nov. e 17 dez. 1856.

P
- Passo:

Areia (da) - L° 23: 13 set. 1854 - L° 29: 18 jul. 1864 - L° 30: 27 set. 1865.
Arroio do Conde - L° 28: 16 jan. 1861.
Arroio da Pintada (do)-L° 22: 26jul.e 27 ago. 1851 - L° 23: 28 mai. 1853-L°24:2jun. 1854

- L° 29: 29 set. 1863.
Arroio dos Ratos (do) - ver Arroio dos Ratos 
Arroio Ribeiro - ver Arroio Ribeiro 
Bamabé (do) - L° 30: 12 mai. 1865
Canoas (das) - L° 20: 28 abr. 1849 - L° 23: 30 jul. 1853 - L° 25: 16 nov. 1857 - L° 29: 10 nov.

1864.
Capivari (do) - L° 20: 19 e 31 mai. 1849.
Carioca (do) - L°21: 3 jun. 1850.
Cavalhada (da) - L° 24: 19 mar. 1855 - L° 29: Io mar. 1864.
Contrato (do) - L° 21: 3 jun. 1850.
Domelles (do) - L° 21: 25 fev. 1851.
Entrepelado (do) - L° 20: 19e31 mai. 1848 - L° 22: 30 jul. 1852-L°24: 30 jun. 1855-L°26:

27 jul.,28 set. e 25 out. 1860 - L° 28: 4 jul. e 6 set. 1862-L°29: 30 jul. 1864. 
Estância (da) - L° 20: 7 mai. 1849.
Ferreiros (dos) - L° 24: 31 jul. 1856.
Grande - L° 30: 26 fev. e 26 mai. 1866.
Gravataí (do) - L° 21: Io jun. 1850 - L° 22: 26 dez. 1852 - L° 23: 26 jul. 1854.
Itapoã (do) - L° 20: 30 abr. e 7 mai. 1849.
Mendonça (do) - L° 20: 8 nov. 1849.
Monte Negro (do) - L° 21: 3 jun. 1850.
Mundo Novo (do) - L° 21: 3 jun. 1850.
Negros (dos)-L°20: 28 abr. 1849 - L° 26: 2 jul. 1858 -L°29: 29 out. 1864.
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Picada (da) - L° 22: 16 dez. 1852 - L° 26: 20 ago. 1859.
Rio dos Sinos (do)-L°21: 11 abr. e3jun. 1850 - L°28: 4 jul. 1862.
Santa Catarina (de) - L° 26: 14 set. 1859.
Santa Cristina (de) - ver Freguesia Santa Cristina 
São José (de) - L° 20: 8 nov. 1849.
Velhaco (do) - L° 29: 22 fev. 1847 - L° 25: 24 dez. 1857.
Vigário (do) - L° 26: Io out. 1859 - L° 28: 31 jan. 1857.

- Pelotas-L° 21: 5 jun. 1850 - L° 25: 31 jan. 1857.
- Ponta do Arsenal - L° 24: 17 jun. 1856.
- Ponte:

Arroio do Conde (do) - L° 23: 17 jul. 1854.
Azenha (da) - L° 21: 3 ago. 1850 - L° 22: 6 abr. 1851 - L° 25: 28 mai. 1808.
Cachoeira (da) - L° 28: 15 e 23 abr. e 7 mai. 1861.
Ferreiros (dos) - L° 26: 23 jul. 1860 - L 28: 2 e 12 mar., 12 jul. e 4 set. 1861 - L° 29: 26 nov.

1863 - L° 30: 10 e 28 mar., 12 e 29 mai., 5 e 26 ago. 1865, 17 jan., 26 mar., 24 mai. e
21 dez. 1866.

Meio (do)-L° 26: 23 jul. 1860 - L° 28: 2 e 12 mar., 12jul.e4set. 1861 -L°30: 12 mai. e Io 
set. 1865, 21 dez. 1866.

Menino Deus (do) - L° 28: 25 nov. 1862.
Pedras (de) - L° 30: 17 jan. 1866.
Riacho (do) - L° 21: 23 nov. 1850-L°22: 25 nov. 1851 -L°23:24jan. 1853.

- Porto Alegre - L° 21: 5 jun. 1850 - L° 22: 9 jan. 1851 - L° 25: 31 jan. 1857 - L° 28: 6 set. 1862.
- Praça:

Alfândega (da) - L° 20: 15 set. 1848.
Alto da Bronze - L° 30: 24 jan. 1866.
Arsenal - L° 25: 21 e 24 dez. 1857 - L° 26: 14 jan. 1858.
Ferreiros (dos) - L° 20: 15 set. 1848 - L° 21: 26 out. 1850 - L° 22: 12 abr. e 13 out. 1851 - L° 

23: 7 mar. e 3 mai. 1853.
Harmonia (da) - L° 26: 16 nov. 1860, 6 ago., 6 e 26 out. e 20 dez. 1859 - L° 28: 7 jan. 1862 - 

L° 29: 14 out. 1864 - L° 30: 25 jan., 10 e 24 abr. 1866.
Igreja (da) - L° 20: 17 ago. 1848.
Independência (da) - L° 26: 22 out. e 18 nov. 1858.
Matriz (da) - L° 20: 13 mar., 28 abr. e 4 out. 1849 - L° 25: 10 set. 1857 - L° 26: 13 jul. 1859 - 

L° 30: 13 mai. 1865.
Mercado (do) - L° 19: 23 e 27 mar., 10 e 24 abr., 5 e 27 mai. e 20 dez. 1847 - L° 20: 25 fev.,

27 jul, 15 set., 2,4 e 7 nov. 1848,13 jan., Io fev., 4 e 15 mai. 1849 -L° 23: 26 out. 1853
- L° 24: 24 mar., 14 jun. e 14 out. 1856 - L° 28: 13 mai. e 5 set. 1861.

Misericórdia (da) - L° 26: 22 jan. 1859.
Palácio (do) - L° 20: 15 e 27 set., 10 e 31 out. 1848 - L° 25: 7 mai., 27 out. e 19 set. 1857. 
Portão (do) - L° 25: 11 set. e 19 nov. 1857.
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- Praia do Riacho - L° 22: 26 mar. 1852 - L° 25: 7 mar. 1857 - L° 28: 23 dez. 1861 - L° 29: 9 ago.
1864 - L° 30: 2 set. 1865, 17 jan. e 14 mar. 1866.

R
- Rio:

Camaquã - L° 22: 11 fev. 1852.
Gravataí - L° 20: 28abr. 1849-L°22: 30jul. 1852 - L° 23: 8 no v. 1854-L°24: 18mai. 1855

- L° 25: 20 jun. e 5 ago. 1857 - L°26: 2 jul. 1858 - L°28: 25 fev. e 7 mai. 1861 -L° 29:
3 out. 1863 e 29 out. 1864.

Negros (dos) - L° 22: 30 jul. 1852 - L° 24: 18 mai. 1855.
Sinos (dos)-L° 20: 28abr. 1849-L°22: 30 jul. 1852 - L° 26: 3 mai. 1858 - L° 28:4 jul. 1862.

- Rio Grande (cidade) - L° 21: 16 mar. e 5 jun. 1850 - L° 25: 31 jan. 1856 - L° 29: 12 jan. 1864.
- Rio Pardo (vila) - L° 21: 5 jun. 1850.
- Rua:

Alfândega (da) - L° 25: 17 abr. e 18 dez. 1857 - L° 26: 23 fev. e 9 mar. 1858,22 fev. 1859 - L° 
28: 29 out. 1861.

Arroio (do) - L° 26: 7 mar. 1859 - L° 28: 31 jan. e 27 dez. 1861 e 3 jul. 1862 - L° 30: 10 mar.
1865.

Arvoredo (do) - L° 22: 11 jun. 1851 - L° 25: 4 abr. e 15 jul. 1857 - L° 28: 6 jul. 1861 - L° 30:
12 fev. e 4 abr. 1866.

Aurora - L° 26: 7 mar. 1859 e 29 out. 1860.
Azenha (da) - L° 21: 6 abr. 1850.
Beira-Rio - L° 21: 5 out. e 14 dez. 1850.
Botafogo de Bellas - L° 29: 11 set. 1863 e 20 ago. 1864.
Bragança - L° 22: 27 ago. 1851.
Brigadeira - L° 24: 17 mar., 23 set. e 31 out. 1856 - L° 25: 24 mar., 20 abr., 26 mai. e 15 out.

1857.
Cadeia - L° 22: 27 out. 1851.
Clara - L° 28: 31 jan. 1861.
Caminho Novo - L° 19: 12 fev. e 21 jun. 1847 - L° 21: 14 dez. 1850 - L° 22: 21 ago. e 14 nov. 

1851,4 jun. 1852 -L° 23: 27 set. 1853 - L° 24: 27 set. e 12 nov. 1855, 15 jul. e 23 set.
1856 - L° 25: 29 jul., 28 ago., 9 e 29 set. e 15 out. 1857 - L°26: 16 jan., 3 jul. e 4 ago.
1858, 29 out. 1860, 22 jan., 7 e 11 mar. e 12 abr. 1859 - L° 28: 4 abr., 8 e 16 out. e 27 
nov. 1861, 17 mar., 28 jun., 18 jul. e 16 ago. 1862 - L° 29: 29 abr., 10 jun., 17 jul., 5 e
8 out. 1863, 20 fev., Io e 4 mar. 1864.

Caxias (de) - L° 20: 15 jul. 1848 - L° 23: 7 mar. 1853.
Direita - L° 24: 4 e 11 out. 1855 - L° 26: 26 jul. e 4 ago. 1858 e 7 mar. 1859.
Dom Afonso - L° 24: 15 mai. 1855 - L° 26: 30 abr. 1858.
Figueira (da) - L° 24: 28 mar. 1856 - L° 28: 28 jan. 1861.
Flores (das) - L° 21: 26 out. 1850 - L° 26: 23 fev. 1858.
Guarda Principal (da) - L° 30: 2 set. 1864.
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Igreja (da) - L° 20: 9 set. 1848 - L° 22: 11 jun. 1851.
Imperador (do) - L° 24: 28 mar. e 22 jul. 1856.
Ladeira (da) - L° 22: 10 fev. 1852.
Margem (da) - L° 22: 25 nov. 1851 - L°23: 5 mai. 1854-L° 24: 28 mar. 1856 - L° 28: 28 jan.

1861.
Menino Deus (do) - L° 26: 26 dez. 1860.
Misericórdia - L° 19: 21 jun. 1847.
Nova da Praia - L° 21: 26out. 1850- L° 22: 23 fev. 1852 - L°24: 20 jun., 26 set. e 9 nov. 1855 * 
Nova dos Ferreiros - L° 19: 3 abr. 1847 - L° 20: 28 jun. e 27 dez. 1848.
Olaria (da) - L° 24: 28 mar. 1856 - L° 28: 4 out. 1861.
Ouvidor (do) - L° 19: 3 abr. 1847 - L° 28: 8 ago. 1862.
Paraíso (do) - L° 24: 23 out. 1855.
Pecados Mortais (dos) - L° 26: 26 jul. e 4 ago. 1858.
Poço (do) - L°20: 17 ago. e 30 out. 1848 e 13 mar. 1849 - L°21: 16 jan., 11 mai. e 3 ago. 1850

- L° 22: 21 ago. 1851 - L° 24: 26 set. 1855 e 18 out. 1856 - L° 25: 29 jan. 1857.
Ponte (da) - L° 22: 11 jun. 1851.
Praia (da) - L° 20: 29 fev., 8 abr. e 22 set. 1848 - L° 24: 26 set. 1855 - L° 25: 26 mai. 1857 - L°

26: 21 fev. 1859.
Riacho (do) - L° 22: 11 jun. 1851 - L° 29: 9 jun. 1863.
Rosário (do) - L° 19: 21 jun. 1847 - L° 25: 28 ago. 1857 - L° 26: 29 out. 1860 e 12 abr. 1859 

-L° 28: 2 ago. 1862.
Santa Catarina - L° 19: 22 mar. 1847 - L° 20: 21 mar. 1848 - L° 21: 12 out. 1850 - L° 22: 21 ago.

1851 - L° 23: 27 set. 1853.
Santa Teresa - L° 20: 15 e 19 jul. 1848 - L° 21: 23 nov. 1850 - L° 23: 7 mar. 1853.
Senhor dos Passos - L° 19: 12 fev. e 20 mar. 1847 - L° 26: 12 abr. 1859 - L° 28: 11 set. 1857.
São Jerônimo - L° 25: 11 set. 1857.
Varzinha (da) - L° 28: 4 jun. 1861.

S
- São Gabriel - L° 30: 21 abr. 1866. *
- São Leopoldo (vila) - L° 20>: 19 jul. 1848 - L° 21: 11 abr. 1850 - L° 22: 9 jan. 1851 - L° 23: 21

abr. 1853e 19jul. 1854-L°24: 6 ago. 1856-L°26: 26fev. 1858,5 nov.e4 dez. 1860
- L° 29: 16 mar. 1864.

- Santo Antônio da Patrulha - L° 20: 19e31 mai. 1849-L° 21: 11 abr. 1850-L° 23: 19 jul. 1854
- L° 26: 27 jul. 1860 - L° 28: 13 mai. e 5 set. 1861, 4 jul. 1862 - L° 30: 12 mai. 1865.

T
- Taquari - L° 22: 20 out. 1852 - L° 26: 13 nov. 1860.

U
- Uruguaiana - L° 22: 4 abr. 1850 - L° 30: 6 dez. 1865.
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- Vacaria - L° 23: 19 jul. 1854.
- Várzea - L° 19: 16 out. e 6 dez. 1847 - L° 20: 28 mar., 4 e 11 mai. 1848 e 20 nov. 1849 - L° 21:

11 mai., 2 set. 5,11 e 21 out. 1850e6jun. 1848 -L° 22: 5 jun. 1851 -L°24: 17jan. 1855
- L° 25: 26 jan., 7 mar., 31 ago., 30 set., 19 e 25 nov. 1857.

- Várzea do Gravataí - L° 26: 21 fev. e 5 mar. 1859.
- Viamão - L° 23: 13 set. 1854 - L° 25: 15 mai. e 26 jun. 1857 - L° 26: 5 out. 1859, 7 abr., 9 mai.

e 30 ago. 1860 - L° 28: 22 abr. 1861 - L° 29: 28 jan. 1863.
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A

I n d i c e  o n o m á s t i c o

A
Abel Alves de Oliveira - L“ 20: 19 set 1849 
Abel Correa da Camara - La 29: 16 mar 1864
Acacio Joaquim Corrêa - La 20: 18 e 30 mai 1848, 27 set 1849 - La 21: 1“ mar 1850
Affonso, Dom (Principe) - Lfi 19: 22 fev 1847 e 14 jul 1847
Agostinho José Pires - La 26: 11 fev 1860
Amaro José d’Àvila da Silveira - La 23: 10 out 1854
Américo Alvares Guimarães - La 28: 17 maio 1862
Américo Caetano de Souza - La 26: Ia out 1859
Angelo Cassapi - La 24: 5 nov 1855
Angelo Moniz da Silva Ferraz - La 25: 15 out 1857 - La 26: 22 abr e 3 maio 1860 
Antonio Alvarez Pereira Coruja - La 22: 25 maio 1850
Antonio Augusto Guimarães - La29: 22 nove 21 dez 1864 - La 30: 17 mar, 22 maioe 11 jul 1865,

16 jan, 6 e 18 jun, 16 e 24 out e 3 nov 1866 
Antonio Augusto Pereira Cunha - La 30: 11 e 16 abr 1866 
Antonio Caetano da Fonseca (Padre) - La 29: 5 dez 1863 - La 30: 5 jun 1865 
Antonio Caetano Ferraz - La 29: 13 jul 1864 
Antonio Caetano Ferraz Sobrinho - La 30: 27 jun 1865 e 19 jul 1866 
Antonio Carneiro Leão - La 25: 25 nov e 14 dez 1857 
Antonio Coelho - La 25: 22 jul 1857 
Antonio Dias da Costa - La 20: 27 out 1848 
Antonio Diehl - La 25: 6 nov 1857 
Antonio Eleuterio de Camargo - La 30: 21 dez 1866 
Antonio Fernandes dos Reis - La 24: 4 out 1855 
Antonio Francisco Velho - La 24: 23 mai 1856 
Antonio Henrique Fonseca - La 23: 3 maio 1853 
Antonio Joaquim da Silva Mariante - La 25: 26 maio 1857 
Antonio José Affonso Guimarães - La 23: Ia out 1853 
Antonio José da Costa Barbosa - La 22: 14 nov 1851 
Antonio José de Araújo Bastos - La 21: 11 maio 1850 - La 24: 17 jan 1855 
Antonio José de Faria - La 19: 29 maio 1847 
Antonio José do Canto - La 21: 14 dez 1850 
Antonio José Lisboa - La 26: 5 ago 1858 
Antonio José Pedroso - La 24: 17 jan 1855 
Antonio José Pereira Machado - La 21: 17 maio 1850 
Antonio José Rodrigues Ferreira - La 22: 4 jun 1852 
Antonio Leopoldino de Campos - La 24: 11 maio 1855, 15 jul e 24 ago 1856 
Antonio Manoel Fernandes - La 28: 8 fev 1861 
Antonio Marcelino da Silva - La 30: 14 out 1865 
Antonio Marques da Cunha - La 20: 29 fev 1848
Antonio Mascarenhas Teiles Freitas - La 29: 18 jul 1864 - La 30: 24 maio 1866
Antonio Rodrigues Chaves Filho - L“ 20: 29 fev e 4 nov 1848 - La 24: 27 fev e 24 nov 1855 - La
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25: 27 out 1857 
Antonio Rodrigues de Almeida Filho - La 23: 13 set 1854 
Antonio Roiz Chaves Filho - Ver Antonio Rodrigues Chaves Filho 
Antonio Vieira Braga - Ls 29: 20 ago 1864

B
Baptista e Irmão - Lfl 20: 29 fev 1848 
Belarmino Peixoto de Oliveira - L“ 29: 16 jul 1863 
Bemardina Pereira da Silva - Lfl 24: 20 set 1855 
Bernardo Dionisio da Silva - La 23: 6 nov 1854 
Bitencourt & Cia. - Lfl 29: 28 set e 30 nov 1864 
Boaventura da Costa Torres - La 25: 6 nov 1857 
Boavista (Visconde de ) - L° 30: 19 jul 1865 e 16 abrl 1866 
Brigida, (Dona) - Ls 23: 11 out 1854

C
Caxias (Conde de ) - Lfl 22: 30 jun e 4 set 1851 

D
Damazinha, (Dona) - La 24: 18 maio 1855 
Dionizio de Oliveira Silveira - Lfl 24: 17 mar 1856
Dionisio José de Carvalho - L“ 26: 2 jul e 8 abr 1858 - La 28: 14maiol862
Domingos da Silva Paranhos Porto - L“ 29: 28 abr 1864
Domingos de Almeida e Oliveira - L“ 30: 7 jul 1866
Domingos Maria Pinto - La 23: 7 mar 1853
Domingos Monteiro - Lfl 19: 9 mar 1847
Donanciana Justiniana de Freitas Valle - L“ 23: 3 maio 1853

E
Elisbão Arouche - La 24: 28 jan 1855
Ernesto Frederico de Werna Bilstein - La 23: 7 mar 1853
Esperidião Eloy de Barros Pimentei - La 28: 31 dez 1862 - La 29: 2 jan 1863

F
Feliciano Rodrigues Prates, (Dom) - L“ 26: 28 maio 1858 
Felisberto José Machado - Lfl 29: 29 abr 1863 e 24 set 1864 
Felix Ferreira de Mattos - La 20: 7 mar 1848 
Femando Dias da Silva - La 29: 29 fev 1864 
Firmino Luiz Gomes de Abreu - L“ 26: 16 jan 1858 
Florencio Luia Silva - L“ 20: 6 dez 1849 
Florinda Antonia de Oliveira - La 24: 4 out 1855 
Francisca Urbana da Fontoura Barreto - La 23: 15 jul 1853 
Francisco Antonio Borges - La 29: 7 jul 1863
Francisco Antonio Pereira Rocha - La 29: 9 jun 1863 - La 30: 14 mar e 26 nov 1866 
Francisco Baptista da Silva Pereira - La 24: 23 maio 1856 - La 26: 24 maio 1859 - La 28: 20 nov 

1861
Francisco Cândido de Campos - La 29: 23 ago 1864 - La 30: 11 out 1865 
Francisco de Assis Pereira da Rocha - La 28: 15 e 16 jan, 18 e 31 dez 1862
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Francisco de Paula Macedo (Padre) - La 23: 26 abr 1853
Francisco Dias Moreira - L“ 21: 3 out 1850
Francisco Ferreira Barbosa - L“ 24: 30 set 1856
Francisco Inácio da Silveira - La 24: 19 abr 1855
Francisco Joaquim Xavier - Lfl 28: 27 nov 1861
Francisco José da Rosa - La 21: 24 dez 1850
Francisco José da Silva Moura - La 25: 18 fev e 29 jul 1857
Francisco José da Silveira - La 21: 15 abr 1850
Francisco José de Souza Soares de Andrea - La 20: 18 mar e 9 abr 1848
Francisco José do Nascimento - La 23: 24 abr 1854 - La 24: 20 nov 1856
Francisco Miguel Barbosa da Silva - La 28: 30 jul 1862
Francisco Pedro de Miranda e Castro - La 20: 18 e 30 maio 1848
Francisco Pereira Monteiro - La 20: 17 jul 1848
Francisco Pinto de Souza - La 20: 12, 20, 9, 4 e 5 jun 1849
Frederico Augusto do Amaral Sarmento Menna-La 23: 14 jul 1853e Ia jul 1854 - La 24: 11 maio 

1855
Frederico Bier - La 20: 29 fev, 17 ago e 4 nov 1848 - La 28: 23 dez 1861
Frederico Heydtmann - La 26: 7 e 30 jun, 12 e 15 jul 1858
Frederico Pickart - La 23: 5 maio 1854
Freitas - La 23: 11 out 1854-Lfl24: 8 jun 1855
Freitas Travassos (Comendador) - La 22: 13 e 27 fev 1851

G
Germano Fraub - La 24: 12 abr 1856 

H
Henrique de Souza Mariante - Ls 21: 14 e 23 out 1850 
Hilário Gonçalves Ferrugem - La 23: 11 out 1854

I
Ignacio de Vasconcellos Ferreira - La 29: 9 maio 1863 
Ignacio José de Abreu - La 21: 12 out 1850 - La 22: 21 ago 1851
Ignacio José Ferreira de Moura - La 26: 19 maio 1859 - La 28: 23 maio 1861 - La 29: 7 jul 1863 
Imperador - Lfl 19: 31 maio 1847-La 21: lflout 1850-La25: 18maioe 15out 1857-La 30:2 dez 

1866
Imperatriz - La 19: 13 mar 1847 - La 22: 13 mar 1851 
Innocencia Laura da Costa - La 26: 9 e 20 mar 1858 
Izabel (Princesa) - La 21: 27 set 1850

J
Jacinto José d’Oliveira - La 25: 5 ago 1857 
Jacuí (Barão de) - L° 28: 29 out 1861
Jeronimo Francisco Coelho - La 24: 30 e 27 abr 1856 - La 25: 8 e 9 mar 1857
Jeronimo Rodrigues de Lima - La 28: 16 ago 1862 - La 29: 29 abr 1863
Joaquim Antão Fernandes Leão - La 26: 7 abr, 3 e 4 maio 1859 - La 28: 17 e 11 out 1861
Joaquim Cacique de Barros (Padre) - La 29: 11 jan 1864
Joaquim Domingues da Costa - La 23: Ia jun 1854 - La 24: 4 out 1856
Joaquim Felix da Costa - La 20: 5 jun 1849
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Joaquim José da Cruz Secco - Ls 24: 14 abr 1855 
Joaquim Lopes de Barros - Lfl 21: 15 maio 1850 
Joaquim Martins Pires - La 23: 21 mar e 3 maio 1853 
Joaquim Pedro Alves - Lfl 20: 20 jun 1848 e 23 dez 1849 
Joaquim Ribeiro Pinto - La 29: 22 dez 1863 
Joaquim Soares de Almeida - La 22: 14 nov 1851 
João Baptista Soares - Lfl 29: 19 ago 1864
João Baptista Soares da Silveira e Souza - La 23: 31 maio e 19 jul 1854 - La 28: 12 dez 1861 - La 

30: 12 maio 1865
João Capistrano de Miranda e Castro - La 19: 23 jun 1847 - La 20: 2 mar 1848 e 22 maio 1849 - 

La 25: 27 mar 1857 
João Chrisostomo de Oliveira Salazar - - La 25: 26 jun 1857 
João Coelho - La 25: 22 jul 1857 
João Damasceno Vieira - La 22: 18 maio 1852 
João de Freitas Travassos - La 28: 24 out 1862 
João de Oliveira - Lfl 19: 21 jul 1847 
João de Souza Brilo - La 26: 28 set 1860 
João Frederico Caldwell - La 20: 7 nov 1848 
João Frederico Eichler - La 30: 30 maio 1866 
João Ignacio de Azevedo - La 21: 11 maio 1850 
João Jacinto de Mendonça - La 23: 31 maio 1853 
João José de Faria - La 28: 11 jun 1861 
João José Nunes - La 19: 20 dez 1847 
João Luis Herbert - La 23: 25 jan 1854
João Luiz Vieira Cansansão de Sinimbu - La 22: Ia dez 1852 - La 23: 11 jan 1853 - La 24: 30 jun 

e Ia jul 1855
João Marcellino de Souza Gonzaga - La 29: 2 maio 1864 
João Pereira da Silva Borges Fortes - La 21: 30 set e 29 set 1850
João Propicio Menna Barreto - La 19: 23 jun 1847 - La 20: 31 mar e 4 maio 1848 - La 28: 17 out 

1861
João Rodrigues Fagundes - Lfl 20: 4 jun 1849
João Schiiller - La 28: 17 dez 1862
João Sertório Júnior - La 21: 4 out 1850
João Soares de Paiva - La 30: 24 jan, 12 abr e 3 mai 1866
João Vicente Leão - La 30: 21 abr 1866
José Antonio Luiz - La 19: 22 fev 1847
José Antonio Nunes Porto - La 19: 3 jul 1847
José Antonio Pimenta Bueno - La 21: 5 mar 1850
José Antonio Rodrigues Ferreira - La 19:19jun 1847-La21: 18maio 1850-La25: 15maio 1857

- La 28: 12 set 1861 
José Baptista Soares da Silveira - La 30: 12 maio 1865 
José Becker & Irmãos - La 30: 13 set 1865 e 26 nov 1866 
José Custódio de Oliveira Salazar - L° 24: Io jun 1855 - L° 26: 26 jun 1857 
José da Vitória Soares de Andrea - La 20: 31 maio 1848 
José de Miranda e Castro - La 28: 12 dez 1861 
José de Souza Costa - La 29: 20 ago 1864 
José dos Santos Pereira - La 25: 28 maio 1857 
José Feliciano Fernandes Pinheiro - Ver Visconde de São Leopoldo
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José Ferreira Porto - La 19: 27 abr 1847 - La 26: 12 abr 1859 
José Gonçalves Pereira - La 20: 5 jul 1848 
José Ignacio Lourenço - La 21: 20 nov 1850 - Lfl 24: 2 jun 1855 
José Ignácio Teixeira Júnior - L° 19:13 jul 1847
José Jacinto Ferreira - La 23: 15 set 1854 - La 24: 13 fev 1855 - La 30: 29 maio 1865
José Jacinto Pereira - Lfl 23: 10 out 1854 - La 24: 15 jan 1855
José Joaquim da Silva Cinco Paus - La 29: 15 jan 1864
José Joaquim dos Santos Ferreira - La 24: 17 mar 1856 - La 25: 5 ago 1857
José Joaquim Teixeira Pinto - La 28: 7 maio 1861
José Luiz Soares - La 26: Ia out 1859
José Maria Pereira de Campos - La 29: 8 maio 1864
José Martins da Cruz Jobim - La 22: 2 jun 1851
José Martins Gonçalves - La 25: 6 e 14 out 1857
José Maurício Fernandes Pereira de Barros - La 21: 5 jun 1850
José Pereira de Barros - La 22: 26 maio 1851
José Pinheiro de Ulhôa Cintra - La 25: 20 nov 1857
José Quintino da Rosa - La 30: 14 out 1865
José Roiz d’Oliveira - La 25: 25 ago 1822
Juan Manuel Rosas - La 22: 27 maio 1852

L
Leão e Alves - La 30: 25 jan 1866
Leandro José Gomes - La 25: 7 out 1823
Leopoldina, Dona (Princesa) - La 30: 21 e 28 abr 1866
Lopo de Almeida Henrique Botelho e Mello - La 19: 6 dez 1847
Lopo Gonçalves - La 28: 23 dez 1861
Luiz Alves Leite de Oliveira Bello - La 21: 4 out 1850 - La 22: 14 out 1851 - La24: Ia jul e 16 set

1855 - La 25: 8 mar 1857 
Luiz Cândido Gomes - La 23: 11 out 1854 - La 26: 5 jul 1958, e 6 jun 1859 
Luiz Manoel Azevedo - La 28: 28 jan 1861
Luiz Manoel Martins da Silva - La 25: 24 dez 1857 - La 26: 6 maio 1858 
Luiz Marques da Cunha - Lfl 30: 8 fev 1865
Luiz Pereira Dias - La 20: 19 jul 1848 - La 21: 23 nov 1850 - La 23: 24 out 1853-L a 24: 13e29 

jul 1856e 14 jul 1855 - La 25: 5, 7 e 8 ma r  1857-La 26: 22 jan 1859 
Luiz Vieira Ferreira - La 29: 9 abr e 18 maio 1863

M
Manoel Carvalho de Oliveira - La 23: 15 set 1854 
Manoel Corrêa de Oliveira - La 26: 20 mar 1858 
Manoel de Souza Ferraz - La 29: 15 jan 1864 
Manoel Domingues da Costa - La 29: 20 abr 1864 
Manoel Estevão de Rezende - La 25: 15 out 1857
Manoel Ferreira Porto Filho - La 19: 27 mar, 17 e 27 abr 1847 -La26: 23 fev 1858 - Lfi29: 9 maio 

e 18 jul 1864
Manoel Fialho de Vargas Filho - La 21: 12 mar 1850 - La 26: 23 fev 1858 
Manoel Gomes Coelho do Valle - La 22: 13 e 27 out e 13 nov 1851 
Manoel Ignacio Rores - La 29: 3 nov 1864 
Manoel Joaquim Ribeiro - La 22: 26 mar 1852
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Manoel José Antonio de Medeiros - La 19: 12 fev e 20 mar 1847
Manoel José da Camara - Lfi 26: Ia maio 1858
Manoel Luiz da Costa - La 30: 23 ago 1866
Manoel Martins de Abreu e Castro - La 29: 10 jun 1863
Manoel Moreira Vieira - La 24: 9 nov 1855
Manoel Pereira da Mota - La 23: 5 dez 1854
Manoel Pereira da Silva Ubatuba - La 23: 19 dez 1853 e 26 abr 1854 - La 26: 21 fev 1859
Manoel Pires da Silva - La 30: 16 out 1866
Manoel Silveira Soares de Souza - La 30: 29 maio 1865
Manoel Thimoteo da Silveira - La 26: 23 jul 1860 - La 28: 2 e 12 mar 1861
Manoel Vaz Teixeira da Silva - La 24: 18 out 1855
Manuel Gonçalves Ferreira de Brito - La 24: 18 maio 1855 - 24 ago e 9 set 1856
Manuel José de Freitas Travassos - La 22: 11 mar 1851
Manuel José de Freitas Travassos Filho - La 22: 14 nov 1851
Maria Antonia Nunes Benfica - La 19: 27 abr 1847
Maria Joaquina de Jesus - La 21: 15 abr 1850
Maria n, (Dona) - La 23: 12 jan e 18 fev 1854
Maurício Antonio Fernandes - La 26: 23 fev 1858
Miguel de Castro Mascarenhas - La 22: 9 jan 1851
Muritiba (Barão de) - L° 24: 16 set 1855

P
Patrício Correa da Camara - La25: 8,9 e 8 mar 1857 - La26: 22 abr 1859 - La 28 :17 out 1861, 18 

e 30 dez 1862 - La 29: 29 mar 1864 
Pedro Carlos da Gama Lobo Pita - L“ 26: 9 jan 1860 
Pedro Ferreira de Oliveira - La 21: 3 nov 1850 
Pedro Ignacio Dias - La 25: 26 jun 1857 
Pedro Maria Xavier de Oliveira Meirelles - La 23: 25 nov 1854 
Pedro Rodrigues Fernandes Chaves - La 22: 4 jun 1852
Pedro II, Dom (Imperador) - La 19: 31 maio 1847 - La 23: 12 jan 1854 - La 25: 30 nov 1857
Polidoro Antonio da Costa - La 29: 24 dez 1863 - La 30: 23 mar 1866
Porfirio Joaquim Macedo - La 28: 31 ago 1861
Porto Alegre (Barão de) - L° 28: 13 jun 1862
Porto Filho - La 24:18 maio e 27 nov 1855
Prates (Vereador) - La 23: 26 abr 1854
Procópio Gomes de Mello - La 25: 31 jan 1857

R
Rafaela Pinto Bandeira - La 28: 14 jan 1862 e 22 mar 1862 
Rita de Assis Lima da Camara - La 28: 4 jun 1861 
Roberto Landell - La 21: 9 fev 1850 - La 30: 27 set 1865

S
São Leopoldo (Visconde de) - L° 20: 4 out 1849 - L° 24: 18 maio 1855 
Schmidt (Doutor) - La 23: 25 jul 1853 - La 25: 19 jan 1857
Sebastião Ribeiro Pinto - La 19: 28 maio 1847 - La 21: 30 dez 1850 - La 22: 23 dez 1851 - La 23: 

14jan 1853
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T
Teresa Cristina, Dona (Imperatriz) - La 19: 13 mar 1847 
Theodoro Morim - La 23: 21 out 1854 
Thomaz Fermiano da Silva - La 23: 22 jul 1854 
Tristão José Monteiro - La 20: 29 fev 1848

V
Ventura José Pacheco - La 23: 30 jul 1853
Vicente José de Barcellos - La 23: 13 set 1854 - La 28: 28 jun 1862
Vicente Luiz Ferreira - La 23: 18 jan e 6 maio 1854
Vicente Pires da Mota - La 28: 30 out 1861

Z
Zeferino Antonio da Silva-La 22:23 jun e 16 dez 1851 -La 23:12 maio 1853 -La 24: 12 mar 1855
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