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APRESENTAÇÃO

Tempos modernos
No último quartel do século XIX, a Cidade é marcada por grandes
transform ações na sua paisagem urbana. H á muito, o cemitério não
ficava atrás da Catedral e do Palácio do Governo, nem existiam mais
fortificações delim itando o espaço urbano. Os arraiais cresciam de
importância e mesm o os mais distantes iam se integrando à malha ur
bana por caminhos razoavelmente transitáveis.
N essa época, Porto A legre experimentava um novo surto de de
senvolvimento com ercial, que a fez entrar definitivamente na fase da
industrialização. E sta expansão econôm ica acabou por se refletir no
desenvolvimento urbano da Capital, que começava a exigir obras pú
blicas e m elhorias urbanas. No âmbito do poder público, crescem as
obras de remodelação e de construção de novos prédios, para agilizar
a máquina administrativa da Capital.
É implantada uma série de serviços públicos que reorganizou e mo
dernizou o espaço urbano central de Porto Alegre: a regularização da
coleta do lixo por lei municipal, o estabelecimento de novas posturas
municipais, a reurbanização do entorno do Mercado, entre outros. Ini
cia-se tam bém o alinham ento e a numeração das casas, o calçamento
dos passeios públicos; além da implantação de serviços de abasteci
mento d ’água, de saneam ento dos esgotos cloacais, de iluminação pú
blica e de transporte viário.
A Cidade entrava na era de água encanada, mesmo com alguns
percalços na distribuição devido a sua ondulada topografia. Surgem os
primeiros serviços de transporte público com a criação da Companhia
Carris de Ferro Porto-A legrense, pois a ligação com os bairros se
tom ava um a necessidade. C om os trilhos da Carris, redesenhou-se o
perfil da Cidade, ampliando radicalmente o tamanho dela. Surgem no
vos arraiais com o o do Partenon, Floresta e Bom Fim.
Política e culturalm ente, a Cidade também se agitava. Os portoalegrenses respiram ares de modernidade, e as idéias abolicionistas e
republicanas som am cada vez mais suas vozes. A população divertiase assistindo às touradas e às corridas de cavalo. Foi também inaugu
rada a Biblioteca Pública Provincial e fundado o jornal A Federação,
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órgão de divulgação do recém-criado Partido Republicano. Já a reli
giosidade da população se manifestou no surgimento da procissão de
N ossa Senhora dos Navegantes, que se tomou, no decorrer dos anos,
parte da tradição local.
E ssas e outras transformações pelas quais passou Porto Alegre, no
último quartel do século XIX, fazem parte da história da Cidade e, por
que não dizer, da nossa própria história. Ao descrever e publicar as
atas da C âm ara de Vereadores de Porto Alegre, o Arquivo Histórico
de Porto A legre oferece ao público um instrum ento de resgate dessa
trajetória para m elhor conhecerm os o passado e assim gerar novos
meios para que possamos seguir como sujeitos do nosso futuro. Afinal
conform e assinala o historiador Riopardense de M acedo, “quem não
conhece a história da sua cidade, que é parte da sua própria, não é
cidadão d e la , é hóspede” .

Vitor Ortiz
Secretário M unicipal da Cultura
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INTRODUÇÃO

Labirintos da Memória
Primeiro, foi aPortariadaPresidênciaquesolicitavaàmunicipalidade
providências para a execução de melhorias “a bem da salubridade pú
blica”, numa iniciativa do Inspetor Geral de Saúde Pública. Depois foi
o Chefe de Polícia que, insatisfeito com o mesmo problema, expôs a
situação sanitária da C idade e apontou medidas para o saneamento de
epidemias. Finalmente, eram os proprietários de terrenos com águas
estagnadas que teimavam em deixar suas terras em situação de podri
dão. O mês de janeiro de 1876 ainda mal começara e os vereadores já
tinham muito o que fazer somente no campo da saúde pública.
E ra natural. Recém -saíd a das com em orações de seu centenário
(1872), a capital via n a tran sfo rm ação de sua paisagem um
descom passo flagrante e m relação a sua modernidade cultural. Com
grandes expectativas c o m relação à atuação de seus vereadores, a
população mantinha contatos permanentes para a melhoria da cidade.
Enquanto cafés e chalés se multiplicavam pela Capital, e a inauguração
de hipódromos e espaços esportivos mostravam a todos os ares de um
novo tempo, a infra-estrutura física ainda estava a exigir reparos.
Eram às vezes coisas banais, como a necessidade de construir cal
çam ento para o m elhoram ento das ruas da Cidade, ou a atenção aos
inúm eros im óveis que não seguiam as determinações do Código de
Posturas. Para os vereadores, no entanto, era uma árdua tarefa, a de
equalizar o binôm io m odernidade-desenvolvim ento da Cidade. E
preciso lem brar que, só entre 1876 a 1885, abriram-se oito chalés no
centro da Cidade e, em 1880, já dispúnhamos de dois hipódromos ou
prados que chegaram a ser visitados até pela Princesa Isabel.
Não se tratavam de m udanças urbanas somente. A transformação
da Cidade seguia-se da alteração das relações sociais e, por sua vez,
do “imaginário” da Cidade, em plena efervescência. Em Porto Alegre,
a “Sem ana da Libertação” , que pedia aos donos que soltassem seus
escravos, deu resultado: co m um ato, a Câm ara Municipal declarou
“libertos os escravos do m unicípio”. Para uma cidade que desde sua
origem fora escravocrata, a transformação da mentalidade era brutal.
Para se ter um a idéia, basta lem brar que Porto Alegre tinha, em 1874,
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cerca d e 98 mil negros cativos, ou seja, 21% da população. A servi
dão e ra um anacronism o na C idade que se transform ava a passos
largos, m as seus efeitos ainda longe de serem mitigados - com a abo
lição, o s negros foram abandonados a sua própria sorte no “Parque
da R edenção” .
P ara resolver toda a sorte de tarefas, os vereadores atuavam sem
rem uneração numa história de lutas políticas, sociais e culturais. Em
sua riq u ez a de detalhes, que constitui a verdadeira obsessão deste
Catálogo, as páginas que se sucedem são testem unhas oculares da
história da Cidade. Mas é preciso alertar o leitor: são como um labirin
to. H á som ente um a única entrada e só existe um cam inho possível
para solucioná-lo, que é ir de um a ponta a outra da obra. É que, ao
contrário dos labirintos que o leitor conhece, num labirinto da memó
ria - co m o o que se constitui este Catálogo - não existem caminhos
fechados. Todas as indicações, registros e detalhes são interligados e,
de qualquer ponto, pode-se chegar à história da Cidade.
O cam inho que busca mudanças na economia e no urbanism o é o
mais fácil de ser percorrido. M as há outros nos quais em ergem a sub
jetividade e o imaginário de uma cidade em lenta transformação. Pro
cure-os; eles estão nas frestas dos discursos oficiais, no detalhe dos
desejos contidos nos documentos empoeirados. Se você quiser desa
fiar a si mesmo, procure, nos interstícios, a história de um a cidade que
pulsa sem cessar. Com o em qualquer labirinto. Para isto, basta usar
sua intuição.
O C atálogo de Atas que aqui se apresenta é o novo volum e de
uma coleção fundamental para os habitantes de Porto Alegre compre
enderem seu passado. Produto de um trabalho conjunto da Secretaria
M unicipal da Cultura, responsável pela guarda e organização de nos
sos docum entos mais preciosos, e da Câmara M unicipal de Porto Ale
gre, responsável por levá-lo ao conhecimento de seus cidadãos, é ates
tado d o quanto o Legislativo tem incorporado práticas educativo-culturais em sua gestão, o que, de resto, corresponde às suas novas fun
ções e obrigações no século XXI. A todos, boa leitura.
Margarete Moraes
Presidenta

TERMOS DE —
VEREANÇA

1876
JANEIRO
13
- Recebem portaria da Presidência solicitando ramas de mandioca para serem
remetidas à Câmara Municipal da Capital de Santa Catarina.
- Recebem portaria da Presidência informando aceitar proposta de um cidadão
para realizar os melhoramentos da Ponte do Passo do Vigário.
- Recebem circular da Presidência da Província pedindo que sejam nomeados,
nos distritos, comissões que agenciarão donativos para ser erigido um monumen
to comemorativo à Emancipação Política do Império, conforme proposta da Câ
mara Municipal da Cidade de São Paulo.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a desapropriação de um terreno
com uma casa, na Praça da Conceição.
- Recebem portaria da Presidência expondo diversas reclamações feitas pelo
Inspetor Geral da Saúde Pública e solicitando que a municipalidade promova a
execução do que estiver a seu alcance, a bem da salubridade pública.
- Solicitam à Presidência da Província que mande, através da verba “salubrida
de pública”, desobstruir o Riachinho, bem como providencie soluções com re
ferência às outras medidas mencionadas em ofício do Inspetor Geral da Saúde
Pública.
- Recebem portaria da Presidência narrando o Aviso do Ministério da Justiça que
declara ser da competência do Poder Judiciário a questão da posse e propriedade
dos terrenos beira-rio, na Rua dos Voluntários da Pátria, cujo domínio é disputado
pelos herdeiros de Antônio Pereira Couto.
- Concedem licença a um cidadão para montar uma lancha a vapor, na doca,
entre sua casa de negócios e o novo mercado.
- Recebem portaria da Presidência encaminhando cópia do ofício em que o Che
fe de Polícia expõe a situação sanitária da Cidade e indica algumas medidas
preventivas de saneamento das epidemias, solicitando assim, que a Câmara pro
videncie o que estiver ao seu alcance.
- Recebem do vacinador o mapa demonstrativo das pessoas imunizadas no 2o
semestre de 1875.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que os empresários dos matadou
ros não cumpriram uma cláusula do contrato, isto é, não mataram o gado que era
necessário.
- Autorizam o Fiscal Geral a intimar todos os proprietários de terrenos com águas
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estagnadas para que mandem aterrá-los.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo providências com relação ao
prédio em ruínas, na Rua dos Andradas, onde funciona a Tesouraria da Fazen
da.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando que o Fiscal das Docas alu
gou um cavalo para, juntamente com um oficial de polícia, poder aplicar uma
multa.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia colocando a Corporação à disposição da
Câmara em caso de infrações às Posturas, durante a festa do Menino Deus.
- Recebem do Provedor da Santa Casa de Misericórdia o relatório do ano de
1875.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a demarcação do local em
que deve ser construída a nova Matriz da Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara informando que os bueiros da
Companhia da Estrada de Ferro de São Leopoldo existentes na Rua Voluntários da
Pátria são insuficientes para dar escoamento às águas pluviais.
- Autorizam obras de melhoramentos para a Estrada da Lomba do Sabão até o
Passo do Vigário.
- Nomeiam comissões nas Freguesias da Aldeia, Viamão, Belém e Pedras Bran
cas para agenciarem donativos a fim de erigirem, na cidade de São Paulo, um
monumento em homenagem à “Independência do Brasil”.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

FEVEREIRO
04
- Recebem ofício da Presidência comunicando que expediu ordem à Reparti
ção de Obras Públicas para fazer a limpeza no barracão que serve de depósito
para o material de trabalho dos colonos desta Cidade.
- Recebem ofício da Presidência pedindo que a Câmara indique o lugar onde
devem ser feitos os despejos dos materiais fecais do 12° Batalhão de Infantaria
e em que ponto do litoral podem banhar-se os soldados deste batalhão.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara comunicando sua ausência da
Cidade por estar doente, deixando em seu lugar um substituto.
- Recebem quantia oferecida pelas Companhias Cassali e Circo Universal, em
favor dos melhoramentos da praça Conde d’Eu.
- Recebem ofício do Fiscal Geral remetendo o auto da intimação aos morado
res da Várzea de Gravataí para demolirem, no prazo de sessenta dias, as benfeito
rias ali existentes, bem como ponderam, em outra correspondência, a possibili
dade de ser prorrogado este prazo, por terem esses indivíduos suas plantações
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ainda por colher.
- Recebem três requerimentos de proprietários de botequins pedindo para se
rem relevadas as multas que lhe foram impostas, alegando não terem infringido
as Posturas.
- Resolvem convocar um vereador para comparecer às sessões ordinárias, não
podendo faltar por estar em exercício das funções do Io Distrito da Capital.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.

18
- Recebem portaria da Presidência na qual constam instruções regulamentares,
expedidas por decreto e recomendam que seja providenciada uma reunião das
Juntas Paroquiais, no primeiro domingo de abril.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o contrato celebrado para a
construção da Ponte do Passo do Vigário.
- Recebem ofício da Legação Imperial do Brasil em Montevidéu e um outro do
pintor histórico Panini Romano tratando da compra de um quadro da Guerra do
Paraguai, cujo herói é o Barão do Triunfo, e que teria sido encomendado por
um parente do citado Barão.
- Recebem portaria da Presidência tratando de assuntos eleitorais.
- Recebem ofício de um vereador informando não poder comparecer às ses
sões por estar doente e encarregam outro da Inspetoria do I o Distrito para
substituí-lo.
- Aprovam o contrato feito pelo Procurador com um cidadão para advogar, por
parte da Câmara, a questão de terrenos reclamados por cidadãos.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso relativo à encampação do
contrato dos matadouros a qual julga suficiente a quantia de cem contos de réis
como indenização.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento de um
cidadão que reclama um terreno devoluto.
- Recebem abaixo-assinado de moradores das imediações do Passo da Cava
lhada e subúrbios desta Cidade, solicitando os consertos necessários.
- Mandam pagar uma quantia ao ex-Procurador a qual não havia sido docu
mentada convenientemente, por ocasião do ajuste de contas.
- Aprovam em I a e 2a discussões o projeto do relatório que será enviado à
Assembléia Provincial.
- Nomeiam um cidadão para fiscal do Io Distrito desta Capital.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um talho de carne verde, na Rua
do General Bento Martins.
- Concedem licença ao Secretário do Circo Universal para promover bailes de
máscaras no referido circo, durante o carnaval.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Firmino - Flores Filho.
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MARÇO
24
- Recebem portaria da Presidência recomendando que a eleição dos eleitores
especiais, para preenchimento da vaga de um Senador, seja feita no mesmo dia
designado para a dos eleitores gerais.
- Recebem da Presidência da Província dois exemplares impressos; um do De
creto n° 2.675, de 20 de outubro de 1875; outro das instruções regulamentares,
para execução.
- Recebem portaria da Presidência informando que expediu ordem à Diretoria da
Fazenda Provincial para que chamem concorrentes interessados nas obras de
desobstrução do Riachinho.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara devolva, com brevida
de e devidamente preenchido, o questionário que lhe foi remetido.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara mande levantar, no
Distrito de Belém, a planta do antigo local escolhido para a sede da povoação e
do terreno beira-rio, ao norte do mesmo local, entre o Morro do Malandro e a
casa de Ignácio Antônio da Silva.
- Recebem ofício do Secretário do Governo pedindo cópia das informações pres
tadas pela Câmara referente ao requerimento do proprietário do terreno para
onde deve ser removida a Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Secretário do Governo acusando o recebimento do convite,
feito à Presidência da Província, para assistir ao Te Deum, no dia 25 de março,
em que, também, informam as providências tomadas para ser postada, nesta
ocasião, uma guarda de honra na porta da Catedral; recebem outro ofício convi
dando a Câmara para o cortejo após o Te Deum.
- Recebem um exemplar do Relatório da Municipalidade de Rio Grande.- Recebem do Procurador o Relatório e a Prestação de Contas relativamente ao
último trimestre - outubro/dezembro/1876.
- Concedem dois meses de licença para tratamento de saúde ao Fiscal da Fre
guesia da Aldeia e aprovam o substituto indicado.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Fagundes - Flores Filho.
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ò
- Nomeiam um cidadão para o cargo de Engenheiro da Câmara e definem sua
gratificação.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto do relatório a ser enviado para a
Assembléia Provincial.
- Aprovam a redação de um artigo de Posturas proibindo a construção de corti
ços na área da Cidade limitada pela Rua Coronel Fernando Machado ao sul; pela
Rua Conceição, ao nascente; ruas dos Voluntários da Pátria e 7 de Setembro até
19

a do Vasco Alves ao norte.
- Aprovam a redação de um artigo de Posturas proibindo moradia em porões com
menos de dois metros de altura, ar e luz convenientes nos limites da Cidade.
- Aprovam a redação de um artigo de Posturas obrigando os moradores da Cida
de a depositarem em vasilhas o lixo de suas casas e as colocarem em suas portas
para serem levadas pelas carroças de limpeza.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Fagundes - Flores Filho.

28
- Nomeiam comissão que deverá fiscalizar as obras da Ponte do Passo do Vigá
rio.
- Decidem dar balanço ao cofre.
- Resolvem alterar o nome da Rua da Praia do Arsenal para Rua do General
Salustiano; Travessa da Olaria para Travessa Io de Março; Travessa da Cadeia
Velha para Travessa 2 de Fevereiro e Beco do Rosário para Rua 24 de Maio.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Maia - Flores Filho.

MAIO
03
- Recebem informação do Vereador-Presidente, de ter juramentado um cidadão
para o cargo de vereador, em substituição a um outro.
- Recebem ofício convidando a Câmara para assistir ao ato de juramento e posse
do atual Administrador da Província, assim como ao Te Deum que segue.
- Recebem ofício do Secretário da Assembléia Provincial comunicando que o
Conselheiro Tristão de Alencar Araripe prestou juramento e foi empossado no
cargo de Administrador da Província.
- Recebem portaria da Presidência ordenando o envio de cópia do parecer da
Comissão da Câmara sobre a encampação do contrato dos matadouros e das
propostas que os empresários fizeram sobre o preço desta encampação.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara informe o que inte
ressar com referência ao memorial de Dutra & Silveira.
- Recebem ofício do Diretor da Secretaria da Câmara dos Deputados, remeten
do os Anais Parlamentares de 1823 e 1826, para fazerem parte do Arquivo Mu
nicipal.
- Dispensam um dos membros da Comissão encarregada de fiscalizar os reparos
no Distrito Norte de Viamão.
- Reiteram o pedido à Presidência da Província, relativamente aos terrenos beira-rio da Rua dos Voluntários da Pátria, cujos paredões não foram feitos pelos
proprietários fronteiros.
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- Remetem à Assembléia Provincial os artigos de Posturas de que trata o seu
relatório, solicitando sua aprovação.
- Reiteram o pedido para a consignação, em Apólices, da quantia de trinta
contos de réis para o calçamento e melhoramentos das ruas da Capital e repa
ros da ponte do Passo Grande.
- Aprovam a proposta de um vereador para que todas as Câmaras Provinciais
do Império se dirijam ao Corpo Legislativo, pedindo que o imposto sobre trans
missão de propriedade passe a ser renda municipal e não geral.
- Ordenam ao Procurador que mande demolir uma construção, denunciada
pelo Jornal do Commercio, por estar sendo erguida no prolongamento da Rua
General Silva Tavares, cortando o leito da projetada Rua das Flores.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Maia - Flores Filho

04
- Recebem ofício do Contador informando o valor usado da verba “júri, custas
e eleições”.
- Recebem ofício do Fiscal Geral participando ser improcedente a acusação
formulada em publicação do Mercantil contra o Fiscal do Mercado.
- Recebem ofícios dos Fiscais do Io e 2o Distritos da Capital informando haver
multado um cidadão por infração às Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém afirmando estarem concluídos os reparos
na estrada que segue da Freguesia de Belém para o Passo do Salso e Guabiroba.
- Ordenam ao Fiscal de Belém que não dê permissão a um cidadão para fechar
uma estrada, sem prévia licença da Câmara.
- Prorrogam, por um mês, o prazo para conclusão dos melhoramentos da Rua
do General Lima e Silva.
- Aprovam a concessão feita a uma cidadã, pelo Vereador-Presidente, para
reedificar uma casa, na Rua do Riachuelo, tendo vãos menores do que os esta
belecidos nas Posturas.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Maia - Flores Filho.

05
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando mudança, em dois locais,
na Estrada da Freguesia de Belém, a qual atravessa campos de sua proprieda
de.
- Recebem requerimento de vários moradores de Viamão, pedindo que a Câ
mara mande consertar a Estrada do Meio.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para conservar, permanente
mente aberto o quiosque que levantou, na Praça do Conde d’Eu, com a licença
da Câmara.
- Enviam ao Engenheiro, para parecer, o requerimento enviado pelo Tesoureiro
21

das obras do Seminário Episcopal.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Maia - Flores Filho.

23
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação para Io, 2o e 3o
suplentes do Juiz Substituto de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda e Comer
cial da Comarca desta Capital e, também, dos Io, 2o e 3o suplentes do Juiz Subs
tituto de Direito da Vara de Órfãos, Provedoria de Capelas e Resíduos.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São José do Norte acusando
o recebimento do ofício em que comunicou a posse do atual Presidente desta
Província.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para fechar um
caminho.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para fechar duas estra
das, no Distrito de Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para construir um tapume em
terras de sua propriedade, no Distrito de Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para desviar uma estrada em
“Lomba Grande”, no Distrito de Belém.
- Concedem licença a um cidadão para colocar um trilho de ferro desde seu
armazém, na Rua 7 de Setembro, até o trapiche fronteiro.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção de impostos cobrados
por três carroças, no exercício de 1874/1875, alegando não as possuir.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a dispensa do importo de
uma taverna, no Distrito da Freguesia das Pedras Brancas, alegando não ter tido
Commercio no exercício de 1874/1875.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas, comunicando ter
multado um cidadão por ter fechado uma das estradas reais.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Maia - Flores Filho.

24
- Recebem ofício do cidadão comissionado para dirigir e inspecionar os melhora
mentos da Rua da Floresta, entre as da Aurora e D. Affonso, dizendo estarem
concluídas estas obras e informando a quantia despendida.
- Recebem, oficialmente, do Fiscal Geral, informações de que a ponte que atra
vessa a Rua da Margem necessita alguns reparos.
-Recebem ofício do Fiscal de Belém informando que a uma utilizada nas eleições
necessita alguns reparos e solicitando uma mesa para as qualificações e uma
trena para medições.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém cientificando-lhes sobre os reparos indis
pensáveis ao Passo dos Cervos.
22

\

- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar seus terrenos no 3o
Distrito da Freguesia da Aldeia.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para ocupar uma parte
do logradouro público, no Caminho Novo.
- Concedem licença a um cidadão para cercar terrenos de sua propriedade, no Distri
to de Belém, que limitam com a estrada pública, pouco além do Passo do Salso.
Ass.: Bordini - Fagundes - Maia - Martins de Lima - Flores Filho.

26
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila do Passo Fundo dizendo-se intei
rada da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício de um Empreiteiro tratando sobre o prazo de garantia das obras
de calçamento da Cidade.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao último
trimestre.
- Nomeiam uma comissão para acompanhar o Fiscal Geral, em vistoria, na Fre
guesia das Pedras Brancas, onde examinarão a estrada que um cidadão pretende
fechar.
- Aprovam proposta de um vereador sobre as obrigações inerentes ao cargo de
Fiscal Geral.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar confeccionar cinco mil diplomas
para os cidadãos que forem qualificados votantes.
- Ordenam ao Procurador que, findando o mês de julho, trate de coagir, atra
vés dos meios legais, os indivíduos estabelecidos como intrusos na Várzea do
Gravataí.
Ass.: Costa - Flores Filho - Martins de Lima - Fagundes - Bordini.

JUNHO
01
- Não houve sessão.

06
- Não houve sessão.

07
- Não houve sessão.

30
- Recebem portaria da Presidência acerca de providências a serem tomadas
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para a iluminação da Cidade, no caso de cessar a da Companhia de Gás.
- Recebem ofício do Monsenhor Vicente Ferreira da Costa Pinheiro comunican
do que no dia 21 de maio último entrou em exercício no cargo de Governador do
Bispado.
- Recebem ofício da Câmara de Santo Antônio da Patrulha dizendo-se inteirada
da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem requerimento de um morador da Aldeia pedindo alinhamento de um
terreno de sua propriedade.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a arrematação do imposto de ex
portação de que trata o § 11 da Lei do Orçamento Municipal vigente.
- Aceitam a proposta do Jom al do Commercio para a impressão e publicação
dos trabalhos da Câmara.
■
- Autorizam o Vereador-Inspetor do 2o Distrito a fazer gastos com os reparos
necessários no “Morro de Santana”, localizado no Caminho do Meio.
- Determinam a desapropriação de parte de uma casa para o alargamento da
Praça da Conceição.
- Concedem licença de um mês a um vereador para tratar da saúde, no Rio de
Janeiro.
- Nomeiam, interinamente, o Vereador-Inspetor do Distrito das Pedras Brancas
como Vereador de Belém.
Ass.: Martins de Lima - Firmino - Bordini - Costa.

AGOSTO
14
- Recebem portaria da Presidência acompanhada de um exemplar do Riograndense,
no qual vem publicada a Lei do Orçamento Municipal vigente.
- Recebem portaria da Presidência remetendo um exemplar do regulamento do
Registro Civil dos nascimentos, casamentos e óbitos, que deve começar a vigorar
em Io de outubro de 1876.
- Recebem portaria da Presidência tratando da transferência da sede da nova
Freguesia de Belém e remetendo o ato pelo qual foi designado o local para o seu
assentamento.
- Recebem portaria da Presidência referente à eqüidade que deve haver nas
aferições com relação aos pesos e medidas do padrão francês.
- Recebem portaria da Presidência determinando que não seja matriculado veí
culo algum e nem seja concedida licença para casas de jogos permitidos sem a
aprovação da Polícia.
- Recebem portaria da Presidência e informam já haver firmado o Contrato de
Arrecadação de Impostos e decidido cobrar, administrativamente, os demais.
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- Recebem portaria da Presidência sobre a venda do terreno do Potreiro da
Várzea sugerida pelo Provedor da Santa Casa pãra o Asilo de Alienados.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre os requerimen
tos de dois cidadãos que pedem terrenos na Rua Voluntários da Pátria.
- Recebem ofício da Municipalidade do Rio Pardo aceitando o convite para re
querer que o imposto de transmissão de propriedade passe a fazer parte das
rendas municipais.
- Recebem ofício da Câmara de Manaus remetendo dois exemplares de um
opúsculo sobre a antigüidade da navegação do oceano e do rio Amazonas.
- Recebem os livros das atas das Juntas Paroquiais das sete freguesias do Mu
nicípio.
- Recebem ofício da Câmara de Pelotas aceitando representar sobre o imposto
de transmissão de propriedade.
- Recebem ofício do Comandante interino do 2o Regimento dizendo haver provi
denciado sobre os despejos feitos pelo referido quartel, fora dos pontos designa
dos.
- Determinam avaliações e, posteriormente, demolições dos prédios desabados
na Praça da Alfândega e Rua Dr. Flores, esquina com Rua dos Andradas.
- Mandam examinar um barracão que ameaça ruir, na Rua General Vitorino.
- Nomeiam o novo Fiscal dos subúrbios e matadouro de Santa Tereza.
- Pedem que a Presidência da Província pague as despesas contraídas com o
Jornal do Commercio, tendo em vista as publicações de títulos e de listas de
votantes, assim como os editais mandados pela Junta Municipal.
- Determinam um prazo para que vários indivíduos alojados na Várzea de Gravataí abandonem o local.
- Concedem licenças a alguns cidadãos para construírem as portas das suas
casas com dimensões-menores do que as exigidas nas Posturas, localizadas, res
pectivamente, nas ruas do Riachuelo, Cadeia Velha e Praça da Harmonia.
- Mandam chamar concorrentes ao fornecimento da carne, no Mercado.
- Encarregam um vereador da inspeção dos Io e 3o Distritos da Capital.
- Ordenam que o Procurador da Câmara tome efetiva a encampação do Contra
to dos Matadouros.
- Definem as regras do Contrato de Limpeza Pública.
- Resolvem que o Fiscal dos subúrbios, apresentando fiança, seja encarregado da
arrecadação do seu Distrito.
- Recebem o relatório do Procurador da Câmara sobre a situação das causas
municipais, assim como as suas contas trimestrais que serão enviadas, posterior
mente, à Contadoria e Comissão da Fazenda. .
- Citam a demolição judicial da casa de um intruso, na Várzea de Gravataí.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Olinto - Costa - Maia - Barão de Caí.
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28
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do ato pelo qual foram cria
dos os Colégios Eleitorais da Província.
- Recebem ofício da Câmara de Recife apoiando a idéia de que o imposto de
transmissão de propriedade passe a fazer parte da renda municipal.
- Recebem ofícios das câmaras municipais de Santo Antônio da Patrulha, São
José do Norte e Santa Maria da Boca do Monte apoiando a iniciativa de que o
imposto de transmissão de propriedade faça parte da receita municipal.
- Encaminham à Presidência da Província o requerimento da Empresa do
Riograndense cobrando pelas publicações das listas de qualificação de vo
tantes e editais da Junta Municipal.
- Aceitam uma proposta para fornecimento de carne verde, nos quartos do Mercado.
- Aprovam as bases do Contrato do Serviço da Limpeza Pública.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Olinto - Costa - Maia - Barão de Caí.

29
- Recebem portaria da Presidência insistindo no envio das respostas solicitadas
referentes aos dados agrícolas.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre o preço do
próprio municipal denominado Potreiro da Várzea, posto à disposição da Presi
dência da Província para ser nele edificado o Asilo de Alienados.
- Recebem o mapa semestral de vacinação do Município.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o levantamento da hipoteca de
algumas casas com as quais afiançou o empreiteiro dos consertos da Rua Volun
tários da Pátria.
- Concedem licença para Kappel & Irmão assentarem um trilho de ferro e cons
truírem um trapiche desde a sua serraria, situada na Rua Voluntários da Pátria
até o rio.
- Enviam ao Engenheiro Municipal, para informar, o requerimento dos herdeiros
de Antero Vieira de Castro, referente à abertura de ruas em uma chácara de sua
propriedade, no Campo do Bom Fim.
- Pedem o parecer de um vereador com. relação à minuta do contrato para o
fornecimento da carne aos quartos do Mercado.
Ass.: Martins de Lima - Olinto - Costa - Maia - Barão de Caí.

SETEMBRO
01
- Recebem portaria da Presidência enviando a planta do Potreiro da Várzea.
- Concordam que sejam concedidos a dois cidadãos os terrenos beira-rio, frontei
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ros a sua propriedade, na Rua Voluntários da Pátria, contando que fique livre, até
o rio, a Praça da Igreja da Senhora dos Navegantes.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica pedindo providências
contra o uso abusivo da torneira que fornece, gratuitamente, água para a limpeza
daquele prédio.
- Mandam demolir casas em ruínas, na Rua Voluntários da Pátria e no Beco do
Império.
- Providenciam para que os soldados do 2o Regimento não façam despejos nas
docas.
- Concedem uma gratificação ao Fiscal dos subúrbios e Matadouro de Santa
Tereza para a manutenção do seu cavalo.
- Encaminham ao Vereador do Distrito, para informações, o requerimento de um
cidadão pedindo para mudar uma estrada que atravessa seus terrenos, na Fre
guesia das Pedras Brancas.
- Remetem à Comissão do Contencioso, para parecer, o requerimento de um
cidadão pedindo o pagamento do acréscimo de obras que alega ter feito, na ponte
do Passo do Vigário.
- Dispensam os proprietários do pagamento de impostos e mandam demolir dois
cortiços, na Rua da Margem, após a do Imperador.
- Nomeiam vereadores para as Comissões do Contencioso, das Posturas e de
execução do Contrato da Limpeza Pública.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Olinto - Costa - Barão de Caí.

02
- Recebem a oferta da venda de uma Planta da Cidade e pedem que a Presidên
cia da Província o faça em virtude dos poucos recursos nos cofres provinciais.
- Pedem autorização à Presidência para efetuarem o contrato de fornecimento
da carne verde aos açougues do Mercado.
- Registram a venda de utensílios, carroças e animais cedidos ao empresário da
limpeza das ruas.
- Recebem uma representação dos açougueiros do Mercado reclamando sobre o
contrato ultimamente feito para o fornecimento de carne verde.
- Remetem ao Fiscal Geral, para informar, o requerimento de um morador da Ilha
da Pintada reclamando sobre o fechamento de um caminho.
- Marcam vistoria no Distrito de Belém, em razão das críticas de alguns morado
res com referência à alteração de uma estrada.
Ass.: Martins de Lima -Fagundes - Barão de Caí - Olinto - Maia.

06
- Recebem portaria da Presidência comunicando a convocação da nova Assem
bléia Provincial e marcando a data da eleição dos respectivos deputados.
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- Recebem ofício da Câmara de Santa Vitória do Palmar aceitando o convite
para representar ao Governo, a fim de que o imposto sobre transmissão de escra
vos passe a ser renda municipal.
- Pedem providências à Presidência da Província com relação aos abusos prati
cados pelos soldados do 2o Regimento de Cavalaria que continuam fazendo des
pejos nas escadas das docas.
- Concedem licença para que Chaves & Almeida construa um cano subterrâneo
de esgotos das águas do prédio em construção, na Rua Conde d’Eu.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que o aluguel do quarto que
ocupa no Mercado seja equiparado aos demais.
- Cassam a licença concedida a um cidadão para que possa dar novo traçado em
uma estrada no Distrito de Belém.
- Levantam a hipoteca dos prédios usados na fiança do contrato da obra de
aterros, na Rua Voluntários da Pátria.
- Aprovam em primeira e segunda discussões, artigos de Posturas que regulari
zam o serviço de limpeza da Cidade.
- Autorizam despesas com o aluguel de uma carroça a ser usada em vários
melhoramentos do IoDistrito.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Olinto - Costa - Maia - Barão de Caí.

09
- Discutem a situação da venda do Potreiro da Várzea e decidem oferecê-lo à
Presidência da Província, na forma de desapropriação, para a edificação do Asilo
dos Alienados.
- Concedem licença para um cidadão dar novo traçado em uma estrada que
atravessa seus campos, no Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem o requerimento de um cidadão reclamando contra o Fiscal do Io
Distrito da Capital, por ter aparecido morto, com sintomas de envenenamento,
seu cão de estimação matriculado sob n° 77.
- Aprovam e encaminham para a Presidência da Província dois artigos de Postu
ras referentes à execução do Contrato de Limpeza Pública das ruas, praças e
litoral da Cidade.
Ass.: Martins de Lima - Olinto - Costa - Maia - Barão de Caí.
1 1
- Mandam o Engenheiro da Câmara consultar a Planta da Cidade sempre que
tiver dúvidas ao dar alinhamento para construção em ruas recentemente abertas.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara comunicando ter vistoriado os con
sertos feitos na Ponte do Passo do Vigário e achado de acordo com as condições
do respectivo contrato.
- Concedem licença para um cidadão cercar seus terrenos que se dividem com a
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estrada pública no Distrito de Viamão.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para alugar o Potreiro da Vár
zea, visto já haver uma deliberação a respeito do assunto.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para fazer, junto a sua casa,
uma mangueira na Várzea de Gravataí, em razão de ser terreno de logradouro
público.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para continuar comercializan
do no quiosque que comprou, na Praça Conde d’Eu, tendo em vista a ordem de
demolir todas as edificações que nela existam.
- Indeferem requerimento de um cidadão propondo-se a conservar em condições
o riachinho, em toda sua extensão, por não haver verba destinada a este fim.
- Concedem licença para um cidadão cercar seus terrenos que se dividem com
uma estrada pública, no 4o Distrito Policial desta Cidade.
- Autorizam despesas com as obras da continuação de um cano, na Rua General
Câmara.
- Aprovam despesas com a colocação de estacas no alinhamento da Rua Gene
ral Câmara até a projetada Rua das Flores.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - José Bento - Olinto - Maia.

OUTUBRO
16
- Recebem portaria da Presidência mandando que se observe, durante as elei
ções, as instruções expedidas no Aviso n° 417, de 30/9/1868, das quais enviam
oito exemplares.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações detalhadas sobre os
ramos de serviços indicados em um impresso pelo Ministério da Agricultura.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que sejam enviados à DiretoriaGeral de Estatística, informações detalhadas sobre as recentes eleições no Mu
nicípio.
- Recebem portaria da Presidência recomendando que as informações sobre as
eleições sejam remetidas com a maior brevidade.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens ao Co
mando das armas para proibir os soldados do 2o Regimento de fazerem despejos
nas escadas das Docas do Mercado.
- Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, os artigos de
Posturas concernentes ao serviço de limpeza pública das praças, calhas, ruas e
litoral da Cidade.
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para informar, o requerimento de um
cidadão reclamando o pagamento das obras extras que diz ter feito na ponte do
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Passo do Vigário.
- Encaminham à Presidência da Província o questionário que foi solicitado, sobre
assuntos agrícolas.
- Mandam enviar volumes enviados pela Diretoria-Geral da Estatística contendo
as estatísticas discriminadas das províncias do Pará, Maranhão e Minas Gerais.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Bordini - Costa - Barão de Caí - Olinto Flores Filho - Maia.

17
- Sessão suspensa.
18
- Sessão suspensa.

NOVEMBRO
06
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Fortaleza, Capital do Ceará, aprovan
do a idéia de pedir ao poder competente para que considere o imposto sobre
transmissão de propriedade, como renda municipal.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal remetendo os livros de talões
dos diplomas de votantes.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Viamão remetendo cento e cinqüenta e
nove(159) títulos de votantes que não foram procurados.
- Recebem ofícios dos secretários das mesas paroquiais de Viamão, Aldeia, Be
lém, Matriz, Dores e Rosário desta Cidade remetendo os livros das atas de elei
tores, vereadores e Juizes de Paz.
- Concedem licença a Francisco Herzog & Irmãos para construir um trilho de
ferro desde a sua serraria na Rua Voluntários da Pátria até o Cais.
- Enviam ao Engenheiro Municipal o requerimento de dois cidadãos que preten
dem abrir novas ruas em suas propriedades, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Consentem que um cidadão deposite materiais para consertar uma casa, na
Rua General Salustiano.
- Consideram em bom estado as obras de calçamento e de calhas desta Cidade e
isentam o respectivo Empreiteiro das suas responsabilidades.
- Mandam entregar ao empreiteiro dos calçamentos e calhas da Capital as Apó
lices que ficaram retidas como garantia da boa conservação das respectivas
obras.
- Suspendem a autorização que concederam aos arrendatários dos quartos do
Mercado'para venda da carne a trezentos e vinte réis.
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Ass.: Martins de Lima - Fagundes - José Bento - Olinto - Maia - Flores Filho Barão do Caí.

09
- Aprovam parecer da Comissão do Contencioso concordando que o empreiteiro
das obras na Ponte do Passo do Vigário seja pago pelos serviços extras que
realizou na citada obra.
- Mandam demolir uma casa em ruínas, na Rua Senhor dos Passos.
- Remetem à Presidência da Província os dados coletados sobre Commercio,
sistema métrico, navegação, telégrafos, indústrias manufatureiras, extrativa e de
mineração no Município.
- Pedem à Presidência da Província uma planta da nova Freguesia de Belém
para poder conceder alinhamentos às construções.
- Recebem ofício do Contador da Câmara remetendo o balanço da receita e
despesa referente ao exercício de 1875/76.
- Recebem ofício do Fiscal dos subúrbios questionando sobre a permissão aos
empresários dos matadouros para efetuarem a matança fora dos respectivos
estabelecimentos.
- Resolvem comprar uma balança decimal de 15 kg e pesos apropriados para o
quarto dos fiscais do Mercado.
- Mandam fazer reparos nos calçamentos da Cidade por conta do depósito de
garantia deixado pelo respectivo empreiteiro no cofre municipal.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - José Bento - Maia - Olinto - Flores Filho.
18
- Recebem ofício da Presidência da Província pedindo informações sobre a falta
de carne ocorrida nos açougues da Cidade e quais as medidas que serão tomadas
para prevenir tal fato.
- Multam os empresários dos matadouros pela falta de carne no Commercio.
- Recebem informações do Fiscal da Freguesia das Pedras Brancas que a firma
“Dutra & Silveira” se negou a abater gado no matadouro da mesma Freguesia.
- Decidem que será ativada, com a brevidade possível, a encampação do contra
to da Empresa “Dutra & Silveira”.
- Permitem, com prévia licença da Câmara, que os marchantes talhem o gado em
seus currais ou matadouros particulares.
- Resolvem buscar a carne, para consumo, sempre que, até as 21 h, o barco da
carne não estiver na Cidade, sendo as despesas por conta da Empresa dos mata
douros.
- Recebem portaria da Presidência comunicando não aprovar o contrato feito
pela municipalidade para fornecimento de carne verde nos quartos do Mercado.
- Mandam ampliar a área destinada ao corte da carne, sendo compreendida
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pelas ruas Senhor dos Passos e Duque de Caxias.
- Recebem o auto de infração dos empresários dos matadouros e mandam
proceder à cobrança da respectiva multa.
Ass.: Martins de Lima - Flores Filho - Maia - José Bento - Olinto.

20
- Recebem ofícios das câmaras municipais das vilas do Arroio Grande, Dom
Pedrito e Passo Fundo aceitando o convite de representarem ao Governo Geral
que o imposto sobre transmissão de propriedade deverá ser renda municipal.
- Mandam fazer vistorias em dois sobrados incendiados na Rua dos Andradas
e recebem informações de que estes já foram derrubados.
- Determinam que o Fiscal do Mercado examine, diariamente, a carne talhada
que desembarca na Doca e dê um passe aos marchantes quando a mesma
estiver em condições de ser vendida para o consumo público.
- Recebem informações de que uma casa está sendo demolida, na Rua Senhor
dos Passos.
- Concedem permissão a um cidadão para deixar as portas de sua construção
na Rua Fernando Machado, com dimenções menores do que as exigidas nas
Posturas.
- Pedem à Presidência da Província verba para pagamento dos livros forneci
dos à Junta da Qualificação de Votantes.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abater gado em
seu matadouro.
Ass.: Martins de Lima - Barão de Caí - Maia - José Bento - Olinto - Flores
Filho.

22
- Recebem ofícios dos empresários do matadouro “Dutra & Silveira” informando
o fato de terem sido talhadas reses fora deste matadouro.
- Recebem ofício da Freguesia das Pedras Brancas participando ter mandado
enterrar as reses talhadas que se achavam deterioradas no matadouro.
- Mandam cham ar interessados aos quartos do Mercado destinados aos talhos
de carne verde, devendo ser preferidos os que se propuserem vender carne por
menor preço durante um ano.
- Aprovam e enviam à Comissão de Redação as bases do Contrato de concessão
que será feita aos marchantes para talharem em seus matadouros particulares.
- Concedem licença a um cidadão para mandar matar gado em seu matadouro
particular.
- Recebem a proposta de um cidadão solicitando alguns consertos no Campo do
Bom Fim, nas imediações da Rua de Santana, sendo este pedido adiado para
quando houver verba.
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- Resolvem enviar ofício à Mesa de Rendas Provinciais comunicando a decisão
tomada da concessão que dá aos marchantes para talharem em seus matadouros
particulares.
Ass.: Martins de Lima - Barão de Caí - Maia - Olinto - José Bento - Flores Filho.

24
- Recebem ofício da Presidência devolvendo a planta da nova Freguesia de Be
lém.
- Ficam informados de ter sido feita uma cópia da planta da nova Freguesia de
Belém para ser remetida ao respectivo fiscal, a fim de marcar e nivelar as ruas e
quadras preparando-as para o alinhamento.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Freguesia das Pedras Brancas
protestando contra um cidadão que fechou uma Estrada Geral a qual passa por
terrenos de sua propriedade.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do 3o Distrito da Aldeia atestando
que a mudança que um cidadão pretende fazer em uma estrada nada prejudica o
trânsito público e nem os cofres municipais e resolvem, portanto, conceder a
respectiva licença.
- Recebem ofício do Procurador comunicando ter mandado derrubar uma casa
situada na Rua Duque de Caxias.
- Recebem requerimento dos herdeiros de Antero Vieira de Castro oferecendo
terrenos de sua propriedade, no Campo do Bom Fim, e aceitam esta doação.
- Autorizam o Fiscal Geral a mandar consertar o curral e o barracão da Câmara.
- Registram o balanço do cofre da Câmara.
Ass.: Martins de Lima - Fagundes - Firmino - Flores Filho - Lisboa - Maia.

DEZEMBRO
14
- Recebem portaria da Presidência acerca da reclamação da Legação Impe
rial do Brasil em Montevidéu, referente à compra de um quadro do pintor
Panini Romano.
- Recebem portaria da Presidência pedindo vários dados estatísticos.
- Recebem ofício da Câmara de Cruz Alta remetendo a representação que deve
rá ser dirigida ao poder competente para que o imposto sobre transmissão de
propriedade passe a ser imposto municipal.
- Indeferem requerimento de um cidadão, até que tenha consignação especial,
para os reparos que deseja realizar no Campo do Bom Fim.
- Concedem licença-saúde ao porteiro da Câmara.
- Enviam ofício ao Advogado da Câmara para que formule a representação que
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deverá ser dirigida ao Corpo Legislativo pedindo que o imposto sobre transmis
são de propriedade passe a fazer parte da renda municipal.
- Mandam expedir diplomas e convidar a prestarem juramento os nove cidadãos
mais votados para o cargo de vereador.
Ass.: Martins de Lima - Bordini - Maia - Barão de Caí.

22
- Recebem as contas do Procurador da Câmara referentes ao terceiro trimestre
de 1876.
- Concedem licenças-saúde ao Amanuense da Contadoria e ao Fiscal Geral.
- Pedem que o Fiscal do Mercado evite atritos com o encarregado da Companhia
Hidráulica.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para levantar um barracão
para depósito de madeiras na Rua Voluntários da Pátria, em terreno de logradou
ro público.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para abrir açougue na Rua São
Jerônimo, por estar na área proibida para este ramo de Commercio.
- Concedem licença para um cidadão abater gado no matadouro particular da
chácara do Feltes.
- Concedem licença para um cidadão abater gado em matadouro particular, na
Ilha de Lages.
- Concedem licença para um cidadão abater gado em seu matadouro no Passo
da Cavalhada.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo que a carne de gado que aba
ter em seu matadouro seja dispensada de vir para o abastecimento do Mercado.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando autorização para construir
uma casa com vãos menores, em largura, que a estabelecida pelo código de
Posturas.
- Rejeitam uma proposta para a venda de carne nos quartos do Mercado e resol
vem franquear os mesmos a todos os que se propuserem a este ramo de Com
mercio, não estabelecendo contrato exclusivo com pessoa alguma.
Ass.: Martins de Lima - Maia - Bordini - Guimarães - Olinto.

1877
JANEIRO
07
- São empossados os vereadores que irão servir no quatriênio de 1877 a 1880.
Ass.: José Martins de Lima - Miguel Teixeira de Carvalho - Vicente José de
Barcellos Júnior - Antonio José Gonçalves Mostardeiro - João Birnfeld - Francis
co Olinto de Carvalho - João Pinto da Fonseca Guimarães - João Carlos - Augus
to Bordini - Joaquim Antonio de Oliveira Maia.
- Decidem comunicar à Presidência da Província e demais autoridades a posse
da atual Câmara.
- Enviam ao Presidente da Província cópia do relatório apresentado pelo Presi
dente da Câmara, cujo mandato se encerra nesta data.
- Registram o balanço do cofre da Câmara.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Birnfeld.

08
- Empossam um vereador e o Juiz de Paz do I o Distrito desta Cidade.
- Nomeiam os vereadores-inspetores dos distritos da Capital e das freguesias da
Aldeia, Pedras Brancas, Viamão e Belém.
- Nomeiam as comissões internas de polícia, economia municipal, legislação e
matéria contenciosa, fazenda, obras e melhoramentos materiais, estatística, limi
tes e divisão territorial e de redação.
- Dispensam o Fiscal do 3o Distrito e nomeiam outro em seu lugar.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia da Província comunicando ter tomado
posse, interinamente, no cargo.
- Recebem ofício do encarregado da vacinação no município enviando o mapa
das pessoas imunizadas no último semestre de 1876.
- Recebem ofício do Procurador remetendo o balancete do último trimestre e o
enviam à contadoria para processar as contas respectivas.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito da Capital comunicando que multara um
cidadão, por abrir um talho de carne em área proibida para este ramo de negócio
e sem licença da Câmara.
- Autorizam o início das obras da Matriz da nova Freguesia de Belém.
- Concedem licença a um cidadão para edificar sua casa, na Rua do Riachuelo,
deixando as portas com dimensões menores do que as exigidas nas Posturas.
- Mandam providenciar no tombamento dos terrenos da Praça do Menino Deus.
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Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Maia - Procópio - Bimfeld Barcellos Júnior.

09
- Recebem portaria da Presidência solicitando cópias das atas da eleição de
eleitores gerais e especiais realizada na Paróquia da Aldeia dos Anjos.
- Recebem ofício da Diretoria da Companhia Hidráulica solicitando que a
Câmara formule uma Postura para punir os proprietários que lavarem roupas
em “quaisquer dos galhos” do Arroio Dilúvio, nas represas acima desta com
panhia.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo os autos da ação de
desapropriação dos terrenos para o alargamento da Praça da Conceição e
cientificando-lhes de que se acham tombados os da Rua Voluntários da Pá
tria, cedidos para logradouro público.
- Recebem um título de aforamento dado à Câmara do domínio útil de um
terreno localizado na Rua Coronel Fernando Machado, para ser aplicado na
abertura de uma nova rua.
- Concedem licença de interesses ao Engenheiro da Câmara.
- Nomeiam, interinamente, um Engenheiro Municipal.
- Anulam uma resolução em que a Câmara denomina Rua Silveira Martins uma
artéria ainda não efetivada.
- Mandam fazer uma pequena ponte de despejos na saída da Rua da Aurora.
- Autorizam a realização de despesas estritamente necessárias para os melho
ramentos da Cidade, bem como pequenas obras e aterros indispensáveis para
conservação do calçamento das ruas.
- Solicitam auxílio ao Chefe de Polícia para fecharem o açougue aberto, ilegal
mente, na Rua São Jerônimo.
Ass.: Carvalho - Barcellos Júnior - Martins de Lima - Mostardeiro - Procópio Bimfeld.

10
- Recebem ofício da comissão encarregada da abertura da Rua São Rafael
dando por concluídos seus trabalhos e remetendo o saldo da verba aplicada na
mesma obra.
- Recebem informações de haver sido demolida a parede de uma casa incendi
ada na Rua dos Andradas, próximo à do Senhor dos Passos.
- Mandam dar alinhamento em um terreno na Rua da Figueira.
- Autorizam alinhamento para a edificação da nova Matriz da Freguesia das
Pedras Brancas.
- Aceitam a doação de um terreno indispensável para a abertura de uma nova
rua que, partindo do chafariz Belo terminará na Rua da Concórdia.
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- Chamam licitantes para as obras de aterro e outros melhoramentos na Ponte
do Passo Grande.
Ass.: Carvalho - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Procópio.

11
- Recebem ofício do Contador da Câmara comunicando não poder comparecer à
repartição, por estar doente.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara referente às divergências com um
cidadão o qual alterou o trecho de uma estrada, no Distrito de Belém.
- Aceitam as demarcações feitas pelos cidadãos que doaram terrenos para aber
tura de novas ruas, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do 2o Distrito, para informar, o requerimen
to de dois cidadãos solicitando autorização para construírem um depósito de pe
dras trabalhadas, na Praia do Menino Deus.
- Concedem alinhamento para um cidadão cercar a frente da sua chácara, loca
lizada na Várzea de Gravataí.
- Empossam o Inspetor da Instrução Pública da Comarca da Capital.
- Nomeiam a Comissão de Visitas das Cadeias e Estabelecimentos de Caridade.
- Recomendam que os vereadores-inspetores de distritos conservem nas melho
res condições possíveis o asseio da Cidade.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Procópio - Bimfeld - Flores
Filho - Barcellos Júnior.

15
- Recebem ofício do Chefe de Polícia, comunicando que o subdelegado do Io
Distrito da Capital intimou um cidadão por ter aberto, ilegalmente, um açougue na
Rua São Jerônimo.
- Recebem ofício da Companhia Hidráulica sobre a obstrução de um cano do
chafariz da Praça Conde d ’Eu ocasionada pelo Circo Albano Pereira.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para abater gado em seu mata
douro particular, na Ilha da Pintada.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
cidadão pedindo para cercar terrenos de logradouro público para que possa fazer
uma mangueira junto a sua casa de negócio, na Várzea de Gravataí.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento
de um cidadão solicitando autorização para colocar um portão na estrada que dá
trânsito geral para a entrada do Mota, no 3o Distrito da Aldeia.
- Mandam publicar, por editais, o Contrato de Limpeza da Cidade e alguns con
sertos no Mercado.
- Ordenam que o Procurador da Câmara proceda à correição das casas sujeitas
a imposto municipal, nos subúrbios da Cidade.
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- Determinam que o Procurador da Câmara mande desmontar o circo que foi
levantado na Praça Conde d’Eu, cujo prazo de permanência expirou.
- Encaminham à Comissão de Legislação a revisão do Código de Posturas e .
solicitam a elaboração de um projeto para acabar com as lacunas existentes.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para elaborar o projeto do relatório
que deverá ser enviado à Assembléia Provincial.
- Aprovam, em primeira discussão, dois artigos de Posturas sobre as aberturas
e edificações em ruas e caminhos do município, sem a largura prevista no
Código.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Procópio - Birnfeld - Flores
Filho - Barcellos Júnior.

17
- Concedem licença para um cidadão construir uma mangueira em terrenos de
logradouro público, na Várzea de Gravataí, com o compromisso de colocar o
dístico “Mangueira Municipal”.
- Recebem o juramento do Juiz de Paz do Distrito da Barra.
- Ordenam que o Procurador da Câmara retire os intrusos que se acham insta
lados na Várzea de Gravataí.
- Autorizam entendimentos para a abertura de uma rua, junto ao Potreiro da
Várzea.
- Reiteram que a autorização concedida para os consertos no Mercado envolve
o calçamento necessário para facilitar o trânsito em direção às Docas e o resto
do passeio no interior do mesmo edifício.
- Mandam proceder à limpeza e caiação da Praça da Independência.
- Mandam fazer a correição nas casas de Commercio de todo o Município,
tendo em vista o uso do novo sistema de pesos e medidas e a qualidade dos
gêneros alimentícios vendidos à população.
- Aprovam, em primeira discussão, um projeto de Posturas contendo artigos
sobre limites da Cidade, largura de estradas, ruas e configuração de praças.
- Aprovam, em segunda discussão, o artigo referente às ruas abertas sem li
cença da Câmara.
Ass.: Carvalho - Flores Filho - Birnfeld - Barcellos Júnior - Procópio - Mostar
deiro.

22
- Recebem Portaria da Presidência convidando para a instalação da Biblioteca
Pública, em uma das salas do Atheneo.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Capital da Paraíba aceitando o con
vite que lhe foi feito de ser solicitado que o imposto sobre transmissão de pro
priedade passe a fazer parte da renda municipal.
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- Recebem convite para o lançamento da Pedra Fundamental da Freguesia das
Pedras brancas.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando que procedera à
correição nos subúrbios, encontrando os serviços executados com regulari
dade.
- Exoneram, a pedido, o fiscal dos subúrbios e Matadouro de Santa Tereza e
nomeiam outro em seu lugar.
- Mandam consertar a Ponte da Cachoeira, a Praça da Independência e uma
calha, no Beco do Oitavo.
- Indeferem requerimento do proprietário do Circo Universal no qual ele solici
tou permissão para permanecer por mais dois anos instalado no centro da Pra
ça Conde d’Eu.
- Concedem licença para que a Companhia Chiarini se apresente no Circo
Universal até a sua demolição.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Maia - Bimfeld - Barcellos Júnior.

27
- Cancelam o pagamento dos impostos sobre duas carroças, cujo proprietário
se mudou para Santo Antônio da Patrulha.
- Designam o Fiscal Geral para fazer a correição nos distritos da Aldeia, Viamão, Belém e Pedras Brancas.
- Concedem licença para Almeida Lopes & Companhia assentar um trilho na
Rua 7 de Setembro, facilitando, assim, o trânsito das mercadorias entre seus
dois armazéns.
- Enviam uma representação ao Chefe de Polícia pedindo que feche o açougue
aberto ilegalmente na Rua São Jerônimo e processe o proprietário infrator por
crime de desobediência.
- Recebem o orçamento para os consertos a serem feitos nas Docas e tomam
providências para que sejam executados com brevidade.
- Reiteram os pedido feitos à Presidência da Província para que sejam pagas,
pelo Cofre Geral, as importâncias dos livros para o Registro Ci vil e serviços de
eleição.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas proibindo a descida
de veículos pelos becos de Paissandu e João Coelho.
- Pedem, ao advogado da Câmara, urgência na elaboração da representação
sobre a transferência da propriedade urbana, cujo imposto deve reverter à Fa
zenda Municipal.
- Recebem informações do Vereador-Inspetor do Io Distrito de estar atendida
a solicitação da Companhia Hidráulica sobre o escoamento das águas do cha
fariz da Praça Conde d’Eu.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Barcellos Júnior - Bimfeld - Maia.
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FEVEREIRO
01
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara aguarde a decisão
do Governo sobre o crédito para pagar os livros do registro civil e Junta de
Qualificação de votantes.
- Decidem demitir o Fiscal do Matadouro das Pedras Brancas e nomeiam ou
tro, interinamente, em seu lugar.
- Recebem ofício do Capitão do Porto comunicando que informou à Presidên
cia da Província a reclamação feita pela Câmara referente aos danos causados
por dois cidadãos que escavaram a Praia de Santa Tereza para tirar pedras.
- Mandam publicar, por editais, a decisão de suspenderem as obras da Ponte do
Passo Grande.
- Encarregam o Secretário da Câmara de formular a representação que será
dirigida ao Corpo Legislativo pedindo que o imposto de transferência da propri
edade urbana passe a fazer parte da renda municipal.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto do relatório que deve ser apresen
tado à Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Carvalho - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld.

09
- Recebem ofício do segundo Vice-Presidente da Província comunicando que
assumiu esta administração.
- Pedem aos empresários dos matadouros que retardem a matança do gado,
nos dias de grande calor, para que o mesmo não entre rapidamente em decom
posição.
- Enviam ofício à Presidência da Província pedindo para mandar limpar o leito do
Riachinho e autorizam o encarregado da limpeza da Cidade a desobstruir sua foz.
- Mandam fornecer um cavalo ao Fiscal dos subúrbios e Matadouro de Santa
Tereza.
- Mandam publicar, em folhetos, as conclusões finais da questão dos terrenos
de marinha do Caminho Novo, em litígio com o Dr. Thomaz Lourenço Carvalho
de Campos.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando que alguns indivíduos estão
edificando e cercando terrenos de logradouro público, na Ilha da Pintada.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do 2o Distrito, para informar, o ofício de um
cidadão oferecendo terrenos para a abertura de ruas no Bairro Menino Deus.
- Recebem o orçamento dos consertos necessários na Ponte da Azenha e en
caminham à Comissão de relatório da Câmara.
- Pedem que o Engenheiro da Câmara faça o orçamento de um cano para a
Rua Botafogo.
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- Mandam fazer a planta do embelezamento da Praça Conde d ’Eu.
- Recebem informações de que a ponte dos despejos do litoral, no Caminho
Novo, acha-se concluída.
- Concedem licença para um cidadão colocar uma cancela na entrada do Mato,
3o Distrito da Freguesia da Aldeia.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Maia - Procópio - Barcellos Júnior.

24
- Participam o falecimento de um vereador.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foi autorizado o crédito
para pagamento de livros para qualificação e registro civil.
- Recebem portaria da Presidência determinando que a Câmara informe sobre
os preços dos materiais e mão-de-obra aplicados neste Município.
- Recebem portaria da Presidência recomendando que, neste Município, sejam
nomeadas comissões para arrecadarem donativos em favor das vítimas da seca
que não podem ser atendidas pelo Cofre Provincial, e passam a nomear as
comissões acima referidas.
- Recebem ofício dos empresários dos matadouros comunicando que, durante
os dias de grande calor, a matança de gado será feita o mais tarde possível.
- Concordam que uma nova rua, a ser aberta na Cidade, receba o nome de
Coronel Vicente, por exigência da doadora dos terrenos.
- Concedem licença para um cidadão reconstruir sua casa localizada na Rua do
Rosário com vãos menores aos exigidos pelas Posturas.
- Chamam concorrentes para demolirem uma casa cuja área é necessária para
o alargamento da Praça da Conceição.
- Autorizam, por meio de concorrência, a venda de pedras tiradas da Doca
nova.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Maia - Mostardeiro - Barcellos Júnior.

27
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São João de Camaquã reclamando
sobre a planta da Vila que deve se encontrar no arquivo desta Câmara.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto do relatório e orçamento que deve
rá ser enviado à Assembléia Provincial e o enviam à Comissão de Redação.
- Pedem à Presidência da Província que mande demolir a caixa d ’água, em
ruínas, existente na Praça da Harmonia.
- Pedem à Presidência da Província preferência na extração das loterias pro
vinciais, tendo em vista a que foi concedida para os melhoramentos da Praça
da Harmonia.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Maia - Mostardeiro - Procópio - Barcellos
Júnior.
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os votos dados em cédulas autografadas ou litografadas.
- Recebem ofício dos senadores Duque de Caxias e Visconde do Rio Grande
dando seu apoio ao projeto de transferência do imposto de propriedade urbana
para a receita municipal.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que o termo de concessão e cons
trução de um curral, na Várzea do Gravataí, não foi assinado porque o interessa
do se encontra doente.
- Recebem ofício do Fiscal Geral enviando a relação dos indivíduos instalados
com ranchos na Ilha da Pintada e comunicando que os intimou a assinar os res
pectivos termos.
- Concedem licença para um cidadão conservar um depósito de pedras na praça
da Freguesia da Aldeia.
- Autorizam o empresário do calçamento da Cidade a retirar a quantia, em apó
lices, que deixou no Cofre da Câmara como garantia do seu trabalho.
- Mandam dar alinhamento à nova rua aberta em terrenos dos herdeiros de Lafourcade, além da Ponte da Azenha.
- Pedem à Assembléia Provincial recursos para os consertos da ponte do Passo
Grande.
- Autorizam o Procurador da Câmara a estabelecer entendimentos para a com
pra do terreno necessário ao logradouro na nova Freguesia de Belém.
- Recebem o parecer da comissão encarregada de obter os terrenos necessários
para a abertura de uma rua que ligue a Voluntários da Pátria à Praça D. Feliciano
e decidem pedir autorização à Assembléia Provincial para aceitar a largura desta
rua, de acordo com as exigências da doadora dos terrenos.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Bimfeld - Barcellos Júnior.

26
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foram expedidas ordens
para a venda do material da caixa d’água existente na Praça da Harmonia.
- Recebem ofício do Pároco de Belém aceitando o encargo que lhe foi dado de
angariar, com mais dois cidadãos, donativos em favor das vítimas da seca.
- Aceitam a doação de terrenos para abertura de duas ruas no Arraial do Menino
Deus, denominando-as, respectivamente, de Araújo Bastos e Saldanha Marinho.
- Recebem ofício do Fiscal Geral remetendo o auto da intimação feito aos mora
dores da Ilha da Pintada para assinarem os termos perante a Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal interino das Pedras Brancas dando informações so
bre o seu trabalho e relatando o estado de pobreza em que se encontra parte da
população daquela freguesia, em conseqüência da longa seca.
- Rejeitam as propostas recebidas para a obra de demolição da casa situada na
Praça da Conceição.
- Concedem licença a Fúlvio Piacensa & Companhia para aumentar a largura da
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calçada, em frente a sua casa de negócios, na Rua dos Andradas.
- Pedem auxílio à Presidência da Província em favor da população de algumas
freguesias atingidas pela seca.
- Comunicam que mandaram imprimir na tipografia do jornal Reforma alguns
exemplares das Razões finais da causa dos terrenos de marinha do Caminho
Novo.
- Informam terem sido vendidas as pedras tiradas da Doca.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Bimfeld - Flores Filho Barcellos Júnior.

ABRIL

02
- Recebem portaria da Presidência sobre a parede do sobrado incendiado na Rua
dos Andradas.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que solicitou auxílio ao Ministé
rio do Império e à Assembléia Provincial em prol das vítimas da seca neste
Município.
- Pedem à Assembléia Provincial autorização para emitir em Apólices a quantia
destinada à elaboração de uma planta da Cidade.
- Recebem o parecer da Comissão especial de vereadores e não concordam que
o contratador do serviço de limpeza da Cidade peça à Assembléia Provincial a
prorrogação do seu contrato.
- Concedem licença para um cidadão construir um cano de esgoto das águas que
descem pela Rua São Rafael e chegam à Voluntários da Pátria.
- Concedem licença para o Barão de Caí & Irmãos edificarem na projetada Rua
das Flores.
- Concedem três(3) dias de licença ao Fiscal do Mercado.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Birnfeld - Flores Filho Barcellos Júnior.

09
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre um terreno desa
propriado pela Câmara em 1859.
- Encaminham à Comissão do Contencioso o requerimento do arrematante dos
impostos de exportação pedindo para ser poupado do pagamento da última
prestação do seu contrato, tendo em vista os prejuízos que tem sofrido em
conseqüência da seca.
- Recebem a planta e o orçamento de um bueiro na Rua Botafogo sobre o Arroio
Cascata e resolvem enviá-los à Assembléia Provincial, a fim de que esta obra
44

receba verba pelo Cofre Provincial.
- Remetem à Assembléia Provincial a proposta de um cidadão para numeração
dos prédios urbanos, pedindo consignação de verba para a realização do referido
melhoramento.
- Registram a venda do restante das pedras tiradas da Doca.
- Mandam chamar os proprietários de Apólices do calçamento da Cidade para o
pagamento dos juros.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Birnfeld - Flores Filho - Barcellos Júnior.

12
- Recebem Portaria da Presidência comunicando que o Senado aprovou as elei
ções primárias de eleitores especiais deste Município.
- Rescindem o contrato feito com o arrematante dos impostos de exportação e
passam arrecadá-los de forma administrativa.
- Informam à Presidência da Província que o terreno desapropriado em 1859 tem
por objetivo a regularidade e o embelezamento da Praça D. Pedro II.
- Encaminham à Comissão do Contencioso mais uma proposta para a numeração
dos prédios urbanos.
- Recebem comunicação do Procurador informando que a Câmara recebeu senten
ça favorável na causa dos terrenos beira-rio, de logradouro público, da Rua Vo
luntários da Pátria.
- Acusam o recebimento dos mapas estatísticos das províncias do Piauí, Sergipe,
Paraíba e São Paulo.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Birnfeld - Flores Filho - Barcellos Júnior.

16
- Registram que o arrematante dos impostos de exportação ficará encarregado
dessa arrecadação até a aprovação final da rescisão do contrato pelo poder com
petente.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que irá solicitar, novamente, ao
Ministério do Império, o crédito para pagamento dos livros fornecidos para regis
tros civis.
- Recebem portaria da Presidência tratando da abertura ilegal de um açougue na
Rua São Jerônimo.
- Recebem ofício do Fiscal Geral explicando os reparos feitos em um cano da
Rua da Varzinha, na saída da Rua Bento Martins, realizados pelo Gerente da
Companhia de Bondes.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara, para informar, o requerimento de um cida
dão acompanhado de uma planta para abertura de diversas ruas no Bairro de
Nossa Senhora dos Navegantes.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para abrir um açougue, na Rua
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São Jerônimo, tendo em vista ser área proibida para este fim.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas proibindo a descida
de veículos, de qualquer natureza, pelo Beco do João Coelho e Travessa de
Paissandu.
- Mandam fazer um orçamento para consertar a Estrada Geral, junto à Freguesia
da Aldeia que permite o trânsito para Santo Antônio.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Bimfeld - Flores Filho Barcellos Júnior.

23
- Recebem portaria da Presidência referente às propostas recebidas para a nu
meração dos prédios urbanos.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que expediu ordens para
fechar um açougue, ilegalmente aberto, com a decisão da Presidência da Provín
cia.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara referente à abertura da Rua Tamandaré.
- Isentam um cidadão da responsabilidade que lhe cabia como empreiteiro dos
reparos da Ponte do Passo do Vigário por haver transcorrido um ano da aprova
ção desta obra.
- Aprovam requerimento de um vereador prevenindo sobre o abate livre do gado
que deverá ocorrer somente após a encampação dos matadouros por parte da
Câmara.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Bimfeld - Barcellos Júnior.

28
- Recebem portaria da Presidência autorizando a aceitação dos terrenos ofereci
dos por Dna. Rafaela Pinto Bandeira Freire para abertura de uma nova rua.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia remetendo, por cópia, o mandado policial
da intimação feito a um cidadão para fechar o seu açougue, considerado ilegal.
- Recebem ofício do Superintendente da Estrada de Ferro de São Leopoldo Re
metendo seu novo horário.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara referente à questão pleiteada sobre
os terrenos de marinha, no litoral do Caminho Novo, e lhe ordenam que sustente
os direitos do Município referentes a estes terrenos.
- Nomeiam um Zelador para o logradouro público da Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício do Fiscal dos subúrbios, comunicando que os indivíduos instala
dos na Várzea de Gravataí ainda não abandonaram a área.
- Devolvem o requerimento da Companhia Fluvial que solicita autorização para
fazer um trapiche, na Doca nova, por não declarar as dimensões da referida obra.
- Concedem dois meses de salários adiantados ao Amanuense da contadoria.
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- Encaminham à Presidência da Província as contas apresentadas pelo Jornal
do Commercio referentes às publicações do serviço de alistamento para o Exér
cito e Armada.
- Aprovam despesas com os consertos, a instalação de calhas e aterros na Estra
da do Mato Grosso, próximos à Lomba do Sabão.
- Mandam convocar, pela terceira vez, vários juizes de Paz que não vieram pres
tar juramento ao cargo.
- Autorizam o extração de cópias do processo de desapropriação para aquisição
de terrenos destinados ao embelezamento da Praça D. Pedro II e abertura de
uma nova rua.
Ass.: Carvalho -Barcellos Júnior - Flores Filho - Martins de Lima - Mostardeiro
-Bimfeld.

MAIO
01
- Discutem o laudo dos peritos que avaliaram a desapropriação dos matadouros.
Ass.: Carvalho - Flores Filho - Barcellos Júnior - Martins de Lima - Mostardeiro
-Bimfeld.

03
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do parecer da Comissão de
Orçamento das Câmaras, referente a uma proposta para a limpeza da Cidade.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara sobre melhoramentos na praça inte
rior do Mercado, assim como a planta indicando o local que deverá ser ocupado
pelos tabuleiros.
- Resolvem que o valor cobrado pelos tabuleiros do Mercado serão aplicados na
conservação e em outros melhoramentos do prédio.
- Determinam o embargo judicial de algumas cercas feitas por um cidadão em
terrenos de logradouro público na Várzea de Gravataí.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito, o requerimento de um cidadão
pedindo para cercar seus campos, no 2oDistrito da Aldeia, por onde passam duas
estradas.
- Autorizam o conserto da estrada pública de carretas que passa nos subúrbios da
Freguesia da Aldeia.
- Aprovam a moção de um vereador sobre a conveniência de pedir autorização à
Assembléia Provincial para a emissão de Apólices até o valor arbitrado pelos
peritos no processo de encampação dos matadouros.
- Determinam que o Procurador da Câmara passe a fazer a cobrança dos impos
tos de exportação, recebendo 4% sobre esta arrecadação.
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- Ordenam que o Fiscal das Docas seja encarregado pelo embarque de todos
os gêneros alimentícios através das Docas, Cais do Mercado e litoral da Cida
de, percebendo 2% sobre o arrecadado.
- Substituem o Vereador-Inspetor do Distrito de Viamão.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Birnfeld Mostardeiro.
1 2
- Recebem portaria da Presidência devolvendo as contas provenientes das pu
blicações dos trabalhos da Junta de Alistamento do Exército e Armada e man
dando pagá-las.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando que um cidadão infringiu o art.
53 do Código de Posturas, por ter matado e esquartejado gado fora dos mata
douros.
- Autorizam o Engenheiro da Câmara a elaborar uma nova planta da Freguesia
das Pedras Brancas, tendo em vista estar incompleta a anterior.
- Mandam cham ar licitantes para as arrematações dos diferentes ramos de
serviços municipais, assim como o fornecimento do material de expediente da
Secretaria, Contadoria e outras dependências da Câmara.
- Aprovam, em segunda discussão, um artigo de Posturas proibindo a descida
de veículos de rodagem pelo Beco do João Coelho e Travessa de Paissandu.
- Determinam a desocupação de um prédio na Rua Coronel Vicente e formam
uma comissão de cidadãos encarregada dos melhoramentos das ruas Coronel
Vicente, Pinto Bandeira e São Rafael.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Barcellos Júnior - Procópio - Birnfeld.

17
- Recebem portaria circular da Presidência tratando do auxílio às vítimas da
seca.
- Recebem ofícios das comissões encarregadas de angariar donativos em fa
vor das vítimas da seca nas freguesias da Aldeia e Belém, informando que a
população abastada já vinha socorrendo os vizinhos menos favorecidos desta
região.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando haver intimado uma cidadã a
desocupar parte de sua edificação na Rua Coronel Vicente.
- Concedem licença para um cidadão edificar na Várzea, com portas de menor
largura que as estabelecidas pelo Código de Posturas.
- Nomeiam os membros das diferentes comissões que irão organizar a relação
nominal dos indivíduos mais prejudicados com a seca, nas freguesias do Município.
Ass.: Carvalho - Martins de Lima - Mostardeiro - Procópio - Birnfeld - Flores
Filho - Barcellos Júnior.
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2 1
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do
Presidente da Província, Conselheiro Tristão de Alencar Araripe e a nomeação
do Desembargador Francisco de Faria Lemos para o referido cargo.
- Recebem portaria do Vice-Presidente da Província comunicando a intenção
de ser empossado o novo Presidente da Província e nomeiam uma comissão de
vereadores para a preparação das solenidades de estilo.
- Empossam e recebem o juramento do novo Presidente da Província.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Maia.

JUNHO
04
- Recebem portaria da Presidência referente à festividade e procissão de Corpus Cristi.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia participando sua nomeação e posse no
referido cargo.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública pedindo que a Câmara informe
quando o Professor adjunto para a 2a aula, do 2o Distrito da Capital, iniciou as
suas atividades.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando a exoneração do
Professor adjunto da Ia aula do 2o Distrito da Capital.
- Substituem um membro da comissão encarregada de relacionar as pessoas
menos favorecidas que sofreram com a seca na Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Capital informando que o
Professor adjunto da 2o cadeira tomou posse no cargo.
- Indeferem requerimento de dois cidadãos pedindo que seja prorrogado o prazo
de demolição do Circo Albano Pereira.
- Recebem um requerimento da Companhia Fluvial apresentando as dimensões
do trapiche que pretendem construir na nova Doca e decidem conceder licença
para a sua edificação.
- Recebem o orçamento para melhoramentos internos na Praça do Mercado e
aceitam o empréstimo que um vereador oferece, sem ônus para a municipalida
de, para a realização desta obra.
- Determinam que o Circo Albano Pereira seja demolido com a maior brevidade
possível.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Birnfeld - Procópio Mostardeiro.

12
- Recebem ofício da Câmara de São José do Norte comunicando estar informa
da da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública remetendo vinte exem
plares do Regulamento da Instrução.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública pedindo que o Juiz de
Paz de Viamão emposse o novo professor do Curral da Macega e lhe comunique
quando entrará em exercício.
- Recebem ofício do Inspetor da Alfândega tratando da abertura de casas de
negócios.
- Recebem ofício do Escrivão do Júri comunicando que o Juiz de Direito da Ia
Vara isentou das multas, um cidadão, por faltar às sessões do Júri.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo certidão dos autos sobre
a questão de encampação dos matadouros.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara tratando de um casa em ruínas na
Rua do Rosário, esquina da Travessa 24 de Maio.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando que vistoriou a Ponte do
Menino Deus e que, apesar de avariada, não sofre o risco de desabamento.
- Recebem ofício do Fiscal Geral ponderando as dificuldades que enfrentou pe
rante a aplicação de multas por não existirem pessoas que sirvam de testemu
nhas e por não poderem ser os empregados municipais.
- Resolvem, novamente, enviar ofícios às comissões encarregadas de relacionar
as pessoas que mais sofreram com a seca no município, pedindo que remetam
suas relações com brevidade.
- Decidem enviar ofício ao Inspetor da Alfândega pedindo que facilite o trabalho
do Procurador da Câmara, a fim de agilizar a arrecadação municipal no que diz
respeito à exportação.
- Mandam chamar licitantes para a locação dos quartos do Mercado, dando pre
ferência aos proponentes que fornecerem carne por um preço menor do que o
atual.
- Encaminham às comissões especiais as propostas recebidas para o material de
expediente e os impostos da Câmara.
- Deixam em aberto o contrato para a publicação e impressão dos trabalhos da
Câmara.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Procópio.

25
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de suplentes para
a Vara dos Feitos da Fazenda e Órfãos, além de Provedorias de Capelas e Resí
duos desta Comarca.
- Recebem portaria da Presidência pedindo esclarecimentos sobre minas e suas
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concessões neste Município.
- Recebem ofício do Inspetor da Alfândega referente a uma melhor arrecadação
de impostos municipais.
- Recebem ofício da Câmara da Vila de Santo Antônio da Patrulha comunicando
estar informada da posse do atual Administrador da Província.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública solicitando providências,
recomendadas por lei, para a próxima instalação da aula dos meninos da Capela
dos Navegantes.
- Dispensam um componente da comissão encarregada de relacionar as vítimas
da seca em Viamão.
- Aprovam o parecer da Comissão da Fazenda sobre as contas do Procurador da
Câmara, correspondentes ao primeiro trimestre do corrente ano.
- Aprovam parecer da Comissão de Fazenda propondo a cobrança das rendas da
Câmara de forma administrativa e através do seu Procurador, decidindo pedir a
devida autorização à Presidência de Província.
- Aprovam uma proposta para o fornecimento do material do expediente da Câ
mara.
- Nomeiam um Fiel (ajudante) para o Procurador da Câmara.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara um abaixo-assinado de moradores da
Aldeia que solicitam providências referentes às avarias do calçamento da Ponte
dos Ferreiros.
- Recebem requerimento dos empresários dos matadouros propondo a extinção
de privilégios sobre os mesmos, mediante o pagamento de uma quantia com juros
de 8% ao ano.
- Recebem comunicado do Presidente da Câmara sobre a contratação com o
Jornal do Commercio para publicação de seus trabalhos.
- Comunicam a mudança da Aula das meninas da Azenha para a Rua da Margem.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Procópio.

JULHO
09
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a proceder, adminis
trativamente à arrecadação de suas rendas, no corrente exercício.
- Recebem ofício da Secretaria do Governo comunicando que a Presidência da
Província autorizou o pagamento das contas da publicação de Editais da Junta
Emancipadora de escravos deste Município.
- Recebem requerimento de um cidadão, vindo da Presidência, para informar,
pedindo por aforamento perpétuo, um terreno que diz ser devoluto, na Rua Lima
e Silva.
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- Recebem ofício do Presidente da Câmara, juntamente com uma carta do Mar(jptêsidorHerval, contendo uma importância para ser distribuída, na Província,
ftotré.às vítimãS da seca.
- Recebem ofício das Câmara Municipais do Rio Pardo, Alegrete, Dom Pedrito,
Santa Maria da Boca do Monte e São Gabriel comunicando estarem cientes da
posse do atual Administrador da Província.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública mandando que sejam
providenciadas as posses dos professores interinos das cadeiras do Passo da
Figueira, de Nossa Senhora dos Navegantes de Itapuã e da Cadeira do sexo
feminino de Nossa Senhora dos Navegantes, nos subúrbios da Capital.
- Recebem ofício do encarregado da vacina apresentando o mapa semestral de
imunizações.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo as escrituras de doações
de terrenos para a abertura de novas ruas.
- Concedem licença a um cidadão, locatário de quartos no Mercado, para instalar
uma máquina a vapor para mover sua fábrica de picar fumo.
- Denominam Rua Vigário José Inácio, a antiga Rua do Rosário.
- Nomeiam um vereador para Inspetor do Asilo de Santa Leopoldina, cuja admi
nistração ficou a cargo da Câmara.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Procópio.
12
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santana do Livramento infor
mando estar a par da posse do atual administrador.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz do 3o Distrito da Capital e do norte de
Viamão referente ao serviço da instrução pública.
- Ficam informados de que o Procurador da Empresa dos Matadouros aceitou as
modificações realizadas pela Câmara na proposta de extinção do privilégio da
desapropriação dos estabelecimentos, da chata, do vapor e demais utensílios da
citada empresa.
- Decidem levar a efeito a encampação dos matadouros, de conformidade com a
resolução anteriormente tomada.
i\N©meiam um vereador para elaborar o regulamento dos matadouros e mandam
fãfZer as Apólices que deverão ser emitidas.
-'Resolvem administrar os matadouros, estabelecendo a nomeação de administra
dores para cada um deles, com a autorização de morarem nos próprios prédios.
- Decidem chamar concorrentes aos arrendamentos do vapor e chata, após feita
a encampação.
- Determinam que a matança nos matadouros seja efetuada pelos marchantes,
fornecendo a Câmara, unicamente, os utensílios necessários e cobrando uma
taxa por cada rês abatida.
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- Aprovam, em primeira discussão, um projeto de Posturas em substituição ao
que vigora no Código com referência ao serviço de matança.
- Aceitam uma proposta de Macedo Pires & Medeiros para a ocupação do tor
reão do Mercado.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que recebeu a verba
remetida pelo Marquês do Herval, em favor das vítimas da seca, e decidem
distribuí-la, unicamente, no Município de Porto Alegre.
- Informam os valores dos donativos distribuídos nas freguesias da Aldeia, Viamão, Pedras Brancas, Belém e subúrbios.
- Afirmam que a distribuição dos donativos na Freguesia de Pedras Brancas
ficou a cargo do Vigário, que poderá fazê-la nos distritos da Barra e Boqueirão,
por intermédio dos Juizes de Paz.
- Ordenam que o Procurador da Câmara sustente a causa sobre a questão dos
terrenos de marinha do Caminho Novo, fazendo valer os direitos do Município.
- Encaminham ao Advogado da Câmara a documentação referente ao problema
criado por um cidadão que, ilegalmente, abriu um açougue na Rua São Jerônimo.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Procópio - Maia.
16
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens à Dire
toria Provincial no sentido de entregar para a Municipalidade o Asilo de Santa
Leopoldina.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Fazenda Provincial comunicando estar pron
to a prestar todas as informações concernentes ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do Diretor de Instrução Pública remetendo uma relação das
aulas existentes no Município.
- Recebem ofício de um cidadão anexado a uma relação de pessoas que foram
atingidas pela seca, no Distrito da Barra.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando ter mandado aterrar o atoleiro do
Beco do Firme e da Rua Lima e Silva.
- Mandam o Engenheiro da Câmara fazer um orçamento para a construção de
um compartimento destinado ao Aferidor.
- Recebem duas representações dos moradores do 2o Distrito da Aldeia e de
Santa Cristina do Pinhal reclamando sobre o tapume em uma estrada, no lugar
denominado Vira Machado.
- Concedem licença para um cidadão abrir um talho de carne na Rua General
Paranhos.
- Nomeiam uma Comissão de cidadãos para analisar a Planta da Cidade, confecci
onada pelo agrimensor Manoel José Nunes de Azevedo, estabelecendo o seu valor.
- Aprovam, em segunda discussão, os artigos de Posturas referentes aos
matadouros.
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Ass.: Martins de Lima, Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Firmino Bimfeld - Mostardeiro - Maia.

21
- Recebem portaria da Presidência tratando sobre os socorros para as vítimas da
recente inundação, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício da municipalidade de São Sepé comunicando estar ciente da
posse do novo Administrador da Província.
- Recebem ofício do Secretário da Sociedade Beneficente Riograndense da Cor
te enviando uma contribuição, em dinheiro, para as vítimas da seca, na Província.
- Substituem um membro da Comissão de exame da Planta da Cidade.
- Recebem ofício do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial forne
cendo os esclarecimentos que lhes foram solicitados referentes ao Asilo de Santa
Leopoldina.
- Informam ao Diretor-Geral da Instrução Pública não ser da competência da
municipalidade fornecer dados sobre a freqüência das escolas.
- Solicitam licença da Presidência da Província para realizar o casamento de uma
educanda do Asilo de Santa Leopoldina, bem como a entrega da verba, prevista
em lei, para o enxoval da noiva.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas pedindo papel e outros
objetos indispensáveis ao expediente da Junta de Alistamento.
- Recebem ofício do juiz de Paz de Viamão comunicando a instalação da aula de
meninas da Capela dos Navegantes de Itapoã.
- Resolvem que o Fiscal do Mercado será encarregado da fiscalização das Do
cas, recebendo uma gratificação extra anualmente.
- Dispensam os fiscais dos subúrbios e Pedras Brancas dos serviços dos mata
douros.
- Transferem o Fiscal do Mercado para a administração do Matadouro de Santa
Teresa e nomeiam outro para substituí-lo.
- Nomeiam o Fiscal das Pedras Brancas para o cargo de Administrador do Ma
tadouro.
- Escolhem um novo fiscal para a Freguesia das Pedras Brancas e decidem que
os novos empregados entrarão no exercício do cargo somente após a encampa
ção dos matadouros.
Ex.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Bimfeld - Mostardeiro - Maia.

AGOSTO
14
- Recebem Portaria da Presidência concedendo autorização para o casamento
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de uma educanda e liberam a entrega da verba referente ao enxoval da noiva.
- Recebem Portaria da Presidência expondo a impossibilidade de conceder auto
rização para emitir mais Apólices para a encampação dos Matadouros.
- Recebem portaria da Presidência declarando que os municípios de Santo Antô
nio da Patrulha, Santa Maria da Boca do Monte, Canguçu, São Martinho e São
José do Norte ainda não foram contemplados com os auxílios.
- Enviam à Presidência da Província uma relação das pessoas mais atingidas
pela seca, na Freguesia de Viamão.
- Recebem ofício do Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial infor
mando que os fornecedores do Asilo de Santa Leopoldina não têm contratos
firmados, apesar do fornecimento ter sido posto em hasta pública.
- Mandam chamar licitantes ao serviço de limpeza da Cidade.
- Mandam arquivar o recibo das pessoas socorridas na Freguesia das Pedras
Brancas.
- Recebem requerimento do empreiteiro das obras da Ponte do Passo do Vigário
pedindo o levantamento da fiança que apresentou como garantia da obra.
- Substituem o cidadão que foi fiador do Procurador da Câmara.
- Mandam que o Procurador da Câmara continue cobrando o imposto das padarias.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Bimfeld Maia.
18
- Recebem o juramento do Io Vice-Presidente da Província, Dr. Miguel Roiz
Barcellos.
- Recebem Portaria da Presidência referente ao pagamento, em dinheiro, ao
Jornal do Commercio.
- Recebem Portaria da Presidência referente à real situação dos empregados da
Câmara de servirem como testemunhas em autos de infrações de Posturas e
resolvem consultar o Governo Central, visto não ser satisfatória a decisão do
Presidente da Província.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública exigindo vários esclare
cimentos sobre serviços de sua responsabilidade e o encaminham diretamente
aos Juizes de Paz do Município.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública comunicando que foram
concedidos dois meses de licença ao Professor do Passo do Feijó, com a condi
ção de deixar substituto idôneo.
- Recebem a relação das pessoas menos favorecidas, atingidas pela seca, no
Distrito da Barra, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício de uma Professora explicando os motivos da transferência de
sua escola para a Rua de Santa Catarina (Dr. Flores).
- Aceitam a proposta de um cidadão oferecendo-se para fazer escolas em seu
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terreno, na Rua da Azenha.
- Mandam passar a escritura da encampação dos matadouros, sob as bases já
convencionadas.
- Enviam ofícios aos empresários dos matadouros, a fim de que façam a entrega
dos mesmos, com todos os seus pertences, aos respectivos administradores e, o
vapor e a chata ao Fiscal-Geral, antes de assinarem a escritura.
- Determinam que somente o material para a matança do gado será oferecido
aos marchantes, devendo, o pessoal, ser trazido por eles.
- Determinam que a condução da carne e desembarque do gado abatido respec
tivamente nos matadouros de Santa Tereza e Pedras Brancas sejam feitos pelos
marchantes até a arrecadação do Mercado.
- Mandam chamar concorrentes ao arrendamento do vapor e chata de conduzir
o gado e determinam as demais obrigações a que ficam sujeitos os arrematantes
deste serviço.
- Declaram que o couro das reses mortas no Matadouro de Pedras Brancas
deverá ser trazido junto com as mesmas e que a passagem gratuita, no vapor,
será somente ao Fiscal desta Freguesia.
Ass.: Martins de Lima - Flores Filho - Bimfeld - Procópio - Mostardeiro.

28
- Recebem portaria da Presidência referente à distribuição da quantia remetida
pela Corte através da Sociedade Beneficente Riograndense.
- Recebem ofício do Engenheiro informando estar, a obra realizada na Ponte do
Passo do Vigário, construída em conformidade com o contrato.
- Informam ter sido substituído o Professor do Passo do Feijó.
- Encaminham às comissões respectivas as propostas recebidas para o serviço
de limpeza da Cidade e para o abastecimento do Asilo de Santa Leopoldina.
- Decidem que a projetada rua que passará nos fundos da quadra do Matadouro
das Pedras Brancas chamar-se-á Rua do Matadouro, a da face sul, Rua José
Gomes Jardim e do norte Rua Dr. Ubatuba.
- Mandam pagar despesas com livros para o lançamento de registro civil.
- Aprovam propostas para o fornecimento de carne, pão e outros gêneros para o
Asilo de Santa Leopoldina.
- Remetem à Presidência da Província a conta dos gêneros fornecidos ao Asilo
de Santa Leopoldina.
Ass.: Martins de Lima - Barcellos Júnior - Bimfeld - Procópio - Maia.

LIVRO 1 9

1877 A 1883

1877
SETEMBRO
1 7
- Recebem portaria da Presidência da Província autorizando que a aula para
meninas do arrabalde de Santa Tereza seja em uma das salas do recolhimento de
mesmo nome.
- Recebem portaria da Presidência referente à sala que a Câmara deverá dispor
para a Junta Médica inspecionar um cidadão.
- Recebem portaria da Presidência relativamente ao Te Deum do dia 7 de setem
bro.
- Recebem portaria da Presidência acerca de um contrato para fornecimento de
gêneros ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofícios das Câmara de Santa Maria, Santo Antônio, São José do
Norte e Comissão de Viamão e da Aldeia, solicitando que a Câmara entregue a
quantia que lhes coube na distribuição realizada para vítimas da seca pela Socie
dade Riograndense Beneficente da Corte.
- Recebem ofício do Professor do Arrabalde do Menino Deus indicando um
substituto durante sua licença.
- Concedem licença para que uma cidadã dê largura menor que a marcada no
Código de Posturas para a frente de sua propriedade que irá edificar na Rua
General Vasco Alves.
- Concedem licença a um cidadão para manter com a mesma largura as portas
da casa que está reedificando na Travessa de Paissandu.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para cercar terrenos de
sua propriedade nas imediações do Passo da Areia.
- Discutem o parecer da comissão nomeada acerca das propostas apresentadas
para o serviço da limpeza da Cidade e o prazo que deverá ter o contrato.
- Aprovam a redação de artigos de Posturas sobre o serviço dos matadouros.
Ass.: Lima - Barcellos Júnior - Bimfeld - Procópio - Mostardeiro - Flores Filho.

25
- Recebem requerimento de um vereador solicitando que seu parecer com refe
rência ao prazo do contrato para arrematação do serviço de limpeza da Cidade
seja consignado em ata.
- Recebem portaria da Presidência sobre um atoleiro no Beco do Firme.
- Recebem da comissão encarregada de agenciar donativos para um monumento
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em memória do Conde de Porto Alegre uma relação dos municípios, distritos e
particulares que deram a sua contribuição.
- Recebem ofício do Professor do Menino Deus indicando outro cidadão para
substituí-lo.
- Ordenam que seja fornecido ao Escrivão do 2o Distrito da Capital um livro para
os assentos de óbitos.
- Aceitam uma das propostas recebidas para o arrendamento do vapor e da
chata.
- Proíbem a sublocação dos quartos do Mercado sem licença da Câmara, princi
palmente os destinados à venda de carne verde.
- Resolvem fazer uma avaliação geral em toda a carne que será exposta para
venda no Mercado.
- Nomeiam uma comissão para visitar as aulas públicas do Município.
- Aprovam uma gratificação anual para o secretário, devido ao acréscimo de
serviço que teve com a lei que colocou a cargo das municipalidades a fiscaliza
ção das aulas do município.
Ass.: Lima - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Procópio - Mostardeiro.

28
- Recebem uma portaria da Presidência da Província sobre a despesa com os
livros para assentamentos de nascimentos, óbitos e casamentos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para desviar uma estrada no
Distrito de Belém.
- Nomeiam, interinamente, um vereador para substituir o atual Inspetor do Distri
to de Belém.
- Concedem licença a um cidadão para cercar seus terrenos, no Distrito de Be
lém, além do Passo da Cavalhada.
- Recebem requerimento vindo da Presidência da Província, tratando sobre a
proposta de um cidadão para o serviço de limpeza da Cidade.
- Mandam fazer orçamento para uma construção no lado ocidental da Doca do
Peixe.
- Chamam licitantes para a obra necessária, no pavimento térreo da Diretoria
Provincial onde será sala de aferição.
Ass.: Lima - Maia - Bimfeld - Barcellos Júnior - Procópio - Flores Filho.

OUTUBRO
03
- Recebem ofício da municipalidade de Canguçu solicitando a entrega da quota
que lhe coube da quantia a ser distribuída às vítimas da seca.
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- Recebem o parecer da comissão de Engenheiros encarregados de examinar a
planta da Cidade.
- Aprovam parecer da Comissão do Contencioso sobre os requerimentos do exarrematante do serviço de limpeza pública.
- Resolvem oferecer uma gratificação ao Porteiro da Câmara devido ao acrésci
mo de seu serviço, pedindo para a Assembléia Provincial consignar na sua Ia
reunião uma quantia a mais, anualmente, ao referido empregado.
- Recebem requerimento de dois negociantes, relativamente aos quartos do Mer
cado.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Mostardeiro.

17
- Recebem ofício de um vereador comunicando estar doente.
- Recebem justificativa de um vereador por ter faltado às últimas sessões, por
estar desempenhando suas funções no Tribunal do Júri.
- Recebem aprovação da Presidência da Província pelos contratos celebrados
para fornecimento de gêneros ao Asilo Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Presidência da Província mandando que a Câmara forneça
os dados exigidos pela Inspetoria da Instrução Pública e informe sobre a idonei
dade e moralidade dos professores públicos do Município.
- Recebem circular da Presidência pedindo informações sobre a agricultura, a
indústria pastoril, os estabelecimentos, institutos e escolas agrícolas deste Muni
cípio.
- Recebem ofício do Fiscal do 2oDistrito informando ter apreendido e vendido em
hasta pública uma cabra com duas crias.
- Marcam nova data para receber as propostas para os consertos necessários ao
compartimento térreo do edifício da Diretoria Provincial.
- Solicitam à Presidência da Província que autorize a Diretoria da Fazenda a
pagar a conta da came fornecida ao Asilo Santa Leopoldina, durante o mês de
setembro.
- Recebem ofício do Diretor da Fazenda Provincial referente ao imposto das
passagens de praças policiais no vapor “Aviso”.
- Resolvem pedir ao Diretor das Obras Públicas o nivelamento da Cidade, man
dando fazer um levantamento, pela Câmara, do que existe na referida repartição.
- Concedem licença a um cidadão para fazer a porta e janelas com cinco palmos
e quatro palmos e meio, respectivamente, em uma casa que pretende edificar, na
Rua do Espírito Santo.
- Concedem licença a um cidadão para fazer porta e janelas com quatro palmos
e meio em uma casa na Rua de São Jerônimo.
- Concedem licença a um cidadão para cercar um terreno de sua propriedade na
Rua do Cel. Fernando Machado, com frente à Rua do Cel. Genuíno.
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- Aprovam a prestação das contas do 2o Trimestre de 1877 - abril/junho.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores do Distrito de Belém pedindo que a
Câmara mande consertar a estiva do Passo da Guabiroba.
- Resolvem adiar o parecer sobre a planta da Cidade existente na Repartição
das Obras Públicas, até que seja remetido o nivelamento da Cidade.
- Recebem informações de um vereador de que o vapor “Aviso”, contratado
para o transporte de reses esquartejadas nos matadouros, sofreu avariações
nos cilindros, sendo assim, necessário seu conserto e a contratação de outro
vapor.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Barreto - Mostardeiro-Birnfeld.

18
- Concedem licença a um cidadão para estabelecer um matadouro em terreno de
sua propriedade na Várzea de Gravataí.
- Aprovam orçamento e plano para uma edificação visando a recolher a carne
esquartejada nos matadouros, entre a Praia do Peixe e o Trapiche da Companhia
Intimidade, marcando data para o recebimento das propostas.
- Recebem descrição e orçamento dos reparos necessários na Ponte da Azenha.
- Recebem proposta de dois vereadores para realizarem a construção de bueiros
no Arroio da Cascata, na Rua do Botafogo e na Estrada do Laboratório.
- Recebem informação do Vereádor-Presidente sobre a desapropriação de parte
da chácara de uma cidadã, na Rua da Azenha.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Barreto.

19
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando ter contratado uma barca para
ser empregado no serviço dos matadouros.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para dar largu
ra de cinco palmos a três lances de casa que pretende edificar na Rua da
Margem.
- Solicitam ao Fiscal Geral informações sobre alguns tapumes feitos no Riachinho.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento para substituição do calça
mento da Praça Pedro II, entre o teatro e o edifício municipal.
- Transcrevem parecer da Comissão do Contencioso acerca de uma represen
tação de dois marchantes do Mercado sobre a venda de carne verde e os
quartos usados para talhar carne.
- Recebem três requerimentos pedindo a locação de quartos do Mercado.
- Recebem requerimentos dos dois amanuenses da Câmara pedindo uma grati
ficação por acréscimo de serviço.
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Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Mostardeiro - Bimfeld.

23
- Recebem do Secretário do Governo um exemplar da coleção das atas expedi
das pela Presidência da Província, nos anos de 1871 a 1872.
- Recebem requerimento da Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da Concei
ção solicitando avançar o adro(terreno em frente ou laterais da igreja)da sua
igreja, um metro para a praça do mesmo nome.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo autorização para fecharem
uma estrada, no Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento dos moradores da Aldeia pedindo auxílio para a nave
gação no Rio Gravataí, até o Passo das Canoas.
- Recebem do Procurador a prestação das contas da Câmara.
- Mandam pagar os objetos fornecidos para o expediente durante os exercícios
de 1875 a 1877.
- Recebem proposta para a construção do compartimento que servirá para aferi
ção.
- Mandam o Engenheiro organizar o mapa do Potreiro da Várzea, dividindo-o em
quadras e estas em terrenos de trinta palmos para serem colocados à venda,
excluindo o terreno em que passará uma rua.
- Resolvem dar “balanço ao cofre”.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Barreto - Mostardeiro.

27
- Ordenam ao Fiscal Geral que intime o arrematante da limpeza para que provi
dencie a capina da Praça da Harmonia e solicitam um orçamento para os reparos
dos postes desta praça.
- Prestam contas quanto ao saldo encontrado no cofre da Câmara.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia com informações sobre as escolas do
seu Distrito.
- Ordenam ao Fiscal Geral que mande fazer os consertos necessários na Estrada
do Cemitério.
- Recebem ofício do Procurador confirmando a quantia que recebeu de dois
cidadãos para o monumento do Conde de Porto Alegre.
- Recebem ofício de um cidadão pedindo dispensa do cargo de Juiz de Paz do Io
Distrito desta Capital.
- Aceitam uma das propostas recebidas para efetuar a edificação da Arrecada
ção Municipal.
- Recebem parecer do Vereador-Inspetor do Distrito de Viamão sobre o requeri
mento de um morador pedindo alinhamento.
- Resolvem pagar, aos interessados, a metade das custas judiciais devidas, fican
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do o restante para ser pago com o produto da venda dos terrenos da Várzea ou
através de Apólices.
- Recebem portaria da Presidência ordenando a transferência de uma sala de
aula para a Azenha.
- Resolvem chamar licitantes para as obras de reparos da Ponte da Azenha.
- Aprovam o plano da divisão dos terrenos para abertura de ruas no Potreiro da
Várzea, nomeando uma comissão para avaliar os terrenos das diferentes qua
dras. Ordenam, ainda, que o Engenheiro forneça o plano a esta comissão e
demarque com estacas a primeira quadra.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Procópio - Bimfeld.

NOVEMBRO
08
- Recebem portaria da Presidência sobre a mudança de uma escola para a Rua
da Azenha.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara informe sobre a ob
servação do sistema métrico neste município.
- Recebem ofício do Fiscal Geral com as informações solicitadas pela Presidên
cia da Província, por exigência do Ministério da Agricultura, sobre a indústria e a
lavoura.
- Informam ao Diretor da Instrução Pública que o Professor do bairro do Menino
Deus entrou, novamente, em exercício, cancelando assim, a licença solicitada.
- Recebem ofício do Fiscal Geral justificando não ter vindo carne do matadouro
do outro lado do rio, em razão de um forte temporal.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando o desabamento de um arco.
- Ordenam ao Fiscal Geral que proíba os proprietários dos terrenos próximos do
arroio Riachinho de fazerem aterro, estaqueamento ou plantações de árvores.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém referente aos reparos necessários no
Passo da Guabiroba.
- Solicitam à Presidência da Província a aprovação provisória de dois artigos de
Posturas relativos à habitação em porões sem condições de higiene e edificação
de cortiços em determinada área da Cidade.
- Recebem o orçamento dos reparos urgentes na Praça da Harmonia.
- Recebem requerimento do contratador da edificação da Arrecadação Munici
pal pedindo para ser isentado de prestar fiança ou deixar depósito para garantia
da obra, por um ano, e pedindo mais uma quantia pela substituição das tábuas de
pinho por tábuas de louro na respectiva descrição.
- Recebem de um cidadão uma proposta para fornecer às escolas o primeiro e
segundo livros de sua gramática, adotada nas aulas públicas.
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- Recebem do Procurador a cópia da escritura da encampação dos m ata
douros.
- Resolvem mandar fazer, administrativamente, o calçamento entre o edifício
onde está instalada a Câmara e o teatro.
- Ordenam ao Engenheiro que faça a planta e orçamento da ponte que deverá
ser construída na Rua do Botafogo.
- Deferem um abaixo-assinado de moradores da Freguesia da Aldeia pedindo
auxílio para a desobstrução do Rio Gravataí, facilitando assim, a navegação a
vapor.
- Nomeiam, de conformidade com a Lei n° 1.008 de 8 de maio de 1877, as
comissões para fiscalizarem o aproveitamento das escolas públicas da Capital,
subúrbios, Viamão, Aldeia, Belém e Pedras Brancas.
- Autorizam o Fiscal Geral a mandar aterrar com saibro e cascalho as ruas do
Menino Deus, Voluntários da Pátria, Azenha, até o cemitério; estradas do Mato
Grosso, do Meio e as ruas da parte meridional da Cidade até o litoral do Riacho.
- Aprovam a despesa feita com o pagamento correspondente ao mês de outubro
do pessoal empregado no vapor “Aviso” e barca chata do serviço do matadouro,
assim como com alguns acessórios para a referida barca chata.
- Recebem as leis de decisões do governo correspondentes ao ano de 1876, os
quadros estatísticos e vários volumes do relatório da Escola Doméstica de Nossa
Senhora do Amparo de Petrópolis.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.

13
- Substituem um dos membros da Comissão de exames das escolas da Aldeia no
2oDistrito.
- Recebem portaria da Presidência referente a um fornecimento feito ao Asilo de
Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência tratando sobre a mudança da aula de meninas
existente na Rua da Margem para o Bairro da Azenha.
- Recebem portaria da Presidência sobre a melhor maneira de regularizar e pro
cessar as contas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública sobre uma licença con
cedida ao Professor da Branquinha, deixando substituto idôneo.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão indicando um local em desalinho, na Estra
da do Mato Grosso, localizado na Lomba do Sesefredo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia solicitando um volume da lei última da
Reforma da Instrução.
- Recebem ofício de um cidadão justificando sua ausência para prestar juramen
to no cargo de Juiz de Paz das Pedras Brancas.
- Ordenam ao Fiscal de Viamão que façam um orçamento para os reparos ne64

cessários na Estrada do Cantagalo, no sentido Itapuã/Faxina.
- Recebem requerimento do Procurador aposentado pedindo adiantamento de
parte de seus vencimentos.
- Aceitam uma das propostas para os reparos na Ponte da Azenha.
- Autorizam o Vereador-Presidente a contratar a construção do barracão que
servirá para a Arrecadação Municipal, dentro do orçamento ou mandar fazê-lo
por administração.
- Solicitam à Presidência da Província que providencie o conserto da Ponte do
Passo Grande.
- Aprovam o parecer sobre a ampliação da Praça da Conceição.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Procópio - Mostardeiro.

23
- Aceitam uma das propostas recebidas para a execução do trabalho de demoli
ção da casa na Praça da Conceição.
- Recebem portaria da Presidência sobre uma denúncia do Jomal do Commercio referente ao fechamento de uma estrada real na Fazenda Flor do Conde,
Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem da Presidência da Província a coleção das atas que expediu nos anos
de 1874 e 1875.
- Recebem ofício do General Comandante das Armas, permitindo que o 2o Cirur
gião do Corpo de Saúde do Exército assuma o cargo de examinador das escolas
públicas da Capital.
- Recebem ofício da comissão avaliadora dos terrenos do Potreiro da Várzea
informando o valor arbitrado.
- Adiam a discussão sobre a venda dos terrenos do Potreiro da Várzea.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém sobre reparos necessários no Passo da
Cavalhada, no sentido Freguesia de Belém/Capital.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão sobre consertos necessários no Passo da
Batalha, entre as freguesias de Belém e Viamão.
- Recebem ofício de um cidadão informando o nivelamento de algumas ruas da
Cidade e pedindo à Câmara que requisite aquelas que faltarem.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando licença para abrir um talho
de carne, na Rua do General Silva Tavares.
- Deferem requerimento de um cidadão referente ao tamanho da porta e janelas
de uma edificação.
- Recebem descrição e orçamento para a construção da ponte da Rua de Bota
fogo.
- Ordenam ao Fiscal Geral que não permita a lavagem de roupas dos hospitais da
Santa Casa de Misericórdia no Arroio da Cascata e Rua do Botafogo.
- Resolvem mandar consertar a Estrada do Meio, trecho entre uma chácara e o
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Passo do Domeles.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Procópio - Mostardeiro.

DEZEMBRO
0 1
- Recebem portaria da Presidência sobre o pagamento das despesas realizadas
com gêneros fornecidos ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência sobre o procedimento a ser seguido quando
desocupar uma escola do Município.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a decisão do Governo Imperial
sobre o recurso de um cidadão a quem a Câmara negou licença para abrir um
açougue na Rua São Jerônimo.
- Recebem portaria da Presidência relativamente ao Te Deum do dia 02 de de
zembro, bem como as providências para esta solenidade.
- Recebem ofício do Diretor das Obras Públicas afirmando que a Ponte do Me
nino Deus oferece toda a segurança necessária.
- Recebem do Secretário do Governo o convite para o cortejo do dia 02 de de
zembro.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito informando ter transferido sua
jurisdição a outro cidadão.
- Marcam data para o sorteio de desempate dos Juizes de Paz que obtiveram
igual número de votos.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Sul de Viamão informando ter um cidadão
assumido, como substituto, a Escola da Branquinha.
- Recebem do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia o relatório das escolas sob sua
jurisdição.
- Nomeiam um substituto para o Vigário de Belém, como membro da Comissão
das Aulas.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas informando o fechamento de
uma estrada, na Fazenda Flor do Conde.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito da Capital informando que um
professor transferiu sua escola para a Rua 7 de setembro.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia três ofícios sobre as aulas
públicas.
- Recebem ofício do Vigário das Pedras Brancas prestando contas da distribui
ção de esmolas que fez às vítimas da seca.
- Concedem licença ao Gerente da Companhia Fluvial para que construa um
trapiche provisório na Praia do Menino Deus.
- Concedem licença a um cidadão para abrir um açougue na Rua do General
66

Silva Tavares.
- Concedem licença a um cidadão para transferir, no Distrito de Belém, a estrada
que acessa o Passo do Lami àquela freguesia.
- Adiam, novamente, a discussão sobre um ofício da Companhia Hidráulica e
sobre a venda dos terrenos da Várzea.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Mostardeiro - Maia.

06
- Procedem ao sorteio de desempate dos Juizes de Paz que obtiveram número
igual de votos, transcrevendo o resultado do sorteio.
- Recebem aprovação provisória, da Presidência da Província, para dois artigos
aditivos ao Código de Posturas, tratando sobre a edificação de cortiços em certa
área do centro da Cidade e sobre a locação de porões sem as condições de
higiene necessárias.
- Mandam arquivar portaria da Presidência convidando a Câmara para o cortejo
do dia 02 do corrente.
- Informam à Diretoria da Instrução Pública que a Professora do bairro do Me
nino Deus se ausentará, temporariamente, por motivo de doença.
- Recebem ofício da comissão encarregada do exame das escolas de Viamão
prestando contas do serviço naquela Freguesia e substituem um dos membros
desta comissão.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do IoDistrito da Capital comunicando que o Profes
sor Público deste Distrito dispensa auxílio de um assistente para as suas aulas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Capital informando ter empos
sado um cidadão como adjunto da 2a aula por estar, o professor titular, em gozo de
sua licença.
- Mandam dar uma quantia a mais ao Empreiteiro das Obras de desobstrução da
Praça da Conceição, obrigando-o a fazer mais cem palmos de cerca.
- Recebem ofício do Engenheiro sobre os consertos necessários nas ruas da
Freguesia das Pedras Brancas e autorizam os reparos na Rua das Flores.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando ter entregue ao arrematante dos
matadouros o vapor, a barca e demais utensílios. Após, recebem ofício deste
arrematante acusando o recebimento do material.
- Recebem requerimento de cidadãos oferecendo terrenos para a abertura de ruas.
- Recebem requerimento da Mesa da Irmandade da Conceição pedindo que seja
avançado um metro sobre a praça, a construção do adro da Igreja.
- Resolvem abrir a travessa de Paissandu para dar passagem até o rio.
- Recebem do Vereador-Presidente informações sobre os consertos do vapor
“Aviso”, feitos por conta do arrematante de transporte da carne do matadouro
das Pedras Brancas.
Ass.: Teixeira - Bimfeld - Mostardeiro - Maia.
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21
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido, interinamente, o
cargo de Diretor da Instrução Pública.
- Dispensam um vereador do cargo de Inspetor do Distrito das Pedras Brancas.
- Concedem dispensa ao Vigário da Aldeia, membro da Comissão de Exames
das escolas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém, acusando o recebimento dos livros
remetidos para a próxima qualificação.
- Recebem ofício do Juiz de Paz, em exercício, na Freguesia de Belém, justificando-se por não ter procedido aos exames das escolas desta freguesia.
- Recebem ofício da Contadoria informando a despesa com os consertos, na
Praça do Menino Deus e na Estrada do Cemitério.
- Recebem ofício do Fiscal Geral acerca da desobstrução da desembocadura da
Travessa Paissandu, sobre o rio.
- Concedem licença a um cidadão para edificar uma casa na Rua do Espírito
Santo, dando apenas cinco palmos como medida das portas.
- Mandam pagar custas a um Oficial de Justiça.
- Mandam pagar pelos consertos realizados no vapor “Aviso”.
- Mandam pagar uma quantia referente ao vapor “Cupy”, empregado no reboque
da barcaça da carne.
- Tomam providências para a melhora do estado sanitário, consultando o Inspetor
da Saúde Pública, por terem surgido alguns casos de enfermidades que poderão
transformar-se em epidemias.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.

29
- Recebem da Contadoria os balanços e os documentos sobre receita e despesa
municipais correspondente ao exercício de 1876/1877.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública, acerca das licenças concedi
das a duas professoras.
- Recebem ofício da Mesa da Santa Casa de Misericórdia convidando a Câmara
para uma festa no dia Io de janeiro próximo.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Martinho pedindo a quantia que lhe
coube na distribuição dos donativos em favor das vítimas da seca na Província.
- Recebem requerimento da Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da Concei
ção, solicitando o avanço de um metro sobre a praça, na construção do adro da
Igreja.
- Transcrevem requerimento do Vereador-Presidente acerca dos terrenos da
Várzea propondo que sejam vendidos, em leilão, apenas os da primeira quadra,
com frente para a Rua da Azenha, sendo a venda das quadras seguintes decidi
das posteriormente.
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- Recebem proposta de um leiloeiro oferecendo-se para realizar a venda dos
terrenos da Várzea, sem cobrar comissão da Câmara.
- Nomeiam um Vereador-Inspetor para a Paróquia das Pedras Brancas.
- Concedem licença a um cidadão para ter um depósito fechado para lenha, na
Doca nova.
- Concedem uma licença de quinze dias ao Fiscal da Aldeia dos Anjos.
- Marcam prazo de três meses para que os indivíduos que moram em porões
insalubres os desocupem, em razão da Postura ultimamente aprovada.
- Adiam a decisão sobre um requerimento em que um casal oferece terrenos
para abertura de novas ruas.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Barreto - Bimfeld.

1878
JANEIRO

08
- Não houve sessão.

10
- Recebem do Vacinador o mapa das pessoas imunizadas no último semestre.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Norte de Viamão informando que transferiu
a escola de meninos da localidade denominada Faxina.
- Recebem ofício do Inspetor-Geral da Saúde Pública da Província questionando
0 requerimento de um Médico Veterinário que se oferece para inspecionar os
matadouros e vistoriar a carne verde, mediante gratificação.
- Concedem licença a um cidadão para estabelecer um matadouro particular na
Ilha de Lajes.
- Concedem licença a um cidadão para iniciar o abate de gado em seu matadouro
particular, na Fazenda Flor do Conde.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para dar às por
tas de uma casa que está reconstruindo, na Rua do General Silva Tavares, a
altura de 2,64m.
- Nomeiam uma Comissão para as visitas à Cadeia e Estabelecimentos Públicos
de Caridade.
- Concedem oito dias de licença a alguns professores.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de ter enviado os livros para os
trabalhos de qualificação aos Juizes de Paz Presidentes das Mesas Paroquiais.
- Tomam conhecimento de não haver sido encontrada, na Azenha, uma casa em
condições de servir para a aula de meninas.
- Aprovam a deliberação de promover no próprio municipal o leilão para a venda
dos terrenos da Várzea.
- Aprovam o pagamento das despesas com o Te Deum do dia 02 de Dezembro e
com os consertos e aterros em diversas ruas e estradas.
Ass.: Lima - Mostardeiro - Barreto - Teixeira - Barcellos - Bimfeld.
18
- Recebem portaria da Presidência referente ao lançamento de animais mortos
no Campo do Bomfim.
- Recebem ofício do Inspetor-Geral da Instrução Pública, informando ter sido
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concedida licença remunerada a uma professora pública de Viamão para que pos
sa matricular-se na Escola Normal; outra, semelhante, sem vencimentos, ao pro
fessor público da Freguesia dos Anjos da Aldeia.
- Recebem ofício de um membro da Comissão de Visitas às Prisões Civil e Militar
bem como de Estabelecimentos Públicos de Caridade, solicitando seu afastamento.
- Recebem o relatório anual da Santa Casa de Misericórdia.
- Autorizam o Vereador-Presidente a receber propostas para os torreões do Mer
cado números 01 e 04, cujos contratos atuais se acham encerrados.
- Recebem do Juiz de Paz de Viamão os mapas das aulas existentes no Distrito
do Sul desta Freguesia.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia de Viamão, informando o mau estado da
estrada que segue até o Passo do Fiúza.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre a vendas dos terrenos do
Potreiro da Várzea, em que houve pouca concorrência e aprovam a decisão de
suspender os leilões por alguns dias.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo para fecharem estradas públi
cas que atravessam seus campos, no Distrito das Pedras Brancas e na Fazenda
Flor do Conde.
- Deferem um requerimento de moradores da Rua dos Voluntários da Pátria e
mandam aterrar o lixo existente na desembocadura da Rua Pinto Bandeira.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.
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- Recebem Portaria da Presidência requisitando algumas informações para se
rem transmitidas ao Ministério da Agricultura.
- Recebem ofício do Delegado do Corpo de Saúde sobre a nomeação de um
membro para uma Comissão Municipal.
- Recebem do Juiz de Paz do 3o Distrito da Capital um mapa semestral e dois
anuais referentes às escolas públicas desta jurisdição.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando sobre a li
cença concedida a uma professora pública da 2a Cadeira, do IoDistrito da Capital.
- Recebem do Procurador a prestação das contas do 3o trimestre - julho/setem
bro/1878.
- Recebem, do Engenheiro o orçamento para as obras de desobstrução da Tra
vessa de Paissandu.
- Recebem ofício do Administrador do Matadouro das Pedras Brancas referente
aos reparos necessários neste estabelecimento.
- Autorizam o pagamento à Empresa de Carruagens Porto alegrense.
- Recebem dos ex-locatários dos torreões números 01 e 04 do Mercado, propos
tas para renovarem os contratos.
- Recebem oferta do proprietário de terrenos da chácara Sans-Souci para o pro71

longamento da Rua de Santana.
- Aceitam uma doação de terrenos da Rua da Floresta, que serão necessários
para a abertura de novas ruas.
- Ordenam ao Engenheiro que verifique se as novas ruas abertas estão em har
monia com as demais e se seus prolongamentos vão de encontro a alguma pro
priedade, o que acarretará dispendiosas desapropriações.
- Dispensam o Administrador do Matadouro de Santa Tereza por estar este esta
belecimento desativado.
- Ordenam ao Fiscal dos subúrbios que tome conta, através de inventário, do
matadouro de Santa Tereza.
- Aprovam, em primeira discussão, o Projeto do Relatório a ser enviado à Assem
bléia Provincial e o respectivo orçamento.
Ass.: Lima - Bimfeld - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Teixeira.
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- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando a nome
ação interina de uma professora para a cadeira da Barra; e outra para adjunta da
Ia aula do sexo feminino, do Io Distrito, desta Capital.
- Recebem ofício da Comissão de Socorro às vítimas da seca em Belém, pres
tando contas do serviço e remetendo o recibo das pessoas beneficiadas.
- Recebem do Engenheiro o orçamento para os reparos necessários ao aterro da
Várzea de Gravataí.
- Mandam fazer orçamento para as calhas nas ruas Fernando Machado, entre
a do General Auto e Bento Martins; Espírito Santo, entre as de Fernando Ma
chado e Varzinha; General Paranhos, entre as ruas de Fernando Machado e
Varzinha e Fernando Machado, ao lado da montanha, entre a Rua Direita e
Praça do General Osório.
- Resolvem ir em comissão ao desembarque do Ministro da Fazenda e acompanhá-lo até sua residência.
- Mandam pagar metade do valor reclamado pelo Escrivão do Júri referente às
custas judiciais.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser relevado de uma multa
imposta pelo Fiscal do Mercado.
- Recebem requerimento de um agrimensor oferecendo a planta da Cidade.
- Discutem o Projeto de Relatório e Orçamento a ser enviado à Assembléia
Provincial.
Ass.: Lima - Flores Filho - Procópio - Bimfeld - Teixeira.

28
- Concedem licença para que um cidadão dê menor largura às portas e janelas do
que as indicadas no Código de Posturas, na casa que reedifica na Rua do Vigário
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José Inácio.
- Recebem requerimento de um cidadão referente ao sangue e resíduos dos
matadouros.
- Ordenam que não permitam porcos soltos no matadouro das Pedras Brancas.
- Enviam ofício a uma Comissão de Engenheiros tratando da confecção da planta
da Cidade.
Ass.: Lima - Flores Filho - Procópio - Bimfeld - Teixeira.

FEVEREIRO
05
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando a dispensa do
pagamento da taxa de matrícula na Escola Normal, das educandas do Asilo San
ta Leopoldina.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando a licença de
dois meses, concedida ao Professor da Cadeira de Butiá, 2o Distrito da Aldeia.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública remetendo a 2a via da relação
das aulas públicas do Município.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública pedindo para empossar na
Cadeira de Mato Grosso, Distrito de Belém, o ex-professor da Cadeira de Morro
Pelado, de São Leopoldo.
- Recebem do Diretor da Secretaria da Câmara dos Deputados os Anais Parla
mentares correspondentes às sessões de 1827 e 1828.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do IoDistrito da Capital informando ter empos
sado uma professora como adjunta da Ia aula deste Distrito.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta Paroquial do Rosário desta
Cidade pedindo uma relação dos nomes atuais e antigos das ruas dessa Paróquia.
- Recebem ofício do Juiz substituto criminal solicitando a presença do Fiscal do
Mercado, no Paço Municipal, para servir de testemunha do roubo de objetos da
Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Fiscal dos subúrbios informando haver tomado conta do
Matadouro de Santa Tereza e recebido, por inventário, os objetos respectivos.
- Concedem licença a um cidadão para edificar um circo provisório na Praça
Conde d’Eu, ao lado do Circo Albano Pereira, para apresentação da Companhia
Eqüestre e Ginástica Inglesa de Hadwin e Willians.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para mandarem aterrar a Rua
de São Rafael, local em que se encontra sua propriedade.
- Autorizam os consertos necessários aos lajeões que resguardam o paredão da
Rua dos Andradas, junto à Passagem.
Ass.: Lima - Flores Filho - Teixeira - Bimfeld.
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10
- Recebem portaria da Presidência comunicando que por cartas imperiais foram
nomeados os cinco(5) Vice-Presidentes desta Província.
- Recebem juramento do 2o Vice-Presidente desta Província.
Ass.: Lima - Teixeira - Flores Filho - Procópio - Bimfeld.

12
- Recebem portaria da Presidência sobre o projeto da Ponte do Passo Grande
que está sendo elaborado na Repartição de Obras Públicas.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública pedindo que uma pro
fessora seja empossada como adjunta da 3a aula do 2o Distrito da Capital.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito da Capital informando que uma
professora reassumiu suas funções.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Barra informando que uma professora tomou
posse na Cadeira do sexo feminino.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito informando haver multado um cidadão
por infração ao Código de Posturas.
- Mandam arquivar um exemplar da Revista da Instrução Pública.
- Concedem licença a um cidadão para montar um botequim, ao lado do circo da
Companhia Inglesa, enquanto este estiver instalado naquele local.
- Concedem ao Procurador, um mês de licença, para que trate de sua saúde.
- Prestam contas sobre um valor encontrado no cofre da Câmara, por ocasião do
balanço.
- Aprovam, em segunda discussão, o relatório a ser enviado à Assembléia Pro
vincial.
Ass.: Lima - Procópio - Teixeira - Bimfeld.

16
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando que a pro
fessora da Cadeira mista dos Navegantes, no Caminho Novo, recebeu mais dois
meses de licença.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública comunicando ter assu
mido esta função no dia 15 do corrente.
- Recebem do Juiz de Paz do Sul de Viamão o mapa anual da escola do sexo
masculino, da Branquinha.
- Recebem ofício do Fiscal Geral denunciando que, nas imediações do Passo da
Areia, estavam matando gado para contrabandeá-lo.
- Recebem ofício do Fiscal Geral sobre o requerimento de um cidadão cuja chá
cara recebeu o alinhamento na Freguesia das Pedras Brancas.
- Concedem licença de trinta dias ao Engenheiro da Câmara.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto de relatório e orçamento a ser envi74

ado à Assembléia Provincial.
Ass.: Lima - Barcellos Júnior - Procópio - Bimfeld - Teixeira.

21
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do De
sembargador Faria Lemos do cargo de Presidente desta Província e nomeando o
Dr. Américo de Moura Marcondes de Andrade para substituí-lo.
- Recebem Portaria Circular da Presidência pedindo que a Câmara tome provi
dências para a eleição de um Deputado Geral e, também, de um membro da
Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia, interino, informando a data em que assu
miu o referido cargo.
- Recebem do Diretor da Câmara dos Deputados os Anais Parlamentares das
sessões de 1829 e 1853.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz de Viamão, Aldeia e Belém acerca das
escolas pertencentes aos seus distritos.
- Recebem convite do Secretário da Irmandade de São Manoel para a solenidade
do lançamento da pedra desta igreja, no arrabalde da Floresta.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao último
trimestre - outubro/dezembro/1878.
- Recebem da Contadoria o orçamento da receita e despesa para o exercício de
1878 a 1879.
- Mandam arquivar os volumes dos anais da Câmara dos Deputados e os do
Senado, correspondentes ao ano de 1877.
- Recebem do Vereador Presidente informações acerca do monumento que será
erguido em homenagem ao falecido Conde de Porto Alegre.
- Aprovam a redação do Relatório a ser enviado à Assembléia Provincial, junta
mente com o orçamento.
Ass.: Lima - Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld.

MARÇO
16
-Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre o sistema mé
trico francês.
- Recebem portaria da Presidência tratando da reunião do Colégio Eleitoral.
- Recebem portaria da Presidência tratando da transferência dá aula do sexo
masculino de Nossa Senhora dos Navegantes para a Rua da Floresta.
- Recebem Portaria da Presidência solicitando o envio mensal dos preços cor
rentes da erva-mate.
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- Recebem ofício do Io Secretário da Assembléia Provincial participando à Câ
mara a posse do Dr. Américo de Moura Marcondes de Andrade no cargo de
Presidente da Província, tendo prestado juramento perante a Assembléia.
- Recebem do Bispo Diocesano convite para as exéquias (honras fúnebres)do
Soberano Pontífice.
- Recebem cinco ofícios de Juizes de Paz deste Município sobre o serviço da
Instrução Pública.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia acerca da precariedade em que se encon
tram as estradas da Ponte dos Ferreiros.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém sobre os reparos feitos na estiva da Guabiroba.
- Concedem licença de quinze dias ao Fiel do Procurador.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento por visitas feitas a
educandas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem uma representação do contratador do vapor “Aviso”.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes aos dois meses adicionais do
exercício de 1876/1877.
- Resolvem promover melhoramentos na Praça Conde d’Eu.
- Resolvem chamar concorrentes para a realização dos reparos essenciais no
matadouro das Pedras Brancas e suas dependências.
- Aprovam as despesas realizadas com os consertos de um atoleiro, além da
Ponte da Cachoeira e outro na Picada.
- Enviam ofício à Presidência da Província informando que não haverá Te Deum,
no dia 25 de março, aniversário do juramento da Constituição Política do Império,
pois neste dia o Colégio Eleitoral deverá se reunir.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro - Lima.

28
- Recebem portaria da Presidência inteiradas dos motivos pelos quais não poderá
haver Te Deum no dia do aniversário do juramento da Constituição.
- Recebem portaria da Presidência informando ter autorizado o Engenheiro da
Companhia de gás a negociar, com a Câmara, a iluminação da praça interna do
Mercado, com cinco lampiões de gás hidrogênio carbonado.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Sepé inteirada da posse do atual
Administrador da Província.
- Recebem ofício do empreiteiro do serviço da condução da carne, informando
que mandará consertar a barca “chata” e conduzirá a came em sua chalupa(antigo
navio à vela).
- Recebem ofício do Presidente da Comissão encarregada da edificação da nova
Igreja de Nossa Senhora de Belém, no Arado Velho, ponderando a nomeação de
uma comissão que deverá ser responsável pela edificação do cemitério e dando
76

o alinhamento preciso, no caso de ser transferida a sede da freguesia.
- Recebem oito ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública, referente aos
seus serviços.
- Recebem três ofícios dos Juizes de Paz acerca do serviço das escolas.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando restituição da quantia refe
rente a impostos pagos a mais pelo abatimento do gado, no matadouro de Santa
Tereza.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para dar nova direção a uma
estrada que passa em sua propriedade no Distrito de Belém.
- Aprovam a proposta de um vereador pedindo à Diretoria-Geral da Instrução
Pública que os trabalhos escolares diários das aulas do município sejam divididas
em duas etapas: manhã e tarde.
- Nomeiam uma comissão encarregada de erigir em uma das praças da Cidade
um monumento à memória do Conde de Porto Alegre.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de ter mandado substituir a
maxambomba(carruagem de estrada de ferro) em más condições, que serve no
matadouro das Pedras Brancas pela que estava no de Santa Tereza.
- Concedem licença a um cidadão para que dê aos vãos de sua casa em recons
trução, quatro palmos e meio.
- Mandam pagar a despesa feita com papel e outros objetos, pela Junta Paroqui
al da Freguesia da Aldeia.
- Recebem propostas para os reparos do matadouro das Pedras Brancas.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.

ABRIL
06
- Recebem ofícios das Câmaras do Rio Pardo e São Sebastião do Caí, inteiradas
da posse do atual administrador da Província.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Juiz
substituto da Ia Vara Cível da Comarca da Capital.
- Recebem ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública acerca de seus serviços.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Paz do Sul de Viamão referentes às escolas
sob sua jurisdição.
- Recebem ofício de um membro da comissão encarregada do exame da planta
da Cidade pedindo , a fim de consulta, os nivelamentos existentes no arquivo
municipal.
- Recebem do Engenheiro o orçamento das obras que serão acrescentadas nos
consertos do matadouro das Pedras Brancas e aceitam uma das propostas re
cebidas.
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- Aprovam a prestação de contas correspondentes ao 3o trimestre - julho/setembro/1877.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial para incluir no orçamento de suas
despesas o saldo presumível da receita dos matadouros para ser aplicada na
amortização das suas Apólices.
- Resolvem solicitar à Assembléia Provincial a criação de um imposto anual so
bre agências de companhias de seguros cujas sedes estiverem fora do município.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo que seja remetida à Assem
bléia Provincial suas propostas para limpeza dos dejetos e águas servidas, nesta
Capital.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar um pedaço de terra
junto à sua chácara, na Estrada do Meio.
- Indeferem o requerimento de um cidadão que solicitou restituição de impostos
pagos a mais, por abater gado no matadouro de Santa Tereza.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores da Praça Conde d’Eu, solicitando a
retirada do circo Albano Pereira daquele local.
- Recebem ofício de Albano Pereira requerendo prazo de seis meses para demo
lição de seu circo.
- Consultam a Presidência da Província para saber se um vereador deixando de
comparecer como Deputado na Assembléia Provincial poderia exercer seu car
go na Câmara Municipal.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Mostardeiro - Barreto - Barcellos Júnior.
10
- Recebem portaria da Presidência informando que o vereador que não participa
das sessões da Assembléia Provincial poderá exercer funções na Câmara Muni
cipal.
- Recebem ofício do Juiz substituto da 2a Vara Cível desta Comarca comunican
do a data em que entrou em exercício de seu cargo.
- Recebem do Juiz de Paz das Pedras Brancas o mapa semestral da escola de
meninas.
- Recebem do Contador uma consulta sobre os juros correspondentes à quantia
pela qual foram encampados os matadouros.
- Resolvem ir em vistoria à chácara Sans-Souci, cujo dono pretende vender parte
para o estabelecimento do Asilo de Alienados.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a intervenção da municipalida
de para que sua vizinha permita passar, por seus terrenos, o esgoto das águas da
casa do requerente.
- Recebem requerimento do Fiscal de Viamão pedindo exoneração de seu cargo.
- Nomeiam um cidadão para o cargo de Fiscal de Viamão.
- Concedem licença a um cidadão para que dê menor largura que o convencional,
78

aos vãos da reconstrução de sua casa.
- Recebem requerimento de um cidadão cobrando a quantia devida pela execu
ção de um calçamento.
- Autorizam despesa com os reparos indispensáveis na Estrada do Mato Grosso,
na divisa desta Cidade com a Freguesia de Viamão.
- Autorizam despesas com os reparos necessários no paredão sobre o rio, junto
ao Curral da Passagem.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de ter providenciado os paga
mentos dos juros das Apólices dos calçamentos e dos matadouros.
Ass:: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.

23
- Recebem portaria da Presidência referindo-se a um contrato para edificação
de um novo Mercado.
- Recebem portaria da Presidência tratando do impedimento de um vereador de
servir na Câmara e um ofício do Juiz substituto da Ia Vara, pedindo que lhes
informem o nome do vereador-substituto.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando a data em que entrou no
exercício de seu cargo.
- Recebem ofício da Câmara de São José do Norte inteirada da posse do atual
administrador da Província.
- Recebem ofício da Câmara de São José do Norte juntamente com os recibos
das pessoas socorridas através da quantia remetida àquele Município.
- Recebem ofício do Diretor das Obras Públicas enviando os nivelamentos das
ruas e becos que faltavam.
- Recebem cinco ofícios de Juizes de Paz e um da Diretoria da Instrução Pública
referentes ao serviço da instrução pública.
- Recebem do Procurador a prestação de contas correspondentes ao Io trimes
tres -janeiro/março - últimos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção de impostos sobre seu
botequim e bilhar.
- Mandam pagar uma dívida ao empregado do vapor de transporte da carne.
- Nomeiam uma comissão que estudará as bases do contrato para o serviço de
limpeza das águas servidas e materiais fecais, caso a Câmara seja autorizada a
contratar este serviço.
- Informam à Assembléia Provincial o resultado da vistoria realizada na chácara
de um cidadão que propõe a venda de parte do terreno para edificação do Asilo
dos Alienados.
- Autorizam despesas com reparos na Estrada da Cavalhada, na Lomba do Afon
so e em dois pontos da Estrada do Passo d’Areia.
- Recebem de um cidadão a oferta de quarenta carros com pedras para compor
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uma calha que recebe as águas que descem da Rua do General Paranhos, sem
obstruir o cano que atravessa a Rua da Varzinha.
- Resolvem solicitar ao Diretor-Geral da Fazenda Provincial a preferência às
educandas do Asilo de Santa Leopoldina na distribuição das costuras.
- Concedem licenças a professoras públicas de Belém, Passo do Feijó, Passo da
Figueira, nova Freguesia de Belém e Pedras Brancas.
- Autorizam a compra de calçados e roupas para as educandas do Asilo de Santa
Leopoldina.
- Nomeiam uma educanda como ajudante do Regente do Asilo de Santa Leopol
dina.
Ass.: Mostardeiro - Flores Filho - Lima - Bimfeld - Teixeira - Barcellos Júnior.

27
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública referente aos seus serviços.
- Recebem do Engenheiro da Câmara o orçamento para os reparos indispensá
veis na Ponte dos Ferreiros.
- Concedem licença a um cidadão para desviar uma estrada que passa junto às
suas terras no Distrito de Belém.
- Enviam a um vereador cópia do ato da Presidência da Província julgando-o
incompatibilizado para o exercício do cargo de vereador com o de Cônego em
exercício.
- Aprovam as despesas realizadas com os consertos no Campo do Bomfim.
- Autorizam despesa com um conserto na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes ao último trimestre - outubro/
dezembro/l 877.
- Resolvem pedir autorização à Assembléia Provincial para mandar fazer nume
ração das casas da Cidade.
- Teixeira - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Lima.

MAIO
07
- Recebem portaria da Presidência comunicando a data designada pelo Governo
Geral para a eleição de eleitores que escolherão os novos deputados.
- Recebem portaria da Presidência tratando de uma contratação através de con
corrência pública.
- Recebem ofício da Câmara de São Gabriel inteirada da posse do atual Admi
nistrador da Província.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública informando ter multado na
forma do § 9 do art. 17, do regulamento, alguns professores do 3o Distrito da
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Aldeia e Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando ter sido prorrogada,
pela Presidência da Província, a licença do Professor interino do Passo do Lami.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém comunicando ter entrado em licença,
concedida pela Diretoria da Instrução Pública, um casal de professores.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Viamão informando que um professor retor
nou ao exercício de seu cargo.
- Recebem requerimento do arrematante do serviço de transporte de carne ver
de talhada nos matadouros reclamando do dono de um matadouro particular que
conduz suas reses abatidas em um carro sem as mínimas condições exigidas.
- Ordenam ao Fiscal Geral que fiscalize, diariamente, os marchantes que têm
matadouros particulares, multando-os no caso de irregularidades, quanto a con
dução das reses abatidas.
- Recebem um requerimento do Escrivão pedindo o pagamento de algumas cer
tidões de custas vencidas em diversos processos.
- Ordenam ao Fiscal de Belém que consulte vizinhos de uma cidadã e demais
interessados sobre a solicitação feita por ela para fechar uma nesga de campo,
na margem direita do Passo do Salso.
- Autorizam o Procurador a mandar consertar uma casa na Rua do Riachuelo.
- Nomeiam um Vereador-Inspetor do Distrito de Belém.
- Decidem permutar terreno com um cidadão para a continuação da Rua da Con
córdia até sair na da Imperatriz, pelos terrenos de n° 56 e 59 situados na 2a quadra,
de frente para Rua da Imperatriz, no local denominado Potreiro da Várzea.
- Recebem do Engenheiro a planta do cemitério da Freguesia de Belém do Guaíba.
- Resolvem multar um vereador por não comparecer para prestar juramento e
tomar posse no Paço Municipal.
Ass.: Teixeira - Lima - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld.

15
- Rejeitam as propostas recebidas para consertos na Ponte dos Ferreiros, na
Freguesia da Aldeia.
- Recebem portaria da Presidência requisitando cópias autênticas da lista geral e
suplementares dos votantes da Freguesia da Madre de Deus.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Alegrete inteirada da posse do atual
Administrador da Província.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando a exoneração de
um professor interino, do Barro Vermelho, Distrito da Freguesia da Aldeia.
- Recebem ofício do contratador do serviço de transporte das reses cortadas no
Matadouro das Pedras Brancas comunicando ter transferido seu contrato a ou
tro cidadão.
- Recebem juramento de um cidadão para o cargo de vereador.
81

- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém tratando sobre as aulas daquela fre
guesia.
- Resolvem relevar um cidadão de uma multa imposta.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando ter multado um cidadão por infra
ção ao Código de Posturas.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando que o barco a vapor empregado no
transporte de reses abatidas em um matadouro particular encontra-se em condi
ções aceitáveis, assim como o carro de um cidadão usado para o mesmo fim.
- Recebem requerimento do Escrivão cobrando custas judiciais vencidas em di
versos processos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para construir um trapi
che na Rua das Flores.
- Recebem requerimento, encaminhado através da Presidência, no qual uma ci
dadã solicita que sua filha seja admitida no Asilo Santa Leopoldina.
- Recebem requerimento de um cidadão questionando sobre seu circo, na Praça
Conde d’Eu.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando terreno para edificar um
estabelecimento onde ensinará patinação.
- Resolvem pedir autorização à Presidência da Província para efetivar a permuta
de um terreno particular para que possam dar seguimento à Rua da Imperatriz,
por outro da 2a quadra, de propriedade municipal.
- Resolvem consultar a Presidência da Província sobre a apuração dos votos para
Deputado Geral e Provincial, faltando as autênticas do Colégio Eleitoral de Bagé.
- Autorizam o Vereador-Presidente a contratar, novamente, a empresa do Jor
nal do Commercio para a publicação de seus trabalhos.
- Mandam chamar concorrentes à arrematação dos impostos municipais, ao for
necimento de papel, livros, tinta e mais objetos de expediente.
Ass.: Lima - Bimfeld - Flores Filho - Teixeira - Mostardeiro - Barcellos Júnior.

23
- Procedem à apuração geral dos votos da eleição para um Deputado à Assem
bléia Geral Legislativa e para um membro à Assembléia Provincial.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro.

JUNHO

01
- Recebem portaria da Presidência cientificando a municipalidade de que poderá
fazer a apuração geral dos votos para Deputados da última eleição, embora falte
a autêntica do Colégio de Bagé.
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- Recebem portaria da Presidência informando que a Câmara está autorizada a
emitir Apólices para a realização da encampação dos matadouros e conserto da
Ponte do Menino Deus e para fazer face ao déficit de seu orçamento.
- Transcrevem artigo de Posturas sobre o serviço dos matadouros aprovado pela
Lei Provincial n° 1150, de 11 de maio de 1878.
- Recebem portaria da Presidência mandando que uma das salas do Paço Muni
cipal seja franqueada à Junta Médica para inspeção do chefe de seção da Dire
toria Provincial.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo que o Procurador da Câmara não
passe licenças aos donos dè veículos de rodagem sem se mostrarem habilitados
com o bilhete de matrícula da Repartição de Polícia.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo providências referentes a um
indivíduo que comprou toda a lenha existente na Doca.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3oDistrito desta Capital pedindo cópia da lista
geral dos votantes.
- Recebem do Diretor da Fazenda Provincial a relação das peças do fardamento
para a força policial, pois estas deverão ser confeccionadas pelas educandas do
Asilo Santa Leopoldina.
- Recebem dois ofícios do Inspetor da Instrução Pública informando sobre as
licenças concedidas a uma professora da Freguesia de Belém e a outra do 3o
Distrito desta Capital.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha, inteirada
da posse do atual Administrador da Província.
- Recebem ofício do Procurador informando ter sido confirmada, pelo Supremo Tri
bunal de Relação, a sentença dada, em Ia instância, a favor de herdeiros de Couto.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando ter multado um indivíduo por infra
ção ao Código de Posturas.
- Concedem licença a um cidadão para que dê menor largura do que a indicada no
Código de Posturas às janelas e porta de sua casa, na Rua do Duque de Caxias.
- Discutem sobre o requerimento de um cidadão que solicita autorização para
fazer apresentações em seu circo na Praça Conde d’Eu.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes ao Io trimestre - janeiro/março/1878.
- Autorizam o pagamento pelo aterro colocado nas ruas da Conceição e Voluntá
rios da Pátria, entre as da Aurora e Senhor dos Passos.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Pitta - Mostardeiro - Barcellos Júnior.

04
- Resolvem emitir vinte e cinco contos de réis em Apólices aos juros de 1% ao
ano, para a realização dos Matadouros.
- Transcrevem dois artigos de Posturas referentes à proibição de construírem
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cortiços e morarem em porões sem condições propícias à saúde pública, nos
limites da Cidade.
- Recebem da Presidência da Província cópia do ato de convocação da nova
Assembléia Legislativa Provincial para março de 1879, cuja eleição deverá ocor
rer simultaneamente com a de deputado à Assembléia Geral.
- Recebem ofício do Bispo ordenando ao Vigário da Freguesia de Belém que
entregue à comissão encarregada do levantamento do novo cemitério duas linhas
de ferro que se acham nas ruínas da velha igreja.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo uma relação dos indivíduos que
são licenciados pela Câmara para abrirem hotéis e botequins.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia os mapas anuais de diversas
aulas.
- Solicitam à comissão de engenheiros nomeada para examinar a planta da Cida
de, organizada por um cidadão, que dê parecer sobre a exatidão e o valor da
referida planta e que devolvam os mapas do nivelamento da Cidade.
- Nomeiam um membro para a Comissão de Inspeção das Aulas Públicas.
- Transmitem instruções ao Procurador referentes à demolição de um circo na
Praça Conde d’Eu.
- Mandam pagar custas vencidas de diversos processos criminais.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo o pagamento por uma porção
de pedras extraídas da Doca.
- Informam sobre o saldo encontrado no cofre da Câmara em virtude do balanço
realizado.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Lima.

15
- Recebem portaria da Presidência autorizando despesa mensal com a condução
das educandas do Asilo Santa Leopoldina, freqüentadoras da Escola Normal.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que seja franqueada à Junta Médica
uma das salas do Paço Municipal, para inspeção do Porteiro da Secretaria do
Governo.
- Recebem portaria da Presidência informando ter ordenado ao Gerente da Com
panhia de Gás que providencie na iluminação da praça interna do Mercado.
- Recebem Portaria da Presidência aprovando o casamento de uma educanda do
Asilo Santa Leopoldina com um italiano e autorizando a Diretoria Provincial en
tregar a quantia fixada em lei para este fim.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia solicitando que as autoridades policiais
sejam avisadas rapidamente quando localizarem algum cadáver nas proximida
des do Mercado.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública informando que a Presidência
da Província suspendeu o exercício da aula pública do sexo feminino no lugar
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denominado Olhos d’Água, na Freguesia da Aldeia.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas o mapa e pedido de
utensílios para a aula pública.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia de Belém, ofício sobre as aulas.
- Recebem um ofício no qual um cidadão justifica não poder assumir o cargo de
Juiz de Paz do Sul de Viamão.
- Recebem convite do Presidente da Exposição Provincial para assistirem à dis
tribuição dos prêmios conferidos aos expositores desta Província.
- Aceitam a proposta de um cidadão para a arrematação dos impostos munici
pais.
- Enviam as propostas recebidas para o fornecimento de objetos de expediente à
Comissão de Fazenda para parecer.
- Advertem o Fiscal das Docas sobre a pequena arrecadação que tem feito dos
impostos sobre embarcações que atracam na mesma Doca.
- Chamam o I o suplente do Juiz de Paz da Freguesia das Dores.
- Resolvem dar autorização para que o Fiscal dos subúrbios continue incluído na
folha de pagamento a partir de julho, com os mesmos vencimentos que ora per
cebe.
- Resolvem despender mais cento e cinqüenta mil réis com os consertos na Es
trada do Mato Grosso.
- Mandam pagar as despesas com os consertos no Passo da Cavalhada, desde a
do Nunes até o Passo Fundo.
- Chamam concorrentes para fazer o transporte das educandas do Asilo Santa
Leopldina que freqüentam a Escola Normal.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Pitta - Flores Filho - Barcellos Júnior.

JULHO
16
- Recebem portaria da Presidência tratando sobre o convite e providências para
a procissão de Corpus Christi.
- Recebem portaria da Presidência aprovando o pagamento, durante o corrente
exercício, do ordenado e gratificação do Fiscal dos subúrbios e Matadouro de
Santa Tereza.
- Recebem portaria da Presidência justificando não aprovar a arrematação feita
pela Câmara do imposto designado no § 10° do art. 2 da Lei do Orçamento
Municipal.
- Recebem portaria da Presidência tratando do serviço da eleição que se realiza
rá em agosto.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a abertura de um crédito para
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socorrer os moradores das ilhas fronteiras, vítimas da enchente.
- Recebem ofício do General comandante das Armas comunicando a data em
que assumirá este cargo.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando que assumiu o exercício do cargo
de Diretor-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública, tratando de seus serviços.
- Recebem cinco ofícios dos Juizes de Paz das Freguesias do Município acerca
do serviço da instrução pública.
- Recebem ofício de um professor público de Viamão apresentando um substituto
durante o seu período de licença.
- Recebem do Oficial Maior da Secretaria da Assembléia Provincial um exem
plar dos Anais dessa Assembléia.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando ter multado o arrematante do servi
ço da limpeza pública, por infração a um artigo do seu contrato.
- Aceitam uma das propostas apresentadas para o fornecimento de artigos para
o expediente.
- Recebem requerimento do agente da Companhia Eqüestre Ferraz pedindo con
cessão para construir um circo provisório na Praça Conde d ’Eu.
- Recebem requerimento do Procurador de Albano Pereira pedindo que a Com
panhia Ferras trabalhe no circo do seu representado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para abrir uma agência
para a venda de bilhetes de Montevidéu, pagando o imposto respectivo em três
prestações.
- Concedem licença a um cidadão para estabelecer, na Praça da Harmonia, ska
ting-rink (pista de patinação), formando para isto um grande circo.
- Aprovam o contrato para os reparos da Estrada do Meio, incluindo uma sanga
situada antes do Passo do Domeles, formada por águas correntes.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Mostardeiro - Barcellos Júnior.

AGOSTO
01
- Recebem portaria da Presidência agradecendo pelos serviços prestados à co
missão encarregada de distribuir donativos às vítimas da inundação.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter nomeado um Cônego para
atuar como Capelão do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Comissão encarregada de distribuir donativos às vítimas da
inundação, prestando contas sobre o trabalho realizado.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas acusando o recebimento
dos diplomas de eleitores e da lista geral dos votantes desta freguesia.
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- Recebem do Secretário da Mesa Paroquial da Freguesia das Dores desta Cida
de o livro das atas da eleição de eleitores.
- Recebem cinco ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública prestando con
tas sobre seu serviço.
- Recebem sete ofícios dos Juizes de Paz das Freguesias do Município tratando
sobre o serviço da Instrução Pública.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Viamão acusando o recebimento do material
referente às eleições.
- Recebem ofício de um membro da comissão encarregada de socorrer as vítimas
da seca, na Freguesia da Aldeia, prestando contas da distribuição de donativos.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando estarem concluídos os
consertos do Matadouro das Pedras Brancas.
- Recebem do Vacinador do Município o mapa das pessoas imunizadas durante o
último semestre.
- Recebem a prestação das contas correspondente ao 2o trimestre abril/junho/
1878.
- Recebem ofício do Procurador informando o andamento das causas da Câmara.
- Resolvem fazer reparos no calçamento da Praça da Alfândega.
- Decidem denominar Rua de Caxias toda a extensão da mesma, desde a Praia
de Belas até finalizar na Rua da Azenha.
- Chamam concorrentes para o fornecimento de suprimentos ao Asilo de Santa
Leopoldina.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Distrito, para parecer, o requerimento de um
cidadão pedindo para desviar uma estrada no Distrito de Belém.
- Mandam pagar consertos realizados na Estrada da Cavalhada.
- Concedem licença a dois professores públicos do Arado Velho, Distrito de Be
lém, e a uma professora de Viamão.
- Contratam com a empresa do Jornal do Commercio a publicação e impressão
dos trabalhos da Câmara e o fornecimento de títulos de votantes.
- Contratam, com a Companhia de Carruagens, o transporte das educandas do
Asilo de Santa Leopoldina freqüentadoras da Escola normal.
- Mandam fazer alguns reparos na Praia do Riacho, em frente ao Gasómetro e
rebaixar, em parte, a Rua da Varzinha.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Flores Filho - Barcellos Júnior.

17
- Recebem parecer do Advogado da Câmara sobre uma representação do Te
soureiro das Loterias da Província.
- Aprovam o contrato para fornecimento de um livro de gramática autorizado
pelo Conselho Diretor.
- Recebem da Mesa Paroquial da Aldeia cópia da ata da eleição ocorrida, além
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das atas respectivas e talões de títulos.
- Recebem do Presidente da Mesa Paroquial da Matriz e dos Secretários das
Mesas Paroquiais de Belém e Viamão os respectivos livros das atas de eleitores
e cópias para serem enviadas ao Presidente do Colégio Eleitoral.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo um volume das leis Pro
vinciais promulgadas recentemente.
- Recebem ofício do Juiz de Paz em exercício, do Io Distrito da Capital, questio
nando sobre a inspeção de uma aula e sobre meios de transporte para visitar a
Escola da Pintada.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém sobre as escolas de sua jurisdição.
- Adiam a análise do requerimento de uma cidadã até que fique pronto o nivela
mento da Rua do Coronel Vicente.
- Resolvem mandar orçar os reparos indispensáveis na Rua D. Afonso, entre a
dos Voluntários da Pátria e Floresta e a dos Voluntários da Pátria, entre as da
Aurora e do Vigário José Inácio.
Ass.: Teixeira - Lima - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho.

27
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter prorrogado até junho de
1879 o contrato para o fornecimento do primeiro e segundo livros de gramática
para as aulas públicas da Província.
- Recebem do Secretário da Mesa Paroquial da Fregiesia do Rosário o livro das
atas da última eleição e cópia das atas para serem enviadas ao Colégio Eleitoral.
- Recebem quatro ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública referentes às
escolas públicas do Município.
- Aceitam as propostas mais vantajosas para o fornecimento de pão, carne e
víveres ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Demitem, a pedido, o Engenheiro da Câmara.
- Concedem dez dias de licença ao Fiscal Geral.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Mostardeiro - Barcellos Júnior.

29
- Informam à Presidência da Província o resultado do recebimento de propostas
para o fornecimento de suprimentos ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública sobre a aula pública da
Colônia de São Luís.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Norte de Viamão sobre a escola pública da
Estância Grande.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Capital referente às escolas de
sua jurisdição.
- Chamam licitantes para o serviço do transporte de materiais fecais e águas
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servidas.
- Aprovam o nome proposto para o cargo de engenheiro.
Ass.: Teixeira - Lima - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho.

SETEMBRO
03
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para transferir seu mata
douro, na chácara do Fetter, para a chácara da Polícia, no Caminho do Meio.
- Recebem ofício de um cidadão pedindo rescisão do contrato de limpeza da
Cidade.
- Executam balanço ao cofre da Câmara.
- Ordenam ao Engenheiro que vistorie a Ponte do Menino Deus.
- Resolvem pedir à Presidência da Província que mande extrair as loterias con
cedidas pela Lei n° 997 do Primeiro de Maio de 1875, para melhoramentos das
Praças D. Pedro II, Conde d’Eu e Harmonia, pelo Tesoureiro das loterias da
Província.
Ass.: Lima - Mostardeiro - Teixeira - Flores Filho - Bimfeld.

25
- Recebem portaria da Presidência referente às providências para o Te Deum do
dia sete(7) de setembro.
- Recebem portaria da Presidência nomeando um médico para o Asilo de Santa
Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência aprovando os contratos celebrados para o
fornecimento de suprimentos ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência solicitando três cópias autênticas da ata espe
cial da instalação do Colégio Eleitoral desta Capital.
- Adiam portaria da Presidência referente ao pecúlio do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência concedendo licença para o casamento de um
italiano com uma educanda do Asilo de Santa Leopoldina e mandando entregar a
quantia estabelecida para o enxoval da noiva.
- Recebem portaria da Presidência informando ter expedido ordens para o paga
mento dos gastos realizados pelo Regente do Asilo em obras de asseio neste
estabelecimento.
- Recebem portaria da Presidência referente às providências a serem tomadas
pelo Juiz de Paz do Io Distrito para visitar a aula da Pintada.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Secretaria do Governo informando haver
expedido ordens para o pagamento do suprimento de vários objetos concedidos
às educandas do Asilo de Santa Leopoldina.
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- Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto informando a data em que
tomou posse deste cargo.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução comunicando a prorrogação da licença
do professor de Viamão.
- Recebem cinco ofícios dos Juizes de Paz referindo-se ao serviço da instrução
pública sob seus cuidados.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Junta Paroquial do Io Distrito desta
Cidade o livro das atas da qualificação de votantes e recebem livro idêntico do
Juiz de Paz de Belém.
- Recebem do Procurador a prestação das contas relativas aos meses adicionais
de julho e agosto últimos.
- Recebem documento expedido pelo Juiz de Direito do IoDistrito Criminal man
dando entregar a um cidadão o depósito de dezesseis ações da Companhia Hi
dráulica Porto-alegrense.
- Recebem requerimento de dois correspondentes comerciais da companhia es
trangeiras de seguros.
- Recebem requerimento de um cidadão, inventariante da herança de seu pai,
cobrando uma dívida.
- Recebem requerimento do Amanuense da Secretaria da Câmara pedindo o
adiantamento de um mês de salário.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para matar gado
em sua casa na Freguesia das Pedras Brancas.
- Concedem licença a um cidadão para remover seu matadouro da chácara do
Fetter, na Estrada do Meio, para outra chácara na mesma estrada.
- Mandam fazer orçamento para a desobstrução da Barra do Riachinho, cujas
águas estão estagnadas.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas sobre o serviço de
vacinação e revacinação.
- Enviam ao Vereador-Inspetor do Asilo de Santa Leopoldina, para informar, o
requerimento de uma cidadã pedindo à Presidência da Província que uma afilha
da sua seja admitida naquele Asilo.
- Mandam emitir cento e vinte Apólices no valor de vinte e cinco contos de réis
para completo pagamento da encampação dos matadouros.
- Autorizam a continuação do calçamento na frente sul do Mercado.
- Autorizam uma despesa na Freguesia da Aldeia na estrada que vai da ponte
para o Passo das Canoas.
- Aprovam a colocação de aterro e cascalho em alguns atoleiros, junto à Ponte da
Azenha, inclusive próximo ao cemitério.
- Autorizam o pagamento pelos melhoramentos da Praça Conde d’Eu.
Ass.: Lima - Pitta - Mostardeiro - Barcellos Júnior - Teixeira - Flores Filho.
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OUTUBRO

08
- Recebem portaria da Presidência declarando que as loterias em benefício dos
melhoramentos das praças da Capital não podem ser extraídas.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando que a Presi
dência da Província concedeu mais dois meses de licença ao professor público
das Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do primeiro Distrito da Capital informando estar
doente.
- Recebem cinco ofícios dos Juizes de Paz referentes ao serviço da Instrução
Pública de seus Distritos.
- Substituem o Fiscal da Aldeia.
- Marcam nova data para receber as propostas para o serviço de limpeza da
Cidade e condução de águas servidas e materiais fecais.
- Mandam pagar custas devidas a um cidadão.
- Mandam pagar ao Oficial de Justiça da Aldeia as custas criminais que lhe são
devidas.
- Concedem licença a uma cidadã para fazer os vãos de duas casas que irá
reconstruir, na Rua Coronel Fernando Machado, com cinco palmos de largura.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para estabelecer uma
fábrica de sabão na Praça da Harmonia.
- Informam à Presidência da Província que deram parecer favorável à solicitação
de uma cidadã sobre a admissão de sua afilhada no Asilo de Santa Leopoldina.
- Autorizam a despesa com a construção de uma calha na Rua da Azenha.
- Autorizam o advogado a mandar extrair o translado dos autos de uma causa
pendente, entre a Câmara e um cidadão.
- Autorizam o pagamento dos juros das Apólices municipais no dia dez do corrente.
- Aprovam, em segunda discussão, o projeto de Posturas sobre vacinação e revacinação, na forma do Regimento Interno.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, um artigo de Posturas proibindo
que lavem e estendam roupas nas praias e praças dentro de uma determinada
área.
Ass.: Lima - Bimfeld - Pitta - Mostardeiro - Teixeira - Flores Filho - Barcellos
Júnior.

12
- Recebem portaria da Presidência mandando admitir uma menor, como educan
da, no Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública tratando sobre o serviço a
seu cargo.
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- Recebem abaixo-assinado de vários moradores do Terceiro Distrito da Aldeia,
pedindo o restabelecimento do exercício da aula do sexo feminino do lugar deno
minado Olhos d’Agua.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a receber na Diretoria
Provincial, sob títulos da dívida pública, o pecúlio que ali existe em depósito.
- Nomeiam uma comissão para a desobstrução do Rio Gravataí.
- Marcam data para o recebimento de propostas para a colocação de placas
metálicas designativas dos números das casas e nomes das ruas desta Cidade.
- Recebem propostas para o serviço de limpeza da Cidade e transporte de águas
servidas e materiais fecais.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho - Pitta - Bimfeld.

14
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do Decreto sobre o juramen
to, nos casos em que o mesmo é exigido por atos do Poder Executivo.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito relatório sobre as escolas do referido
Distrito da Capital.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores do Distrito Sul de Viamão solici
tando consertos no Passo do Hilário.
- Resolvem mandar amortizar, com o produto líquido das rendas dos matadouros,
vinte Apólices emitidas para a encampação dos mesmos.
- Aceitam uma das propostas feitas para o serviço de limpeza da Cidade.
- Aceitam uma das propostas feitas para o serviço de transporte de águas servi
das e materiais fecais.
Ass.: Lima - Flores Filho - Mostardeiro - Barcellos Júnior - Teixeira.

23
- Marcam nova data para o recebimento das propostas para colocação das pla
cas de numeração das casas da Cidade.
- Concedem licença a um cidadão para dar cinco palmos de largura às portas e
janelas de uma propriedade sua na Rua Coronel Fernando Machado.
- Aceitam uma oferta de terrenos nos Moinhos de Vento para a abertura de duas
ruas, sendo uma na direção de norte a sul denominada Silveira Martins; outra de
leste a oeste, denominada Sinimbu.
- Aprovam a colocação de cascalho na Rua da Floresta em frente a uma olaria,
no Beco da Marcela e na Rua dos Voluntários da Pátria, entre as do Rosário e
Aurora.
- Aprovam os consertos na Estrada do Meio, no Passo do Domeles e no Passo
d’Areia.
- Aprovam a locação de casas nas ruas de São Rafael, Pinto Bandeira e Coronel
Vicente.
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- Aceitam os modelos de cubos e carros para águas servidas e materiais fecais,
apresentados pelos arrematantes do respectivo serviço.
- Realizam o sorteio de vinte e cinco Apólices emitidas para encampação dos
matadouros.
Ass.: Lima - Bimfeld - Pitta - Mostardeiro - Barcellos Júnior - Teixeira - Flores
Filho.

NOVEMBRO
06
- Recebem portaria da Presidência autorizando o casamento de uma educanda
do Asilo de Santa Leopoldina com um cidadão alemão.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a nomear um substitu
to para a inspeção das escolas do Io Distrito desta Cidade.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém informando o aparecimento de casos
de varíola em alguns pontos deste Distrito.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Sul de Viamão acerca do serviço da Instru
ção Pública neste Distrito.
- Exoneram, a pedido, o Fiscal do 3o Distrito nomeando um substituto para o
cargo.
- Recebem um exemplar da Revista Mensal da Instrução Pública.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes aos meses de abril a junho
últimos e dos meses adicionais de julho a agosto últimos.
- Recebem propostas para a colocação de placas metálicas designativas do nú
mero das casas e nome das ruas desta Cidade.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Pitta - Flores Filho - Mostardeiro - Barcellos
Júnior.

12
- Recebem portaria da Presidência comunicando que mandou restabelecer o
exercício da aula para o sexo feminino no lugar denominado Olhos d ’Agua no 3o
Distrito da Aldeia.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública informando haver sido pror
rogada por dois meses, sem vencimentos, a licença do professor do Passo do
Lami.
- Recebem a prestação de contas correspondentes ao trimestre de julho a setembro.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo para transferir uma estrada
pública no lugar denominado Picada.
- Recebem a proposta de um vereador para fixar a Praia do Riacho, entre as ruas
do General Vasco Alves e General Portinho, como depósito do lixo removido das
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ruas e praças.
- Prestam esclarecimentos sobre um despacho exarado no requerimento do em
presário do serviço do transporte da carne verde a respeito de uma nova chata.
- Nomeiam comissões para examinar o aproveitamento dos alunos das escolas
da Capital das freguesias de Viamão, Aldeia, Pedras Brancas e Belém.
- Aprovam a despesa com uma calha na Estrada da Azenha, além da ponte.
- Autorizam o Vereador-Presidente a seguir com as providências para a venda
dos terrenos do Potreiro da Várzea, reservando o de n° 14 ao estabelecimento de
uma escola.
- Autorizam a despesa com os melhoramentos realizados na Estrada do Passo da
Areia.
- Enviam ao advogado um requerimento de vários indivíduos estabelecidos com
estaleiros no litoral da Rua dos Voluntários da Pátria, entre as do Rosário e Se
nhor dos Passos.
- Deferem o requerimento do Amanuense da Contadoria da Câmara, pedindo
três meses adiantados de seus vencimentos.
- Discutem o contrato para o transporte de águas servidas e materiais fecais,
com indicações sobre a multa e construção das pontes para este serviço.
- Recebem de um vereador proposta sobre lugares a serem feitos os despejos.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho - Pitta.

15
- Recebem parecer do Advogado sobre o requerimento dos indivíduos estabele
cidos com estaleiros no litoral da Rua dos Voluntários da Pátria, entre as do
Rosário e do Senhor dos Passos.
- Recebem requerimento do contratador da limpeza da Cidade pedindo para ser
relevado do pagamento do imposto devido pelas carroças de sua propriedade,
empregadas naquele serviço.
- Recebem ofício de um vereador justificando sua ausência nas sessões.
- Recebem ofício de uma professora pública informando haver transferido a es
cola a seu cargo.
- Isentam um indivíduo da multa que lhe foi aplicada por ser, segundo o Procura
dor, paupérrimo.
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento da cópia autêntica
da ata de apuração geral da eleição provincial.
- Recebem requerimento do Secretário da Câmara pedindo vinte dias de licença
para tratar de sua saúde.
- Aprovam a construção de um cano na Rua dos Voluntários da Pátria, em frente
à Rua D. Affonso.
- Concedem licença a um vereador para viagem fora da Província.
- Recebem ofício do professor do Bairro do Menino Deus, comunicando haver
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transferido a escola que rege para a casa de sua propriedade.
- Enviam à Presidência da Província o balanço da Receita e Despesa do exercí
cio de 1877/1878.
- Aceitam uma das propostas feitas para a colocação de placas designativas dos
nomes das ruas e números das casas da Capital e transcrevem uma indicação do
Vereador-Presidente sobre o contrato.
Ass.: Teixeira - Lima - Bimfeld - Mostardeiro - Pitta.

DEZEMBRO
04
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento do convite para as
sistirem ao Te Deum do dia 02 de janeiro próximo.
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo dez exemplares do
Decreto n° 7.027 de 06 de setembro, contendo instruções sobre a higiene pública.
- Recebem ofício do Administrador do Correio anexado ao mapa do movimento
dos Correios da Província.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia transmitindo uma repre
sentação dirigida à Presidência da Província dos moradores de Butiá, pedindo a
reabertura da aula para o sexo masculino.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas sobre as
aulas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia justificando não ter
aceitado fazer parte da comissão que deverá examinar o aproveitamento dos
alunos das aulas públicas do distrito.
- Ordenam ao Fiscal da Freguesia de Viamão que faça o orçamento para os
consertos necessários no Passo do Hilário.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública sobre esclarecimentos pedido
pela Diretoria-Geral da Estatística do Império, em referência às aulas e bibliotecas.
- Aprovam a minuta do contrato para a colocação das placas metálicas de nume
ração de prédios e nomenclatura das ruas da Cidade.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar um pedaço de cam
po entre a estrada que, da Freguesia da Aldeia, segue para São Leopoldo e
terrenos de logradouro público.
- Mandam o engenheiro fazer o orçamento para os consertos necessários no
Passo das Canoas e Ponte do Bemabé na Freguesia da Aldeia.
- Resolvem designar um local para um curral.
- Nomeiam um Procurador na Corte do Rio de Janeiro para tratar de uma ação
no Supremo Tribunal de Justiça relativa aos terrenos do Caminho Novo.
- Resolvem mandar publicar os artigos de Posturas referentes a lajedos e mar95

cam um prazo de quatro meses para os proprietários lajearem a frente de suas
casas, na Rua dos Andradas, desde a do Gen. Salustiano até a do Senhor dos
Passos.
Resolvem pedir à Presidência da Província as marinhas da Rua das Flores, no
litoral norte da Cidade, em toda a sua extensão.
- Autorizam o Engenheiro a mandar tirar cópia da planta de uma parte da Cidade,
organizada pela Repartição de Obras Públicas.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho - Bimfeld.
2 1
- Mandam fechar as repartições municipais, entrando em luto, por um período de
oito dias, pelo falecimento de um vereador.
- Aprovam a proposta do Vereador-Presidente de que a Praça da Harmonia
passe a denominar-se Praça Martins de Lima, em homenagem ao Vereador fale
cido recentemente.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Maia.

1879
JANEIRO
10
- Recebem portaria da Presidência expondo as providências a serem tomadas
para o transporte das comissões que irão examinar as escolas públicas.
- Recebem portaria da Presidência sobre a retirada de documentos históricos
que existam no Arquivo da Câmara e a obtenção dos que se achem em mãos
particulares.
- Recebem portaria da presidência sobre o pagamento do ordenado do profes
sor da segunda cadeira pública do 2o Distrito da Capital e de seu adjunto.
- Recebem portaria da Presidência informando a aprovação, pela Câmara dos
Deputados, das eleições primárias das paróquias deste município e a secundá
ria do colégio da Capital.
- Recebem ofício da municipalidade de São Jerônimo manifestando seu pesar
pelo falecimento de um vereador desta Capital.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia remetendo um
exemplar do seu relatório.
- Recebem ofício do vacinador do município anexado ao mapa das pessoas
imunizadas no último semestre de 1878.
- Recebem, da Câmara Municipal de Maceió, um exemplar de seu Código de
Posturas atualizado.
- Recebem ofício de um cidadão confirmando sua participação como membro
da comissão encarregada de erigir um monumento em memória do Conde de
Porto Alegre.
- Recebem ofício de um cidadão acusando o recebimento do seu diploma de
membro da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Inspetor da Alfândega desta Cidade nomeando dois vere
adores para a comissão de demarcação de limites para efeito da cobrança do
imposto predial.
- Recebem ofício do professor público da segunda cadeira do 2o Distrito desta
Capital, referente à confecção de mapas.
- Recebem três ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública sobre o serviço a
seu cargo.
- Recebem quatro ofícios de Juizes de Paz tratando do serviço de instrução nos
respectivos distritos.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando que sua irmã se encontra doente
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e impossibilitada de dar aula como professora da Cadeira para o sexo masculino
do Passo do Feijó.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito desta Capital informando ter multado
um indivíduo por infração ao Código de Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar campos de sua
propriedade no Distrito Sul de Viamão.
- Recebem requerimento de um sócio da firma que contratou o serviço de trans
porte de materiais fecais e águas servidas desta Capital, tratando do cumprimen
to do contrato entre a mesma firma e a Câmara.
- Recebem requerimento da Baronesa de Gravataí apresentando a planta das
ruas e terrenos urbanos, que dividiram a sua chácara, e resolvem aguardar o
parecer do Engenheiro sobre a possibilidade de ser desviado o curso do Riachinho para desaguar na Praia de Belas.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores do Bairro Menino Deus, solicitando
consertos na respectiva praça e na Rua de Caxias.
- Concedem licença aos empregados da Câmara para colocarem, na Secretaria,
0 retrato de um vereador recentemente falecido.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Pitta - Bimfeld.

15
- Recebem portaria da Presidência determinando a data para os novos trabalhos
da Junta Paroquial da Freguesia das Pedras Brancas, por terem sido anulados os
primeiros.
- Recebem do Juiz de Paz do Norte de Viamão os mapas anuais das escolas do
seu Distrito.
- Mandam reconstruir o barracão utilizado para depósito municipal que existia no
litoral da Rua dos Voluntários da Pátria, na praça, entre as ruas do Senhor dos
Passos e do Dr. Flores.
- Recebem ofício do Fiscal Geral citando as causas do decréscimo do imposto
sobre matança de gado para consumo da Cidade e resolvem pedir à Assembléia
Provincial, em seu relatório, que este imposto seja cobrado sobre o peso de cada
rês; não mais sobre cabeça de gado.
- Recebem ofício do Amanuense da Contadoria comunicando estar impossibilita
do de comparecer à repartição, por permanecer ainda adoentado.
- Recebem ofício do Procurador informando providências tomadas com relação
às possíveis despesas ocorridas na ação interposta pela Câmara, no Supremo
Tribunal de Justiça, sobre os terrenos do Caminho Novo.
- Recebem abaixo-assinado de moradores entre as ruas do General Silva Tava
res e Bento Martins, pedindo que seja criada uma aula mista para seus filhos, no
Primeiro Distrito, por ser insuficiente a que existe.
- Aprovam o nome proposto para assumir o cargo de vacinador do Município.
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Ass.: Teixeira - Flores Filho - Mostardeiro - Pitta - Bimfeld.

24
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer à Diretoria Provincial cópias
dos contratos celebrado para o abastecimento do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício de um cidadão informando que transferiu os poderes a ele
conferidos pela Câmara, para tratar da questão dos terrenos do Caminho Novo,
no Supremo Tribunal de Justiça.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Junta Paroquial das Pedras Bran
cas solicitando utensílios para seus trabalhos.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Barra solicitando o juramento de mais um
suplente.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Sul de Viamão tratando sobre escolas do seu
Distrito.
- Recebem ofício de um membro da comissão responsável pela obra do monu
mento ao Conde de Porto Alegre, solicitando quantia depositada para este fxm.
- Autorizam a despesa com uma calha, em substituição ao cano da Rua Sete de
Setembro.
- Recebem proposta de um vereador para que a Câmara marque um lugar onde
as carretas possam parar e soltar os bois.
- Recebem ofício de um vereador propondo que seja criado um grupo de traba
lhadores que se encarreguem do melhoramento das estradas, abrindo bueiros
para esgoto das águas que prejudicarem a conservação das mesmas.
- Agradecem, em nome do Município, ao Presidente da Província, Dr. Américo de
Moura Marcondes de Andrade, pela maneira digna com que exerceu seu cargo.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Canabarro - Pitta - Mostardeiro.

26
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do Presi
dente desta Província, Dr. Américo de Moura Marcondes de Andrade e a nome
ação, para substituí-lo, do Dr. Felisberto Pereira da Silva.
- Nomeiam comissão para recepcionar o Presidente da Província nomeado recen
temente e providenciam para que após a posse seja celebrado o Te Deum de estilo.
- Recebem juramento do Dr. Felisberto Pereira da Silva como Presidente desta
Província.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Canabarro - Flores Filho - Pitta.
30
- Recebem portaria da Presidência da Província convidando a Câmara para acom
panhar, até o cais de embarque, o Dr. Marcondes, ex-Presidente desta Província.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública sobre a transferência de
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uma escola para a margem direita do Arroio da Pintada.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal pedindo alguns objetos para
sua Junta.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando a precariedade da Estrada da Picada.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito informando ter multado um indivíduo,
por infração ao Código de Posturas.
- Recebem, do Juiz de Paz do Sul de Viamão, os mapas anuais das escolas
públicas de ambos os sexos na referida Freguesia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Sul de Viamão informando sobre uma profes
sora daquela freguesia que assumiu seu cargo.
- Recebem a prestação de contas correspondente ao último trimestre - outubro/
dezembro/1878.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que seu nome seja retirado do
lançamento de imposto como farmacêutico.
- Concedem licença a um cidadão para remover uma estrada no Distrito de
Belém.
- Autorizam uma despesa adicional na obra da calha, na Rua Sete de Setembro,
em frente à do General Câmara.
- Adiam as discussões sobre a proposta referente a um paradeiro para as carre
tas e sobre a criação de um grupo de trabalhadores.
- Nomeiam dois vereadores: um como Inspetor da Pedras Brancas; outro como
Inspetor da 3o Distrito.
- Nomeiam um membro para a comissão de visita às escolas.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto do relatório a ser enviado à Assem
bléia Provincial.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Flores Filho - Canabarro - Bimfeld.

FEVEREIRO
04
- Recebem portaria da Presidência solicitando cópia do contrato de limpeza da
Cidade.
- Nomeiam membros para a comissão de Polícia, Estatística e Redação.
- Discutem a proposta de um vereador para a remoção da Praça das Carretas.
- Aprovam, em segunda discussão, o projeto do relatório a ser enviado à Assem
bléia Provincial.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Bimfeld - Canabarro - Pitta.

06
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando a transfe100
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rência de um casal de professores da Aldeia para a Cidade de Uruguaiana.
- Recebem do Juiz de Paz do Sul de Viamão o livro das atas da Mesa Paroquial.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia os mapas semestral e anual da
escola para o sexo masculino.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto do Relatório a ser enviado à Assem
bléia Provincial e o encaminham à Comissão de Redação.
- Mandam fazer orçamento para os reparos necessários na Estrada do Menino
Deus, da ponte até o arraial, dando esgoto às águas e colocando aterro e casca
lho nos pontos mais baixos.
- Aprovam a proposta do Vereador-Presidente de serem chamados concorrentes
para a construção de oito calhas na Estrada do Mato Grosso, sendo que o serviço
da abertura de valos, escoamento das águas e aterros serão feitos por meio de
administração.
- Recebem do Fiscal de Viamão o orçamento para os reparos necessários no
Passo do Hilário.
- Autorizam a execução da obra para melhoramentos na Estrada da Picada.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Bimfeld - Pitta - Canabarro - Maia - Barreto.
12
- Recebem portaria da Presidência da Província pedindo informações a respeito
do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Câmara de Triunfo inteirada da posse do atual administrador
desta Província.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas os talões dos títulos
de votantes.
- Recebem do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia o livro de atas da Junta Paro
quial de Qualificação.
- Recebem ofício do Procurador informando a ausência de interessados no leilão
dos terrenos do Potreiro da Várzea.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito informando haver multado um cidadão
por infração ao Código de Posturas.
- Aprovam a redação do Relatório, que será remetido à Assembléia Provincial.
- Nomeiam um fiscal para o Mercado, em substituição ao que faleceu.
- Deferem requerimento de um cidadão que pedia para ter seu nome retirado do
lançamento dos contribuintes como Drogaria.
- Concedem licença a um cidadão para colocar um trilho de ferro ligando seu
armazém, na Rua Sete de Setembro, ao trapiche do outro lado da rua.
- Aceitam oferta de terrenos da Baronesa do Gravataí para a construção de uma
praça e abertura de novas ruas, mas, apresentadas através de um mapa da sua
chácara, nas margens do Guaíba, a qual foi dividida em terrenos urbanos.
- Propõe que a rua projetada no mapa da chácara da Baronesa do Gravataí com
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a denominação de Miguel Teixeira seja denominada de Rua do Ipiranga e que a
Rua Vitória receba o nome de Coronel Belo.
- Autorizam a despesa com os reparos necessários ao matadouro das Pedras
Brancas.
- Recebem da tipografia dois maços do Diário Oficial correspondente ao mês
de janeiro.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro - Maia.

14
- Recebem ofício de um cidadão oferecendo o aterro e o cascalho essenciais aos
reparos da Rua do Menino Deus.
- Determinam que os fiscais deverão residir em seus respectivos distritos, prefe
rencialmente no centro dos mesmos.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a construção de calhas na Estrada
do Mato Grosso.
- Mandam fazer orçamento para os consertos na Rua do General Auto.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Flores Filho - Canabarro - Bimfeld - Pitta.

MARÇO
03
- Recebem portaria da Presidência remetendo a representação de um cidadão
acerca do alinhamento dado em um terreno da Companhia Hidráulica na Rua
Duque de Caxias, esquina da Praça Pedro II.
- Recebem da Presidência da Província duas latas com sementes de fumo gigan
tes vindos da China.
- Informam à Presidência da Província que as educandas do Asilo Santa Leopoldina já foram revacinadas.
- Recebem ofício do General Comandante da Escola Militar referente à constru
ção de um pontilhão sobre o Arroio Riachinho, no prolongamento da Rua do
Imperador.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo providências no sentido de que os
presos da cadeia sejam vacinados.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública referente à aula pública para o
sexo masculino de Itacolomi.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública acerca da denúncia de um
cidadão contra a professora da aula mista do Passo do Feijó.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública referindo-se à admissão de
duas normalistas como adjuntas nas segundas aulas do sexo feminino do I o e 2o
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Distritos da Capital.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública tratando sobre a aula pública
do sexo feminino em Olhos d ’Agua.
- Autorizam o Procurador a efetuar a assinatura do periódico Diário Oficial,
que é publicado na Corte.
- Recebem ofícios das Câmara Municipais de São Sebastião do Caí, D. Pedrito,
Passo Fundo e São Martinho inteiradas da posse do atual Administrador da Pro
víncia.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Paz do IoDistrito desta Capital e um do Juiz de
Paz do 2o Distrito da Aldeia, todos referentes às aulas.
- Recebem do Juiz de Paz de Belém três livros de talões dos títulos de votantes.
- Recebem da comissão encarregada uma nova avaliação dos terrenos do Potreiro da Várzea para serem expostos em leilão.
- Recebem ofício de um fiscal informando ter multado a escrava de um cidadão.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Freguesia das Pedras Brancas
requerendo uma gratificação para um cidadão, por medicar os doentes desta
Freguesia.
- Contratam um cidadão para executar o serviço de melhoramentos na Estrada
da Picada.
- Contratam um cidadão para executar a abertura de valos e colocação de ater
ros na Estrada do Mato Grosso.
- Mandam imprimir quatro mil e duzentos(4.200) títulos para votantes.
Ass.: Teixeira - Canabarro - Bimfeld - Pitta - Flores Filho.
2 1
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações referentes aos estabe
lecimentos de beneficência e caridade, montepios e sociedades de socorros mú
tuos.
- Recebem portaria da Presidência comunicando estar inteirada de que a Câma
ra não mandará entoar o Te Deum de 25 de março, por insuficiência de rendas.
- Recebem convite do Diretor-Geral da Secretaria do Governo para assistirem
ao ato solene de instalação da Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública cientificando a Câmara sobre
a suspensão do exercício da 2a aula do sexo feminino do 2oDistrito desta Cidade.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando a exoneração do
magistério público, de um professor interino no Passo do Lami.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito da Aldeia referente à chamada de
suplentes do respectivo Juízo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito desta Capital informando que a
professora da Ilha da Pintada se encontra licenciada.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito desta Cidade sobre o serviço da

Instrução Pública a seu cargo.
- Recebem ofícios das Câmaras de Rio Pardo e São Sepé inteiradas da posse do
atual Administrador da Província.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia pedindo dispensa de seu cargo.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando estarem em bom estado as obras
que estão sendo feitas no Matadouro das Pedras Brancas e nos atoleiros da
Pintada.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito informando haver multado um preto
posto em liberdade, por infração ao Código de Posturas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia informando sobre abusos praticados
pelos alunos da aula mista de Itacolomi.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido uma cadeira na As
sembléia Provincial e indicando seu substituto.
- Recebem requerimento de um cidadão cobrando a 3a prestação pelos melhora
mentos realizados na Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para que possa
fechar, com muros, um terreno na Rua dos Voluntários da Pátria e a que altura
deverá fazer o lajedo respectivo.
- Concedem licença a um cidadão para que dê cinco palmos de largura aos vãos
de uma casa que irá edificar na Rua da Varzinha.
- Concedem licença a um cidadão para desviar uma estrada que passa em terre
nos de sua propriedade no Distrito Sul de Viamão.
- Autorizam os reparos necessários na Ponte do Bemabé, na Estrada da Aldeia,
no Passo do Hilário, Distrito Sul de Viamão e na Estrada do Menino Deus, desde
a ponte até a estação.
- Resolvem amortizar, na próxima sessão, por meio de sorteio, vinte Apólices
emitidas para a encampação dos matadouros.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes aos terceiros e quartos tri
mestres -julho/setembro e outubro/dezembro/1878 respectivamente.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flortes Filho - Bimfeld - Canabarro.

27
- Recebem do Fiscal Geral informações sobre estabelecimentos de caridade e
sociedades beneficentes.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para o pagamento de despe
sas ocorridas no Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem a informação de venda de nove terrenos da primeira quadra do Potreiro da Várzea, na esquina das ruas do General Lima e Silva e da Imperatriz.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando ter apreendido uma caixa de
mercadorias de um mascate, que não comprovou o pagamento do imposto.
- Recebem a relação das pessoas a quem foram distribuídas as sementes de
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fumo gigante vindos da China, remetidas pela Presidência da Província.
- Designam um local na Praia do Riacho, além da Ponte de Pedra, no terreno
municipal próximo ao Rio Guaíba para o barracão e curral destinado ao depósito
de materiais, ferramentas e animais.
- Chamam, por edital, concorrentes à arrematação do Passo da Pintada.
- Recebem a conta pelo calçamento feito na Rua da Varzinha.
- Procedem ao sorteio de vinte Apólices emitidas para a encampação dos mata
douros.
- Aprovam, em primeira discussão, um projeto de reforma do Código de Posturas.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Barcellos Júnior - Bimfeld - Maia.

ABRIL
05
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre o número de pes
soas vacinadas durante os meses de fevereiro e março últimos.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública pedindo informações sobre o
número de alunos que podem freqüentar a aula pública do lugar denominado
Lombas.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública informando ter concedido quin
ze dias de licença à Professora da 4o Cadeira desta Capital e também, de ter sido
removido, para a Vila de Santo Antônio da Patrulha, o professor da aula pública
da antiga Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública pedindo que sejam empossa
dos dois professores normalistas nas cadeiras de ambos os sexos da Freguesia
da Aldeia.
- Recebem ofício da comissão encarregada de agenciar donativos para a cons
trução de um cemitério na nova Freguesia de Belém pedindo consignação de
verba para esta obra.
- Recebem ofício do fiscal de Belém informando que um cidadão desistiu da
concessão que obteve para desviar uma estrada.
- Recebem ofício de um fiscal acerca da multa que aplicou a um indivíduo por
infração ao Código de Posturas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém referente às aulas do Passo do Lami.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito desta Capital informando ter
inspecionado as aulas de seu distrito.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo isenção de imposto de seu bi
lhar, por ter alugado seu estabelecimento a uma sociedade particular.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para desviar uma estrada no
lugar denominado Boca da Picada.
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- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o conserto do calçamento da
Rua dos Voluntários da Pátria.
- Autorizam o pagamento dos juros das Apólices referentes ao calçamento e
matadouros públicos.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro - Maia.

15
- Autorizam ao Procurador a receber, na Diretoria-Geral da Fazenda Provincial a
importância para o pagamento dos consertos do fogão do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem circular da Câmara Municipal de Teresina convidando esta Câmara a
dirigir-se à Assembléia Geral pedindo para que as despesas das municipalidades
com o pagamento de custas judiciárias sejam convertidas em despesas gerais.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública cientificando esta Câ
mara de que a professora da aula pública da Ilha da Pintada foi dispensada por
ato da Presidência da Província.
- Recebem ofícios dos Vigários das Freguesias das Pedras Brancas e Viamão,
informando sobre a aplicação da vacina em suas freguesias.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do I o Distrito desta Capital informando a situa
ção das aulas.
- Aceitam uma proposta para a arrematação do Passo da Pintada.
- Recebem um relatório do Diretor-Geral da Estatística do Império.
- Resolvem dirigir-se à Assembléia Geral pedindo que seja adotada a elegibilida
de dos não-católicos.
- Mandam construir, com urgência, o curral e barracão municipal no local designado.
- Resolvem mandar construir uma banca para peixe na rampa do lado norte do
Mercado pedindo à Assembléia Provincial que decrete meios no orçamento mu
nicipal futuro para esta obra.
- Aprovam o pagamento da importância referente ao calçamento do Rua da
Varzinha.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para pagar o imposto trimestral
correspondente ao Commercio ambulante de jóias.
- Concedem prorrogação do prazo concedido a um cidadão para o rebaixamento
do lajedo do terreno localizado na Rua dos Andradas, esquina Senhor dos Passos.
- Aprovam, em segunda discussão, vários artigos do projeto de reforma do Códi
go de Posturas, inclusive um sobre a adoção de um padrão para a construção de
casas na Cidade.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro.

19
- Recebem ofício do Procurador informando que o cidadão que fez doação, à
Câmara, de alguns terrenos, na Freguesia das Pedras Brancas, para abertura de
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ruas, não se dispõe a assumir despesas com a escritura de doação.
- Recebem ofício do Fiscal do 2oDistrito informando ter multado um indivíduo por
infração do Código de Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se do alinhamento que pre
tendia dar o Engenheiro Municipal nos terrenos de sua propriedade, na Rua dos
Voluntários da Pátria, esquina Vigário José Inácio.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando, por aforamento, um terreno
localizado na Rua Duque de Caxias.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a substituição de um cano de
madeira por uma calha, na Rua dos Voluntários da Pátria, esquina Pinto Bandeira
e oferecendo-se para encarregar-se desta obra.
- Aprovam o projeto da representação a ser dirigido à Assembleia Geral Legisla
tiva, solicitando que seja aceita a idéia de elegibilidade dos não-católicos.
- Aprovam em segunda discussão vários artigos do projeto de reforma do Código
de Posturas.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro.

MAIO
02
- Recebem ofício do Reverendíssimo Monsenhor comunicando que assumiu o
governo do Bispado devido à ausência do Bispo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia comunicando o falecimento do quarto
Juiz de Paz.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia informando a data em que dois profes
sores assumiram suas cadeiras.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia reclamando da falta de materiais na
aula pública de Itacolomi.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Viamão informando o número de alunos que
poderão freqüentar a aula pública no lugar denominado Lombas.
- Recebem ofício do Fiscal da Freguesia da Aldeia sobre a necessidade de serem
feitos alguns consertos nas ruas desta Freguesia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito de Belém informando o número de
pessoas vacinadas e não-vacinadas, além do que fez recolher os objetos de uma
aula extinta.
- Recebem do Juiz de Paz do Distrito de Belém os livros das atas da Junta de
qualificação de votantes.
- Recebem ofício do Provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento convi
dando a Câmara para assistir às festividades da Padroeira.
- Aceitam proposta de um cidadão para fazer uma calha e outros melhoramentos
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na Rua dos Voluntários da Pátria, esquina Pinto Bandeira.
- Mandam aumentar, em extensão, duas calhas na Estrada do Mato Grosso.
- Autorizam os consertos de maior necessidade nas ruas da Freguesia de Viamão.
- Concedem licença a uma cidadã para fazer uma escada que dê acesso a sua
propriedade, na Rua do Coronel Fernando Machado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para dar menor largura às por
tas de sua casa que irá edificar na Rua General Lima e Silva.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para fazer tapumes em
terrenos de sua propriedade, que foram divididos pela Estrada do Meio.
- Aprovam a colocação de aterros e uma calha na Rua do General Lima e Silva.
- Aprovam, em segunda discussão, alguns artigos do projeto de reforma do Códi
go de Posturas.
- Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Bimfeld - Pitta - Canabarro.
16
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública pedindo que sejam reco
lhidos os utensílios da escola do sexo masculino na Colônia de Santana.
- Recebem ofício do Vacinador informando o número de pessoas imunizadas na
Freguesia de Belém.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão sobre consertos indispensáveis em algu
mas estradas daquela Freguesia.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para armar seus
cavalinhos mecânicos na Praça Conde d’Eu.
- Prorrogam o prazo para que um cidadão conserte o lajedo adjacente a seu
terreno na Rua do Senhor dos Passos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser isentado do imposto de
sua olaria, no Distrito de Belém, durante o exercício de 1876/1877, alegando não
ter trabalhado neste período.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para incorporar à
sua chácara, na Estrada do Meio, um pedaço de terreno que diz ser de sua
propriedade.
- Mandam publicar editais chamando concorrentes às arrematações dos impos
tos municipais, publicação dos trabalhos da Câmara, Anais, fornecimento de di
plomas para eleitores e votantes, publicação de editais da Junta Municipal, do
alistamento militar, emancipação de escravos e fornecimento de material de ex
pediente.
- Autorizam o pagamento dos consertos realizados e da colocação de aterro na
Rua do Menino Deus.
- Solicitam à Presidência da Província que providencie para que os passeios
adjacentes aos edifícios públicos sejam convenientemente lajeados.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Pitta - Flores Filho - Bimfeld.
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JUNHO
03
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer vacinas ao médico da
Cadeia Civil desta Capital para imunizar os presos.
- Recebem portaria da Presidência questionando sobre os edifícios públicos ge
rais ou provinciais que necessitam de lajedos em seus passeios.
- Recebem da Presidência da Província sementes de algodão americano para
serem distribuídas entre os agricultores interessados nesta cultura.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido, interinamente, o
cargo de Chefe de Polícia desta Província e posteriormente, o Chefe de Polícia,
nomeado por Decreto, encaminha ofício acerca da sua posse no referido cargo.
- Recebem do Presidente da Junta Paroquial do Io Distrito desta Capital o livro
das atas da qualificação dos votantes da mesma Paróquia.
- Recebem ofício do Vacinador informando o número de pessoas imunizadas na
Cadeia Civil.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando sobre a li
cença concedida pela Presidência da Província, à professora da segunda cadeira
do 3o Distrito desta Capital.
- Recebem ofício da professora da segunda cadeira do Io Distrito desta Capital
pedindo que marquem a área em que deve procurar uma casa para a aula que
dirige.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2oDistrito da Aldeia comunicando a transfe
rência do professor interino da aula pública para o sexo masculino do lugar deno
minado “Vira Machado”, para a aula de Butiá.
- Recebem do Procurador a prestação de contas do primeiro trimestre - janeiro/
março do ano em curso.
- Concedem a alguns cidadãos isenção do pagamento de dívida sobre impostos
de exercícios anteriores.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para manter, durante as refor
mas que deverá fazer em suas propriedades, na Rua do Riachuelo, as portas e
janelas com as mesmas dimensões que tem atualmente.
- Recebem requerimento de um representante da firma Alvim & Pitrez pedindo
para transferir à Alvim & Cia. o contrato referente à condução de materiais
fecais e águas servidas, tendo em vista que o seu sócio vendeu a parte que lhe
cabia na transação.
- Mandam publicar editais chamando concorrentes para o fornecimento de carne
verde, gêneros alimentícios, fazendas e calçados para o Asilo de Santa Leopoldina durante o próximo exercício, bem como para o transporte das educandas à
Escola Normal.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro.
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06
- Recebem Portaria da Presidência dizendo-se cientificada com referência às
providências desta municipalidade com a vacinação na Cadeia desta Capital.
- Resolvem dar balanço ao cofre.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld- Mostardeiro.

13
- Recebem portaria da Presidência referindo-se às providências tomadas para a
colocação de uma Guarda que deverá fazer as continências de estilo, durante a
festividade de Corpus Christi, assim como acompanhar a procissão.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando que foram
concedidos dois meses de licença a uma professora adjunta da segunda aula do
IoDistrito desta Capital.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a publicação dos trabalhos da Câ
mara e outra para o fornecimento de objetos de expediente.
- Solicitam autorização da Presidência da Província para fazer a arrecadação
dos impostos municipais administrativamente.
- Recebem requerimento de um representante da Alvim & Cia. que contratou o
serviço de condução dos materiais fecais e águas servidas, pedindo dilatação do
prazo de execução do contrato, fazendo, provisoriamente, os despejos na antiga
ponte do lugar denominado “Ponta das Pedras”.
- Autorizam despesas com aterros e outros melhoramentos na Rua do Caxias, no
Bairro do Menino Deus.
- Autorizam a realização de uma permuta de terrenos para melhoramentos e
alargamento da Rua General Lima e Silva.
- Recebem a planta e o orçamento do respectivo engenheiro, para elaborarem o
ajardinamento da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam despesas com aterros no Caminho Novo.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro - Pitta.

25
- Recebem autorização da Presidência da Província para arrecadar, administra
tivamente, os impostos municipais no próximo exercício.
- Recebem portaria da Presidência aprovando o contrato com a empresa do
Mercantil, para a publicação dos trabalhos da Câmara e para fornecimento de
objetos de expediente.
- Recebem portaria da Presidência informando ter autorizado a Tesouraria da
Fazenda a mandar lajear os passeios dos edifícios da Alfândega e do Quartel do
Corpo Policial, tendo solicitado crédito aos Ministérios da Guerra e Marinha para
os edifícios que lhes pertencem.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando ter determi
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nado que o professor adjunto da 2a aula do sexo masculino do 2o Distrito passe a
servir na aula prática anexa à Normal.
- Recebem do Presidente da Junta Paroquial da Freguesia do Rosário o livro das
atas de eleições.
- Recebem ofício de um membro da comissão encarregada de arrecadar fundos
para o ajardinamento da Praça Conde d’Eu, pedindo sua dispensa da comissão.
- Recebem propostas para o fornecimento de diversos artigos ao Asilo de Santa
Leopoldina , inclusive para a condução das educandas à Escola Normal.
- Recebem requerimento de uma ex-professora da Ilha da Pintada, pedindo que
a Câmara informe sobre sua pretensão de ser reintegrada na referida cadeira.
- Autorizam o Engenheiro Municipal a contratar o fornecimento de pedra e tijolo
para início das obras de ajardinamento da Praça Conde d’Eu.
- Chamam concorrentes para o colocação de gradil de ferro e quatro portões no
referido jardim.
- Autorizam alguns consertos na Estrada do Mato Grosso.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se de terem sido arrancadas
as lajes do passeio de seu terreno por empregados municipais, trabalhadores do
calçamento na Rua do Riachuelo.
- Recebem requerimentos, em que cidadãos pedem isenção de impostos de ter
renos por edificar, um na Rua Coronel Fernando Machado; outros na rua da
Concórdia e na Praia do Riacho.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Pitta - Canabarro - Maia.

JULHO

08
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara desocupe e entre
gue os porões de Diretoria-Geral da Fazenda Provincial.
- Recebem portaria da Presidência tratando dos vencimentos de uma professora
da escola do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência informando terem sido suprimidos os cargos
de adjuntos da Diretora do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem circular da Presidência da Província determinando que as Câmaras de
vem tratar os assuntos referentes à instrução diretamente com a respetiva Diretoria.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo informando que a
Diretoria-Geral da Fazenda Provincial deve pagar a colocação de vidros nas
janelas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo que a Câmara não registre ne
nhum veículo sem que o condutor prove ter licença da Polícia e que não sejam
concedidas licenças para casas de jogos lícitos sem que os donos estejam licen111

ciados, também, pela Polícia.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Fazenda Provincial acerca da despesa
com a colocação de vidros no edifício do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do Diretor da Fazenda Provincial questionando sobre o número
de peças do fardamento da Força Policial que poderão ser manufaturadas pelas
educandas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Capital informando que a
professora do Passo da Areia reassumiu o exercício do cargo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito da Capital informando que uma
adjunta entrou em exercício da 2a aula pública do sexo feminino do Io Distrito.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito da Capital o relatório referente às aulas
de seu distrito.
- Recebem do vacinador o mapa das pessoas imunizadas no último semestre.
- Recebem dos Juizes de Paz do Norte de Viamão e do 3o Distrito desta Capital
os mapas semestrais, inventários e pedidos das aulas públicas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito da Cidade informando que a
professora da 2a aula do sexo feminino reassumiu o exercício do cargo.
- Recebem propostas para a colocação de gradil de ferro e quatro portões para
cercar o ajardinamento da Praça Conde d’Eu.
- Concedem demissão ao Amanuense da Contadoria, nomeando, ao mesmo tem
po, seu substituto.
- Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando autorização para darem
largura de oinco palmos às portas e janelas de quatro lances de casas que que
rem edificar na Rua da Varzinha.
- Recebem requerimento de um cidadão cobrando alguns dias de trabalho exer
cido por seu falecido pai como guarda-vigia do litoral do Caminho Novo.
- Autorizam o Fiscal de Belém a mandar realizar os consertos necessários na
Estrada da Tiririca e na estrada que segue do Passo do Salso para a Freguesia.
- Mandam demarcar a praça que fica na Rua dos Voluntários da Pátria, no início
das ruas Doutor Flores e Senhor dos Passos, aterrando-a com o material extraído
das ruas de São Rafael, Pinto Bandeira e Praça da Conceição.
- Mandam aterrar alguns atoleiros na Rua dos Voluntários da Pátria e na de São
Rafael, próximo a da Conceição.
- Aprovam a despesa com três trancas de ferro feitas para as portas do salão do Júri.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a colocação do gradil de ferro e
portões para cercar o ajardinamento da Praça Conde d’Eu.
- Nomeiam, interinamente, um cidadão para substituir o vigia falecido do litoral.
Ass.: Bimfeld - Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho.

19
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do Dr.
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Felisberto Pereira da Silva como Presidente desta Província, sendo nomeado
para substituí-lo, por Carta Imperial, o Dr. Carlos Thompson Flores.
- Nomeiam comissão para recepcionar o recém-nomeado Presidente da Provín
cia e providenciam para que após a posse seja celebrado o Te Deum de estilo.
- Recebem juramento do Presidente desta Província, Dr. Carlos Thompson Flores.
Ass.: Flores Filho - Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Pitta - Canabarro.

23
- Recebem portaria da Presidência aprovando os contratos firmados para o
fornecimento de carne, pão e outros gêneros alimentícios ao Asilo de Santa Leopoldina, porém, não foram aprovados os contratos para o transporte das edu
candas que freqüentam a Escola Normal e para o fornecimento de fazendas e
calçados.
- Recebem portaria da Presidência ordenando à Diretoria da Fazenda Provincial
que ponha à disposição desta municipalidade a sala do edifício da antiga estação
telegráfica para funcionamento da Ia aula do sexo masculino desta Capital.
- Recebem portaria da Presidência informando as ordens expedidas à Repartição de
Obras Públicas mandando lajear os passeios do Theatro São Pedro e da Cadeia Civil.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Fazenda Provincial remetendo a chave da
sala do edifício da antiga estação telegráfica.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública informando sobre a licença
concedida à professora da terceira cadeira do 2o Distrito desta Cidade.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública sobre a mudança da segunda
aula do sexo masculino do I o Distrito desta Capital.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública informando sobre a licença
concedida à professora da primeira aula do 3oDistrito desta Capital.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3oDistrito se posicionando contra a mudança
da segunda aula do sexo masculino para a sala do edifício provincial, situado na
Praça D. Pedro II.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando ter contratado o forneci
mento dos materiais para o ajardinamento da Praça Conde d’Eu.
- Recebem do Juiz de Paz do Sul de Viamão os mapas semestrais, inventários e
pedidos das aulas do distrito sob sua jurisdição.
- Recebem do professor do Boqueirão os mapas semestrais de sua aula.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia questionando sobre o
local em que deverão ficar os objetos da aula pública do “Olho d’Agua”, que se
encontra fechada.
- Recebem ofício da Regente do Asilo de Santa Leopoldina informando a quantidade
de peças do fardamento que podem ser manufaturados naquele estabelecimento.
- Recebem duas contas da Empresa do Jornal do Commercio referentes à
publicação das listas de qualificação de votantes.
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- Designam um local, no litoral, da Rua dos Voluntários da Pátria para a constru
ção da ponte de despejos.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo isenção do imposto por terre
nos não murados que possui nas ruas da Margem, Imperador e Lima e Silva.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para murar um terreno
junto a sua casa, na Rua dos Andradas, n° 02.
- Recebem requerimentos de dois cidadãos, moradores da Freguesia da Aldeia,
pedindo licença para mudarem estradas que passam por terrenos de suas propri
edades no 2o e 3o Distritos.
- Consultam o Advogado sobre o contrato para colocação de placas relativas aos
limites, numeração de terrenos e outros pontos.
- Decidem enviar felicitações, através de ofício, ao recé-nomeado Presidente da
Província.
- Resolvem am ortizar trinta Apólices das emitidas para a encampação dos
matadouros.
- Discutem sobre a desapropriação de um barracão localizado na Ponta das Pe
dras, para servir de depósito de ferramentas, resto de materiais e também, guar
da de animais apreendidos.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Pitta - Bimfeld.

AGOSTO
0 1
- Recebem portaria do Presidente da Província acusando o recebimento do ofício
em que a Câmara o felicita pela nomeação.
- Recebem portaria do Presidente da Província pedindo a colaboração da Câma
ra durante sua administração.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Triunfo inteirada da posse do
atual Administrador desta Província.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito desta Capital informando que a
professora da primeira aula reassumiu seu cargo.
- Recebem do Juiz, de Paz da Freguesia da Aldeia os mapas semestrais, inventá
rios e pedidos das aulas, assim como, ofício informando a concessão de licença a
dois professores.
- Recebem ofício do Juiz-substituto Presidente da Junta Municipal informando
ter mandado publicar as listas dos cidadãos qualificados votantes através da em
presa do Jornal do Commercio.
- Resolvem chamar o Juiz de Paz suplente do Io Distrito desta Capital para pres
tar juramento.
- Nomeiam uma comissão para dar parecer ao requerimento de um cidadão que
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pede concessão para estabelecer um quiosque, no jardim em construção na Pra
ça Conde d ’Eu responsabilizando-se pela manutenção do ajardinamento.
- Resolvem consultar o advogado acerca do pagamento das custas de uma ação
referente a terrenos do Caminho Novo.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o cadastro dos edifícios da área compreendi
da pelas Posturas Municipais, visando à colocação de placas com números e
nomenclaturas.
- Concedem licença a um cidadão para matar gado em um matadouro particular.
- Procedem ao sorteio de trinta Apólices dos matadouros para serem amortizadas.
Ass.: Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Flores Filho - Pitta - Canabairo - Maia.

19
- Recebem portaria da Presidência informando o crédito enviado pelo Ministério
da Marinha para as despesas com reparos e lajeamento do passeio do Arsenal da
Marinha.
- Recebem portaria da Presidência informando as providências tomadas pelo
Ministério da Guerra com referência ao lajeamento dos passeios em frente ao
Arsenal de Guerra e Quartel dos Guaranis.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para a eleição de um sena
dor desta Província, na vaga deixada pelo falecido Visconde do Rio Grande.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando ter sido
contratada com uma cidadã a regência da cadeira para o sexo feminino em “Boa
Vista”, no 3oDistrito da Aldeia e pedindo que lhe entreguem os utensílios da aula
do Vira Machado.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando que serão
fornecidos materiais para as aulas do Bairro do Riacho, no IoDistrito, no Bairro do
Menino Deus, no Asilo de Santa Leopoldina e nos 2oe 3o Distritos desta Capital.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública dos utensílios das aulas
que deixarem de funcionar e a remoção dos objetos da aula de “São Luís”.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando a nome
ação de um professor adjunto da primeira aula do sexo masculino, no 2o Distrito
desta Cidade.
- Recebem ofício das câmaras municipais de Santa Cruz, Santo Antônio da Pa
trulha, São Sebastião do Caí, Rio Pardo e Santa Maria da Boca do Monte, todas
inteiradas da posse do atual Administrador desta Província.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas acusando o
recebimento do livro de atas de eleições.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Paroquial da Freguesia das Pedras
Brancas informando ter recebido o livro das atas de qualificação de votantes.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2oDistrito desta Capital remetendo os mapas
semestrais, pedidos e inventários das aulas do seu distrito.
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- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito informando que a professora
adjunta da 2a aula solicitou o cancelamento de sua licença, reassumindo o cargo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Barra referente à remoção dos objetos da
aula da Colônia “Santana”.
- Recebem ofício do Fiscal da Aldeia informando sobre a pretensão de um cida
dão para mudar uma estrada no lugar denominado “Butiá”.
- Recebem da Comissão encarregada de agenciar donativos para o ajardinamento da Praça Conde d’Eu, a quantia arrecadada e a relação dos contribuintes.
- Mandam pagar as custas reclamadas na ação dos terrenos do Caminho Novo.
- Recebem ofício do Procurador comunicando que, por acórdão de relação, foi
anulado o processo contra um cidadão na ação de cobrança do imposto sobre
bilhetes de loterias de países estrangeiros.
- Recebem do Procurador a prestação das contas referentes ao segundo trimes
tre - abril/junho último.
- Recebem ofício do Porteiro da Câmara solicitando autorização para ocupar um
quarto desta Repartição, onde guardará alguns objetos localizados em outro com
partimento.
- Resolvem solicitar à Presidência da Província providências no sentido de con
seguir peças de vestuário para as educandas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Solicitam parecer da comissão nomeada referente à representação de um cida
dão acerca da mudança de uma estrada, em Butiá, requerida por outro indivíduo.
- Autorizam a comissão encarregada dos melhoramentos da Rua de Caxias, no
Bairro do Menino Deus, a realizar consertos indispensáveis.
- Mandam fazer aterros na Rua dos Voluntários da Pátria, entre a do Vigário José
Inácio e Dr. Flores, bem como em outros pontos necessários.
- Recebem ofício do Comandante do Corpo Policial sobre a permanência de uma
praça policial, na Praça Martins de Lima.
- Concedem ao Amanuense da Secretaria adiantamento de um mês de ordenado.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo o pagamento de custas venci
das em processos.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser poupado do pagamen
to de imposto por suas carroças empregadas na limpeza da Cidade no exercício
de 1876/1877.
- Mandam consertar o paredão da Praça da Alfândega.
Ass.: Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Mostardeiro - Pitta - Canabarro.

28
- Recebem ofício das câmara municipais de Caçapava e Passo Fundo inteiradas
da posse do atual Administrador desta Província.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando que serão
fornecidos utensílios durante o corrente exercício para as aulas do Arraial de
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Nossa Senhora dos Navegantes, do Passo do Feijó e do 3o Distrito desta Cidade.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública aprovando a iniciativa
de aproveitar, na aula pública da Boa Vista, os materiais da escola do Olho d’Agua.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Fazenda Provincial informando a impos
sibilidade da liberação do quarto da Repartição que dá entrada para o salão do
Júri, para nele serem depositados alguns objetos.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Fazenda Provincial referente ao paga
mento das conta provenientes de fornecimentos ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício do contador informando que, por determinação do Presidente
da Relação, não serão mais facultados para exame os autos de processos-crime,
por ocasião do pagamento de custas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Aldeia remetendo o mapa
semestral da aula pública no “Barro Vermelho”.
- Recebem requerimento de um cidadão apresentando um fiador para a execu
ção do contrato de colocação e pintura das placas de numeração e nomenclatura
das ruas e outro pedindo que seja designada a cor que deverão ter estas placas.
- Autorizam o Engenheiro a fornecer ao contratador da colocação de placas
metálicas uma lista com os nomes das ruas, becos, travessas da Cidade e o
número de esquinas e de casas; aceitam a proposta do contratador quanto ao
tamanho desta placas.
- Resolvem dar balanço ao cofre.
- Aprovam a prestação de contas referentes ao primeiro e segundo trimestres janeiro/março e de abril/junho/1879, respectivamente.
- Alteram os nomes das ruas e becos da Cidade relacionadas a seguir: Rua Direita
passa se chamar Rua do General Canabarro; Beco do Firme, Rua do Avaí; Beco do
Oitavo, Rua Três de Novembro; Beco do Jóão Coelho, Travessa Itapiru; Beco do
Leite, Travessa de Angustura; Beco do Jaques, Rua Bento Gonçalves; Rua de São
Jerônimo, Rua Jerônimo Coelho e a Praça da Dores, Praça Visconde do Rio Grande.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas referente à permanên
cia dos depósitos de madeiras sobre as águas em todo o litoral da Cidade, desde
a Ponte de Pedra do Riacho, Praia do Riacho, Gasómetro, Cadeia, Praça Martins
de Lima, até o fim da Rua dos Voluntários da Pátria, em frente à Praça da Igreja
de Nossa Senhora dos Navegantes.
Ass.: Barcellos Júnior - Pitta - Mostardeiro - Canabarro - Flores Filho.

SETEMBRO
03
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando que con
tratara um cidadão para a regência de Cadeira do Boqueirão, Distrito das Pedras
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Brancas.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando que serão
fornecidos materiais às aulas da Azenha, Santa Tereza, Morro Santana e terceira
Cadeira do 2o Distrito desta Capital.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando a nomea
ção de uma professora normalista para a aula mista do Arraial de São José,
devendo ser entregue à mesma os materiais da segunda aula do sexo feminino,
do 2o Distrito desta Cidade.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito da Aldeia o mapa semestral de pedidos
e inventários de escola do sexo masculino.
- Chamam concorrentes ao serviço de limpeza pública.
- Recebem abaixo-assinado de moradores do Distrito Norte de Viamão pedindo
a prorrogação do contrato com o Regente da cadeira do sexo masculino de Es
tância Grande.
Ass.: Barcellos Júnior - Bimfeld - Mostardeiro - Pitta - Canabarro.
18
- Recebem portaria da Presidência acerca das providências tomadas com refe
rência ao Te Deum do dia sete(7) do corrente mês.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que as despesas com trabalhos
de qualificação de votantes devem sair dos cofres municipais.
- Recebem portaria da Presidência referente ao pagamento dos empregados do
Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando providências que julga ne
cessárias para a execução do seu contrato de limpeza.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo um artigo de Postura que obrigue
os veículos de condução a manterem acesas, à noite, as suas lanternas.
- Recebem ofícios das municipalidades de São João do Montenegro e Itaqui
inteiradas da posse do atual Administrador da Província.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública prestando informações sobre
o serviço a seu cargo.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Distrito do Norte de Viamão tratando sobre
a Escola das Lombas no seu Distrito.
- Recebem ofício do Contador referente aos pagamentos ao Asilo de Santa Le
opoldina.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, os
terrenos de marinha fronteiros à sua chácara, na Rua dos Voluntários da Pátria
até a projetada Rua das Flores.
- Resolvem propor ao Banco da Província a abertura de um crédito, em conta-corrente, para a conversão das Apólices emitidas em função do calçamento da Cidade.
- Resolvem chamar concorrentes à construção da Banca do Peixe projetada, em
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frente ao Mercado, para o lado do rio.
- Consultam o Advogado sobre a disposição de um artigo das Instruções baixa
das no Decreto n° 447, de 19 de Maio de 1846, com relação ao litoral.
- Concedem licença a um morador de Butiá para fechar uma das duas estradas
que cortam seus campos.
Ass.: Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Flores Filho - Pitta - Canabarro.

26
- Recebem portaria da Presidência referente aos livros de que trata o artigo 93
das instruções de 12 de janeiro de 1876.
- Recebem quatro ofícios da Diretoria da Instrução Pública informando sobre o
serviço a seu cargo.
- Recebem três ofícios do Juiz de Paz do 2o Distrito desta Cidade, referente às
escolas públicas.
- Aceitam uma proposta recebida para o serviço de limpeza da Cidade.
- Resolvem propor à Presidência da Província a contratação de uma professora
para a escola pública do lugar denominado “Olhos d’Agua, no 3o distrito da Fre
guesia da Aldeia.
- Recebem proposta de um cidadão com relação ao empréstimo de cento e vinte
contos de réis que a Câmara tem em Apólices para o calçamento da Cidade.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas obrigando os proprietá
rios de carros e veículos de condução a terem, durante a noite, as lanternas
acesas, dentro da Cidade e seus subúrbios.
- Recebem requerimento dos proprietários do Jomal do Commercio pedindo o
pagamento referente à publicação das listas de votantes deste Município.
Ass.: Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro - Maia.

OUTUBRO

11
- Manifestam, em nome do município, votos de pesar pelo falecimento do Mar
ques do Herval, cujo retrato deverá ser colocado na sala das sessões da Câmara,
homenageando sua memória.
Ass.: Barcellos Júnior - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Canabarro - Maia.

21
- Recebem portaria da Presidência mandando fornecer ao Juiz de Paz da Paró
quia da Madre de Deus uma cópia autêntica da lista geral e suplementar da
qualificação dos votantes desta paróquia, tendo em vista as próximas eleições.
- Recebem dois ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando a
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nomeação de uma professora adjunta da primeira aula do Io Distrito desta Cida
de e a substituição da Professora da escola de meninas do Passo d’Areia.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública solicitando que os Juizes
de Paz não empossem os professores nomeados sem que estes apresentem seus
títulos devidamente apostilados nas Repartições competentes.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Paz do 2oDistrito desta Capital: um informando
que um professor assumiu o cargo de adjunto da primeira aula de meninos; outro
referente a uma professora que assumiu seu cargo na segunda cadeira do sexo
feminino.
- Recebem do Juiz de Paz do 3o Distrito da Capital a requisição de um livro para
os votantes passarem recibos de seus títulos, assim como, igual requisição do Juiz
de Paz do segundo Distrito da Aldeia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3oDistrito da Aldeia tratando sobre os mate
riais da escola pública do lugar denominado “Olhos d’Água.
- Recebem ofícios do Juiz de Paz das Pedras Brancas pedindo uma cópia autên
tica da lista de votantes desta freguesia e um livro para recibo dos respectivos
títulos.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Barra informando que o professor contratado
da cadeira da Colônia “São Luís” assumiu, no mês de setembro, o cargo de
Regente.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Sul de Viamão remetendo os diplomas dos
votantes que não foram entregues e o livro onde foram passados os competentes
recibos.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido o exercício do cargo
de Juiz de Paz do Io Distrito da Freguesia de Viamão.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão requisitando diversos
objetos para a próxima eleição.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila do Rosário inteirada da posse do
atual Administrador da Província.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo um volume das leis pro
vinciais promulgadas neste ano.
- Recebem ofício do Banco da Província informando ter sido aberto o crédito de
cento e vinte contos de réis solicitando pela municipalidade para converter as
Apólices do calçamento da Cidade.
- Recebem telegrama da Câmara Municipal da Província do Paraná manifestan
do pesar pelo falecimento do Marques do Herval.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a construção de uma Banca de
Peixe, na face norte do Mercado.
- Recebem requerimento da Sociedade de Beneficência Portuguesa, solicitando
que o lajedo do passeio, em toda a extensão do edifício, permaneça com a mesma
altura.
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- Recebem requerimento do diretor de uma companhia acrobata pedindo licença
para armar um pequeno circo na Praça da Alfândega.
- Aprovam a minuta do novo contrato para a limpeza pública.
- Autorizam a despesa com a construção do barracão onde deverão ser recolhi
dos os animais apreendidos e várias despesas com um jardim em construção.
- Mandam entregar a um cidadão a sua filha, educanda do Asilo de Santa Leopoldina.
- Mandam pagar os juros das Apólices de abril a setembro últimos.
Ass.: Barcellos Júnior - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Canabarro.

NOVEMBRO
1 1
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara transmita aos elei
tores nomeados as instruções para a votação.
- Recebem portaria da Presidência requerendo cópia autêntica de todo o proces
so da eleição procedida na Paróquia das Pedras Brancas.
- Recebem portaria circular referente às matérias vegetais empregadas no cur
tume de couros deste município.
- Recebem seis ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública tratando de seu
serviço.
- Recebem cinco ofícios de Juizes de Paz do município referentes às escolas sob
suas responsabilidades.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia informando sobre providências tomadas na
apresentação de mais um praça para auxiliar o Fiscal do Mercado.
- Recebem ofício do contratador do serviço de colocação de placas metálicas
designativas dos nomes das ruas e números das casas desta Capital, fazendo
considerações sobre o modelo e cores desta placas.
- Recebem do Contador o balanço geral da receita e despesa da Câmara no
exercício de 1878 e 1879.
- Solicitam uma nova avaliação dos terrenos do Potreiro da Várzea, para serem
leiloados.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo que uma menor, órfão de pai e
mãe, seja admitida no Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para dar largura menor
do que a estabelecida nas Posturas, às portas de uma casa que edificará na Rua
do Riachuelo.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo permissão para construir uma
lancha de ferro na parte ocidental da doca do Mercado.
- Mandam pagar à empresa da Gazeta de Porto Alegre por um edital enviado pelo
Presidente da Mesa Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus.
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Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Flores - Bimfeld - Canabarro.

DEZEMBRO
04
- Recebem portaria da Presidência solicitando cópia autêntica das atas da elei
ção de eleitores especiais da Paróquia de Nossa Senhora da Madre de Deus.
- Recebem portaria da Presidência agradecendo o convite para assistir ao Te
Deum de 02 de dezembro e informando as providências tomadas para que uma
guarda de honra ficasse postada na porta da Catedral.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo convite para a solenidade
de lançamento da pedra fundamental do hospício de alienados.
- Recebem ofício do Capitão do Porto informando a data em que entrou em
exercício do referido cargo.
- Informam ao Diretor-Geral da Fazenda Provincial o número de peças do farda
mento que as educandas do Asilo de Santa Leopoldina podem aprontar em trinta
dias, segundo a Regente do estabelecimento.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando a nomeação de
uma normalista para reger, interinamente, a Cadeira do sexo feminino do arrabal
de de Santa Tereza.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública questionando sobre a necessi
dade de se prover a Cadeira do sexo feminino de Butiá.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública informando a nomeação de
uma professora definitiva para a Cadeira de sexo feminino do Passo do Feijó.
- Recebem dois ofícios do Diretor da Instrução Pública informando sobre as
licenças concedidas a uma professora da aula do sexo feminino da Azenha e
outra da Cadeira da Boa Vista.
- Recebem os livros de atas da eleição de eleitores de Belém, Aldeia, 3a Distrito
desta Cidade, Viamão e Rosário, além dos títulos não reclamados e os respecti
vos recibos dos votantes do Io Distrito desta Capital, Pedras Brancas e Belém.
- Aprovam a nomeação das comissões examinadoras das escolas da Capital:
Belém, Viamão, Aldeia, Pedras Brancas e substituem um membro da Comissão
da Aldeia.
- Convocam dois Juizes de Paz suplentes da Freguesia da aldeia para prestarem
juramento.
- Recebem do Procurador a prestação das contas referentes aos meses adicio
nais de julho e agosto últimos.
- Recebem ofício da comissão encarregada dos consertos da Rua de Caxias,
informando estarem concluídas e remetendo as respectivas contas.
- Recebem das Mesas Paroquiais de São Gabriel e de Conceição do Arroio
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cópias autênticas das atas da eleição de eleitores especiais.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito desta Cidade informando sobre a
posse de uma professora na aula mista daquele distrito.
- Recebem do Fiscal de Viamão a relação dos contribuintes daquela freguesia.
- Recebem da comissão avaliadora dos terrenos do Potreiro da Várzea o resulta
do dos seus trabalhos.
- Recebem ofício da comissão encarregada das obras da Igreja Matriz, enviando
cópia do que foi dirigido à comissão encarregada das obras do novo cemitério,
ambas em construção na nova Freguesia de Belém.
- Informam ao Regente do Asilo de Santa Leopoldina que o contrato com a
Companhia de Carruagens, para o transporte das educandas que freqüentam a
Escola Normal, não foi aprovado pela Presidência da Província.
- Concedem licença ao Contador da Câmara para que possa tratar da saúde.
- Chamam concorrentes ao fornecimento de tecidos para o vestuário e calçados
das educandas do Asilo de Santa Leopoldina.
- Analisam os preços dos materiais e da mão-de-obra empregados nas obras da
praça em frente à Rua do Dr. Flores e na área e jardins da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo de Posturas que obriga os motoris
tas de carros a manterem as lanternas acesas durante a noite.
- Aprovam, em segunda discussão, um artigo de Posturas regularizando os depó
sitos de madeiras sobre as águas, em todo o litoral da Cidade, desde a Ponte de
Pedras do Riacho até o fim da Rua Voluntários da Pátria, em frente à Praça da
Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, bem como o aditivo proibindo os pro
prietários de terrenos cortados por águas correntes de obstruírem o livre curso
destas águas.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Flores Filho - Bimfeld - Canabarro.
1 1
- Recebem Portaria da Presidência sobre o pagamento das listas da qualificação
de votantes reclamado pela empresa do Jomal do Commércio.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre o Asilo de San
ta Leopoldina.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando a transfe
rência de um professor da Cadeira de Itacolomi, na Aldeia, para a da Tronqueira,
no município de Santa Maria da Boca do Monte.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara mande examinar
se fez alguma obra que prejudique os proprietários vizinhos no Arroio Cascata,
que passa pelos fundos de sua chácara no arrabalde do Menino Deus.
- Recebem requerimento de um cidadã, tratando sobre um esgoto.
- Concedem alguns dias de licença ao Porteiro da Câmara.
- Aprovam a prestação de contas correspondentes aos meses adicionais de julho
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a agosto últimos.
- Designam a praça da Rua dos Voluntários da Pátria, em frente à Rua do Dr.
Flores, para servir de paradeiro provisório das carretas que tiverem de soltar bois.
- Aprovam, em terceira discussão, e enviam ã Comissão de Redação os artigos
de Posturas referentes a depósitos de madeiras sobre águas e o livre curso das
águas de arroios, regatos, etc.
- Aprovam, em segunda discussão, um artigo de Posturas que obrigue os veículos
que transportam passageiros a manterem acesas as lanternas à noite.
- Recebem do Vereador-Presidente a proposta para aterrar as ruas de Caxias e
D. Afonso.
- Resolvem consultar o Engenheiro sobre a planta da Freguesia das Pedras Bran
cas, por estar incompleta a existente no arquivo municipal.
- Mandam fazer duas calhas na praça da Rua dos Voluntários da Pátria e na
desembocadura da do Dr. Flores.
- Mandam intimar, para que num prazo de seis meses, o proprietário de um esta
leiro, na praça da Rua dos Voluntários da Pátria, em frente à Rua Dr. Flores se
retire do local.
- Aprovam a colocação de duas torneiras para que possam regar a plantação de
grama, no jardim da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam o pagamento dos consertos na lomba do matadouro das Pedras Bran
cas, assim como a instalação de uma torneira nova, aterros e consertos do trilho
e telhado.
- Aprovam as providências tomadas no sentido de ser investigado a denúncia feita
por uma publicação, nesta Cidade, de que há monopólio de peixe no Mercado.
Ass.: Teixeira - Bimfeld - Pitta - Canabarro - Mostardeiro.
18
- Declaram que a praça em frente à Rua Pinto Bandeira, até a estação da estra
da de ferro, servirá, também, para paradeiro das carretas que queiram saltar os
bois.
- Recebem da Diretoria-Geral da Secretaria do Governo as cópias autênticas dos
colégios de Passo Fundo e Soledade.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito desta Cidade o mapa anual da primeira
aula do sexo masculino.
- Recebem ofício do Engenheiro apresentando uma cópia da planta da Cidade.
- Recebem requerimento de Cunha Reis & Cia. solicitando autorização para
fazer um trapiche, nos fundos de seu armazém, na Rua Sete de Setembro e, um
galpão que ocupará o leito da projetada Rua das Flores.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando sobre o pagamento das listas
de votantes deste município.
- Recebem requerimento de um cidadão referindo-se à construção de um trilho
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de ferro que atravesse a Rua dos Voluntários da Pátria.
- Solicitam à Presidência da Província providências no sentido de que seja feita a
desobstrução da Barra do Riachinho e a limpeza do seu leito.
- Autorizam o Vereador-Inspetor do Distrito das Pedras Brancas a despender
certa quantia para os consertos necessários no Passo Fundo.
- Resolvem comissionar dois vereadores para encarregarem-se da compra de
tecidos para o vestuário e os calçados para as educandas do Asilo de Santa
Leopoldina, visto não terem aparecido licitantes a esta arrematação.
- Autorizam o pagamento de diversas contas de custas.
- Aprovam, em terceira discussão e enviam à comissão de Redação, o artigo de
Posturas que obriga todos os carros empregados no transporte de passageiros
que transitarem à noite dentro da Cidade, a terem a luz das lanternas acesas.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
- Resolvem pedir, no relatório da Assembléia Provincial, que seja consignada no
orçamento municipal a quantia para a aquisição de um relógio para ser colocado
na torre da Matriz.
Ass.: Teixeira - Mostardeiro - Pitta - Canabarro.

24
- Recebem Portaria da Presidência aprovando a nomeação de uma comissão
encarregada da compra de tecidos para o vestuário e os calçados das educandas
do Asilo Santa Leopoldina.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo dois ofícios das mesas
dos colégios eleitorais de Itaqui e São Gabriel.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública informando a prorrogação da
licença da professora normalista da Cadeira do Passo d’Areia.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública mandando entregar os materi
ais e mais objetos da aula de meninos do Vira Machado à Professora da cadeira
do sexo feminino do Passo do Feijó.
- Recebem do Juiz de Paz do Boqueirão, Distrito da Pedras Brancas, o mapa
anual, inventário e pedidos sobre a aula pública de meninos do referido distrito.
- Recebem prestação de contas da comissão encarregada dos melhoramentos do
Rio Gravataí, para facilitar a navegação entre esta Cidade e a Freguesia da
Aldeia, referentes ao ano de 1878.
- Recebem a prestação de contas referentes ao ano em curso de outra comissão
encarregada dos melhoramentos e desobstrução do Rio Gravataí e orçamento de
melhoramentos urgentes à navegação do mesmo rio.
- Recebem do Procurador a prestação de contas correspondentes ao terceiro
trimestre - julho/setembro últimos.
- Recebem requerimento de Kappel & Irmão pedindo para extrair, do rio, por
meio de encanamento, água para alimentar sua fábrica na Rua dos Voluntários
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da Pátria.
- Recebem requerimento do proprietário de uma ferraria, na Rua do Rosário,
esquina do Beco do Rosário, pedindo prazo maior para demolição da casa que
ocupa.
- Autorizam pagamento à Tipografia do Jomal do Commércio, pela publicação
de um edital.
- Autorizam a construção de uma calha na Rua Estrada da Azenha.
- Aprovam a redação do artigo de Posturas que obriga os carros e quaisquer
veículos de transporte de passageiros que transitarem à noite dentro da Cidade
ou seus subúrbios a trazerem as lanternas acesas.
Ass.: Barcellos Júnior - Flores Filho - Mostardeiro - Bimfeld - Pitta - Maia Canabarro.

1880
JANEIRO
16
- Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, o artigo de Pos
turas que obriga os veículos de transporte de passageiros a manterem acesas as
lanternas, durante a noite, dentro da Cidade e seus subúrbios.
- Recebem portaria da Presidência requisitando cópia autêntica, em duplicata, das
atas dos trabalhos do Colégio Eleitoral desta Capital para a eleição de senadores.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do imposto de gado abatido em
São Leopoldo e consumido nesta Capital.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento perpétuo, um
terreno com frente para a Rua de Belas e com fundos junto ao muro do Palácio
do Governo.
- Recebem quatro ofícios da Diretoria da Instrução Pública, acerca do serviço a
seu cargo.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia remetendo um
exemplar do relatório anual que apresentou à mesa respectiva.
- Recebem da Regente do Asilo de Santa Leopoldina a relação das costuras
confeccionadas por suas educandas.
- Recebem cinco ofícios de Juizes de Paz do município informando sobre o servi
ço da Instrução Pública a cargo deles.
- Recebem de um cidadão um donativo para o Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem do Juiz de Paz do Primeiro Distrito um relatório sobre a situação em
que se encontram as aulas públicas do distrito sob sua jurisdição.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do IoDistrito pedindo dispensa de seu cargo por
problemas de saúde.
- Recebem ofício do Fiscal Geral consultando a Câmara sobre a regularidade dos
serviços prestados por um matadouro particular.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto de relatório que será enviando à
Assembléia Provincial.
Ass.: Flores Filho - Mostardeiro - Pitta - Maia - Canabarro.

23
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de cidadãos para
os cargos de primeiro, segundo e terceiro suplentes do Juiz-substituto das primei
ras e segundas Varas Cíveis desta Capital.
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- Recebem da Presidência da Província cópia do ato pela qual toma efetiva a
transferência da sede da Freguesia de Belém para o local denominado Arado
Velho.
- Recebem do Procurador a prestação de contas correspondentes ao último tri
mestre - outubro/dezembro/1879.
- Recebem do Fiscal Geral a relação dos cidadãos que contribuíram com dinheiro
e areia para o calçamento de uma parte da Praça Conde d’Eu.
- Recebem ofício do Engenheiro informando que, por problemas de saúde, não
irá trabalhar por alguns dias.
- Recebem requerimento do Gerente da empresa do Jornal do Commercio pedin
do o pagamento pela publicação da lista de votantes do município.
- Enviam ao Advogado, para parecer, os documentos referentes à reclamação
feita por um cidadão de um contrato que manteve na área da limpeza pública.
- Aprovam, em segunda discussão, o projeto do relatório que tem de ser enviado
à Assembléia Provincial, com supressão de alguns tópicos.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Bimfeld - Pitta - Maia.

MARÇO
31
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar à Câmara a chave de
uma sala do edifício da Repartição de Obras Públicas, onde se situava o escritó
rio da Companhia Hidráulica para a qual será transferida a primeira aula do sexo
feminino do Io Distrito desta Capital.
- Recebem Portaria da Presidência marcando data para a eleição da nova Junta
de Qualificação da Freguesia do Rosário.
- Informam à Presidência da Província as providências tomadas para a maior
regularidade na remoção do lixo da enfermaria militar.
- Recebem ofício de um Desembargador comunicando haver tomado posse no
cargo de Chefe de Polícia desta Província.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Direito da primeira Vara Cível, Presidente do
Tribunal do Júri, remetendo a relação dos cidadãos multados por não comparece
rem às sessões deste tribunal.
- Recebem ofício do Gerente dos bondes comunicando a data da inauguração da
linha do Partenon.
- Recebem ofício da comissão encarregada das obras do cemitério da nova Fre
guesia de Belém agradecendo o auxílio da Câmara na realização da obra e pedindo
a cooperação desta na transferência da sede da Freguesia para o Arado Velho.
- Recebem os relatórios das comissões de exame das freguesias de Belém, Viamão, Aldeia e Pedras Brancas.
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- Recebem ofício de uma professora comunicando a transferência da aula sob
sua responsabilidade para a sala térrea do edifício da Repartição de Obras Públi
cas.
- Recebem ofício do Procurador comunicando o aumento do aluguel da casa em
que está estabelecido o Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem vários ofícios da Diretoria da Instrução Pública sobre as escolas a
cargo desta Câmara.
- Recebem diversos ofícios de Juizes de Paz do Município acerca do serviço da
Instrução Pública.
- Resolvem mandar pagar à empresa do Jornal do Commercio pela publicação
da lista de qualificação de votantes do município.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser relevado da multa que
lhe foi imposta por contrabando de carne verde.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo a administração de um órfão
pobre, no Asilo de Santa Leopoldina.
- Concedem licença a Gonçalves Mostardeiro & Cia para fazer um trilho de
ferro de transporte de mercadorias da sua casa de negócios, cruzando a Rua dos
Voluntários da Pátria.
- Concedem ao contratador do edifício da banca do peixe prazo maior para con
clusão da obra.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para estabelecer um estaleiro
no litoral da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para edificar em
terrenos da Praça do General Osório.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para adiar a construção do
muro em seus terrenos, na Rua do General Paranhos, até que estes sejam desaterrados, oferecendo à Câmara o aterro para obras municipais.
- Mandam alargar a calha existente em frente a uma chácara, na Estrada do
Mato Grosso.
- Resolvem mandar entulhar as sangas existentes nas laterais da Lomba do Sa
bão, para que não prejudiquem a estrada.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Maia - Pitta - Canabarro.

ABRIL
05
- Recebem ofício do Juiz de Direito da Ia Vara Cível informando ter isentado um
cidadão das multas impostas na última sessão do Júri.
- Recebem de um cidadão a oferta de algumas mudas de acácias para serem
plantadas no jardim da Praça Conde d’Eij.
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- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para cercar terras
de sua propriedade no Distrito de Viamão.
- Recebem requerimento de Almeida & Travassos pedindo permissão para esta
belecer um quiosque, na Praça da Alfândega, a fim de vender bilhetes de loteria
da Província e outros artigos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para fechar um
campo que possui no Distrito de Belém, junto à estrada que no Mato Grosso vai
à citada freguesia.
- Recebem requerimento de Jorge Houdebas & Cia, empresário do monitor in
dustrial pedindo licença para colocarem, em diversos pontos da Cidade, quiosque,
mictórios e também quadros em forma de anúncios.
- Mandam o Engenheiro fazer o orçamento para os consertos e outras obras
indispensáveis nas ruas do General Auto e Coronel Genuíno.
- Ordenam ao Fiscal Geral que faça um inventário de todas as ferramentas e
mais objetos pertencentes à municipalidade, devendo, após, ficarem sob respon
sabilidade do Fiscal do Mercado.
- Autorizam a construção de um barracão provisório no jardim da Praça Conde
d’Eu, para habitação de um Guarda e depósito de ferramentas, assim como, a
admissão de um profissional para os trabalhos de plantações e a compra de esta
cas para este serviço.
- Aprovam alguns consertos feitos na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Resolvem efetivar as multas em que tem incorrido o arrematante da colocação
de placas metálicas com a numeração das casas e nomenclatura das ruas da
Cidade, por exceder o prazo estipulado para a conclusão dos seus trabalhos.
Ass.: Maia - Canabarro - Teixeira - Flores Filho - Bimfeld.

08
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando a prorroga
ção de licença concedida a dois professores das aulas de Itacolomi.
- Recebem ofício de um cidadão, anexado a um requerimento que dirige à Presi
dência da Província, pedindo para ser contratado para a regência da aula pública
do “Vira Machado”.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre a notificação que recebeu
acerca da cobrança de uma indenização por violação do contrato celebrado com
um cidadão.
- Recebem do Juiz de Paz do Io Distrito desta Capital o relatório sobre as aulas
públicas do mesmo distrito.
- Recebem do Engenheiro o orçamento das obras necessárias na Estrada do
Mato Grosso e Lomba do Sabão.
- Discutem a forma pela qual devem pagar a empresa do Jornal do Commercio
pela publicação das listas dos votantes apurados na qualificação do ano passado,
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tendo em vista não haver verba especial para este fim.
- Recebem convite da comissão encarregada da festa na nova Freguesia de
Belém para assistirem, no dia .11 do corrente, à transladação da imagem para sua
nova capela e mais solenidades religiosas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para cercar e vaiar
uma pequena chácara na margem do Rio Gravataí que faz divisa com terrenos
de logradouro público.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que seja nomeado um árbitro
para fazer novo cálculo de sua propriedade na Rua do Menino Deus, a fim de
pagamento de imposto.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para fechar seu potreiro no
Distrito de Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão, morador do IoDistrito da Aldeia, pedin
do licença para desviar uma estrada que passa por seus terrenos.
- Autorizam alguns consertos urgentes na Estrada da Tiririca, tendo em vista uma
representação dos moradores do Sul de Viamão.
- Mandam pagar a conta pela condução das educandas do Asilo de Santa Leopoldina à Escola Normal durante o mês de Março.
- Resolvem intimar os empresários do circo existente na Praça Martins de Lima
a demolirem o estabelecimento.
Ass.: Teixeira - Flores Filho - Maia - Barcellos Júnior - Bimfeld.

15
- Recebem portaria da Presidência ordenando que tomem as providências cabí
veis para a eleição de vereadores e juizes de paz para o quatriênio de 1881/1884.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública referente à licença con
cedida para a professora da aula da Azenha.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública comunicando ter contra
tado com um cidadão a regência da escola do sexo masculino do Passo d’Areia.
- Recebem ofício da professora da aula da Azenha informando que entrará em
licença, deixando, como substituta, uma normalista.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do norte de Viamão informando a data em que
o professor contratado para a aula do sexo masculino da Estância Grande entrou
em exercício do magistério.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2oDistrito desta Capital tratando de diversas
aulas sob sua jurisdição e reclamando de não ter sido comunicado da licença
obtida pela professora da Azenha.
- Recebem ofício do arrematante da colocação de placas de numeração das
casas e nomenclaturas das ruas afirmando estar pronto para efetuar o trabalho.
- Recebem o juramento do cidadão nomeado, em Carta Imperial, para o cargo de
terceiro Vice-Presidente da Província.
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- Recebem parecer do Engenheiro Municipal aprovando as placas de numeração
e nomenclatura apresentadas pelo arrematante, afirmando serem iguais às amos
tras apresentadas anteriormente.
- Relevam da m ulta imposta o arrematante das placas pelo atraso no início dos
trabalhos, tendo ele apresentado documentos justificando esta falta.
- Aprovam a contratação de um profissional, feita pelo Vereador-Presidente,
para tratar do ajardinamento da Praça Conde d ’Eu e autorizam a construção de
um chalé dentro do jardim.
- Autorizam o aterro com cascalho e saibro em diversos atoleiros na Estrada do
Mato Grosso.
- Resolvem dar balanço ao cofre e marcam data para o início da próxima sessão
ordinária.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Canabarro - Pitta.

18'79 (C om o c o n s ta no o rig in al)

ABRIL
19
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do Dr.
Carlos Thompson Flores como Presidente desta Província e a nomeação, para
substituí-lo, do Dr. Henrique Francisco de Ávila.
- Nomeiam comissão para recepcionar o recém, nomeado Presidente da Provín
cia e providenciam para que, após a posse, seja celebrado o Te Deum de estilo.
- Recebem o juramento do recém-nomeado Presidente da Província, Dr. Henri
que Francisco de Ávila.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Flores Filho - Mostardeiro - Canabarro.

1880

ABRIL
28
- Recebem ofício de um cidadão informando a data em que assumiu o cargo de
terceiro Vice-Presidente.
- Recebem Portaria da Presidência informando ter marcado a data para a eleição
da Mesa Paroquial de qualificação da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública informando terem sido
efetivadas quatro professoras em suas respectivas cadeiras e nomeada uma normalista para reger a aula do sexo masculino do Mato Grosso.
- Recebem diversos ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública tratando dos
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trabalhos sob sua responsabilidade.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia declarando não poder dispensar a praça
policial que foi requisitada.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito desta Cidade informando a data
em que uma normalista tomou posse do cargo de professora-adjunta da segunda
cadeira do mesmo distrito.
- Recebem ofício do Juiz de Paz Presidente da Mesa Paroquial de Viamão acu
sando o recebimento do livro de atas das eleições.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém referente aos utensílios da aula do
Mato Grosso.
- Recebem convite do Provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento para
assistirem às festividades da Padroeira no próximo dia dois(2) de maio.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão acusando o recebimento do livro das atas
das eleições da Paróquia e informando que foi entregue ao respectivo Juiz de Paz
Presidente da Mesa Paroquial.
- Recebem do Juiz de Paz do Sul de Viamão um pedido, acompanhado de abaixoassinado dos moradores, para provimento da Cadeira do sexo masculino no Passo
d’Areia.
- Recebem do Fiscal Geral o auto da intimação feito ao Gerente do Circo de
patinação da Praça “Martins de Lima”, para cumprir as cláusulas do contrato
firmado com a municipalidade.
- Recebem parecer do Advogado acerca da reclamação dos representantes da
antiga empresa “Salubridade Pública”, cobrando uma indenização referente aos
prejuízos pela violação do respectivo contrato.
- Recebem requerimento de um morador do Distrito de Belém, pedindo para
cercar seu potreiro na divisa da estrada que segue do Passo do Silva ao Lami.
- Aprovam a prestação das contas relativas aos trimestres de julho a setembro e
de outubro a dezembro de 1879.
- Aprovam, em terceira discussão, o relatório e orçamento para o exercício de
1880 a 1881, a ser enviado à Assembléia Provincial.
Ass.:Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Flores Filho - Pitta - Canabarro.

MAIO
10
- Abrem sessão em homenagem ao falecimento do Duque de Caxias.
Ass.: Bimfeld - Maia - Pitta - Canabarro - Teixeira - Flores Filho - Barcellos Júnior.

25
- Recebem ofício do Presidente da Província ordenando que seja posta à disposi-
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ção da Junta Médica uma das salas da Câmara para uma inspeção de saúde.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o Presidente da Junta Municipal
a contratar três escreventes para auxiliarem o Escrivão nos respectivos traba
lhos.
- Recebem portaria da Presidência declarando que deverão ser publicadas, inte
gralmente, as listas gerais de votantes, de que trata o art. 62, § 2o, das Instruções
de 12 de janeiro de 1876.
- Recebem circular da Presidência da Província ordenando que se providencie a
reunião do respectivo Colégio Eleitoral, para no dia seguinte proceder-se à elei
ção senatorial, para preencher a vaga aberta pelo Senador Duque de Caxias.
- Recebem ofício da Presidênciada Província estipulando o valor do honorário do
médico do Asilo Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Presidência da Província convidando os vereadores para o
ato de abertura da Assembléia Legislativa Provincial.
- Recebem ofício da Presidência da Província informando ter demitido o médico
do Asilo de Santa Leopoldina nomeando outro cidadão que se propõe, gratuita
mente, a trabalhar no respectivo cargo.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha, inteirada
da posse do atual Administrador desta Província.
- Recebem diversos ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública referente a
assuntos sob sua responsabilidade.
- Recebem do Procurador a prestação das contas relativas ao primeiro trimestre
janeiro/março/l 880.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Aldeia informando que dois
professores das aulas públicas de Itacolomi retomaram às suas Cadeiras.
- Recebem ofício da Câmara de São João do Monte Negro pedindo que esta mu
nicipalidade lhe mande aferir os pesos e medidas que devem lhe servir de padrão.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara informando ter tomado lugar na
Assembléia Provincial e oferecendo seu serviço em prol do Município.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Rio Pardo inteirada da posse do atual
Presidente da Província.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica rejeitando uma proposta
feita por esta municipalidade acerca do chafariz da Praça Conde d ’Eu.
- Recebem do Juiz de Paz do 2o Distrito desta Capital ofícios concernentes à
Instrução Pública.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz das Pedras Brancas e 2o Distrito da Aldeia
acusando o recebimento de livros para atas eleitorais.
- Recebem ofícios do arrematante da colocação de placas informando que se
ausentará por algum tempo, deixando um substituto para representá-lo.
- Recebem ofício da Sociedade Alemã de Beneficência informando o resultado
da eleição para sua nova diretoria.
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- Recebem requerimento de uma moradora do IoDistrito da Aldeia pedindo para
cercar uma parte de sua propriedade.
- Decidem enviar uma representação à Assembléia Legislativa Provincial pedin
do que não sancione o contrato de esgotos feito pela Presidência da Província
sujeito a sua aprovação.
- Aprovam a despesa com um conserto nos arcos inferiores da Ponte da Azenha.
- Aprovam o requerimento de um Vereador pedindo autorização para despender
com consertos no Passo das Canoas.
- Estipulam o preço a ser pago por cada placa designativa do número das casas.
- Aprovam o valor negociado entre o proprietário do Mercantil e o Vereador
Presidente para a publicação das listas de votantes.
- Aprovam os pagamentos feitos pelos aterros com cascalho em diversos atolei
ros na Estrada do Mato Grosso, pelas obras na Lomba do Sabão e por uma calha.
- Autorizam a substituição dos canos estragados e o conserto das goteiras exis
tentes no terraço do Mercado.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação de terem sido tomadas as pro
vidências para que no dia 07 do mês de junho aconteça as honras fúnebres em
homenagem ao Duque de Caxias, assim como as providências para a festividade
de Corpus Christi no dia 27 do mês em curso.
- Aprovam o aterro feito com cascalhos, no atoleiro próximo ao Arraial de São
José, em frente ao Passo do Salso.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Mostardeiro - Pitta - Canabarro.

JUNHO
16
- Recebem duas portarias da Presidência: uma agradecendo o convite para as
sistir às festividades de Corpus Christi e informando ter expedido ordens para
que fosse postada uma guarda junto ao Templo; outra com referência às honras
fúnebres ao Duque de Caxias.
- Recebem portaria da Presidência mandando que seja colocada à disposição da
Junta Médica uma sala da Câmara, para uma inspeção de saúde do Porteiro da
Câmara de São Jerônimo.
- Recebem Portaria da Presidência mandando entregar a um cidadão uma edu
canda do Asilo de Santa Leopoldina..
- Recebem da Presidência da Província cópia da Lei Provincial a qual elevou à
categoria de vilas, as freguesias de Viamão e Aldeia, esta com a denominação de
Nossa Senhora dos Anjos do Gravataí, formando a Comarca de Viamão e mar
cando a data para a eleição de Vereadores e Juizes de Paz das novas vilas.
- Recebem ofícios do Juiz de Paz do 3o Distrito desta Capital pedindo a lista dos
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cidadãos qualificados votantes neste distrito e do Juiz de Paz das Pedras Brancas
pedindo objetos para os trabalhos da próxima eleição.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal informando terem sido dis
pensados, do serviço da Junta, dois escreventes.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter deixado de ser o editor respon
sável do Jornal Conservador.
- Recebem dois ofícios do Presidente da Mesa Paroquial da Freguesia do Rosá
rio pedindo diversos objetos para os trabalhos de qualificação.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Sebastião do Caí, inteira
da da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem quatro ofícios da Diretoria da Instrução Pública referentes às aulas
públicas.
- Recebem ofício do Fiscal do Io Distrito informando sobre a colocação de algu
mas placas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Aldeia informando que a Professora licenci
ada reassumiu seu cargo.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando a maneira como estão
sendo colocadas as placas de numeração e nomenclaturas.
- Concedem licença a Carneiro & Irmão para depositar, temporariamente, na
Ilha da Pintada, algum material destinado à estrada de ferro da Uruguaiana.
- Mandam pagar a última prestação referente ao contrato firmado com o emprei
teiro da construção de uma banca de peixe do lado norte do Mercado e estipula o
valor da taxa a ser cobrada dos pescadores pela venda de peixe na referida banca.
- Ass.: Barcellos Júnior - Bimfeld - Mostardeiro - Pitta - Maia - Canabarro.

23
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a anulação das eleições de
eleitores especiais procedida nas Paróquias de Belém, Viamão e Pedras Bran
cas, sendo aprovadas a das outras paróquias.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do IoDistrito desta Cidade pedindo cópia da lista
de qualificação dos votantes do mesmo distrito.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito informando que uma professora
assumirá o exercício da aula de meninas do Bairro do Riacho.
- Recebem ofícios do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia informando a data em
que uma professora assumiu a cadeira da Boa Vista e a transferência de materi
ais para essa aula.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia de Viamão acusando o recebimen
to da informação de que esta Freguesia foi elevada a Vila.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Camaquã pedindo que lhe seja cedido
um retrato de S. M. O Imperador existente nesta Câmara.
- Recebem propostas para a arrematação das rendas municipais e publicação
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dos trabalhos da Câmara, assim comò para o fornecimento de materiais de expe
diente, pão e gêneros alimentícios ao Asilo de Santa Leopoldina.
- Concedem licença a um cidadão para dar largura menor daquela que determi
nam as Posturas às portas de uma casa que irá edificar na Rua da Varzinha.
- Aprovam os consertos feitos em três atoleiros da Estrada do Passo da Areia.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Canabarro.

JULHO
09
- Recebem portaria da Presidência autorizando os contratos para fornecimento
de materiais de expediente, de pão e gêneros alimentícios ao Asilo de Santa
Leopoldina, liberando a Câmara a cobrar, administrativamente, os impostos mu
nicipais no exercício de 1880 a 1881.
- Recebem Portaria da Presidência marcando a data para a nova eleição de
eleitores especiais nas paróquias de Viamão, Belém e Pedras Brancas.
- Recebem portaria da Presidência autorizando que a aula do sexo feminino do
Bairro do Riacho funcione em um prédio alugado pela professora respectiva, na
Rua do Coronel Genuíno.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que as eleições para eleitores
especiais, vereadores e juizes de paz, na Paróquia de Viamão, deverão ocorrer
na mesma data.
- Recebem portaria da Presidência informando que os eleitores especiais que
forem eleitos pelas paróquias de Viamão, Belém e Pedras Brancas não podem
tomar parte na organização da Mesa do Colégio para a próxima eleição senato
rial, devendo votar em separado para senadores.
- Recebem um ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando a transfe
rência da aula pública do sexo masculino do Mato Grosso, do Distrito de Belém,
para o Arraial do Partenon.
- Recebem ofício da diretoria da Instrução Pública comunicando a nomeação de
uma normalista para reger, interinamente a 2a Cadeira do sexo feminino do Io
Distrito desta Cidade, visto que a adjunta da referida aula pediu exoneração.
- Recebem ofício da diretoria da Instrução Pública informando que as professo
ras da 2a Cadeira de Pelotas e da aula mista do Arraial de São José permutaram
entre si as referidas Cadeiras.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando ter sido sus
pensa a aula do sexo masculino do Io Distrito da Aldeia, por não reunir número
legal de alunos, devendo a respectiva professora assumir a regência da escola
criada no Passo do Domeles, 2o Distrito desta Capital.
- Recebem ofício da diretoria da Instrução Pública afirmando estarem em poder
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da professora do Passo da Areia os livros pertencentes à aula do sexo masculino.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando ter sido nome
ada uma normalista para adjunta da aula do Riacho e tratando da mudança dessa
aula para a Rua Coronel Genuíno.
- Recebem ofícios da Diretoria da Instrução Pública informando a nomeação de
uma normalista para adjunto da 2a cadeira do sexo feminino do Io Distrito desta
Cidade e a contratação de um professor para a escola do Passo do Lami.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo enviando um exem
plar da Lei Municipal do exercício de 1880/1881.
- Recebem dois Juizes de Paz do Io e 2° Distrito desta Capital, sul de Viamão e
Pedras Brancas, os mapas semestrais e ofícios acerca das aulas.
- Recebem ofício do Presidente da Mesa Paroquial da Freguesia do Rosário
pedindo uma lista dos cidadãos qualificados votantes desta paróquia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas referente ao livro de atas
das eleições.
- Recebem do Secretário da mesa eleitoral da Freguesia das Dores o livro de
atas e as autênticas da última eleição.
- Recebem da mesa eleitoral de Belém o livro das atas referente à última eleição.
- Recebem do Presidente da mesa de qualificação de votantes do Rosário a
prestação de contas das despesas feitas com livros e papel em uma casa comercial.
- Recebem proposta para a publicação de todos os seus trabalhos e aceitam o da
Tipografia da Reforma.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo uma certidão referente aos
terrenos da Várzea.
- Autorizam um vereador a mandar plantar árvores nas quatro faces do jardim da
Praça Conde d’Eu.
- Aprovam os consertos feitos na Rua do Coronel Vicente.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia da Aldeia em que acusa o recebi
mento da informação de que esta freguesia foi elevada a Vila, bem como a data
da eleição de vereadores e juizes de paz.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - - Bimfeld - Canabarro - Pitta.

22
- Resolvem consignar um voto de pesar pelo falecimento do representante desta
Província, na Capital do Império, Luis da Silva Flores.
- Recebem portaria da Presidência informando que o Juiz de Paz do 2o Distrito
desta Capital se recusou a desempenhar as funções marcadas no art. 21 da Lei
n° 1.108, de 8 de maio de 1877, devendo a municipalidade encarregar, provisori
amente, algum de seus empregados para tais funções.
- Recebem ofícios da Diretoria da Instrução Pública informando o aluguel da sala
ocupada com a aula do Partenon; regência da Cadeira do sexo masculino do
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Boqueirão; exoneração de um professor interino do Curral da Macega e nomea
ção de uma adjunta para a 2a Cadeira do sexo feminino do 2o Distrito desta
Cidade.
- Recebem sete ofícios dos Juizes de Paz do Io, 2o e 3o Distrito desta Capital e do
3o Distrito da Aldeia tratando de diversas aulas de seus distritos e enviando ma
pas semestrais.
- Recebem relatório do Juiz de Paz do Io Distrito desta Cidade informando a
situação em que se encontra as diferentes aulas sob sua jurisdição.
- Recebem ofício de uma professora informando o aluguel da casa em que funci
ona a aula que rege no Arraial de São José.
- Recebem do Presidente da Junta Paroquial do Io Distrito desta Cidade o livro
das atas da Junta de qualificação.
- Recebem ofício do Secretário da Mesa Eleitoral da Freguesia das Dores desta
Cidade pedindo o livro das atas, para que possa extrair as autênticas da última
eleição.
- Recebem do Secretário da mesa eleitoral da Freguesia das Pedras Brancas e
do Presidente da Junta de Qualificação de votantes da Freguesia de Belém os
livros das atas das eleições de vereadores.
- Recebem ofício do Presidente da mesa eleitoral de Belém, solicitando os diplo
mas impressos a serem conferidos aos eleitores especiais que forem reeleitos no
dia 23 do corrente.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Fazenda Provincial requerendo a indeniza
ção de dez carros de pedra pertencentes à Província e que foram empregados
nos reparos da Praça D. Pedro II.
- Aprovam a prestação de contas referentes ao Io trimestre - janeiro/março último.
- Aprovam o pagamento, à empresa de iluminação a gás, pela luz fornecida aos
cinco combustores da praça interna do Mercado, no período de julho de 1879 a
junho de 1880.
- Recebem de dois cidadãos um requerimento sobre o qual a Presidência da
Província pede parecer, propondo-se a construir um edifício para Alfândega e
Tesouraria, no seguimento da Rua Sete de Setembro e com frente à Praça da
Alfândega.
- Concedem licença a duas cidadãs para dar largura menor do que as estabeleci
das nas Posturas às portas e janelas de dois lances de casas que irão edificar na
Rua do Riachuelo.
- Resolvem mandar fazer o orçamento para uma ponte de madeira na Rua do
Botafogo, onde passa o Arroio da Cascata, a fim de dar trânsito aos veículos de
rodagem.
- Autorizam um vereador a mandar consertar a Estrada do Mato Grosso, desde o
Laurentino até a entrada do Hipódromo.
- Aprovam a despesa com a desobstrução do Riachinho.
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- Resolvem dar balanço ao cofre.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Canabarro - Pitta.

27
- Resolvem colocar na sala das sessões da Câmara o retrato do Dr. Luis da Silva
Flores, prestando-lhe uma homenagem póstuma pelos serviços prestados como
médico e Presidente desta Câmara.
Ass: Teixeira - Barcellos Júnior - Canabarro - Bimfeld - Pitta.

AGOSTO
23
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para a eleição de dois De
putados à Assembléia Geral Legislativa: um para substituir o Dr. Gaspar Silveira
Martins, empossado no senado; outro para ocupar a vaga do Dr. Luís da Silva
Flores, recentemente falecido.
- Recebem portaria da Presidência pedindo uma cópia em duplicata da ata da
organização da Mesa Paroquial de Nossa Senhora do Livramento das Pedras
Brancas para a eleição de eleitores especiais que ali foi procedida.
- Recebem portaria da Presidência informando ter ordenado à Diretoria-Geral da
Fazenda Provincial para entregar à municipalidade as prestações que forem ven
cendo do auxílio para o custeio do Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do ato em que convoca a
Assembléia Legislativa Provincial para o dia Io de março de 1881 e marca data
para eleição dos respectivos membros.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando que a
Presidência da Província concedeu dois meses de licença-saúde à professora da
Azenha.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública informando terem sido
afastados os professores das cadeiras de ensino da Azenha e do Bairro do Riacho.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública tratando do pagamento
da quantia que importou a remoção dos materiais da aula do Io Distrito da Aldeia
para a do Passo do Domeles.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando haver, a
Presidência da Província, afastado a professora do Passo do Feijó.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública participando ter sido
transferida a aula do sexo masculino da antiga Freguesia de Belém, que se acha
va suspensa por não reunir número legal de alunos para o Passo da Capivara.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Instrução Pública comunicando a nome
ação de uma normalista para o cargo de adjunta da Ia Cadeira do sexo feminino
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do 2o Distrito desta Cidade.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo as autênticas dos colégios
de Taquari e Passo Fundo da última eleição senatorial.
- Recebem do Procurador um ofício sobre a questão da reivindicação dos terre
nos da Várzea; outro sobre a requisição feita pelo Inspetor da Alfândega acerca
da cobrança dos impostos e, ainda, uma correspondência sobre o tombamento,
julgado por sentença, de diversas ruas e matadouros públicos.
- Recebem o retrato do Dr. Luís da Silva Flores, falecido recentemente, ofereci
do por seus amigos para ser colocado na sala das sessões da Câmara.
- Recebem dois ofícios do Fiscal Geral: um referindo-se à situação precária do
terraço do Mercado; outro sobre melhoramentos que mandara fazer no Mata
douro das Pedras Brancas.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter sido nomeado Inspetor da
Saúde Pública.
- Recebem, do médico vacinador, o mapa das pessoas imunizadas no primeiro
semestre do corrente ano.
- Recebem da mesa eleitoral da Paróquia dos Anjos de Gravataí as cópias e o livro
das atas da eleição realizada para vereadores e juizes de paz. Do Presidente da
Junta de Qualificação da mesma Paróquia, recebem o livro das respectivas atas.
- Recebem do Secretário da Mesa Paroquial da Freguesia de Belém, o livro das
atas de eleição.
- Recebem do Secretário da Mesa Eleitoral das Pedras Brancas, os livros que
serviram para as atas das duas últimas eleições de Vereadores, juizes de paz e de
senadores.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém referente à transferência da aula do
Mato Grosso para o Arraial do Partenon.
- Recebem ofícios dos Juizes de Paz de Belém, Viamão, Aldeia e Pedras Bran
cas tratando das aulas.
- Recebem ofício do Professor do Morro de Santana informando ter reassumido
o exercício de sua Cadeira.
- Resolvem beneficiar uma família necessitada com o saldo das despesas realiza
das na pompa fúnebre do Duque de Caxias.
- Concedem licença a um cidadão para construir um trapiche provisório, na Praia
do Riacho, a fim de inaugurar um vapor de sua invenção.
- Recebem requerimento de um morador do Distrito das Pedras Brancas pedindo
licença para cercar o seu campo e tapar um atalho junto à estrada, deixando uma
porteira e cancela para a servidão pública.
- Chamam para prestar juramento o suplente do juiz de paz do 3oDistrito desta Cidade.
- Mandam pagar uma dívida contraída com a empresa do Mercantil proveniente
da publicação das listas dos votantes das paróquias de Belém, Viamão, Aldeia,
Pedras Brancas, Madre de Deus e Dores, desta Cidade.
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- Autorizam o pagamento do aterro colocado na Rua da Varzinha.
- Resolvem chamar concorrentes para a construção de uma ponte na Rua do
Botafogo.
- Recebem ofício do Fiscal de Viamão acerca do tapume feito por um cidadão
na Estrada “M orrinhos”, além de uma informação do Fiscal Geral sobre o as
sunto.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro

SETEMBRO
28
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a mandar entregar à
Irmandade de Nossa Senhora de Belém do Guaíba o respectivo cemitério.
- Recebem portaria da Presidência mandando juramentar o Io suplente do juiz
de paz da paróquia de Nossa Senhora das Dores desta Capital, para substituir
o que aceitou o emprego de Porteiro da Mesa de Rendas.
- Recebem portaria da Presidência mandando isentar os filhos menores de uma
viúva do im posto relativo aos terrenos que receberam em partilha situados nas
ruas Fernando Machado e Espírito Santo.
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento do convite para o
Te Deum realizado em sete de setembro.
- Recebem portaria da Presidência informando sobre as eleições primárias que
foram anuladas pelo senado.
- Recebem, através do secretário do governo, um ofício enviado pela mesa do
colégio eleitoral de Bagé.
- Recebem da Presidência da Província cópia do ato pela qual resolveu extin
guir o Asilo de Santa Leopoldina e portaria ordenando que a Câmara tome
providências de acordo com o regulamento n° 26, de 27 de agosto de 1858 e
art. 24 da Lei n° 1.110, de 14 de maio de 1877, para que, a partir de outubro,
possa vigorar o contrato celebrado com o Diretor do Asilo de Santa Teresa.
- Recebem ofício do Juiz de Direito pedindo, com urgência, cópia da ata dos
trabalhos da organização da mesa Paroquial de Belém.
- Recebem ofícios do Escrivão do Júri comunicando que o Juiz de Direito da Ia
Vara anulou as eleições para vereador e juizes de paz procedida nas Freguesi
as das Pedras Brancas, Belém e Dores desta Cidade.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral da Freguesia Provincial questionando so
bre a possibilidade das educandas do Asilo de Santa Leopoldina poderem fazer
o fardamento da Força Policial e quantas peças poderão ser confeccionadas
nos prazos do contrato.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter prestado juramento e toma142

do posse no cargo de Administrador Geral dos Correios desta Província, ofere
cendo seus serviços a esta municipalidade.
- Recebem ofício do Advogado da Câmara ordenando que a municipalidade
pague as custas relativas a diversos processos, nos quais foi condenado o cofre
municipal.
- Recebem sete ofícios da Diretoria da Instrução Pública referentes aos seus
serviços.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2oDistrito dos Anjos de Gravataí, enviando os
mapas semestrais das aulas e a relação dos materiais existentes nas mesmas.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3oDistrito dos Anjos de Gravataí informando
ter dado posse a um professor contratado para a cadeira da Boa Vista.
- Rccebcm ofício do Fiscal das Pedras Brancas informando ter desmoronado
parte do cano de esgoto do Matadouro e parte do alicerce a aterro que sustenta
va o mesmo cano. em decorrência do crescimento do rio.
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andares, na Rua dos Andradas, onde funcionou a tesouraria da Fazenda, não
corre o risco de desabar.
- Recebem ofício da Sociedade Literária Culto às Letras convidando a municipa
lidade para o ato de sua inauguração.
- Recebem do Procurador da Câmara a prestação das contas relativas ao 2o
trimestre - abril/junho.
- Resolvem enviar votos de agradecimento a um cidadão por ter feito consertos
na Estrada do Mato Grosso com seus próprios recursos.
- Aprovam a prorrogação do prazo do contrato de limpeza da Cidade até o dia 31
de janeiro/1881.
- Aprovam a deliberação do Vereador-Presidente de mandar o Engenheiro Mu
nicipal providenciar orçamento e descrição da obra necessária na Banca do Pei
xe, por ter sido, algumas colunas de ferro, avariadas pelos temporais.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Pitta.

OUTUBRO
29
- Recebem portaria da Presidência prorrogando o prazo para colocação conveni
ente das educandas do extinto Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência autorizando o casamento de uma educanda
do extinto Asilo de Santa Leopoldina com um cidadão italiano e liberando verba
para o enxoval.
- Recebem portaria da Presidência com as instruções para serem distribuídos os
objetos pertencentes ao extinto Asilo de Santa Leopoldina, bem como fossem
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liquidadas as contas das costuras executadas pelas educandas.
- Recebem Portaria da Presidência pedindo que a Câmara nomeie uma comissão
que se encarregue de agenciar produtos dignos de figurar na Exposição Brasileira-alemã que deverá se realizar nesta Capital nos meses de outubro a dezem
bro do próximo ano.
- Recebem portaria da Presidência mandando verificar se o prédio em que
funcionou o Asilo de Santa Leopoldina está nas condições descritas no contra
to e autorizando a venda, em leilão, do piano do Asilo, cujo produto da venda
deverá ser entregue ao Diretor do Asilo Santa Teresa.
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo o plano para a
exposição de História e Geografia que ocorrerá na Biblioteca Nacional, solici
tando a colaboração no que for possível.
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar ao Diretor do Asilo de
Santa Teresa os títulos que constituem o patrimônio do extinto Asilo de Santa
Leopoldina.
- Recebem ofício do Bispo Diocesano autorizando a celebração do casamento
de uma educanda do extinto Asilo de Santa Leopoldina com um cidadão italia
no, na parte eclesiástica.
- Recebem dez ofícios da Diretoria-Geral da Instrução Pública tratando de
assuntos relativos ao seus serviços.
- Recebem ofício da Regente do Asilo de Santa Leopoldina transmitindo infor
mações sobre o destino dado às educandas do asilo extinto, assim como seus
utensílios e sua mobília.
- Recebem ofício da Professora do extinto Asilo de Santa Leopoldina, cuja aula
se tomou mista, informando haver obtido permissão para continuar ocupando o
prédio até que esteja pronta a casa em que funcionará a escola.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém informando que um professor entrou
no exercício da aula do Passo da Capivara no dia 7 do corrente.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Rosário, Presidente da Junta Paroquial,
tratando da publicação da lista de votantes.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Nossa Senhora dos Anjos de
Gravataí comunicando ter dado ao seu Procurador uma procuração especial
para receber os impostos arrecadados por esta municipalidade, porém, perten
centes àquela.
- Aprovam a Resolução do Vereador-Presidente de mandar executar a obra,
indispensável, para a banca do peixe.
- Concedem licença a um cidadão para fazer um trilho desde o seu armazém,
na Rua Sete de Setembro, até o trapiche fronteiro.
- Concedem, ao Engenheiro da Câmara, três meses de licença para tratamento
de saúde.
- Recebem requerimento de um cidadão cobrando a dívida contraída com a
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colocação das placas de nomenclatura e designativas dos números das casas.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém pedindo consertos da várias estradas no
Distrito de Belém.
- Recebem ofício do Fiscal Geral, informando ter feito a devida entrega de
todos os objetos e utensílios do Asilo de Santa Leopoldina.
- Aprovam a prestação das contas relativas ao 2o trimestre - abril/junho últi
mos.
- Aprovam as medidas tomadas por um vereador para os melhoramentos da
Rua Voluntários da Pátria, da praça em frente à desembocadura da Rua Pinto
Bandeira, da Estrada do Passo da Areia e do Feijó.
- Recebem do Vereador-Presidente a informação da instalação da Câmara
Municipal da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Viamão e da Vila de
Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí, nos dias 16 e 23/10 respectivamente.
- Recebem informações do Vereador-Presidente sobre o destino das educan
das do extinto Asilo de Santa Leopoldina.
- Autorizam os reparos da calha e aterro do Beco do Firme.
- Ordenam o pagamento dos juros das Apólices da Câmara.
- Aprovam a construção de três calhas na Lomba do Afonso e uma na Estrada
da Cavalhada.
- Resolvem mandar reparar a Estrada da Azenha no trecho que segue para o
cemitério e aterrar os atoleiros que nela existem.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Bimfeld - Pitta - Canabarro.

NOVEMBRO
0 5
- Recebem portaria da Presidência mandando entregar ao Diretor do Asilo de
Santa Teresa, o dinheiro do cofre municipal pertencente ao extinto Asilo de
Santa Leopoldina, como auxílio ou como patrimônio em títulos.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo isenção do imposto sobre o
metro de frente de terreno por edificar.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública informando a nomeação de
uma professora para reger, interinamente, a aula de uso masculino do Passo do
Feijó.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal informando o ocorrido com
relação à publicação da lista de votantes da Paróquia do Rosário desta Cidade.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter passado a jurisdição de Juiz de
Paz do Rosário desta Cidade ao seu substituto.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Rosário informando que o Administrador
dos Correios se recusou a registrar o livro de atas da Junta Paroquial para ser
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remetido à Câmara.
~ Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao meses
adicionais de julho e agosto.
- Recebem ofício da Professora do extinto Asilo de Santa Leopoldina infor
mando a data em que entrara no exercício deste cargo.
- Recebem ofícios da Irmandade de Nossa Senhora de Belém do Guaíba, acei
tando a Administração do cemitério e pedindo à Câmara auxílio para a gratifi
cação do guarda.
- Discutem sobre o pagamento a ser feito ao contratador do serviço de coloca
ção das placas com a numeração das casas e nomenclatura das ruas.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo licença para fazerem um
quiosque na Praça Conde d ’Eu.
- Aprovam a despesa feito com um conserto na Rua Silva Tavares.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Bimfeld - Pitta - Canabarro.

16
- Recebem portaria da Presidência remetendo a decisão da relação que anulou
a eleição de vereadores e juizes de paz da Paróquia de Belém e marcando data
para proceder somente à eleição de juizes de paz na citada Paróquia.
- Recebem Portaria da Presidência mandando entregar uma educanda do ex
tinto Asilo de Santa Leopoldina à sua mãe.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido, interinamente, o
cargo de Chefe de Polícia.
- Recebem três ofícios da Diretoria da Instrução Pública tratando do serviço a
cargo da Câmara.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 3o Distrito da Aldeia referente ao contrato
da Professora da Cadeira do'sexo feminino da Boa Vista.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito da Aldeia informando ter um
cidadão assumido o exercício da aula do sexo masculino do Barro Vermelho.
- Recebem ofício da Professora do Passo do Feijó informando sua transferên
cia para o Distrito de Santana, do Rio dos Sinos e remetendo a chave da casa
em que funcionava aquela escola.
- Recebem do Contador da Câmara o balanço geral da receita e despesa cor
respondente ao exercício de 1879/1880.
- Recebem convite da Sociedade Floresta Aurora para as exéquias que man
dou celebrar na Catedral, pela memória do Visconde do Rio Branco.
- Recebem ofício do Secretário da Câmara da Vila da Aldeia requisitando os
livros pertencentes àquela Câmara.
- Autorizam um Vereador a tomar providências referentes aos consertos nas
estradas do Passo do Alferes, Passo da Batalha e Tiririca.
- Recebem a informação do Engenheiro e Fiscal Geral, informando que o so146

brado de três andares na Rua dos Andradas, com a denominação de Xico
Inglês, não ameaça desabar.
- Nomeiam as comissões que devem avaliar o aproveitamento dos alunos das
escolas públicas do município na Capital, Pedras Brancas e Belém.
- Mandam fazer os consertos necessários no cano do matadouro das Pedras
Brancas e na calha da Rua dos Andradas próximo ao Arsenal da Marinha.
- Recebem proposta de um cidadão para a edificação de uma ponte na rua do
Botafogo sobre o Arroio Cascata.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Birnfeld - Pitta - Canabarro.

19
- Recebem ofício do Fiscal do Io Distrito informando ter multado um cidadão
por infração às Posturas Municipais.
- Concedem licença a um cidadão para dar largura menor do que a marcada no
Código de Posturas às portas e janelas de uma pequena casa que irá construir,
na Rua da Varzinha e também, licenciam, da mesma forma, a reconstrução de
uma casa, na Rua do Riachuelo.
- Resolvem chamar concorrentes para a construção de uma ponte de alvena
ria, na Rua do Botafogo, sobre o Arroio Cascata.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes aos meses adicionais de
julho a agosto.
- Resolvem dar balanço ao cofre e marcam data para o início das próximas
sessões ordinárias.
- Aprovam os melhoramentos realizados na Rua dos Voluntários da Pátria em
frente à estação de bonde até a desembocadura da Rua da Princesa, na Rua
São Rafael, Lomba do Pai Afonso, até o Passo da Cavalhada, e a compra de
pedras para serem aplicadas nos reparos do calçamento da Cidade.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro - Maia.

30
- Realizam sessão especial para executarem a decisão tomada com referência
à colocação do retrato do Dr. Luis da Silva Flores, na sala das sessões, home
nageando-o pelos serviços prestados a esta Cidade.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro - Maia.

DEZEMBRO
1 1
- Recebem Portaria da Presidência recomendando a assinatura do Jom al do
Agricultor à Câmara e aos cidadãos em geral.
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- Recebem Portaria da Presidência informando a nomeação de um cidadão
para o cargo de 2o suplente do Juiz substituto da Ia Vara desta Capital.
- Recebem ofício da Oficina Capitular União Constante do Rio Grande convi
dando a Câmara para a sessão fúnebre em honra à memória do estadista Vis
conde do Rio Branco.
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém solicitando a lista dos cidadãos
qualificados naquela paróquia, pela qual deve se proceder à chamada para a
eleição de Juizes de Paz.
- Recebem ofícios de dois cidadãos pedindo dispensa da comissão de exames
das escolas deste município.
- Recebem três ofícios de Juizes de Paz referentes às escolas sob suas res
ponsabilidades.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que a última enchente inutilizou
a ponte de despejos da Rua Sete de Setembro, na saída dó Beco do José de
Araújo, tendo continuado o despejo a ser feito junto ao paredão, motivo pelo
qual mandou fechar, provisoriamente, esta saída.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito desta Cidade informando ter multa
do um cidadão por ter este insultado os empregados municipais que apreendi
am seus animais que pastavam na Praça Martins de Lima.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para matar
porcos em seu açougue no Arraial do Menino Deus.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para tirar areia de um passo
para a casa que está construindo no Arraial dos Navegantes.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo para cercarem campos de
sua propriedade no Distrito de Belém.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar um pedaço de
campo de sua propriedade, no Io Distrito da Vila de Nossa senhora dos Anjos
de Gravataí.
- Concedem vinte(20) dias de licença, ao Amanuense da Contadoria, para
tratamento de saúde.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para edificar em
um terreno de sua propriedade, dentro dos limites da Praça do General Osório.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para colocar porteiras nas
estradas que cruzam um campo que vendeu na margem do Arroio Petim, no
Passo de Santa Maria, I o Distrito da Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para colocar porteira e can
cela no Passo de Santa Maria, à margem esquerda do Arroio Petim.
- Mandam pagar ao proprietário do Mercantil pela impressão e publicação de
listas de votantes.
- Marcam nova data para o recebimento de propostas referentes à constru
ção da ponte da Rua do Botafogo.
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- Marcam data para a apuração da eleição de membros da Assembléia Le
gislativa Provincial e solicitam à Presidência da Província que providencie as
autênticas dos colégios do Livramento, Canguçu e Piratini.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Maia - Pitta - Canabarro.

15
- Recebem portaria da Presidência remetendo a autêntica do Colégio de Cangu
çu, da eleição para Deputados Provinciais.
- Recebem Portaria da Presidência informando a ordem expedida à Diretoria
Provincial para entregar à Câmara a quantia proveniente das costuras feitas
pelas educandas de extinto Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem portaria da Presidência informando a exoneração de um cidadão, do
cargo de 3o suplente do Juiz substituto da Ia Vara Civil desta Capital.
- Recebem do Oficial Maior da Secretaria do Governo um exemplar das Leis
Provinciais promulgadas na última sessão.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal perguntando para qual tipogra
fia a Junta deverá enviar as listas dos qualificados votantes para serem publicadas.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a construção de uma ponte na Rua
do Botafogo sobre o Arroio Cascata.
- Recebem requerimento de um cidadão referente a uma sanga que existe na
Rua do General Bento Martins.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro - Maia.

17
- Realizam sessão especial para que possa ser feita a apuração geral dos votos
das últimas eleições realizadas para trinta membros da Assembléia Legislativa
Provincial.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro - Maia.

23
- Recebem circular da Presidência da Província pedindo as informações solicita
das pelo Ministério da Agricultura.
- Recebem ofício do Presidente da Junta Municipal informando que a empresa do
Mercantil não pode aprontar todas as listas dos votantes no prazo marcado em lei.
- Recebem ofício da Comissão Diretora da Exposição Brasileira-Alemã, solici
tando que seja nomeada uma comissão para arrecadar produtos nesta municipa
lidade para aquele fim.
- Recebem ofícios da Diretoria da Instrução Pública comunicando a demissão do
professor da cadeira do Morro de Santana e solicitando a remessa dos livros de
matrícula, atas e correspondências daquela aula.
Ass.: Mostardeiro - Birnfeld - Pitta - Canabarro - Maia.
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1881
JANEIRO
03
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública solicitando informações
acerca das atividades desenvolvidas pelo Professor da Cadeira do Boquei
rão.
- Recebem ofício da Diretoria Provincial referente ao saldo das costuras
manufaturadas pelas educandas do extinto Asilo de Santa Leopoldina.
- Recebem ofício da Mesa Eleitoral da Freguesia de Belém remetendo as
autênticas da eleição procedida para Juizes de Paz.
- Recebem da Professora da aula do Passo do Feijó e do Juiz de Paz do
Boqueirão os mapas anuais das aulas.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao 3o tri
mestre - julho/setembro/1880.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para murar seu
terreno com frente para a Praça do General Osório.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a prorrogação do prazo de
concessão para manter um circo, destinado a corridas de touros, no Campo
do Bom fim.
Ass.: Barcellos Júnior - Maia - M ostardeiro - Pitta - Birnfeld.

05
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação de um cidadão
para o cargo de 3o suplente do Juiz substituto da I a Vara Civil desta Capital.
- Recebem ofício da comissão de exames das aulas públicas do Distrito de
Belém rem etendo o resultado de seus trabalhos.
- Recebem do Provedor da Santa Casa de Misericórdia um exemplar do seu
relatório.
- Recebem do Procurador a prestação das contas do último trimestre - outu
bro/dezembro/l 880.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre as causas sustentadas por
esta municipalidade.
- Aprovam a prestação das contas correspondentes ao 2o trimestre - julho/
setem bro/l 880.
Ass.: Barcellos Júnior - Maia - M ostardeiro - Pitta - Canabarro - Birnfeld.
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07
- Os vereadores eleitos são empossados.
Ass.: Teixeira - Barcellos Júnior - Mostardeiro - Pitta - Canabarro - Bimfeld Medeiros - Harslocher - Gonçalves da Silva - Chaves - Masson
- Recebem juramento dos Juizes de Paz dos diversos distritos do município.
- Comunicam a sua posse à Presidência da Província e às demais autoridades.
- Enviam à Presidência da Província cópia do relatório apresentado pelo Presidente
da Câmara cujo mandato expira nesta data.
- Marcam data para a primeira reunião ordinária do corrente ano e resolvem dar
balanço ao cofre.
Ass.: Barcellos Júnior - Hasslocher - Medeiros - Gonçalves da Silva - Chaves Masson.

08
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando a demissão de
um professor-adjunto.
- Recebem do Juiz de Paz do 2oDistrito desta Cidade os mapas anuais das diferen
tes aulas do distrito sob sua jurisdição.
- Nomeiam os vereadores inspetores para os Io, 2o e 3o Distritos desta Cidade, de
Belém e das Pedras Brancas, assim como para as comissões de polícia, economia
municipal, legislação e matéria contenciosa; fazenda, obras e melhoramentos ma
teriais, estatística, divisão territorial e redação.
- Nomeiam uma comissão para estudar a melhor forma de ser providenciado o
serviço de limpeza pública, cujo contrato está por findar.
- Adiam a votação de uma proposta para mandar os hortaleiros que mantêm, no
mercado, tabuleiros cobertos de zinco, a demolirem os mesmos, no prazo de ses
senta dias.
- Resolvem dar continuidade ao calçamento da Praça Conde d’Eu.
- Autorizam ao Vereador Inspetor do Io Distrito a mandar fazer algumas reformas
no edifício do Mercado.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Mostardeiros - Gonçalves da Silva - Masson Hasslocher.
2 1
- Recebem juramento de posse de um vereador eleito.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações acerca da vinicultura e
indústria da conservação de frutas neste município.
- Recebem portaria da Presidência dizendo-se inteirada da posse da nova Câmara
e garantindo apoio na promoção do bem do município.
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento do relatório apresenta
do pelo Presidente da Câmara, cujo mandato expirou em sete (7) do corrente mês.
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- Recebem ofício do Bispo Diocesano acusando o recebimento da comunicação da
posse da nova Câmara.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido o cargo de chefe de
Polícia da Província.
- Recebem convite do secretário da Comissão Diretora da Exposição BrasileiraAlemã para comparecerem ao ato da inauguração dos trabalhos de edificação do
respectivo prédio.
- Recebem sete ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública tratando sobre o
serviço das escolas do município.
- Recebem, da comissão encarregada, as bases segundo as quais deverá ser feito
o contrato para o serviço de limpeza da Cidade.
- Ordenam ao Engenheiro que faça o orçamento para uma calha na Rua dos Volun
tários da Pátria e o conserto da calha da Rua do Rosário, partindo da Rua dos
Voluntários da Pátria até o rio.
- Mandam fazer orçamento para as despesas com o prolongamento do cano sub
terrâneo da Rua do General Bento Martins para escoamento das águas e aterro de
uma sanga e, ainda, impedir a estagnação das águas pluviais na parte da Rua da
Varzinha ao chegar a de Bento Martins.
- Concedem trinta dias de licença a um vereador.
Ass.: Masson - Medeiros - Barão de Caí - Mostardeiro - Gonçalves da Silva Hasslocher.

FEVEREIRO
28 (conforme original)
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que intimou um cidadão a demolir seu
barracão e o estaleiro, na Praça das Carretas.
- Aprovam a Prestação das contas correspondentes ao último trimestre - outubro/
dezembro/l 880.
- Nomeiam uma comissão para organizar o projeto do relatório que será enviado à
Assembléia Provincial em sua próxima reunião.
- Mandam orçar as despesas para os melhoramentos da Rua Fernando Machado,
permitindo o trânsito de carros.
- Mandam colocar o aterro necessário no paredão junto à Cadeia Civil, para evitar
que as enchentes levem o aterro ali existente.
- Mandam espalhar o lixo existente na Praça do Padre Tomé e ruas adjacentes,
cobrindo-o após, com aterro, proibindo, portanto, que os vizinhos continuem a lan
çar seus lixos naquele local.
- Recebem requerimento de um vereador solicitando a realização de alguns melho
ramentos na Praça da Independência.
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- Mandam orçar a despesa para ser feito o rebaixamento da Rua do General Auto
e as respectivas calhas, levando o aterro desta rua para a Rua do Coronel Genuíno.
Ass.: Chaves - Medeiros - Hasslocher - Gonçalves da Silva - Masson.
1 6
- Recebem ofício da Câmara da Vila de Viamão pedindo auxílio desta Câmara para
a cobrança do imposto de exportação.
- Recebem ofício do Agente de Leilões sugerindo que seja feita uma nova avalia
ção dos terrenos do Potreiro da Várzea, por considerar excessiva a atual, prejudi
cando assim, suas vendas.
- Recebem três ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública tratando sobre o
serviço das escolas.
- Recebem três ofícios de professores acerca das escolas que regem.
- Recebem do Contador, parecer acerca do requerimento do ex-arrematante do
serviço de limpeza, pedindo a restituição do depósito da fiança de seu contrato.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que durante o mês de janeiro foram
multadas dezenove pessoas por infração aos artigos de Posturas e que foram ven
didos cinco animais em hasta pública.
- Recebem do Fiscal Geral o auto da intimação feita a um cidadão para demolir, no
prazo de trinta dias, seu barracão, na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Recebem do Engenheiro interino, os orçamentos para o desaterro da Rua do
General Auto e aterro da do Coronel Genuíno.
- Recebem do Engenheiro interino os orçamentos para o prolongamento do cano da
Rua do General Bento Martins e aterro da sanga ali existente e, ainda, para uma
calha ao lado ocidental do edifício do Arsenal de Guerra, desde a Rua dos Andradas, até o rio.
- Concedem ao Engenheiro Municipal sua exoneração.
- Recebem requerimento de um agente da Casa de Lamman e Hemp de Nova
York, pedindo licença para mandar pintar cartazes de anúncios da citada casa, no
paredão da Praça Martins de Lima, ao lado do rio.
- Recebem requerimento de dois irmãos oferecendo terrenos de sua propriedade
para a abertura de uma estrada da Cascata até a da Cavalhada, em linha reta.
- Concedem dez dias de licença ao Secretário da Câmara.
- Recebem propostas para o serviço de limpeza da Cidade, porém, nenhuma é
aceita.
- Aprovam o contrato com um cidadão para espalhar o lixo existente na Rua dos
Voluntários da Pátria e cobri-lo com aterro; admitem um servente para atender
algumas necessidades desse serviço.
- Resolvem intimar o inventariante da herança de um cirurgião falecido para abrir
mão do terreno de propriedade municipal, que o referido cirurgião havia cercado,
mediante licença da Câmara em 1856.
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- Autorizam o vereador Presidente a negociar com o empresário do serviço da
condução da carne sobre a demolição do barracão de madeira construído para
depósito de lenha, junto ao trapiche da Companhia Fluvial.
Ass.: Chaves - Medeiros - Pitta - Gonçalves da Silva - Hasslocher - Masson.

MARÇO
04
- Recebem portaria da Presidência comunicando que o Governo Imperial fornece
rá para o primeiro alistamento de eleitores alguns dos livros necessários.
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo um exemplar do ques
tionário organizado pela Biblioteca Nacional para esclarecimento de assuntos con
cernentes à História e Geografia do País.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo remetendo exempla
res impressos da Lei que reformou a legislação eleitoral e do Decreto dando instru
ções para o primeiro alistamento.
- Recebem três ofícios do Diretor-Geral da Instrução Pública tratando sobre o
serviço a seu cargo.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Paz do 2oDistrito desta Cidade, tratando sobre as
escolas.
- Recebem do Procurador da Câmara de Viamão dois cadernos de conhecimentos
de talão para a cobrança da exportação daquele município, nesta Capital.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando as multas aplicadas por infrações às
Posturas, no mês de fevereiro.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando sobre a intimação feita a um cidadão
para abrir mão de um terreno pertencente à Câmara, cercado pelo seu falecido pai,
com a devida licença do Município.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara reduzindo o valor do orçamento para
o prolongamento do cano e demais obras da Rua General Bento Martins.
- Recebem ofício do Fiscal do 2oDistrito desta Cidade informando ter intimado um
cidadão a interromper suas obras, no barracão de sua propriedade, em terreno de
logradouro público, na Rua dos Voluntáriois da Pátria, sem licença da municipalida
de.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para alugar um quarto desocupa
do no edifício do Mercado.
- Recebem requerimento do Diretor da Companhia Tauromáquina Portuguesa, in
formando ter recebido a posse do circo levantado no Campo do Bom Fim e solici
tando que lhe fosse passado o respectivo termo, assim como a prorrogação da
licença para a permanência deste circo naquele local.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando a construção de esgotos para
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as águas pluviais que inundam os porões, áreas e quintais das casas em que se
localiza seu hotel.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para remover seu mata
douro particular.
- Recebem requerimento do proprietário de uma casa de negócios na Rua Pinto
Bandeira pedindo para fazerem melhoramentos naquela rua, a fim de facilitar o
trânsito.
- Enviam à Comissão do Contencioso, para dar parecer, o requerimento do empre
sário do serviço de colocação das placas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para consertar o barracão
que levantou em terreno de logradouro público, na Rua dos Voluntários da Pátria
com licença da Câmara e colocar nele um motor a vapor.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para dar largura menor
que a estabelecida no Código de Posturas às janelas de uma casa que irá construir,
na Rua da Varzinha.
- Recebem requerimento de um construtor naval estabelecido em terreno de logra
douro público, na Rua dos Voluntários da Pátria, pedindo um prazo maior para a
demolição de seu barracão.
- Mandam pagar à Empresa da Reforma a importância da impressão e publicação
da lista de votantes das Dores e Pedras Brancas.
- Mandam pagar por um aterro posto junto à ponte da Rua do Botafogo.
- Resolvem não aceitar nenhuma das propostas recebidas para o serviço de limpe
za da Cidade, fazendo administrativamente este serviço.
Ass.: Chaves - Medeiros - Masson - Hasslocher - Gonçalves da Silva.

05
- Recebem um exemplar do relatório da Biblioteca Municipal de Itaguaí.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do 2o Distrito informando sobre o serviço da
Instrução Pública a seu cargo.
- Recebem ofício do Engenheiro informando estar concluída a ponte da Rua do
Botafogo.
- Indeferem requerimento de um cidadão que se propõe a colocar quiosques nas
ruas e praças públicas com um privilégio de dez anos.
- Recebem requerimento de um cidadão propondo-se a fornecer carroças prepara
das para o serviço de limpeza da Cidade.
- Resolvem proibir a colocação de caixas com lixo nas ruas, devendo os moradores
atender ao toque de sineta na passagem das carroças.
- Recebem proposta de um Vereador no sentido de regular o trânsito de carros,
carroças e outros veículos nas travessas de Paisandu, Itapiru e Vinte e Quatro de
Maio.
- Nomeiam uma comissão de Vereadores para estudar o local onde deve ser depo
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sitado o lixo da Cidade.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Chaves - Barão de Caí - Hasslocher - Masson.

06
- Deferem juramento ao Dr. Joaquim Pedro Soares para o cargo de segundo VicePresidente da Província.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Chaves - Barão de Caí - Hasslocher - Masson.

14
- Nomeiam uma comissão de Vereadores para acompanhar, até o embarque, o exPresidente desta Província, Dr. Henrique d’Ávila, que viaja para Jaguarão.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Chaves - Barão de Caí - Hasslocher - Masson.

18
- Recebem portaria circular da Presidência da Província comunicando que o Dr.
Joaquim Pedro Soares assumiu a administração da Província, na qualidade de se
gundo Vice-Presidente.
- Recebem Portaria da Presidência convidando a Câmara para assistir à instalação
da Assembléia Legislativa Provincial.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Saúde Pública comunicando que seu substi
tuto assumiu o cargo.
- Recebem ofício da Presidência da Província convidando a Câmara para acompa
nhar o embarque do Dr. Henrique d’Ávila, Ex-Administrador da Província.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter tomado lugar na Assembléia
Legislativa Provincial, oferecendo à Câmara seus serviços como membro desta
Assembléia.
- Recebem três ofícios tratando sobre escolas do município.
- Recebem ofício de um cidadão dizendo que não pode ainda utilizar-se da conces
são que recebeu para fazer seus anúncios no paredão da Praça Martins de Lima,
ao lado do rio.
- Recebem abaixo-assinado de alguns mestres calafates pedindo para conserva
rem os quartos em que guardam as ferramentas, junto a um estaleiro particular.
- Recebem ofício do encarregado da nova avaliação dos terrenos do Potreiro da
Várzea, julgando razoável o preço estipulado anteriormente.
- Aprovam as bases para o contrato de fornecimento do material para o serviço da
limpeza da Cidade.
- Autorizam o Presidente da Câmara a mandar fazer o cano da Rua do General
Bento Martins, desde a Rua da Varzinha até o lado do rio.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto de Posturas relativamente ao trânsito
de veículos nas travessas de Paisandu, Itapiru e Vinte e Quatro de Maio.
- Aprovam moção apresentada por um vereador propondo a extinção dos mictórios
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junto aos portões do Mercado e a proibição de concessão de barracas cobertas
com área maior que o local para tabuleiro.
- Resolvem estabelecer na Secretaria da Câmara um livro ponto.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Mostardeiro - Gonçalves da Silva - Masson.

2 1
- Aprovam, em primeira discussão, o Projeto de Relatório que será remetido à
Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Mostardeiro - Barão de Caí - Gonçalves da Silva.

22
- Aprovam, em segunda discussão, o Projeto de Relatório a ser enviado à Assem
bléia Legislativa Provincial, sendo derrubado um tópico que pedia a restrição da
matança nos matadouros públicos.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Mostardeiro - Barão de Caí - Gonçalves da Silva
- Pitta - Hasslocher - Masson.

23
- Recebem ofício do Dr. Florêncio de Abreu, Senador do Império, comunicando
que assumirá o exercício do cargo de Presidente de São Paulo e oferecendo seus
serviços em prol desta Província.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para mudar seu matadou
ro do local em que se encontra para outro em melhores condições e mais afastado
dos limites da Cidade.
- Aprovam, em terceira discussão, o Projeto de Relatório que deverá ser encami
nhado à Assembléia Legislativa Provincial.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Gonçalves da Silva - Hasslocher - Masson.

ABRIL
08
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo um exemplar do livro A
Vinha e o Vinho.
- Recebem portaria da Presidência tratando sobre as petições de alguns cidadãos
referentes a estabelecimentos de banhos.
- Recebem vários ofícios sobre as escolas do município.
- Recebem ofício da Câmara de São Sebastião do Caí, inteirada da posse do Dr.
Joaquim Pedro Soares no cargo de Presidente da Província.
- Recebem ofício do Provedor interino da Irmandade de Nossa Senhora de Belém do
Guaíba pedindo verba para o pagamento do guarda do cemitério desta freguesia.
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- Recebem do Procurador a informação sobre a sentença proferida pelo Juiz de
Direito da Ia Vara, em favor da Câmara, com relação a causa que sustentava.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando as multas aplicadas por infrações ao
Código de Posturas no mês de março.
- Recebem dois requerimentos de cidadãos pedindo para cercarem campos de
suas propriedades, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para fechar uma das duas
porteiras que tem no cercado de seus campos, na Freguesia da Pedras Brancas.
- Recebem do Vereador Presidente as informações de que está concluído o cano
da Rua do General Bento Martins, bem como a quantia despendida.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar fazer os reparos necessários no Pas
so da Guabiroba, no distrito de Belém, desde que os moradores contribuam.
- Concedem licença a um cidadão para transferir seu matadouro do ponto em que
se acha, na Estrada do Meio para outro mais distante da mesma estrada, no lugar
chamado Passo do Xavier.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Gonçalves da Silva - Hasslocher - Masson.

26
- Recebem aviso do Ministério dos Negócios do Império comunicando a exonera
ção do Bacharel Henrique Francisco d’Ávila do cargo de Presidente desta Provín
cia e a nomeação do Bacharel Francisco de Carvalho Soares Brandão para subs
tituí-lo.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre a petição do
Amanuense da Secretaria da Câmara pedindo à Assembléia Provincial aumento
de seus vencimentos.
- Recebem da Presidência da Província, para ser informado, requerimento da exRegente do extinto Asilo de Santa Leopoldina, cobrando seus vencimentos corres
pondentes à primeira quinzena de outubro/1880.
- Recebem dois ofícios do Juiz de Paz do Rosário, acerca das escolas a seu cargo.
- Recebem ofício da municipalidade de Viamão, pedindo um exemplar do Código
de Posturas da Capital.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre uma reivindicação, em juízo, da
Várzea de Gravataí.
- Recebem ofício do Procurador informando a venda do terreno n° 70 do Potreiro
da Várzea.
- Autorizam o Fiscal Geral a mandar fazer alguns consertos no matadouro das
Pedras Brancas.
- Recebem requerimentos de dois cidadãos candidatando-se ao cargo de Enge
nheiro Municipal.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento, um terreno que
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diz ser devoluto, na Rua do Dr. Flores.
- Autorizam o pagamento à empresa do Mercantil pela publicação da lista de votan
tes das paróquias de Nossa Senhora da Madre de Deus e Belém.
- Aprovam os reparos executados a pedido do Presidente da Câmara, na Rua
Fernando Machado, ponte de Pedra do Riacho e Rua do General Auto.
- Autorizam um Vereador a mandar fazer os reparos necessários desde a Rua da
Margem até a ponte do Menino Deus.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Barão de Caí - Hasslocher - Masson.

MAIO
13
- Recebem dois ofícios da Instrução Pública informando as nomeações de uma
normalista para reger a aula da Pintada e de um adjunto para a terceira cadeira do
2oDistrito desta Capital.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando as multas aplicadas durante o mês de
abril.
- Recebem ofício do Procurador informando o parecer favorável à Câmara na
primeira sentença do Juiz de Direito sobre os terrenos da Várzea, tendo os concor
rentes apelado para o Tribunal da Relação.
- Recebem ofício do Fiscal do 3oDistrito comunicando haver multado a Companhia
de Gás por infração do art. 18, do Código de Posturas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para levantar um pavilhão
destinado a um botequim no Campo do Bom Fim.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser relevado de uma multa
imposta pelo Fiscal do 2oDistrito.
- Indeferem requerimento de um cidadão referente à chave de um quarto que
sublocou no Mercado.
- Concedem licença a um cidadão para colocar um trilho na Rua dos Voluntários da
Pátria.
- Aprovam a planta para a construção de um chalé, no jardim da Praça Conde d’Eu
e resolvem contratar a obra.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Barão de Caí - Gonçalves da Silva Chaves Masson.

JUNHO
07
- Recebem convite do Diretor-Geral da Secretaria do Governo para comparecer
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ao desembarque do novo Presidente nomeado para esta Província.
- Recebem ofício do Vice-Presidente da Província pedindo providências no sentido
de que, após a posse do novo Presidente da Província, seja entoado o Te Deum de
estilo e convidando a Câmara para assistir ao Ato de juramento do referido Presi
dente perante a Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Secretário da Assembléia Provincial comunicando a posse e
juramento de Francisco de Carvalho Soares Brandão, no cargo de Presidente da
Província.
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo um exemplar impresso
do Decreto n° 8.067, de 17 de abril do corrente ano, referente às averbações de
fugas e apreensões de escravos.
- Recebem ofício de um cidadão informando ter assumido o cargo de Inspetor da
Saúde Pública.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública comunicando a admissão de uma
normalista como adjunta da primeira cadeira do 2oDistrito.
- Recebem cinco ofícios dos Juizes de Paz dos Io e 2o Distritos da Capital e das
Pedras Brancas, referentes às aulas sob suas jurisdições.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Sebastião do Caí inteirada da posse
do atual Administrador desta Província.
- Recebem ofício do Fiscal do 3oDistrito informando ter multado o arrematante da
limpeza pública.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando a quantia que se acha em
depósito proveniente da venda, em hasta pública, de um animal de sua propriedade.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando do entulho existente em um
valo nos fundos das chácaras, na Rua dos Voluntários da Pátria, as quais limitam
com sua propriedade.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando sobre o tapume de um terreno
que possui, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Resolvem cobrar, administrativamente, os impostos referentes ao exercício de
1881/1882.
- Chamam concorrentes para o fornecimento de materiais de expediente, assim
como para a publicação dos trabalhos da Câmara.
- Convocam dois vereadores suplentes a prestarem juramento e a tomarem posse
na Câmara.
- Aprovam o aterro colocado em parte da Travessa Vinte e Quatro de Março e Rua
dos Voluntários da Pátria.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva Chaves - Masson.

15
- Recebem ofício da Presidência da Província informando ter expedido ordens para
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colocação de uma Guarda de Honra na porta da Catedral, por ocasião da Festivida
de de Corpus Christi.
- Recebem circular da Presidência da Província pedindo um quadro demonstrativo
dos impostos arrecadados por esta municipalidade, nos exercícios de 1876 a 1880.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública comunicando a extinção dos
suprimentos de cadeiras por meio de contrato, com exceção das colônias.
- Recebem ofício da Diretoria da Instrução Pública informando a concessão de
uma licença à professora da aula mista dos Navegantes.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do IoDistrito desta Capital referente à ex-profes
sora da aula da Ilha da Pintada.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém solicitando melhoramentos desde a Estrada
da Cavalhada até o Passo da Capivara.
- Recebem proposta para a publicação dos trabalhos da Câmara no exercício da
1881 à 1882 e para o fornecimento de materiais de expediente.
- Recebem um ofício dos acadêmicos de São Paulo pedindo informações sobre a
geografia política desta Província.
- Aprovam a colocação de aterro em um atoleiro, no Passo d’Areia e em uma
sanga, na Estrada do Meio, como também a escavação para os valos de escoa
mento das águas, na Estrada do Mato Grosso e Rua do Menino Deus.
- Discutem sobre o requerimento de um cidadão acerca de um valo que existe nos
fundos das chácaras da Rua dos Voluntários da Pátria para escoamento das águas.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
2 1
- Recebem ofício da Presidência da Província pedindo explicações pelas quais a
municipalidade deixou de chamar licitantes à arrematação das suas rendas.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao primeiro
trimestre - janeiro/março.
- Recebem ofício do secretário da Sociedade Zootécnica e Agrícola do Brasil pe
dindo que a Câmara procure obter acionistas para a criação de estabelecimentos
práticos de agricultura, na Corte.
- Recebem requerimento de um morador da Freguesia das Pedras Brancas pedin
do licença para cercar um terreno de sua propriedade, no qual passa uma estrada.
- Recebem ofício dos moradores da Estrada dos Moinhos de Vento, referente ao
alinhamento desta estrada.
- Resolvem chamar concorrentes para o calçamento da Rua dos Voluntários da
Pátria, partindo da Rua do Vigário José Inácio até a frente da estação da estrada de
ferro de São Leopoldo.
- Aprovam, em primeira discussão, uma proposta para ser transferido o paradeiro
das carretas da praça da Rua dos Voluntários da Pátria para o Campo do Bom fim,
em lugar designado pela Câmara.
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- Marcam data para início das próximas sessões ordinárias e resolvem dar balanço
ao cofre da Câmara.
Ass.: Barcellos Júnior - Masson - Chaves - Gonçalves da Silva - Velho - Barão de
Caí - Medeiros.

JULHO
0 1

- Decidem expressar um voto de pesar pelo falecimento do Vereador Germano
Hasslocher, indo, em corporação, recepcionar a chegada de seu corpo a esta Capi
tal, a bordo do Itapuã.
Ass.: Velho - Medeiros - Chaves - Gonçalves da Silva - Barcellos Júnior - Masson Barão de Caí.

06
- Recebem portaria da Presidência solicitando uma relação dos vereadores e juizes
de paz eleitos para o corrente quatriênio.
- Recebem portaria da Presidência afirmando que a Câmara pode contratar a
publicação de seus trabalhos e o fornecimento de materiais de expediente, dentro
da respectiva verba, independente da aprovação da Presidência.
- Recebem da Presidência da Província autorização para proceder, administrativa
mente, a cobrança de seus impostos.
- Recebem portaria da Presidência questionando à Câmara se esta Província usa
ou usou, em algum momento, qualquer Brasão de Armas.
- Recebem portaria da Presidência remetendo sementes da árvore chamada “wattletree” própria para o curtume de couros, para serem distribuídas entre as pessoas
interessadas nesta cultura.
- Recebem ofício da Diretoria-Geral dos Negócios da Fazenda provincial referente
ao pagamento das despesas feitas com o Te Deum celebrado por ocasião da posse
do atual Presidente da Província.
- Autorizam o pagamento das despesas com os consertos da estiva, no Passo da
Guabiroba, Distrito de Belém, dirigindo votos de agradecimento ao dirigente desta
obra, pelo trabalho realizado.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento do arrema
tante do serviço da confecção e colocação das placas de identificação das ruas e
casas da Cidade.
- Discutem projeto de um vereador para a transferência da Praça de Carretas na
Rua dos Voluntários da Pátria para o Campo do Bom Fim.
- Discutem o projeto de um vereador relativo à arborização da Praça D. Pedro II e
nomeiam uma Comissão para tratar deste assunto.
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- Nomeiam um vereador para o cargo de Inspetor do 3o Distrito desta Cidade e
para as Comissões de que fazia parte o vereador falecido.
- Autorizam o Procurador a intentar os meios judiciais para a demolição do ringue
da Praça Martins de Lima, por falta de cumprimento de contrato.
Ass.: Chaves - Medeiros - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

13
- Recebem portaria da Presidência referente à necessidade de serem efetuados
reparos na Rua do General Auto.
- Recebem portaria da Presidência informando sobre a nomeação de uma comis
são encarregada de angariar donativos para a obra de embelezamento da Praça D.
Pedro II e a liberação de cinco contos de réis para a referida obra.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia de Gás referindo-se à multa imposta a
seu empregado e pedindo auxílio dos Fiscais para impedirem que sejam quebrados
os lampiões da iluminação pública.
- Recebem do encarregado da vacina do município o mapa das pessoas imuniza
das, no último semestre.
- Discutem sobre o parecer da Comissão do Contencioso acerca do requerimento
do arrematante do serviço de confecção e colocação das placas de identificação
das ruas e casas da Cidade.
- Recebem requerimento do gerente interino do ringue, na Praça Martins de Lima
pedindo prazo maior para sua demolição.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo um pedaço de terreno, no Campo
do Bom fim, em frente ao portão que será aberto para o Palácio da Exposição,
onde colocará um quiosque.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando seu ordenado como Amanuen
se da Contadoria da Câmara, durante o mês de Junho.
- Indeferem requerimento de um cidadão reclamando do trabalho executado na
Rua da Imperatriz para: dar escoamento às águas.
- Recebem requerimento de alguns proprietários do lado sul, na Rua dos Moinhos
de Vento tratando da necessidade de alinhamento daquela rua em continuação a
Rua dos Andradas e oferecendo auxílios para as despesas das desapropriações
necessárias, afim de que esta obra se realize até a Rua D. Afonso.
- Rejeitam a planta apresentada por um cidadão para um quiosque no Campo do
Bom Fim.
- Ordenam ao Procurador e ao Engenheiro que verifiquem a extensão dos terrenos
municipais cercados por um cidadão intimando-o a indenizar a Fazenda Municipal
ou abrir mão destes terrenos.
- Aprovam a proposta de um Vereador para que a Comissão de melhoramentos da
Praça D. Pedro II possa usar a verba consignada na Lei do Orçamento Municipal
para este fim, tão logo se esgote o auxílio ministrado pelo cofre da Província.
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- Resolvem consignar, em ata, um voto de louvor a um cidadão pela sua coopera
ção durante as obras de melhoramentos na Praça D. Pedro II.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Velho - Gonçalves da Silva - Chaves - Masson.

28
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para proceder-se à eleição de
Deputados Gerais.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara indique os locais de que
trata o parágrafo 6o, do artigo 5o, da nova Lei Eleitoral.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Cidade de São Gabriel dizendo-se in
teirada da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando a precariedade da Ponte do Menino
Deus.
- Recebem ofício do Engenheiro referindo-se aos reparos necessários, na Rua do
General Auto.
- Recebem requerimentos de dois cidadãos pedindo para serem excluídos da rela
ção dos contribuintes do imposto sobre bilhetes de loteria de fora da Província.
- Recebem requerimento de alguns cidadãos reclamando contra o procedimento de
um indivíduo que fechou um valo de esgoto na sua chácara, na Rua Silveira Mar
tins, provocando alagamento nas chácaras adjacente.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para dar largura menor do que a
estabelecida nas Posturas à porta de uma casa que irá edificar, na Rua da Margem.
- Concedem licença a um cidadão para conservar, até 31 de dezembro, o circo de
touros de sua propriedade, estabelecido em terrenos de logradouro público, no Campo
do Bom Fim.
- Autorizam um cidadão a construir um quiosque, no Campo do Bom Fim, em
terrenos de logradouro público, em frente ao portão da chácara onde foi construído
o Palácio da Exposição Brasileira-Alemã.
- Nomeiam uma comissão para examinar as placas de identificação das ruas e
prédios, atestando ou não, estarem de acordo com o padrão existente no Arquivo
Municipal e com o respectivo contrato.
- Resolvem ir em vistoria ao Beco da Marcela, no 2o Distrito, para examinar a
procedência da reclamação de um cidadão sobre o entulho de uma vala de esgoto.
- Resolvem agradecer ao Visconde de Pelotas pelas carroças de pedra que contribuiu para as obras de embelezamento da Praça D. Pedro II.
- Recebem propostas para o calçamento da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Autorizam um vereador a mandar realizar, urgentemente, alguns consertos nas
ruas do General Lima e Silva e Menino Deus.
- Aprovam a despesa com alguns consertos, na Rua da Margem.
Ass.: Barcellos Júnior - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva - Chaves.
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AGOSTO
09
- Recebem portaria da Presidência informando ter expedido ordem ao Diretor da
Repartição de Obras Públicas para mandar realizar os reparos necessários à Ponte
do Menino Deus.
- Recebem Portaria da Presidência mandando convocar o imediato, em votos, para
0 cargo de Juiz de Paz do Io Distrito.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Viamão solicitando o Código de Postu
ras desta Câmara.
- Recebem ofício da Câmara de Uruguaiana dizendo-se inteirada da posse do atual
Presidente da Província.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo um terreno junto à ponte de des
pejos da Rua dos Voluntários da Pátria, à margem do rio, para construir um telheiro.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para fechar uma estrada,
na Freguesia das Pedras Brancas, em terrenos que diz ser de sua propriedade.
- Solicitam à Presidência da Província uma corrente para acorrentarem os presos a
fim de que eles possam arrancar as ervas que crescem entre a grama da praça
Martins de Lima.
Ass.: Barcellos Júnior - Mostardeiro - Velho - Gonçalves da Silva - Chaves.
12
- Recebem portaria da Presidência questionando sobre a posição da Câmara com
referência a superestrutura de ferro para a ponte da Rua do Menino Deus.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter expedido ordens para que
sejam apresentados, diariamente, ao Fiscal do 3oDistrito, dois presos para o serviço
de capina e limpeza, na Praça Martins de Lima.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de Pelotas convidando a da Capital para
representar perante o Governo Geral, contra a supressão da cobrança dos direitos
aduaneiros da Mesa de Rendas daquela Cidade.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Barão de Caí - Masson - Pitta - Medei
ros.

30
- Recebem autorização da Presidência da Província para aplicar o valor de um
semestre de rendimentos do Mercado no calçamento da Rua dos Voluntários da
Pátria.
- Aprovam parecer da comissão encarregada do exame das placas de identificação
das ruas e numeração das casas da Cidade.
- Recebem ofício da municipalidade de Itaqui dizendo-se inteirada da posse do
atual Presidente da Província.
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- Recebem do gerente da empresa “Asseio Público” a quantia correspondente a
4% do lucro líquido da empresa no último semestre, conforme condição do contra
to.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo dispensa da função de fiador do
arrematante do calçamento da Rua dos Voluntários da Pátria, que se acha escondi
do para não ser preso.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Estrada da Cascata pedindo que a
Câmara mande realizar alguns reparos nesta estrada.
- Concedem a um cidadão um local junto à ponte de despejos à margem do rio para
transferir sua oficina de construção naval existente na Praça das Carretas, no
litoral da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Aceitam uma das propostas recebidas para os melhoramentos da Praça Martins
de Lima, dando concessão para a conservação do ringue ali existente, por cinco
anos.
- Discutem o orçamento para obras necessárias na Rua do General Auto.
- Recebem uma planta da Cidade, oferecida à Câmara Municipal, por um cidadão.
- Indicam os locais onde deverão ser realizadas as próximas eleições de Deputa
dos.
- Resolvem mandar entoar, no dia 7 de setembro, um Te Deum para solenizar o
aniversário da emancipação política do Império.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

SETEMBRO
21

.

- Recebem portaria circular da Presidência da Província remetendo sementes de
arroz, dos pampas, para que seja incentivado o seu cultivo neste município.
- Recebem portaria da Presidência referente ao preço de materiais e mão-de-obra
neste município.
- Recebem portaria da Presidência mandando colocar uma das salas do Paço
Municipal à disposição da Comissão Médica para uma inspeção de saúde.
- Recebem portaria da Presidência agradecendo o convite para o Te Deum do dia
7 de setembro.
- Recebem portaria da Presidência designando os locais para as próximas eleições
e dividindo em seções as paróquias de Nossa Senhora da Madre de Deus e Nossa
Senhora do Rosário desta Cidade.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo nove exemplares do De
creto n° 8.213, de 2 de agosto.
- Recebem ofício do Presidente da Comissão Industrial da Corte pedindo que a
Câmara promova e incentive os industriais deste município a participarem da expo166

sição que será organizada pela mesma associação.
- Recebem ofício da Câmara de Cacimbinhas convidando a Câmara desta Capital
para representar o Governo pedindo que uma das cinco escolas agrícolas que de
verão ser estabelecidas pela Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil seja fun
dada nesta Província.
- Recebem ofício do Juiz de Paz do Io Distrito desta Cidade pedindo para serem
juramentados mais dois juizes de paz.
- Recebem ofício de um cidadão propondo a venda de terrenos de sua propriedade,
na Freguesia das Pedras Brancas, para o estabelecimento da passagem em suas
dependências.
- Recebem ofícios do Engenheiro interino aprovando as condições de segurança do
circo da Praça da Alfândega edificado, provisoriamente, para os trabalhos da Com
panhia Eqüestre Paulistana.
- Recebem informações do Procurador acerca do requerimento, de alguns cida
dãos, que reclama dos impostos de exportação pagos em excesso.
- Recebem do Procurador a informação sobre o requerimento de um cidadão que
pede baixa da relação de casas que vendem bilhetes de loterias estrangeiras.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo um pedaço de terreno no Campo
do Bom Fim, em frente ao edifício da Exposição, para construir um pavilhão provi
sório.
- Recebem requerimento do gerente da Companhia de Gás pedindo para ser dis
pensado de rebocar o muro da fábrica de gás.
- Concedem licença, a um cidadão, para colocar mesinhas e cadeiras na Praça da
Alfândega em frente a sua confeitaria.
- Recebem requerimento, da supervisora de um Asilo na Rua Duque de Caxias,
referente ao lajedo desta casa.
- Concedem licença ao Secretário da Companhia Eqüestre Paulistana para cons
truir um circo provisório na Praça da Alfândega.
- Concedem licença a um cidadão para dar largura menor do que a estabelecida no
Código de Posturas às janelas e portas de uma casa que irá edificar na Rua do
Coronel Genuíno.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Pitta - Masson - Medeiros.

OUTUBRO
08
- Recebem Portaria da Presidência designando uma das salas da Sociedade de
Beneficência Brasileira União para a próxima reunião da Assembléia Paroquial do
3oDistrito desta Cidade, ficando sem efeito a designação do edifício do Arsenal de
Guerra.
- Recebem da Presidência da Província um exemplar impresso do Decreto n° 8.116,
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de 21 de maio último, relativo à divisão dos Distritos eleitorais desta Província.
- Recebem portaria da Presidência mandando deferir juramento a dois suplentes de
juizes de paz do 3o Distrito desta Cidade.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Govemo um exemplar das leis e
resoluções da Província, promulgadas no corrente ano.
- Recebem ofício da Diretoria da Exposição Brasileira-Alemã, convidando esta
Câmara para o ato da sua inauguração.
- Recebem ofício de um cidadão pedindo dispensa, por estar doente, do cargo de
Juiz de Paz do Distrito do Rosário.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Paróquia das Pedras Brancas, pedindo o mate
rial necessário para os trabalhos da Mesa Eleitoral daquela Paróquia.
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Paróquia do Rosário desta Capital, pedindo a
nominata dos cidadãos que obtiveram votos naquela paróquia, para Juizes de Paz,
com declaração dos que se acham juramentados.
- Recebem abaixo-assinado de negociantes, proprietários e moradores da Rua dos
Voluntários da Pátria propondo-se a aterrar a praça que servia de paradeiro às
carretas, desde que a mesma continue com esta utilidade por cinco anos.
- Agradecem à Redação do Agricultor Progressista pela remessa de seu periódi
co.
- Agradecem, a dois cidadãos, pelos serviços prestados na administração dos repa
ros realizados na Estrada do Passo da Cavalhada.
- Resolvem chamar licitantes à venda da casa e terreno da Rua do Riachuelo, cujo
produto da venda será aplicado nas obras para embelezamento da Praça D. Pedro
II.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

25
- Recebem da Presidência da Província um pacote com sementes de trigo, vindos
do Chile, para serem distribuídas.
- Recebem portaria da Presidência declarando que os empregados públicos eleito
res estão dispensados do ponto no dia das eleições.
- Recebem portaria da Presidência perguntando se a Câmara está habilitada para o
pagamento da assinatura do Jornal do Agricultor.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a receber do respectivo
tesoureiro a quantia arrecadada para as obras de embelezamento da Praça D.
Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações sobre a mudança de do
micílio do Juiz de Paz do IoDistrito para o 2o Distrito desta Capital.
- Indeferem requerimento de negociantes pedindo dispensa do imposto cobrado
sobre sua drogaria, por venderem miudezas.
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- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para ser dispensado do imposto
lançado sobre sua fábrica de extractum camis.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo dispensa do pagamento do im
posto por venda de bilhetes de loterias estrangeiras e de fora da Província.
- Indeferem requerimentos de cidadãos pedindo para fazerem, na Praça do Merca
do, edificações fora das dimensões adotadas e designadas pelo Presidente da Câ
mara.
- Mandam fazer alguns reparos na Estrada do Meio e na Estrada da Cachoeira,
próximo à ponte.
- Mandam fazer a planta de uma casa e de um terreno de propriedade municipal, na
Rua do Riachuelo, nomeando peritos para avaliá-los e serem vendidos em hasta
pública.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Medeiros - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

NOVEMBRO
26
- Recebem portaria circular da Presidência pedindo esclarecimentos sobre a agri
cultura e indústria do município.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que seja destacado um policial para
o Mercado.
- Recebem portaria da Presidência mandando que seja entregue à Câmara uma
quantia relativa às obras de ajardinamento da Praça D. Pedro II.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo comunicando que o
Ministério da Agricultura declarou, por Aviso, que nada tem o governo de comum
com a Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil.
- Recebem do Juiz de Paz Presidente da Mesa Eleitoral das Pedras Brancas o livro
das atas da eleição e o das assinaturas dos eleitores.
- Recebem ofício da Câmara de Viamão solicitando a documentação concernente
ao seu arquivo, relativo as duas épocas em que gozou de categoria que tem hoje,
referindo-se ao Arraial de Viamão, sede do Govemo e corporação municipal desta
Capital e, ainda, a Vila Setembrina.
- Recebem ofício do Escrivão do Juiz de Paz de Belém remetendo o livro de regis
tro civil dos nascimentos devidamente preenchido e requisitando novo livro.
- Recebem do Engenheiro interino a planta da casa e do terreno pertencente ao
município, na Rua Riachuelo, juntamente com o ofício indicando o valor estipulado
pelos avaliadores.
- Mandam proceder nova avaliação da casa e terreno da Rua do Riachuelo por não
terem aparecido licitantes.
- Recebem do Fiscal Geral as informações referentes à lavoura e a indústria do
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município acompanhado da relação dos preços dos materiais e mão-de-obra do
município.
- Enviam à Comissão do Contencioso, para dar parecer, o requerimento de um
cidadão referente aos impostos dos matadouros.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para cercar terrenos de
sua propriedade junto à Freguesia das Pedras Brancas.
- Indeferem os requerimentos de quatro horteleiros do Mercado pedindo para le
vantar edificações fora das dimensões adotadas.
- Agradecem a um Engenheiro o auxílio prestado, dirigindo e fiscalizando as obras
de embelezamento da Praça D. Pedro II, como também, pela planta que levantou
da Praça D. Feliciano.
- Aprovam alguns consertos nas estradas do Mato Grosso e da Tiririca e em um
sangradouro junto ao porto de embarque no Côco.
Ass.: Velho - Gonçalves da Silva - Barcellos Júnior - Medeiros - Masson.

DEZEMBRO
15
- Realizam sessão especial consignando um voto de pesar pelo falecimento do
Senador desta Província, Dr. Florêncio Carlos de Abreu e Silva.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.

19
- Recebem do Diretor da Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil, cópia de um
requerimento encaminhado à Câmara dos Deputados pedindo auxílio para a esta
sociedade, bem como solicitam que sejam colhidas assinaturas, neste Município,
para a citada finalidade.
- Recebem ofício do Diretor da Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil, pedin
do assinaturas ou donativos para o periódico Agricultor Progressista.
- Recebem os livros dos Presidentes das mesas eleitorais da 2a seção do Io Distrito
da seção do Teatro de Variedades, da 3a seção do Rosário e da Paróquia das
Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Procurador comunicando a venda dos terrenos números 6,7 e
13 do Potreiro da Várzea.
- Recebem ofício do Procurador informando ter sido desocupada a casa de propri
edade municipal na Rua do Riachuelo e vendida em hasta pública.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo prazo de seis meses para murar
os terrenos de sua propriedade na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo providências quanto ao sobrado
em ruínas, junto a sua refinaria, na Rua Andrade Neves, n° 40.
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- Recebem requerimento de dois cidadãos solicitando melhoramentos para a Rua
Silveira Martins.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Velho - Masson - Pitta.

31
- Recebem portaria circular da Presidência da Província solicitando alguns objetos
deste Município, os quais encontram-se relacionados, para figurarem na Exposição
Antropológica do Museu Nacional, em março do próximo ano.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a data da eleição para ser preen
chida a vaga deixada pelo falecimento do Senador Florêncio Carlos de Abreu e
Silva.
- Recebem ofício de um cidadão convidando a municipalidade para assistir à inau
guração do Canal do Sangradouro da Lagoa Mirim.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Instrução Pública convidando a Câmara
para assistir à entrega dos diplomas e prêmios aos alunos que concluíram o curso
de estudos normais.
- Resolvem solicitar à Assembléia Geral Legislativa, que em nome do município,
auxilie à Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil na fundação de escolas agrí
colas.
- Recebem requerimento de alguns cidadãos referente aos quartos que ocupam no
Mercado.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para colocar um
quiosque na Praça do Menino Deus, durante a próxima festividade, e após, na
Praça da Alfândega, durante o período de Carnaval.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo providências no sentido de que
sejam feitos reparos, na Estrada da Cascata, entre o cemitério e o Arroio das
Águas Mortas.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Masson - Medeiros - Barão de Caí - Velho - Pitta.
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1882
JANEIRO
05
- Promovem sessão especial para efetuar uma operação de crédito com o Banco
da Província, visando conversão dos juros das Apólices da Dívida Municipal em
juros módicos.
Ass.: Chaves - Medeiros - Velho - Pitta - Gonçalves da Silva Masson.

24
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações acerca da agricultu
ra, indústria pastoril, seda e da apicultura no município.
- Recebem ofício do Dr. Joaquim Pedro Soares comunicando haver assumido a
Administração da Província.
- Recebem ofício de um cidadão informando haver assumido o cargo de Diretor
da Saúde Pública.
- Recebem ofício do Banco da Província estabelecendo bases para um emprés
timo proposto pela Câmara.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia pedindo que a
Câmara mande fazer os reparos necessários na praça fronteira à Capela do
Senhor dos Passos.
- Recebem, do Vacinador, o mapa estatístico das pessoas imunizadas no último
semestre.
- Recebem, do Fiscal Geral, o auto da intimação feita a uma cidadã para cessar
a salga de couros frescos em sua casa de Commercio, na Rua 7 de Setembro.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o pagamento referente às publi
cações eleitorais feitas no Conservador.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para continuar, por mais dois
anos, com o estabelecimento que construiu em terrenos de logradouro público no
Campo do Bom Fim.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para permanecer por
mais três meses com o circo de touros no Campo do Bom Fim.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para dar largura dife
rente da estabelecida nas Posturas às portas e janelas de uma casa que irá cons
truir na Rua do General Vitorino, esquina Vigário José Inácio.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para sublocar o torreão n° 04
do Mercado e, também, outros requerimentos de cidadãos que discutem o alu172

guel e sublocação de quartos no Mercado.
- Resolvem felicitar o ex-Presidente desta Província pela forma como adminis
trou, principalmente quanto ao cumprimento da nova Lei Eleitoral, a operação
financeira com relação à dívida provincial e o auxílio para a realização das obras
de embelezamento da Praça D. Pedro II.
- Aprovam as providências tomadas pelo Vereador-Presidente para os reparos
necessários aos danos ocasionados pela chuva do dia 11 do corrente.
- Mandam realizar a obra do calçamento da Praça D. Pedro II.
- Autorizam consertos urgentes na Estrada do Meio, entre esta Capital e o Passo
do Domeles, assim como na Rua de Caxias, no Bairro do Menino Deus.
Ass.: Masson - Medeiros - Velho - Gonçalves da Silva - Pitta.

FEVEREIRO
14
- Recebem portaria circular da Presidência solicitando vários esclarecimentos
sobre as indústrias.
- Recebem portaria da Presidência recomendando que os suplentes de Juiz Mu
nicipal não deverão ser juramentados sem apresentar seus respectivos títulos.
- Recebem Portaria da Presidência informando que a Câmara não pode, segun
do parecer da Repartição de Obras Públicas, realizar as escavações projetadas
para a Praça D. Pedro II, localizada aos fundos do edifício das Repartições
Provinciais, sem antes realizarem obras que reforcem os alicerces deste edifício.
- Recebem ofício do Fiscal de Belém, informando os danos causados pelas últi
mas chuvas nas estradas da Tiririca, Passo do Salso e Cavalhada.
- Concedem licença a um cidadão para prolongar o seu trapiche, na Rua 7 de
Setembro, n° 28.
- Indeferem requerimento de dois engenheiros propondo-se levantar a planta e o
nivelamento desta Cidade, por nove contos e quinhentos mil réis.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser afastado da responsa
bilidade de Editor do Conservador.
- Recebem requerimento do fiador da Empresa Alvim & Companhia pedindo que
a Câmara intime a empresa a apresentar novo fiador.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que lhe sejam alugados, direta
mente, os quartos n° 45 e 117 do Mercado, bem como o torreão n° 4.
- Recebem ofício do Procurador consultando como deverá proceder com relação
a uma edificação levantada na Praça do Mercado por dois cidadãos.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter mandado investigar uma
denúncia de que um cidadão não paga o imposto sobre o gado que abate em São
Leopoldo e vende nesta Capital.
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- Autorizam ao Vereador-Presidente a mandar realizar, administrativamente, al
guns consertos na Estrada do Meio.
- Recebem do Vereador-Presidente informações sobre a operação de conversão
dos juros das Apólices da dívida da Câmara, realizada junto ao Banco da Província.
- Autorizam o Procurador a resgatar Apólices da Dívida Municipal, relativos aos
matadouros, no valor de cinco contos de réis.
- Autorizam o Vereador-Presidente a prorrogar o contrato do serviço de limpeza
até a reunião da Assembléia Provincial.
- Resolvem representar ao Governo Imperial pedindo a consignação da verba de
vinte contos de réis como auxílio à Sociedade “Protetora dos Imigrantes”, funda
da nesta Capital.
- Autorizam o Vereador-Presidente a mandar realizar o calçamento da Praça D.
Pedro II, ficando, esta obra, sob sua imediata e exclusiva inspeção e direção.
- Aprovam os reparos mandados fazer na subida da Estrada do Cemitério.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Barão de Caí - Velho - Medeiros - Masson.

27
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração de Fran
cisco de Carvalho Soares Brandão do cargo de Presidente desta Província e a
nomeação para o referido cargo de José Leandro de Godoy Vasconcellos.
- Nomeiam comissão para receber o recém nomeado Presidente da Província e
tomam providências para que seja celebrado o Te Deum de estilo após sua posse.
- Recebem juramento do novo Presidente da Província, José Leandro de Godoy
Vasconcelos.
Ass.: Medeiros - Masson - Barcellos Júnior - Chaves - Barão de Caí - Velho.

MARÇO
02
- Recebem portaria do Dr. José Leandro de Godoy Vasconcellos comunicando
haver tomado posse no cargo de Presidente desta Província.
- Recebem ofício do General Comandante das Armas informando sobre as pro
vidências tomadas para a limpeza do quartel da Praça da Independência solici
tando que a Câmara peça à Presidência da Província o lajeamento do passeio em
frente ao portão do quartel.
- Recebem ofício do Engenheiro informando que os prédios n° 23 e 25 da Rua da
Floresta ameaçam desabar.
- Recebem ofício do Procurador informando haver pago ao Banco da Província
cinco contos de réis para amortização de 25 Apólices dos matadouros.
- Recebem ofício do Procurador informando haver entregue ao Banco da Pro-
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víncia, em caução, cento e trinta e sete Apólices, no valor de vinte e sete contos
e quatrocentos mil réis, importância a que fica reduzida a dívida da última opera
ção de crédito com o banco referido.
- Recebem requerimento de um cidadão alegando ter autorização do Engenheiro
da Câmara para construir e atirar, na Rua Vigário José Inácio, as águas ali utiliza
das, em vez de expeli-las por canos embutidos na parede, como determinam as
Posturas.
- Enviam à Comissão do Contencioso para dar parecer os requerimentos de dois
cidadãos que edificaram, dando aos vãos largura menor do que a marcada no
Código de Posturas, um à Rua do Riachuelo e outro à do Vigário José Inácio.
- Indeferem requerimento de Hoollzmeissig & Cia. pedindo para atracar na Doca
fronteira à Rua do Commercio uma lancha de ferro a qual será consertada.
- Recebem requerimento do Festeiro do Divino Espírito Santo solicitando autori
zação para tirar areia da Praia do Riacho, objetivando as obras da reconstrução
do Império da respectiva Devoção.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para murar um terreno
de sua propriedade, na Rua Vieira de Castro.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando que o Quartel do 13° Batalhão de
Infantaria continua despejando as águas servidas pelo cano que passa pela Rua
Três de Novembro.
- Mandam consertar duas calhas da Rua do Imperador e Beco de D. Aurélia.
- Recebem do Vereador Presidente justificativa por não ter iniciado, ainda, os
consertos das estradas do Meio e de Belém, por estar, o pessoal da Câmara,
envolvido em outras obras.
As s.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
1 1
- Recebem portaria da Presidência comunicando a ordem dada à Repartição de
Obras Públicas para pôr à disposição da Câmara as madeiras da Ponte do Riachinho que estão sendo substituídas.
- Recebem ofício do ex-Presidente desta Província agradecendo a manifestação
prestada pela Câmara.
- Recebem ofício do General Comandante das Armas remetendo cópia do Coro
nel Comandante do 13° Batalhão de Infantaria sobre os despejos de águas servi
das do referido Batalhão.
- Ordenam ao Engenheiro Interino que orce as despesas com um cano subterrâ
neo para dar esgoto às águas da calha do lado do Norte da Rua Três de Novem
bro pelo cano geral do Campo do Bom Fim, entroncando neste o cano projetado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo a prorrogação do prazo marca
do para mandar rebaixar a frente da casa na Rua do Senhor dos Passos, n° 85.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo autorização para manter o pé direito
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de seu sobrado, na Rua dos Andradas, no qual fará obras no pavimento térreo.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para edificar
dois lances de casas em um terreno que possui, na Rua do Imperador, dando, às
portas e janelas, largura menor do que a estabelecida no Código de Posturas.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento do cidadão
que construiu um prédio na Rua do Vigário José Inácio sem o devido esgoto pluvial.
- Indeferem a solicitação de um cidadão, feita através de requerimento, para
edificar um muro em terreno de sua propriedade, na Rua de Castro Vieira, assim
como o pedido de alinhamento e altura de soleiras de portas e janelas para um
telheiro na parte de dentro deste muro.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso com referência à obra embar
gada de uma cidadã.
- Recebem requerimento de alguns horteleiros estabelecidos com tabuleiros no
Mercado.
- Recebem informações do Engenheiro referente à construção de uma casa na
Rua dos Andradas e, também, sobre o alinhamento dado ao terreno de um cida
dão na Estrada do Mato Grosso.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, o projeto de Relatório que deve ser
apresentado à Assembléia Provincial.
- Autorizam o Vereador Presidente a mandar fazer os reparos necessários na
Picada onde são desembarcados o gado e outros animais, bem como mandar
orçar os melhoramentos nas Ruas do General Auto e do Coronel Genuino.
- Autorizam o Procurador a receber a quantia referente à contribuição da Com
panhia de Bondes para o calçamento da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Aprovam o conserto em um atoleiro na Rua Sertório.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
16
- Recebem ofício do Procurador informando que intimou o Engenheiro interino a
fazer, as suas custas, as obras para dar esgoto às águas pluviais, por meio de
canos embutidos nas paredes de uma casa; recebem ofício do engenheiro sobre
o mesmo assunto.
- Recebem do contador os balanços demonstrativos da receita e despesa da
Câmara.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a Câmara vistorie sua pro
priedade na Rua do General João Manoel.
- Recebem justificativa do Vereador Presidente por não mandar realizar os repa
ros em determinado local da Estrada da Picada, como estava autorizado.
- Aprovam o relatório que deve ser apresentado à Assembléia Legislativa Pro
vincial em sua próxima reunião.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
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31
- Recebem ofício da Presidência da Província juntamente com as cópias das
autênticas da Eleição Senatorial procedidas na Paróquia de Nossa Senhora
d’01iveira da Vacaria.
- Recebem portaria da Presidência convidando a municipalidade a participar do
ato de instalação da Assembléia Provincial.
- Recebem portaria da Presidência pedindo cópia da ata de formação da Mesa
Eleitoral da 3a seção, do 2o Distrito da Capital.
- Recebem ofício de um cidadão comunicando ter assumido o cargo de Inspetor
da Saúde Pública.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de São Sebastião do Caí, dizen
do-se inteirada da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem o relatório e orçamento que serão apresentados à Assembléia Provincial.
- Autorizam um vereador a mandar construir um cano subterrâneo, na Rua Três
de Novembro, o qual será interligado ao existente, dirigindo-se ao Campo do
Bom Fim, para escoamento das águas servidas do Quartel do 13° Batalhão.
- Nomeiam uma comissão de engenheiros para examinarem a construção da
Ponte do Menino Deus e prestarem algumas informações sobre esta obra.
- Nomeiam uma comissão para examinar a higiene dos quartos do Mercado.
- Recebem o orçamento para os aterros e outros melhoramentos na Estrada do
Menino Deus, tendo em vista a altura da nova ponte.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o prazo de três meses para mandar
lajear o passeio de seu terreno na Rua dos Andradas, esquina com a do Dr. Flores.
- Aprovam os consertos feitos na Estrada do Passo do Domelles.
- Realizam balanço ao cofre da Câmara.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Barão de Caí - Velho - Masson.

ABRIL
15
- Recebem portaria da Presidência remetendo um pacote com sementes da plan
ta “ s e r r a d e la ” (le g u m in o s a ) , para serem distribuídas entre as pessoas interessa
das nessa cultura.
- Recebem portaria da Presidência informando que o auxílio pedido pela Câmara
em favor da Sociedade Protetora dos Imigrantes só poderá ser dado após ser
votado pelo Poder Legislativo.
- Recebem portaria da Presidência referente à Ponte do Menino Deus.
- Recebem portaria da Presidência recomendando a observância da lei relati
vamente ao uso de pesos e medidas, de acordo com o aviso do Ministério da
Agricultura.
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- Recebem portaria da Presidência remetendo relação das paróquias e mesas
eleitorais da Província.
- Recebem o parecer da comissão de Engenheiros encarregados de examinar
a Ponte do Menino Deus.
- Recebem proposta de um cidadão de um cidadão para vender um terreno de
sua propriedade no Distrito das Pedras Brancas, à margem do rio para instalar
a passagem do gado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser relevado de uma
multa imposta pelo Fiscal do 2o Distrito.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo que a municipalidade solicite
à Assembléia Provincial prorrogação do privilégio da Companhia “Asseio Pú
blico”, pois pretende mandar fazer os despejos de materiais fecais, no canal,
por meio de embarcações apropriadas.
- Solicitam do Engenheiro Municipal que informe a razão pela qual o nivela
mento dos trilhos dos bondes na Ponte do Menino Deus não seguiu proporcio
nalmente o declive a que foi elevada a ponte.
- Manifestam um voto de louvor a um Engenheiro pelo levantamento de uma
planta para melhoramentos das ruas do Coronel Genuino e General Auto.
- Recebem parecer da Comissão nomeada para examinar o asseio dos quartos
do Mercado.
- Marcam data para a apuração geral da última Eleição Senatorial realizada.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

MAIO
0 1
- Recebem circular da Presidência da Província comunicando o adiamento da
inauguração da Exposição Antropológica.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter expedido ordem à Direto
ria Provincial para entregar à Câmara uma quantia para serem lajeados os
passeios das Repartições Provinciais situadas na Praça D. Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência enviando proposta de um cidadão dirigida à
Assembléia Provincial, relativa ao serviço de limpeza pública e particular desta
Capital.
- Recebem portaria da Presidência remetendo as Autênticas dos Colégios de
Nossa Senhora da Consolação do Boquete e São José do Norte para os traba
lhos de apuração da última Eleição Senatorial.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo informações sobre o redator do
Jornal A Tribuna.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando sobre o nivelamento
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dado aos trilhos dos bondes na Ponte do Menino Deus, no cruzamento das ruas
da Imperatriz e da Margem.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do imposto a que estava sujeito
0 Clube de Corridas, estabelecido na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem parecer da comissão nomeada para analisar o requerimento do Ge
rente da Companhia “Asseio Público”, acerca dos despejos de materiais fecais e
águas servidas; transcrevem o parecer.
- Transcrevem o parecer da comissão nomeada para examinar a proposta de um
cidadão referente ao serviço de limpeza pública quanto ao recolhimento do lixo.
Ass.: Barcellos Júnior - Medeiros - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
1 2
- Recebem circular da Presidência da Província, remetendo uma lata com se
mentes de trigo amarelo, do Chile, para serem distribuídas entre lavradores do
município.
- Recebem portaria da presidência enviando, para que a Câmara informe, a pro
posta de um cidadão referente ao serviço de limpeza pública e particular desta
Capital.
- Recebem portaria da Presidência remetendo o memorial dirigido à Assembléia
Provincial, por um cidadão, requerendo privilégio por dez anos para estabelecer
quiosques nas ruas e praças desta Cidade.
- Recebem circular da Presidência da Província marcando a data para a eleição
de vereadores e juizes de paz.
- Recebem ofício do Juiz de Direito da 2a Vara Cível tratando do prédio da Rua da
Floresta, n° 23, que se encontra em ruínas.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Sepé dizendo-se inteirada da
posse do atual Administrador desta Província.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal informando que os prédios da Rua do
Riachuelo, n° 50 e 52 encontram-se em ruínas.
- Recebem requerimento do proprietário de uma loja de tecidos, na Rua dos
Andradas, pedindo permissão para prolongar a calçada em toda a extensão da
Travessa do Itapuã.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para edificar na
Rua do Coronel Genuino, esquina da Rua Concórdia.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do alinhamento que deve ter a
Rua da Princesa.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando da direção dada às águas,
após os consertos realizados na Rua Gen. Lima e Silva, em frente ao local onde
foi instalado o Palácio da Exposição.
- Transcrevem parecer da comissão nomeada para examinar a proposta de um
cidadão para o serviço de limpeza pública e particular desta Cidade.
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- Transcrevem parecer da comissão nomeada para examinar o requerimento
de um cidadão, o qual solicita privilégio, por dez anos, para estabelecer quios
ques nas ruas e praças da Cidade.
Ass.: Gonçalves da Silva - Masson - Barcellos Júnior - Medeiros - Velho Pitta.

31
- Recebem circular da Presidência pedindo informações sobre os resultados
obtidos pelos agricultores do município que têm recebido plantas e sementes
diversas para cultivo.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a Câmara informe sobre o
memorial, dirigido por um cidadão à Assembléia Provincial, pedindo isenção
dos impostos municipais para o seu estabelecimento, na Praça Martins de Lima.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Martinho dizendo-se inteirada
da posse do atual Presidente da Província.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santa Christina do Pinhal
requisitando os livros de notas existentes nos arquivos desta municipalidade e
que dizem respeito àquele município.
- Recebem ofício do Procurador informando o requerimento de alguns cida
dãos que dizem possuir um terreno na Praça do General Osório.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao primeiro
trimestre - janeiro/março último.
- Aprovam uma planta relativa ao alinhamento dado à Rua da Princesa.
- Indeferem requerimento de uma cidadã pedindo para ser relevada de uma
multa que lhe foi imposta.
- Autorizam o Procurador a permutar um terreno situado na Rua do Coronel
Genuino, esquina com a da Concórdia.
- Resolvem mandar arrecadar, administrativamente, as rendas do município no
exercício de 1882/1883.
- Chamam concorrentes para arrematação da limpeza do lixo da Cidade, publi
cação dos trabalhos da Câmara e ao fornecimento do material de expediente.
- Nomeiam um cidadão para o cargo de Amanuense da Contadoria da Câmara,
cargo recriado por Lei Municipal.
Ass.: Barcellos Júnior - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva - Pitta Masson.

JUNHO
16
- Recebem portaria da Presidência requisitando um exemplar do Código de
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Posturas desta municipalidade e seus aditivos para serem enviados ao Arquivo
Público.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a deliberação da Câmara de
mandar arrecadar, administrativamente, os impostos da municipalidade no fu
turo exercício.
- Recebem ofício do General Comandante das Armas transmitindo informa
ções do comandante do 13° Batalhão de Infantaria, de que o serviço de lim
peza do respectivo quartel não tem sido feito regularmente pelas carroças
encarregadas da limpeza da Cidade.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas requisitando material
para sua mesa eleitoral.
- Recebem ofício do Procurador comunicando ter saldado a dívida contraída
com o Banco da Província para o pagamento do edifício do Mercado e resga
tado as Apólices que ali se achavam caucionadas.
- Resolvem, por unanimidade, colocar na sala das sessões da Câmara o re
trato do falecido vereador Coronel José Pinto da Fonseca Guimarães, o qual
teve participação importante na construção do edifício do Mercado.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo prorrogação do prazo con
cedido para rebaixar a frente da sua casa na Rua do Senhor dos Passos, n°
85.
- Aceitam uma das propostas recebidas para a impressão e publicação dos
trabalhos da Câmara.
- Aceitam uma das propostas recebidas para o fornecimento de materiais de
expediente.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.

26
- Recebem portaria da Presidência remetendo mudas de cana-de-açúcar da
espécie “Ubá” para serem distribuídas neste município.
- Recebem do vereador Presidente a informação sobre um cidadão que cer
cou terrenos destinados à uma praça na Rua da Princesa.
- Chamam, novamente, licitantes para o serviço de limpeza pública e particu
lar da Cidade.
- Realizam o balanço do cofre da Câmara.
- Mandam colocar lampiões na Praça Conde d’Eu, devendo a respectiva
despesa correr por conta da Companhia de Gás.
- Recebem um relatório da Câmara Municipal de Santo Ângelo.
- Autorizam o Procurador da Câmara a permutar dois terrenos do Potreiro da
Várzea, situadas na Rua da Imperatriz, n° 67 e 68, por outro localizado na
Rua do Imperador.
Ass.: Barcellos Júnior - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.
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JULHO
1 1
- Esclarecem a deliberação tomada na sessão anterior referente ao cidadão que
fechou um terreno, na Rua da Princesa, o qual havia sido doado para uma praça.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas pedindo o envio de mate
riais para os trabalhos da eleição.
- Recebem ofício do Procurador informando que lhe foi entregue uma quantia,
em dinheiro, referente a um pedaço de terreno, pertencente à Câmara, cercado
por uma cidadã.
- Recebem do Vacinador do Município o mapa dos indivíduos imunizados no
primeiro semestre do ano em curso.
- Aprovam o contrato celebrado com um cidadão para a conservação da Estrada
do Meio, desde a saída do Campo do Bom Fim.
- Aprovam os reparos feitos nas Estradas do Passo d ’Areia e da Tiririca.
- Mandam vir de Montevidéo e do Rio de Janeiro plantas para o embelezamento
das Praças Conde d ’Eu e D. Pedro II.
- Resolvem tom ar obrigatório o uso de muros nos terrenos dentro da área central
da Cidade, assim como, cercas de tábuas nos terrenos que estiverem abertos ou
parcialmente fechados, compreendidos dentro dos limites urbanos marcados no
Código de Posturas.
- Resolvem executar, administrativamente, o serviço de limpeza pública e parti
cular da Cidade, chamando proponentes para o fornecimento das carroças ne
cessárias.
Ass.: Barcellos Júnior - Barão de Caí - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

20
- Recebem portaria da Presidência perguntando à Câmara sobre a possibilidade
de encarregar-se da criação dos expostos, do tratamento das praças da Força
Policial, aprendizes menores e presos pobres civis por ter o Provedor da Santa
Casa de Misericórdia declarado não poder, esse estabelecimento, incumbir-se
desse serviço.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas sobre o terreno que um cidadão
pretende cercar naquela freguesia.
- Aceitam uma das propostas recebidas para o fornecimento das carroças que
devem ser empregadas no serviço de limpeza pública.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Gonçalves da Silva - Pitta - Masson.
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AGOSTO
25
- Realizam sessão especial em homenagem à memória do General Rio-grandense Marques do Herval e resolvem, unanimemente, colocar seu retrato no salão
de honra da Câmara.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Gonçalves da Silva - Pitta - Masson.

SETEMBRO
04
- Aprovam a substituição do arrematante do fornecimento de carroças para o
serviço de limpeza da Cidade, tendo em vista que o contratado não atendia as
exigências da salubridade pública.
- Recebem portaria circular da Presidência da Província remetendo sementes de
trigo e arroz para distribuição.
- Recebem portaria da Presidência convocando para o mês de março a nova
Assembléia Provincial, cujos membros devem ser eleitos em novembro do cor
rente ano.
- Recebem portaria da Presidência questionando sobre a data da criação e insta
lação deste município, a respectiva população e a sua receita e despesa, no últi
mo quinquénio.
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara providencie, junto
aos fiscais, o recolhimento, para o leprosário, dos indigentes atacados de varíola.
- Justificam à Presidência da Província por não terem dado execução à disposi
ção no seu orçamento com referência aos reparos da Estrada da Cascata.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Saúde Pública informando haver desistido
da licença que lhe fora concedida e reassumiu o referido cargo.
- Recebem ofício do Engenheiro interino informando estarem prontos os conser
tos em uma casa na Rua Vigário José Inácio, a fim de encanar as águas pluviais
do prédio.
- Recebem ofício de um cidadão justificando-se por não prestar juramento à
Câmara.
- Recebem do Oficial Maior da Secretaria da Assembléia Provincial um exem
plar dos Anais correspondente à última sessão.
- Recebem ofício do Engenheiro interino referente ao alinhamento dado ao terre
no de um cidadão, na Rua da Princesa.
- Indeferem abaixo-assinado de proprietários das ruas dos Voluntários da Pátria,
Conceição, Coronel Vicente, Pinto Bandeira, São Rafael, bem como Praça e
Rua da Independência pedindo a revogação do Edital relativo aos cercamentos
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de todos os terrenos dentro de determinada área da Cidade.
- Indeferem requerimento de uma cidadã pedindo para ser liberado de cercar
terrenos de sua propriedade.
- Indeferem requerimento de uma cidadã pedindo prazo maior para murar e laje
ar a frente do terreno de sua propriedade, na Rua da Varzinha.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do imposto de loterias.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento, terrenos de
logradouro público, na Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um cidadão, referindo-se à prorrogação do privilégio
da empresa “Asseio Público”.
- Recebem proposta de um cidadão para comprar um pedaço de terreno de
propriedade municipal, na Rua da Imperatriz.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para aumentar e
melhorar o trapiche em frente de seu armazém, na Rua dos Voluntários da Pá
tria.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo alinhamento para que pos
sa cercar terrenos que diz serem de sua propriedade na Estrada de Dona
Theodora.
- Dispensam um vereador da Comissão de Fazenda e nomeiam um substituto.
- Mandam calçar a Travessa Paissandu, entre as ruas dos Andradas e Sete de
Setembro.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

09
- Recebem juramento do Dr. Leopoldo Antunes Maciel, nomeado para o cargo
de Io Vice-Presidente desta Província.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

OUTUBRO
06
- Recebem Aviso do Ministério do Império comunicando a exoneração do Dr.
José Leandro de Godóy e Vasconcellos do cargo de Presidente desta Província
e a nomeação do Conselheiro José Antônio da Silva Lima.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo convidando a
Câmara para assistir ao embarque, para a Corte, do ex-presidente desta Pro
víncia, Dr. José Leandro de Godóy e Vasconcellos.
- Recebem ofício da Comissão da Sociedade Protetora da Infância convidando
a Câmara para assistir ao ato de instalação da sociedade.
- Recebem do Procurador a cópia da escritura da permuta dos terrenos n°67 e
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68 do Potreiro da Várzea, com o de um cidadão na Rua do Imperador.
- Recebem do Procurador informações sobre a sentença dada pelo Juiz de
Direito da Ia Vara Cível em uma causa intentada contra a Câmara por dois
cidadãos.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes aos meses
adicionais de julho e agosto últimos.
- Recebem requerimento do proprietário de uma casa de venda de bilhetes de
loteria de fora da Província pedindo para pagar o imposto respectivo em duas
prestações.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para desmontar as
válvulas de incêndio, colocadas no encanamento da Hidráulica desta Capital
pela extinta Companhia de Seguros “Providência” a qual transferiu a posse
destas válvulas à Companhia “Perseverança do Rio Grande”.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.

0 7
- Recebem um ofício do Fiscal Geral informando ter intimado um cidadão a
apresentar os títulos que comprovem o seu direito a um terreno que cercou na
Rua da Princesa e outro dizendo que o referido cidadão impetrou ação para
garantir a posse do mesmo terreno.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo, por aforamento, terrenos
de logradouro público, na Ilha da Pintada.
- Resolvem oficiar ao Engenheiro interino que não consideram concluídos os
reparos feitos em um prédio, na Rua do Vigário José Inácio, para dar esgoto às
águas pluviais.
- Solicitam informações do Engenheiro interino referentes à permissão dada a
um cidadão sobre a largura das janelas da sua casa, em construção, na Rua do
General João Manoel.
- Aprovam o aterro em atoleiros nas estradas da Cachoeira e do Mato Grosso,
os reparos feitos na Rua de São José, Arrabalde dos Navegantes e na Rua
Fernando Machado, assim como a colocação de cascalho nas ruas da Floresta,
D. Afonso e da Aurora.
- Recebem informações do Vereador Presidente de haver sido concluído o
calçamento da Travessa Paissandu e ter transferido a turma de calceteiros
para a Rua General Auto, a fim de ser desaterrada, segundo o plano aprovado
pela Câmara, além de colocar aterro na Rua Coronel Genuíno.
- Recebem do Vereador Presidente a informação de ter encarregado um cida
dão para acompanhar o ajardinamento da Praça D.Pedro II.
- Autorizam o Vereador Presidente a concluir o aterro das ruas que circundam
o jardim da Praça Conde d ’Eu, assim como mandam pintar o paredão e o
gradil, para ser aberto à concorrência pública e inaugurado.
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- Aprovam as despesas com as obras de iluminação do jardim da Praça Conde d’Eu.
- Resolvem oficiar, ao arrematante do vapor e barca chata, empregados no
transporte das reses abatidas nos matadouros com referência ao cumprimento
do contrato respectivo.
- Resolvem dar balanço ao cofre da Câmara
- Aprovam contrato com a empresa de gás para iluminação do jardim da
Praça Conde d ’Eu.
Ass.: Barcellos Júnior - Velho - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.

18
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter ordenado à Repartição
de Obras Públicas para providenciar o orçamento do lajeamento da Reparti
ção Provincial, na Praça D. Pedro II.
- Recebem portaria da Presidência autorizando providências para os conser
tos necessários na Estrada da Cascata.
- Recebem do Diretor-Geral da Secretaria do Governo sementes da planta
serradela para serem distribuídas pelos agricultores do município.
- Recebem ofício do Escrivão interino do júri comunicando que por sentença
do Juiz de D ireito do Ia Distrito Criminal foi anulada a eleição de Vereadores
da Paróquia das Pedras Brancas.
- Recebem informações do Engenheiro interino sobre os reparos feitos em
um prédio, na Rua do Vigário José Inácio, para o escoamento das águas
pluviais e sobre a largura das janelas da casa que um cidadão está construin
do na Rua do General João Manoel.
- Recebem requerimento do Concessionário dos diques e planos inclinados
nos portos desta Província pedindo que, nas licenças concedidas às fábricas
dé máquinas ou outros estabelecimentos de construção naval, a Câmara de
clare que seja de caráter provisório.
- Recebem requerimentos de cidadãos pedindo a prorrogação do prazo, de
signado pela Câmara, para cercar terrenos de suas propriedades nas ruas da
Independência e Coronel Vicente.
- Solicitam ao Procurador que informe o preço estipulado por um terreno na
rua do Coronel Fernando Machado, onde a Câmara projeta uma praça.
- Autorizam despesas com a pintura das janelas, portas e a caiação interna do
Paço M unicipal.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, um projeto de Posturas sobre a
altura e largura das portas e janelas.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

28
- Recebem, da Presidência da Província, a Carta Imperial pela qual foi nome186

ado Dr. José Antônio de Souza Lima para o cargo de Presidente da Província
do Rio Grande do Sul.
- Nomeiam comissão para receber o novo Presidente da Província e provi
denciam para que, após a posse, seja celebrado o Te Deum de estilo.
- Recebem juramento do Dr. José Antônio de Souza Lima, nomeado Presi
dente desta Província.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Velho - Gonçalves da Silva - Masson.

NOVEMBRO
09
- Recebem portaria da Presidência informando ter ordenado à Diretoria Provin
cial que entregue à Câmara a quantia necessária para o lajeamento das calçadas
do edifício em que funciona aquela repartição.
- Recebem portaria da Presidência referindo-se sobre a maneira que deverá ser
marcado o gado para não prejudicar o couro, de acordo com a Sociedade Indus
trial de Antuérpia.
- Recebem Portaria da Presidência remetendo o Aviso Circular do Ministério do
Império sobre o Vereador que deve presidir o ato da eleição de Presidente e
Vice-Presidente das Câmaras proximamente eleitas.
- Recebem ofício do Procurador informando haver recebido uma quantia, anga
riada por alguns cidadãos, para a pintura do gradil e os últimos reparos do jardim
da Praça Conde d’Eu.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre a apelação interposta pela
Câmara em uma ação intentada por alguns cidadãos com referência à Varzea de
Gravataí.
- Recebem ofício do Procurador referente ao requerimento do proprietário de
terrenos que deverão ser desapropriados para uma praça pública, na Rua do
Coronel Fernando Machado.
- Recebem ofício do Engenheiro interino e resolvem liberar o início das obras de
escoamento das águas de um prédio situado na Rua Vigário José Inácio, somente
na época das férias do colégio que funciona naquele local.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para ser isentado dos impostos
atrasados provenientes da taxa sobre cortiços.
- Aceitam as bases apresentadas pelo Gerente da Companhia Hidráulica para
assumir, temporariamente, a manutenção do chafariz da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam, em terceira discussão, o Artigo de Posturas sobre as medidas de
portas e janelas.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.
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28
- Recebem ofício do Juiz de Direito da I o Vara requisitando um livro de talões
para títulos de eleitores.
- Recebem ofício da Câmara Municipal de São Sebastião do Caí dizendo-se
inteirada da posse do atual Presidente desta Província.
- Recebem do Contador o balanço geral da receita e despesa da Câmara no
exercício de 1881/1882.
- Recebem ofício do Juiz de Paz, Presidente da Mesa Eleitoral da 2a Seção da
Paróquia de Nossa Senhora da Madre de Deus, enviando o livro de atas dos
trabalhos eleitorais, assim como igual remessa que fez o Juiz de Paz da Paróquia
das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de um cidadão tratando do fechamento de uma estrada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para cercar um terreno de sua
propriedade, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Aprovam proposta de um vereador tomando nulo o alinhamento dado a um
cidadão e que, através de meios legais, o logradouro em questão seja restituído ao
seu antigo traçado.
- Marcam para o dia dois de dezembro a inauguração do jardim da Praça Conde
d’Eu e elevam o ordenado do jardineiro por ter aumentado seu trabalho.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, um artigo de posturas relativo à
danificação do arvoredo e plantas do jardim da Praça Conde d’Eu.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Pitta - Gonçalves da Silva - Masson.

DEZEMBRO
1 1
- Recebem ofício do Comando das Armas sobre o serviço de remoção do lixo do
Quartel.
- Recebem de Lopo Gonçalves Bastos Netto um exemplar da Carta referente às
lagoas dos Patos e Mirim.
- Recebem do Procurador a prestação das contas correspondentes ao trimestre
de julho a setembro últimos.
- Recebem parecer do Procurador sobre o requerimento de um cidadão que reclama
do pagamento correspondente a um galpão que possui à margem do rio, em frente da
sua fábrica de beneficiar erva-mate na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Recebem parecer do Procurador informando sobre o requerimento de um cida
dão pedindo para ser isentado dos impostos que deve ao cofre municipal.
- Recebem do Fiscal Geral informações acerca do requerimento de um cidadão
solicitando licença para fechar uma estrada no lugar denominado “Mato Grosso”.
- Recebem informações do Fiscal das Pedras Brancas sobre o requerimento de
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uma cidadã pedindo licença para fechar uma estrada que atravessa sua proprie
dade no lugar denominado Petim.
- Concedem vinte dias de licença ao Amanuense da Secretaria da Câmara.
- Aprovam, em terceira discussão, um artigo do Código de Posturas proibindo
danificar ou arrancar as plantações das praças ou de outros lugares públicos,
bem como atirar contra os pássaros que se acham nos jardins ou, ainda, desres
peitar o guarda designado para este fim, enviando à Presidência da Província
para ser aprovado.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Barão de Caí - Gonçalves da Silva - Masson.

27
- Recebem portaria da Presidência remetendo cópia do ato pela qual aprovou,
provisoriamente, dois artigos substitutivos do Código de Posturas.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso acerca do requerimento de um
cidadão que pede para edificar em um terreno de sua propriedade na Rua do
Coronel Fernando Machado, destinado à uma praça pública.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso sobre a proposta de um cidadão
para vender um terreno de sua propriedade na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem parecer da Comissão especial sobre a proposta de um cidadão para
comprar um terreno pertencente ao município na Rua da Imperatriz, esquina da
Rua da Concórdia.
- Aprovam a prestação das contas relativas ao exercício de 1881/1882 e as do
trimestre de julho a setembro do corrente exercício.
- Concedem a um cidadão baixa no pagamento do imposto em que foi lotado
como agente do “The New London & Brasilian Bank Limited”, por não ter, o
referido estabelecimento de crédito, sucursal ou filial estabelecida nesta Capital.
- Recebem ofício do Procurador remetendo o parecer do Advogado relativo a
uma questão judicial.
- Recebem ofício do proprietário do ringue da Praça Martins de Lima pedindo
prazo para a execução de uma condição do contrato.
- Concedem dois meses de licença ao Secretário da Câmara para tratar de sua
saúde.
Ass.: Barcellos Júnior - Chaves - Barão de Caí - Gonçalves da Silva - Pitta Masson.
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JANEIRO
07
- Tomam posse os vereadores eleitos.
Ass.: Azambuja - Furtado - Pinto Júnior - Rangel - Ignácio - Gusmão - Barbedo
- Freitas - Brito - Velloso - Noronha - Souza Pinto - Raineri.
- Realizam eleição entre os vereadores para os cargos de Presidente e VicePresidente da Câmara.
- Recebem juramento dos Juizes de Paz da Madre de Deus e das Dores.
- Comunicam à Presidência da Província a posse dos novos vereadores.
- Enviam à Presidência da Província cópia do relatório apresentado pelo Presi
dente da Câmara anterior.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Pinto Júnior - Freitas - Ignácio - Raineri Barbedo - Azambuja - Furtado - Brito - Souza Pinto.

08
- Nomeiam as comissões permanentes de Polícia, Economia Municipal, Legisla
ção e Matéria Contenciosas, de Fazenda, Obras e Melhoramentos Materiais, de
Estatística, Limites, Divisão Territorial e de Redação.
- Nomeiam os vereadores inspetores do Io, 2o e 3o Distritos da Capital, Freguesi
as de Belém e das Pedras Brancas.
- Aprovam propostas de um vereador para que a comissão respectiva apresente
um projeto de divisa dos distritos municipais, de modo a restringir suas áreas
visando a melhor inspeção.
- Recebem portaria da Presidência remetendo quesitos da Comissão Parlamentar de
Inquérito para que a Câmara preste as informações quanto a parte que lhe diz respeito.
- Recebem ofício do Diretor da Instrução Pública convidando a Câmara para
assistir à solenidade de entrega dos diplomas e prêmios aos alunos que completa
ram o curso Normal.
- Recebem ofício da Câmara de Santo Antônio da Patrulha inteirada da posse do
atual Presidente da Província.
- Recebem do Juiz de Paz, Presidente da Mesa Eleitoral da Paróquia das Pedras
Brancas, do Presidente da Mesa Eleitoral do 3o Distrito da Capital e do Presiden
te da 2a seção da Paróquia Madre de Deus, os livros respectivos.
- Recebem igual remessa do Presidente da Mesa Eleitoral do 3o Distrito da Capi
tal e do Presidente da 2a seção da Paróquia Madre de Deus.
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- Recebem do Procurador a Prestação das Contas correspondentes ao último
trimestre - outubro/dezembro últimos.
- Recebem do Contador um relatório sobre as diferentes verbas do Orçamento
Municipal.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Pinto Júnior - Freitas - Ignácio - Furtado Azambuja - Barbedo - Brito - Souza Pinto - Rangel.

09
- Recebem juramento do Juiz de Paz do Distrito das Dores.
- Recebem ofício do Fiscal do Mercado interrogando se é permitida a venda
de comida e café nos tabuleiros estabelecidos em sua área.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando sobre uma multa que lhe
aplicou o Fiscal do 2o D istrito desta Cidade.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para edificar, dan
do às portas e janelas largura menor do que a estabelecida no Código de
Posturas.
- Encaminham para parecer o requerimento do proprietário do Ringue Cosmo
polita tratando sobre o cumprimento do contrato que tem com esta Câmara.
- Enviam à comissão do Contencioso o ofício do Procurador remetendo o
parecer do Advogado sobre a questão de um alinhamento dado a um cidadão
na Rua da Princesa.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso sobre o requerimento de
um cidadão pedindo alinhamento para edificar em terrenos de sua proprieda
de, na Rua do Coronel Fernando Machado, destinados a uma praça pública.
- Recebem parecer da Com issão do Contencioso sobre o requerimento de
um cidadão que propõe vender terrenos de sua propriedade, no litoral das
Pedras Brancas, para desembarque de gado.
- Recebem relatório do Procurador referente à posição das causas cíveis
sustentadas pela Câmara.
- Aprovam parecer da Comissão do Contencioso e limites propondo a divisão
do primeiro Distrito desta Cidade em duas seções e do segundo Distrito em
três seções, facilitando, assim , o serviço de inspeção.
- Resolvem enviar aos cidadãos que fizerem parte da Câmara anterior um
voto de louvor e agradecimento pela forma com que desenvolveram e admi
nistraram os negócios municipais.
- Nomeiam uma comissão especial para obter da Câmara os dados necessá
rios aos quesitos da Comissão Parlamentar na parte que lhe diz respeito.
- Resolvem continuar as obras da Rua do General Genuíno, iniciadas pela
Câmara anterior.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Pinto Júnior - Freitas - Ignácio - Raineri
- Furtado - Azambuja - Barbedo - Brito - Souza Pinto - Rangel.
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11
- Recebem ofício do Bispo Diocesano acusando o recebimento da participa
ção de sua posse.
- Recebem do M édico Vacinador o mapa das pessoas imunizadas no último
semestre.
- Recebem ofício do Engenheiro tratando do requerimento de um cidadão
que solicita alinham ento para edificar em terrenos de sua propriedade na
Praça do G eneral Osório.
- Recebem requerim ento de um cidadão pedindo que a Câmara mande con
sultar o local de embarque e desembarque de gado na Ilha Pintada.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso acerca do ofício do propri
etário do R ingue Cosmopolita, na Praça Martins de Lima, referindo-se ao
cumprimento de uma condição do contrato que possui com a Câmara.
- Recebem parecer das Comissões Reunidas do Contencioso e Melhoramen
tos Materiais sobre o requerimento de um cidadão que pede alinhamento para
edificar em um terreno de sua propriedade, na Rua do Coronel Fernando
Machado, que estava destinado a uma praça pública.
- Encaminham a uma comissão de vereadores, para parecer, o projeto das
Posturas e as propostas de organização da Repartição de Obras Públicas e
de revisão do Regimento Interno.
- Resolvem m andar orçar as despesas com a colocação de mictórios e latri
nas no litoral norte da Cidade.
- Recebem requerim ento de um vereador expondo sua opinião sobre o voto
de louvor prestado à Câmara anterior.
- Mandam contratar uma carroça especialmente destinada à limpeza do Mer
cado e imediações.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Azambuja - Brito - Souza Pinto Rangel.

13
- Recebem portaria da Presidência acusando o recebimento do ofício em que
a Câmara lhe participa sua posse.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia dizendo-se inteirado da posse dos no
vos vereadores.
- Recebem requerim ento de um vereador pedindo a execução, no que se
refere ao art. 90, do Regimento Interno.
- Concedem licença a um cidadão para fazer um trilho de ferro, que atraves
sa a Rua 7 de Setembro, de sua serraria ao trapiche fronteiro.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Pinto Júnior - Furtado - Azam
buja - Barbedo - Brito - Souza Pinto - Raineri.
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20
- Recebem portaria da Presidência aprovando, provisoriamente, o art. substituti
vo do Regimento Interno que divide o I oe 2oDistritos em seções municipais.
- Nomeiam os Inspetores das seções criadas a partir da divisão dos Io e 2o Distri
tos da Capital.
- Recebem, do Provedor da Santa Casa, o relatório correspondente ao ano de
1882.
- Enviam à Comissão do Contencioso outro requerimento do proprietário do Rin
gue Cosmopolita referente ao pagamento a que está sujeito.
- Recebem requerimento de um cidadão, em nome de vários proprietários da Rua
Moinhos de Vento, tratando do alinhamento que esta rua deverá ter.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para dar aos vãos das janelas
de uma casa que está construindo, na Rua do Chafariz, largura menor do que a
estabelecida no Código de Posturas.
- Enviam ao Fiscal das Pedras Brancas, para informar, o requerimento de um
cidadão reclamando da interrupção feita pelo Barão do Caí em uma porteira
existente em seus campos, no Boqueirão, pois o local era destinado à servidão
pública.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo privilégio, por dez anos, para
estabelecer um chalé, no jardim da Praça Conde d’Eu, destinado à venda de
bebidas.
- Recebem do Fiscal do 2o Distrito informação sobre uma multa imposta a um
cidadão.
- Resolvem mandar orçar a reconstrução do lajedo da Praça da Alfândega, construindo-se bancadas para evitar o trânsito de veículos sobre este calçamento.
- Resolvem mandar fazer os consertos necessários no Mercado e Rampa do
Peixe.
- Resolvem chamar, por editais, concorrentes para compra do edifício que serve
de Matadouro em Santa Tereza.
- Mandam preparar um quarto para o trabalho de aferições e um armário para
guardar os padrões do sistema métrico.
- Mandam comprar lampiões para a iluminação da sala das sessões do júri, assim
como latrinas e mictórios para o compartimento destinado aos juizes e sala dos
trabalhos secretos do mesmo tribunal.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Raineri - Pinto Júnior Furtado - Azambuja - Barbedo - Souza Pinto - Rangel.

23
- Recebem ofício do Engenheiro Interino sobre o requerimento de um cidadão
pedindo que seja consertado o local de embarque e desembarque de gado, na Ilha
da Pintada.
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- Recebem requerimento de uma cidadã solicitando autorização para fechar uma
estrada que atravessa campos de sua propriedade no Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem proposta de um vereador para que seja consertado a Estrada da
Cascata.
- Recebem proposta de um vereador solicitando que seja nivelada a Praça do
General Osório, utilizando as carroças empregadas na limpeza do 3o Distrito.
- Recebem propostas de um vereador tratando sobre o serviço de despejos de
dejetos.
- Chamam licitantes ao serviço da limpeza da Cidade.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Azambuja - Brito Souza Pinto - Rangel.

FEVEREIRO
12
- Aceitam uma das propostas recebidas para o fornecimento de carroças para o
serviço de limpeza da Cidade.
- Indeferem requerimento de um Fiscal aposentado solicitando um adiantamento,
por dois meses, de seu salário.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para dar largura menor do que
a estabelecida no Código de Posturas às portas e janelas de uma casa que irá
construir na Ruá do Imperador.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores e proprietários da Rua “Bento Gon
çalves” solicitando que sejam realizados os devidos consertos.
- Recebem proposta de um cidadão para a construção de um chalé, no jardim da
Praça Conde d’Eu.
- Recebem do Engenheiro interino o orçamento para os melhoramentos no edifí
cio do Mercado.
- Recebem parecer do Procurador acerca de uma multa imposta a um cidadão
pelo Fiscal do 2o Distrito.
- Concedem licença a uma cidadã para fechar um atalho nos campos de sua
propriedade, no Distrito das Pedras Brancas, apesar de um cidadão mostrar-se
contra esta atitude.
- Recebem informações do Fiscal das Pedras Brancas sobre o requerimento de
um cidadão contrário ao fechamento, feito pelo Barão de Caí, de uma porteira e
cancela, no Distrito do Boqueirão.
- Recebem parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais referente ao re
querimento de um cidadão solicitando o conserto do local de embarque e desem
barque de gado, na Ilha da Pintada.
- Enviam à Comissão do Contencioso os requerimentos de alguns indivíduos que
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alegam ser proprietários, na Praça General Osório.
- Nomeiam um vereador para a Comissão do Contencioso.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Azambuja - Brito - Souza Pinto Rangel.

13
- Resolvem consultar à Repartição de Obras Públicas e o Engenheiro Municipal
acerca do art. 10 do Código de Posturas.
- Resolvem colocar um registro que regule e indique o gás consumido com a
iluminação do jardim da Praça Conde d ’Eu.
- Recebem proposta de um vereador referente à arrematação do serviço da
limpeza pública.
- Enviam à Comissão do Contencioso a proposta de um vereador sobre a doação
de terrenos feita no ano de 1844, por dois cidadãos, para o alargamento do Beco
de José Ignácio Lourenço.
- Recebem de um vereador uma proposta referente a um valo que passa pelos
fundos de sua chácara na Rua da Floresta.
Ass.: Velloso - Ignácio - Pinto Júnior - Raineri - Freitas - Furtado - Azambuja Barbedo - Brito - Souza Pinto - Rangel.

20
- Chamam, novamente, concorrentes à compra do Matadouro de Santa Teresa,
de propriedade municipal.
- Recebem portaria da Presidência requisitando cópias das Autênticas das atas
da eleição de Deputados Provinciais ( I o e 2o escrutínios), na Io seção do 2o Dis
trito desta Capital e na Paróquia das Pedras Brancas (2o escrutínio).
- Recebem do Chefe de Polícia o regulamento organizado para o serviço de
carros e outros veículos de condução, a fim de que a Câmara organize, em Pos
turas, as respectivas multas.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre o pagamento das despesas
com a demolição e reconstrução da casa de uma cidadã.
- Recebem ofícios do Procurador e do Gerente do Banco da Província referentes
à demolição da casa da Rua dos Andradas, n° 134 que encontra-se em estado
precário.
- Recebem abaixo-assinado de moradores da Rua dos Voluntários da Pátria,
imediações da Praça de Carretas, reclamando da ponte dos despejos existentes
no local.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores das estradas da Cascata e Belém
representando contra a utilização de quantia consignada em lei, para os reparos
da estrada entre o cemitério e o Arroio “Águas Mortas”.
- Recebem requerimento de um cidadão queixando-se sobre os estragos causa19!

dos em sua propriedade pelas águas do Campo do Bom Fim, por não terem
escoamento conveniente.
- Enviam à comissão do Contencioso o requerimento de um vereador referente a
um valo existente nos fundos de sua chácara na Rua da Floresta.
- Recebem requerimento do proprietário do Ringue da Praça “Martins de Lima”,
pedindo licença para cercar, quando houver apresentações, parte do jardim que
dá para o Guaíba, em caráter provisório.
Ass.: Gusmão - Velloso - Raineri - Ignácio - Freitas - Furtado - Azambuja - Brito
- Souza Pinto - Rangel.
2 3
- Recebem portaria da Presidência requisitando cópia das Autênticas da ata da
primeira eleição de Deputados Provinciais da Ia seção do 2o Distrito desta
Capital.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando do imposto que lhe foi
atribuído como agente de uma companhia de seguros.
- Recebem ofício do Procurador referente a uma multa imposta a um cidadão
pelo fiscal do 2o Distrito.
- Recebem parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais sobre um abai
xo-assinado de alguns proprietários da Rua da Independência (entre a da Au
rora e a D. Afonso), no qual pedem para ser dado alinhamento paralelo à da
Independência até encontrar a de D. Afonso.
- Mandam providenciar o orçamento para consertar a Rua do General Bento
Gonçalves.
- Recebem requerimento de um vereador sobre a publicação, em um jornal da
Cidade, da hasta pública para o serviço de limpeza.
- Resolvem oficiar à Sociedade Soirée Porto-Alegrense para que mande lajear
a frente do edifício respectivo.
- Recebem requerimento de um vereador para que seja observada altura com
que o Visconde de Pelotas está construindo as sacadas do seu palacete e veri
ficar o que dizem as Posturas a respeito do assunto.
- Resolvem anexar o Relatório da Câmara anterior ao que deve ser apresenta
do à Assembléia Provincial, assim como a demonstração das contas decreta
das no orçamento vigente.
- Resolvem pedir autorização à Assembléia Provincial para a criação de cargos
de guardas nas seções dos distritos que não tiverem fiscais.
- Mandam consertar a ladeira da Cascata na Estrada de Belém.
- Recebem proposta de um vereador sobre a execução do art. 51 das Posturas
Municipais.
- Recebem requerimento de um vereador pedindo informações sobre o termo
de obrigação assinado pela Companhia Intimidade para a construção do trapi196

che municipal, no caso de serem transferidos os vapores de sua propriedade.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Raineri - Furtado - Azambuja Barbedo - Brito - Souza Pinto.

24
- Recebem ofício da Câm ara de Santa Christina do Pinhal pedindo que lhe
sejam enviados todos os livros de notas existentes no arquivo da Câmara
relativos àquele novo município.
- Recebem proposta de um vereador tratando sobre o desembarque de le
nhas e outros materiais nos cais e docas.
- Resolvem consignar uma quantia, no orçamento municipal, para os conser
tos do porto de em barque e para aterros e escavações da praça da nova
Freguesia de Belém.
- Mandam examinar e orçar os reparos necessários na Estrada e no Passo da
Cavalhada, assim como na estrada que vai ao porto de embarque da nova
Freguesia de Belém e, ainda, mandam orçar os consertos da ponte do Passo
da Taquara que dá trânsito para o porto de embarque do Morro do Caco e da
nova Freguesia de Belém.
- Mandam fazer orçamento para uma ponte, no Passo da Guabiroba ou no do
Salso, a fim de incluir esta importância no orçamento municipal.
- Resolvem solicitar à Assembléia Provincial providências quanto à ilumina
ção do Cais e Docas do Mercado.
- Recebem projeto de um vereador estabelecendo regras para os condutores
de carroças.
- Recebem reivindicação de um vereador referente à maneira que os cães e
outros animais mortos estão sendo enterrados.
- Mandam fazer orçamento para duas calhas e aterro necessários na Rua do
Coronel Fernando Machado, entre as dos Generais Bento Martins e Auto,
para que fique, o centro desta rua, abaulado.
- Resolvem mandar orçar os calçamentos das praças Conde d’Eu e Alfânde
ga, bem como solicitar à Assembléia Provincial meios para a realização des
tes melhoramentos.
- Resolvem mandar fazer calhas e abaulamento no Campo do Bom Fim, ao
lado sul, aumentar os bueiros existentes, arborizar os lados norte e sul em
forma de alameda e por meio de valos ou aterros dessecar os depósitos de
água que ali existem.
- Resolvem mandar aum entar o bueiro da Rua Lima e Silva para melhor
escoamento das águas do Campo do Bom Fim.
- Resolvem mandar fazer o calçamento da Praça do General Marques, na
face da Rua Duque de Caxias, entre as casas e trilhos de bonde, como tam
bém no lado oposto deste trilho.
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- Mandam colocar molas resistentes nos portões do jardim da Praça Conde
d ’Eu para que se conservem fechados.
- Mandam orçar as despesas com uma calha na Rua do General Marques, na
continuação da Rua Dr. Flores, entre a Rua do Riachuelo e Duque de Caxias.
- Resolvem solicitar verba para a desapropriação de terreno na Rua da Auro
ra, necessário para abertura da Rua de São Rafael e, também, para conser
tos na Rua de São Manoel.
- Resolvem fornecer ao Fiscal das Pedras Brancas uma carroça equipada
para os consertos das ruas desta freguesia e, resolvem desapropriar um ter
reno para prolongamento da rua principal da Freguesia das Pedras Brancas.
- Resolvem m andar consertar, oportunamente, a calha e um dos canos exis
tentes na Rua dos Voluntários da Pátria, entre as da Conceição e da Aurora.
- Resolvem mandar aterrar uma parte da Rua São Rafael, além da Rua Con
ceição, fazer calhas de pedra na Rua da Floresta, a lado norte, até a Rua da
Princesa e na Rua de D. Afonso.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Furtado - Azambuja - Barbedo Brito - Souza Pinto.

MARÇO
13
- Recebem requerimento de um cidadão apresentando uma proposta para
estabelecer quiosques no jardim da Praça Conde d ’Eu.
- Recebem parecer da Comissão de M elhoramentos Materiais sobre a Estra
da da Cascata.
- Aprovam proposta de dois vereadores para levantar planta e orçamentos
referentes à construção de um mercado, no 3o Distrito desta Capital.
- Resolvem solicitar à Assembléia Provincial verba para desapropriar um
terreno na R ua General Lima e Silva, onde deverá passar a Rua da Concór
dia.
- Aprovam proposta de um vereador sobre a abertura a um valo que atraves
sa as chácaras existentes entre as ruas dos Voluntários da Pátria e da Flores
ta até a da Princesa.
- Aceitam que o contratante do serviço de limpeza pública da Cidade apre
sente um fiador em vez de fazer depósito em dinheiro como garantia do con
trato.
- Aprovam, em Ia e 2a Discussão o projeto do relatório que será apresentado
à Assembléia Provincial.
Ass.: Gusmão - Velloso - Ignácio - Raineri - Freitas - Furtado - Azambuja Barbedo - Souza Pinto - Rangel.
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14
- Recebem circular da Presidência da Província remetendo um exemplar do
Jornal do Commercio da Corte, onde foi publicado Aviso do Ministério do
Império esclarecendo sobre a substituição do Presidente e Vice-Presidente das
municipalidades quando forem impedidos.
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre a agricultura
e indústria pastoril, de seda e apícola e, também, sobre institutos e escolas
agrícolas, jardins botânicos e parques públicos.
- Recebem convite da Presidência da Província para assistirem à instalação da
Assembléia Provincial.
- Recebem ofício do Procurador informando sobre o andamento de uma ques
tão judicial em que a Câmara está envolvida.
- Recebem ofício do Procurador informando terem sido pagas as custas refe
rentes à reivindicação da Várzea desta Cidade.
- Recebem ofício do Fiscal do T Distrito informando sobre o serviço da limpe
za pública de seu distrito.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo isenção do pagamento de
impostos, referentes ao exercício de 1878 a 1879, de seu Commercio localizado
na Rua dos Voluntários da Pátria.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo melhorias para o local de
embarque e desembarque de gado na Ilha da Pintada.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo o conserto do vapor “Aviso”,
empregado no serviço do transporte do gado abatido nos matadouros públicos.
- Rejeitam a proposta de um cidadão para vender um terreno de sua proprieda
de, na Freguesia das Pedras Brancas, a fim de estabelecer no local o Passo da
Passagem.
- Recebem parecer da Comissão de Fazenda e Melhoramentos sobre as pro
postas recebidas para o estabelecimento de quiosques no jardim da Praça Con
de d’Eu.
- Recebem parecer da Comissão da Fazenda e Melhoramentos sobre a oferta
de um terreno que faz uma cidadã e seus filhos para a abertura de uma nova
estrada ligando a da Cascata com a da Cavalhada.
- Resolvem mandar fazer alguns consertos, urgentes na estrada que segue
para o Passo das Águas Mortas.
- Resolvem pedir, no Relatório que será apresentado à Assembléia Provincial,
a concessão de um aumento na gratificação dos Amanuenses e do Contínuo.
- Resolvem pedir na Assembléia Provincial verba para a construção de uma
ponte de pedra no Passo da Guabiroba ou no Passo do Salso.
- Decidem nomear uma comissão para examinar ambas as margens do Guaíba
e encontrar o local mais conveniente de embarque e desembarque do gado
para nele estabelecer a passagem.
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- Resolvem mudar o nome da Praça da Alfândega para “Praça do Senador
Florêncio”.
- Aprovam, em terceira discussão, o projeto de Relatório que deve ser apre
sentado na Assembléia Provincial.
Ass.: Gusmão - Velloso - Ignácio - Pinto Júnior - Furtado - Azambuja - Barbedo - Brito - Souza Pinto - Rangel.

20
- Recebem um ofício do Vice-Cônsul da Espanha referente à transferência da
chave do torreão do Mercado ocupado, anteriormente, por um súdito espanhol
falecido.
- Recebem ofício do Engenheiro tratando de uma edificação do Barão de Caí,
além da projetada Rua das Flores.
- Recebem ofício do Procurador informando o requerimento de um cidadão pe
dindo para ser relevado do pagamento do imposto de Agência de Companhia de
Seguros.
- Nomeiam um membro substituto para a comissão encarregada de escolher o
local mais apropriado para a passagem.
- Recebem a informação do vereador Presidente sobre a solicitação feita pelo
proprietário do terreno de frente para a Rua da Concórdia, o qual deverá ser
desapropriado para dar continuidade a esta rua.
- Autorizam despesas com os reparos da Estrada de Belém.
Ass.: Gusmão - Velloso - Ignácio - Furtado - Azambuja - Barbedo - Raineri Souza Pinto - Rangel.
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28
- Recebem ofício da Presidência da Província comunicando as nomeações do
presidente da Câmara e do Administrador da Mesa de Rendas para procederem
à demarcação dos limites urbanos.
- Recebem ofícios de um vereador comunicando que, por problemas de saúde,
ausentar-se-á da Capital.
- Nomeiam uma Comissão para avaliar os consertos necessários no vapor “Aviso”.
- Registram não haver licitantes para comprar o prédio que serve de Matadouro,
em Santa Teresa.
- Recebem requerimento do Agente da Companhia Nacional de Navegação pe
dindo o uso do trapiche municipal, na Doca do Mercado, dentro das mesmas
condições oferecidas à Companhia Intimidade.
- Recebem ofício de um cidadão tratando sobre o torreão do Mercado ocupado,
anteriormente, por um súdito espanhol.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para avaliar o fechamento de um atalho
no lugar denominado Petim, Distrito das Pedras Brancas.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores do sul de Viamão pedindo o conserto
da Estrada da Tiririca, a partir do Passo do Alferes.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores do Distrito de Belém pedindo a mu
dança da Passagem para algum ponto da nova Colônia Teresópolis.
- Recebem abaixo-assinado de moradores de uma parte da Rua dos Andradas
reclamando sobre a construção de uma padaria no n° 41.
- Mandam desapropriar um terreno localizado na Rua Lima e Silva.
- Marcam data para o recebimento das propostas dos concorrentes à limpeza
particular.
- Mandam ofício à Tesouraria da Fazenda pedindo esclarecimentos sobre terre
nos concedidos a particulares na Rua das Flores.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Furtado - Azambuja - Brito - Souza Pinto.

ABRIL
02
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Capital pedindo
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o conserto da subida do cemitério.
- Aprovam a minuta do novo contrato da Limpeza Pública.
- Mandam reparar os calçamentos das ruas da Cidade.
- Recebem informações de que as Companhias de Gás e Hidráulica estão fazen
do encanamentos à particulares, sem pagar as respectivas licenças à Câmara.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Raineri - Furtado - Azambuja - Brito
- Souza Pinto.

03
- Sessão suspensa.

04
- Sessão suspensa.

05
- Sessão suspensa.

06
- Sessão suspensa.

07
- Sessão suspensa.

09
- Sessão suspensa.

10
- Recebem ofício do Presidente da Província remetendo sementes de trigo para
serem distribuídas pelo Município.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando o recebimento de uma
notificação referente à ação reivindicatória da Várzea da Cidade.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara apresentando as contas do primeiro
trimestre do corrente ano.
- Recebem ofício do Fiscal do 2o Distrito informando ter mandado um cidadão
aterrar um valo existente em seu terreno na Rua Lima e Silva.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia de Gás comunicando haver expedi
do ordens de não efetuarem encanamentos sem as devidas licenças da Câmara.
- Fazem um acordo com os Gerentes das Companhias de Gás e Hidráulica para
que a prestação de contas das suas licenças sejam feitas trimestralmente à Câ
mara.
- Recebem ofício da Comissão avaliadora dos consertos necessários no vapor
“Aviso”.
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- Aprovam o parecer da Comissão de Fazenda referente às contas do procura
dor da Câmara correspondentes ao último trimestre do ano de 1882.
- Afirmam ser necessário adotar um plano de regularização da Praça General
Osório.
- Rejeitam a proposta de um vereador pedindo a nomeação de um colaborador
para organizar os assuntos tratados pela Câmara, visto que o Contador já os têm
feito.
Ass.: Gusmão - Velloso - Ignácio - Furtado - Azambuja - Barbedo - Brito - Souza
Pinto.

14
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal remetendo a planta dos terrenos no
prolongamento da Rua Avaí.
- Aprovam o parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos sobre o pedido de
conserto da Estrada da Tiririca, feito pelos moradores do Sul de Viamão.
- Marcam data para o recebimento de propostas de concorrentes aos reparos e
beneficiamento do desvio da Estrada da Cascata.
- Procedem à distribuição dos serviços externos da responsabilidade dos fiscais
da Câmara.
- Mandam ofício a um cidadão pedindo alguns dados referentes a questão da Várzea.
Ass.: Gusmão - Freitas - Raineri - Ignácio - Azambuja - Souza Pinto - Rangel.
2 1
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal tratando de um prédio em ruínas na
Rua da Varzinha, n° 30.
- Aprovam o parecer da Comissão Especial considerando sem fundamento a
reclamação recebida sobre um tapume, no Petim, Distrito das Pedras Brancas e,
mandam realizar consertos em diversas estradas do referido distrito.
- Aprovam parecer da Comissão Especial aceitando o pedido do Agente da Com
panhia Nacional referente ao trapiche municipal e estabelecendo algumas condi
ções para o seu uso.
- Mandam chamar o suplente do Juízo de Paz do 2° Distrito da Capital para tomar
posse, em virtude da mudança de residência do titular.
- Nomeiam uma Comissão de Vereadores para confeccionar um regulamento do
serviço interno do Mercado.
- Mandam que os Fiscais da Câmara façam uma relação dos proprietários de
prédios, cujos passeios não estão em condições de trânsito.
- Mandam fazer os orçamentos das calhas necessárias nas ruas General Bento
Gonçalves, Fernando Machado e Menino Deus.
- Mandam fazer três calhas em alguns portos da Estrada da Floresta.
- Marcam a data para o recebimento das propostas à arrematação do Passo da
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Pintada.
Ass.: Gusmão - Freitas - Raineri - Ignácio - Barbedo - Souza Pinto - Furtado Azambuja - Brito.

MAIO
04
- Aprovam parecer sobre melhoramentos no desvio da Cascata opinando que
sejam novamente chamados os concorrentes para a citada obra, assim como seja
doado o terreno oferecido para tal fim.
- Aprovam pareceres sobre a reclamação de alguns moradores com referência a
uma padaria construída na Rua dos Andradas e contra o péssimo escoamento
das águas na Rua Lima e Silva.
- Aprovam parecer que trata da petição dos moradores de um trecho da Rua dos
Voluntários da Pátria pedindo a remoção da ponte de despejos existentes na
saída da Rua Dr. Flores para outro ponto do litoral.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Barbedo - Souza Pinto - Azambuja - Rangel.

10
- Recebem ofício do Juiz de Paz de Belém explicando os motivos por não ter,
ainda, prestado juramento ao referido cargo.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas informando o que tem ocorrido,
no serviço de transporte do gado abatido no Matadouro sob sua responsabilidade,
o qual é enviado para Cidade.
- Autorizam o Presidente da Câmara a tomar as providências referentes a repre
sentação dos marchantes contra a maneira que é feito o transporte do gado
abatido.
- Recebem requerimento de um cidadão explicando alguns pontos da sua propos
ta para arrematação do desvio da Estrada da Cascata.
- Aprovam parecer referente à criação de uma Postura proibindo a descarga de
lenhas e outros objetos, no Cais da Doca e litoral da Cidade.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, um artigo de Posturas referente à
normatização dos serviços de carga e descarga das embarcações no Cais e Do
cas do litoral da Cidade.
- Aprovam parecer sobre o regulamento feito pelo Chefe de Polícia para os
serviços de carros e outros veículos de condução, assim como aprovados alguns
artigos de Posturas referentes ao mesmo assunto.
- Aprovam proposta de um vereador propondo a difusão da idéia de construção
de uma escola de instrução primária denominada Escola Municipal.
- Aprovam proposta de um vereador pedindo a abertura ao uso público de parte
da Travessa Paissandu, entre a Rua Sete de Setembro e o rio.
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Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Raineri - Barbedo - Souza
Pinto - Furtado - Azambuja.

17
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas recusando o
referido cargo, por estar exercendo o cargo de Agente do Correio.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito para informar, o requerimento de
um cidadão reclamando da retirada de aterro, por particulares, da Rua Silveira
Martins.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando do alinhamento que tem
sido dado na Rua Silveira Martins.
- Recebem requerimento do Secretário da Câmara pedindo mais um mês de
licença para tratar de sua saúde.
- Recebem parecer opinando, novamente, que sejam chamados concorrentes à
arrematação dos melhoramentos do desvio da Cascata.
- Aprovam a proposta de um vereador sugerindo que seja aceita a proposta de
arrematação do cidadão que doou o aterro para as obras do desvio da Cascata.
- Marcam data para o recebimento de novas propostas para a limpeza particular.
- Aprovam a proposta de um vereador pedindo que a nova estrada da Cascata
seja denominada Estrada Nunes.
- Encaminham à Ia e 2a Comissão para darem parecer à proposta de um vere
ador sugerindo a criação de uma Companhia de Bombeiros Municipal.
- Aprovam a proposta de um vereador pedindo que seja levantado o orçamento
do aterro para ser colocado nas ruas da Conceição e Santo Antônio, em dire
ção à Travessa Primeiro de Março e Rua do Imperador.
- Submetem ao exame da Ia Comissão o projeto da mudança da passagem.
- Autorizam o Presidente da Câmara a tratar das bases do novo contrato da
Empresa “Asseio Público”.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Barbedo - Brito - Souza
Pinto - Azambuja.
2 1
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa pedindo o conserto de uma sanga
existente junto ao muro do prédio, na Rua da Independência.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando a razão da existência de águas na
Rua Lima e Silva.
- Aprovam parecer propondo a permuta de dois terrenos da municipalidade por
outros existentes na Praça General Osório, tendo em vista sua melhor regula
mentação.
- Aprovam parecer da Comissão Especial pedindo a criação de um novo passo
na Freguesia das Pedras Brancas, sem prejuízos ao Passo da Picada.
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- Aprovam, em última discussão, os artigos de Posturas referentes à carga e
descarga na Doca e litoral da Cidade.
- Fazem o balanço no cofre da Câmara.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Fritas - Pinto Júnior - Ignácio - Barbedo Souza Pinto - Rangel - Brito - Furtado - Azambuja.

26
- Recebem ofício do Presidente da Província agradecendo o convite da munici
palidade para assistir à Festividade de Corpus Christi.
- Recebem ofício do novo Inspetor Geral da Saúde Pública comunicando ter
assumido o cargo.
- Aprovam as minutas do contrato das obras do desvio da Cascata e as bases e
cláusulas dos serviços de limpeza pública e particular.
- Concedem mais um mês de licença de saúde ao Secretário da Câmara.
- Resolvem comprar um terreno, na Freguesia das Pedras Brancas, para esta
belecer o novo passo e mandam fazer trapiche e mangueira para prender as
tropas de animais que nele chegarem.
- Recebem a doação de terrenos localizados na Ponta do Dionísio para abertu
ra de uma estrada.
- Aprovam a redação dos novos artigos de Posturas e os remetem ao Presiden
te da Província para aprovação.
Ass.: Gusmão - Noronha - Freitas - Pinto Júnior - Barbedo - Brito - Furtado Rangel.

JUNHO
0 1
- Recebem o juramento do Io Vice-Presidente da Província, Dr. Menandro
Rodrigues Fontes.
Ass.: Gusmão - Noronha - Freitas - Pinto Júnior - Barbedo - Brito - Furtado Rangel.

11
- Recebem portaria da Presidência enviando cópia do aviso do Ministério do
Império onde consta a nomeação do Io Vice-Presidente da Província.
- Autorizam a realização do contrato do início das obras da nova Estrada da
Cascata em virtude da Presidência da Província estar impedida, por lei, para tal
compromisso.
- Recebem ofício do Vice-Presidente da Província convidando a Câmara para
o embarque do ex-Presidente da Província à Corte.
20 7

- Recebem portaria da Presidência determinando que a receita e despesa da
Câmara, no exercício de 1883/84, continue a observar a Lei do Orçamento
Municipal de 1882.
- Recebem portaria da Presidência pedindo informações referentes à venda de
loterias estrangeiras.
- Concedem licença ao encarregado das obras do Colégio M ilitar para fazer o
calçamento das imediações desta instituição.
- Recebem ofício do Sr. Felicíssimo Manoel de Azevedo, acompanhado de planta,
esclarecendo dados referentes ao Campo do Bom Fim e a sustentação dos
direitos do Município à citada área.
- Recebem ofício de um vereador pedindo o afastamento do seu cargo por
questões de saúde.
- Recebem ofício do Procurador sobre as dúvidas que têm, ainda, com rela
ção aos terrenos da Praça General Osório.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para informar, o abaixo-assinado
dos moradores das ruas Sertório e São José pedindo a desobstrução do canal
de esgoto das referidas ruas.
- Concedem prazo ao Barão de Jacuí para murar e lajear seus terrenos loca
lizados nas ruas da Varzinha, Coronel Fernando Machado e Sete de Setem
bro.
- Recebem quatro propostas para os serviços de limpeza pública e particular
e remetem à I a comissão para expor seu parecer.
- Marcam data para recebimento das propostas de publicação dos trabalhos
da Câmara e fornecimento de materiais do expediente.
- Mandam proibir a retirada de areia da margem esquerda do Riachinho.
- Aprovam proposta de dois vereadores solicitando que seja pedido ao Go
verno Imperial a criação de uma Escola Prática de Agricultura neste Municí
pio, além de outras providências necessárias à concretização da idéia.
Ass.: Gusmão - Velloso - Barbedo - Brito - Rangel - Azambuja - Furtado.

18
- Recebem portaria da Presidência criando um novo passo na Freguesia de
Pedras Brancas na margem oposta ao terreno doado para este fim.
- Recebem informações de que o Diretor da Escola M ilitar recusa-se a man
dar fazer o calçamento da referida instituição pela forma deliberada na ses
são anterior.
- Decidem estabelecer novas condições para a construção do calçamento do
Colégio Militar.
- Encaminham à 2a Comissão, para parecer, o requerimento da Diretoria da
Companhia Hidráulica Porto-alegrense pedindo, por aforamento, um terreno
na Rua Fernando Machado, com fundos para o Palácio, onde existiu uma
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fonte pública e posteriormente, uma bica e torneira para vender água.
- Rejeitam a proposta de um cidadão oferecendo uma carroça para o serviço
de consertos na Freguesia de Pedras Brancas.
- Recebem o requerimento de um proprietário da Rua Voluntários da Pátria
reclamando do estado da vala que recebe as águas pluviais das ruas da Flo
resta e Dom Afonso.
- Recebem a aprovam o parecer da Comissão de Fazenda sobre as contas do
Procurador do Câmara referentes ao primeiro trimestre do corrente ano.
- Decidem pedir à Presidência da Província que mandem murar os terrenos
pertencentes à Fazenda Nacional situados na Rua General Auto, esquina da
Duque da Caxias e nesta rua, o existente entre o Palácio do Governo e As
sembléia Provincial.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Pinto Júnior - Ignácio - Barbedo - Brito Rangel - Furtado.

JULHO
03
- Permitem que Jorge Raineri & Companhia pague, em prestações, o imposto
correspondente à venda de bilhetes de loterias estrangeiras.
- Indeferem pedido de isenção de impostos sobre terrenos situados na Rua São
Rafael e prorrogam o prazo para o fechamento dos mesmos.
- Recebem requerimentos de proprietários de terrenos das ruas da Conceição,
Voluntários da Pátria, Independência, Coronel Vicente, Pinto Bandeira, São Ra
fael e Praça Dom Feliciano pedindo a revogação do Edital que marca o prazo
para o fechamento dos terrenos abertos.
- Suspendem, temporariamente, a obrigatoriedade de fechamento de um terreno
situado na Rua General Auto até que o mesmo esteja de acordo com o nivela
mento da citada rua.
- Recebem requerimentos de vários cidadãos pedindo prorrogação do prazo mar
cado para o fechamento dos terrenos que possuem.
- Recebem requerimento de proprietários das ruas Sertório e São José reclaman
do do alagamento nesta ruas, em razão do entulhamento do esgoto pluvial e de
terminam a realização de obras.
- Recebem quatro propostas para a impressão e publicação dos trabalhos da
Câmara e decidem aceitar a proposta do jornal A Reforma.
- Encaminham à Ia Comissão, para parecer, as três propostas recebidas, objeti
vando o fornecimento do material de expediente.
Ass.: Gusmão - Velloso - Raineri - Pinto Júnior - Freitas - Barbedo - Brito Rangel.
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07
- Recebem Aviso do Ministério dos Negócios do Império comunicando a exone
ração do atual Presidente da Província, Conselheiro José Antônio de Souza Lima
e a nomeação do seu sucessor, o Conselheiro José Júlio de Albuquerque Barros.
- Recebem requerimento de um cidadão, vindo da Presidência para ser informa
do pedido, por aforamento perpétuo, terrenos de marinha na Rua dos Voluntários
da Pátria.
- Resolvem usar a verba “expediente” para aquisições de coleções de leis.
- Recebem ofício do Delegado do Capitão do Porto solicitando a devolução do
material que a Câmara pediu emprestado àquela repartição.
- Nomeiam dois novos membros para a Comissão encarregada de arrecadar recur
sos financeiros no I oDistrito, objetivando a criação de uma escola municipal.
- Recebem ofício do Juiz de Paz das Pedras Brancas afirmando não poder vir
prestar juramento no cargo, por estar doente.
- Recebem ofício do Inspetor interino da Saúde Pública comunicando que iniciará
as visitas sanitárias recomendadas pelo regulamento vigente.
- Aprovam o parecer do Advogado da Câmara sobre o requerimento dos mora
dores e proprietários das terceiras e quartas ilhas do Rio Jacuí.
- Aprovam o parecer do Advogado da Câmara sobre o valo existente em uma
chácara localizada na Rua da Floresta.
- Aprovam parecer do Advogado da Câmara contrário às propostas recebidas
para estabelecimento de quiosques, no jardim da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam parecer da segunda Comissão contrária à cedência, por aforamento
perpétuo, de um terreno situado na Rua Fernando Machado à Companhia Hi
dráulica, visto que deve ser reservado para uma escola municipal.
- Pedem autorização à Presidência da Província para iniciar os melhoramentos
projetados para o Campo do Bom Fim.
- Mandam chamar concorrentes para consertar a Rua do Menino Deus.
- Mandam executar o calçamento da Praça Conde d’Eu.
- Mandam dar início aos melhoramentos projetados para as ruas Fernando Ma
chado, General Auto e Varzinha.
- Autorizam despesas para reabertura de um terreno de uso comum situado na
Rua da Princesa.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Barbedo - Brito.

16
- Registram a sessão solene da posse do novo Presidente da Província, Conse
lheiro José Júlio de Albuquerque Barros.
Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Barbedo - Brito.

21 0

23
- Recebem portaria da Presidência aprovando provisoriamente os artigos com
plementares ao Código de Posturas.
- Recebem portaria da Presidência informando que os terrenos pelos quais a
Câmara está interessada foram concedidos para o estabelecimento de um jardim
de infância.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que mandara fazer as obras de
lajeamento e passeio da frente da Cadeia Civil.
- Recebem portaria da Presidência negando o auxílio solicitado pela Câmara
para os melhoramentos do Campo do Bom Fim.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo convidando a Câ
mara para assistir o desembarque do Conselheiro José Júlio de Albuquerque Barros,
Presidente nomeado para esta Província.
' - Recebem ofício do Diretor-Geral da Secretaria do Governo enviando um saco
com sementes de trigo napolitano para serem distribuídos aos agricultores do
Município.
- Recebem ofício do Inspetor interino da Saúde Pública pedindo informações
sobre o que dispõe o Código de Posturas com relação a secagem de couros
envenenados nas ruas da Cidade.
- Recebem ofício do encarregado da vacina remetendo o mapa semestral dos
indivíduos imunizados no município.
- Encaminham à Comissão de contas o Balancete da receita e despesa do Procu
rador da Câmara, correspondente ao último trimestre do corrente ano.
- Concedem licença a Chaves & Almeida para construírem um corredor junto ao
prédio de sua propriedade situado junto à Rua Sete de Setembro e que está
alugado para a Tesouraria Geral.
- Encaminham à primeira comissão o requerimento de um cidadão pedindo para
colocar placas em suas propriedades.
- Encaminham à primeira e a segunda comissão a proposta de um vereador sobre
o modo de serem feitos os consertos das estradas e a conservação das mesmas.
- Mandam intimar os Fiscais da Câmara para que façam cumprir os artigos 12,
14 e 122 das Posturas Municipais e o artigo único do Ato da Presidência de 30/
10/1866.
- Enviam agradecimentos aos doadores dos terrenos necessários para abertura
de uma estrada ligando o novo passo da Freguesia das Pedras Brancas com a
Estrada da Cavalhada.
- Autorizam a desapropriação de terrenos para o prolongamento da Rua Avaí em
direção a da Concórdia.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Ignácio - Raineri - Freitas - Rangel - Brito Furtado.
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AGOSTO
01
- Recebem ofício do Chefe de Polícia comunicando que assumiu, oficialmente, o
referido cargo.
- Recebem ofício do Empreiteiro dos consertos da Estrada Nunes comunicando
que o trabalho está concluído.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores e proprietários da Rua Floresta até o
Passo da Areia pedindo a continuação das obras das calhas, aterro e cascalho.
- Indeferem requerimento de um locatário do torreão n° três do Mercado solici
tando que o seu aluguel seja equiparado ao dos demais torreões.
- Recebem parecer favorável da primeira Comissão à proposta de Carlos Pinto
& Companhia para o fornecimento dos materiais de expediente da Câmara.
- Recebem parecer da primeira Comissão rejeitando todas as propostas apresen
tadas para os serviços de limpeza pública e particular da Cidade.
- Mandam continuar os consertos da Estrada do Meio.
- Autorizam o Vereador Inspetor do Distrito a comprar os arvoredos para os
jardins da Praça Dom Pedro II.
- Mandam o Engenheiro da Câmara orçar os reparos de aterro que necessita a
Rua Silveira Martins.
Ass.: Gusmão - Ignácio - Barbedo - Brito - Furtado - Azambuja.
- Encaminham ao Engenheiro da Câmara, para avaliar, o ofício do Agente da
Companhia Nacional comunicando a conclusão das obras de prolongamento do
trapiche, na parte ocidental da Doca do Mercado.
- Recebem ofício do Engenheiro interino comunicando que a casa da Rua Se
nhor dos Passos, n° 85 está desabando.
- Ass.: Gusmão - Velloso - Freitas - Ignácio - Barbedo - Furtado - Azambuja.

13
- Recebem ofício do Inspetor interino da Saúde Pública solicitando providênci
as referentes às águas estagnadas no lugar chamado Reduto, localizado no
Terceiro Distrito da Capital.
- Recebem ofício do Engenheiro Interino informando achar-se construído, con
forme as cláusulas contratuais, o trapiche localizado na parte ocidental da Doca
do Mercado.
- Mandam pagar o empreiteiro da Estrada Nunes, em virtude das obras esta
rem concluídas de acordo com o respectivo contrato.
- Mandam contratar com o Gerente da Companhia de Bondes as obras dos
aterros e solidificação com cascalho da Rua Menino Deus.
- Mandam consertar um atoleiro na Rua Lima e Silva em direção a da Imperatriz
e fazer o orçamento de uma calha ao lado da Praça Visconde do Rio Grande.
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- Recebem o termo de exame feito na forma das Posturas, na casa n° 85 da
Rua Senhor dos Passos e enviam ao seu advogado, para parecer.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Raineri - Pinto Júnior Barbedo - Rangel - Brito -Furtado - Azambuja.

20
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre os bens pró
prios da municipalidade, indicações das providências necessárias para conser
vação ou reconhecimento de tais bens e ampliação do patrimônio municipal.
- Indeferem requerimento de alguns moradores da terceira e quarta ilhas do
Rio Jacuí em que reclamam dos cercados feitos na margem do rio impedindo o
trânsito pelo litoral, por serem sem fundamentos as alegações que fazem aos
mesmos.
Ass.: Velloso - Noronha - Ignácio - Raineri - Rangel - Brito - Furtado - Azam
buja.

27
- Recebem ofício do Engenheiro Interino da Câmara comunicando que o sobradinho n° 35 da Rua dos Voluntários da Pátria ameaça ruir.
- Mandam fazer o orçamento das calhas a serem colocadas no lado sul do Campo
do Bom Fim, desde ó antigo Beco do Oitavo até a base da ladeira do Cemitério.
- Enviam ao Fiscal Geral o requerimento de um Vereador pedindo para cercar terre
nos de sua propriedade que fazem divisa com a Freguesia das Pedras Brancas.
Ass.: Gusmão - Noronha - Freitas - Ignácio - Barbedo - Furtado - Azambuja.

SETEMBRO
13
- Recebem portaria circular da Presidência tratando do controle de armas proibidas.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando que devolveu à Capitania do Porto a
lancha e outros instrumentos que pediu emprestado para a construção do trapiche das
Pedras Brancas.
- Recebem ofícios do Fiscal Geral informando o requerimento de um proprietário
de terrenos situados na Rua da Concórdia, que fazem divisa com outros de uso
comum.
- Aprovam a transação da venda da cocheira do atual contratante da Limpeza
Pública da Cidade.
- Recebem ofício do Fiscal Geral comunicando a conclusão do trapiche e depen
dências das Pedras Brancas.
- Recebem os autos lavrados, conforme o Código de Posturas, das casas que
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ameaçam ruir nas ruas Voluntários da Pátria, n° 35 e a Senhor dos Passos, n° 85,
assim como de um muro com portão, localizado na Rua General Auto, n° 36.
- Recebem os orçamentos das Calhas do Campo do Bom Fim e Rua da Azenha
desde a Rua Três de Novembro até a base da ladeira do Cemitério e decidem
realizar as obras somente até a esquina da Rua Imperatriz.
- Determinam um prazo, improrrogável, para o fechamento dos terrenos urbanos.
- Autorizam a reorganização dos serviços de capinas e limpezas de calhas na
Cidade.
- Decidem aumentar a gratificação mensal do encarregado da limpeza do prédio
da Câmara.
- Mandam fazer orçamento para a construção de uma rampa, sobre o rio, na
saída da Rua General Câmara.
Ass.: Gusmão - Noronha - Raineri - Barbedo - Rangel - Brito - Furtado - Azambuja.

29
- Recebem portaria circular da Presidência tratando dos impostos de passagens
destinados à conservação e melhoramentos das estradas e outros meios de co
municação.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia remetendo o Regulamento para o serviço
de carros.
- Recebem ofício do Diretor-Geral da Fazenda Provincial remetendo dois volu
mes das Leis Provinciais que foram solicitados.
- Recebem ofício da Câmara de Passo Fundo comunicando estar ciente da posse
do atual Administrador da Província.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara remetendo o balancete da receita e
despesa, correspondente aos meses adicionais de julho e agosto do corrente ano.
- Mandam tomar providências contra um cidadão que edificou e levantou cercas
fora do alinhamento na Rua Silveira Martins.
- Concedem alinhamento para um cidadão cercar seus campos que fazem divisa
com uma estrada real.
- Aceitam a proposta de um cidadão para consertar os portões do Mercado com
bandeiras de ferro e fechaduras de segredo.
- Rejeitam a proposta de um vereador para mandar desobstruir as varandas do
Mercado.
- Nomeiam dois cidadãos para membros da Comissão encarregada de confecci
onar uma estátua ao Conde de Porto Alegre.
- Aceitam a proposta de um cidadão para a limpeza, capina e melhoramentos das
calhas.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Ignácio - Rangel - Brito - Furtado - Azambuja.
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OUTUBRO
03
- Recebem ofício do Engenheiro Interino da Câmara comunicando que a casa
n° 224 da Rua Duque de Caxias ameaça ruir.
- Recebem ofício do Engenheiro Interino da Câmara remetendo o orçamento das
despesas com a demolição e consrução de muros, assim como o levantamento de
uma cerca de madeira no terreno do Convento do Carmo para abertura de pas
sagem da Rua da Concórdia.
- Mandam pedir a opinião do Diretor da Saúde Pública sobre a transferência do
enterro de animais do Campo do Bom Fim para outro local afastado dos centros
povoados.
- Encaminham à Assembléia Provincial o projeto que regulamenta a locação de
serviços.
- Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Raineri - Barbedo Brito - Furtado - Azambuja - Rangel - Freitas.

10
- Recebem ofício circular de secção da Sociedade de Geografia de Lisboa, no
Brasil, pedindo o apoio da municipalidade em prol da exposição industrial e agrí
cola que será realizada naquela Cidade.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos e Materiais um ofício do Enge
nheiro da Câmara sobre as irregularidades das ruas do novo Arrabalde de São
Manoel.
- Aceitam que a viúva do contratante do serviço de limpeza pública assine o
referido contrato em nome de seu marido, tendo em vista que o trabalho já havia
sido iniciado.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara proceda os estudos necessários para a
continuação da abertura da Rua João Manoel, entre a Duque de Caxias e a
Coronel Fernando Machado.
- Autorizam a nomeação de zeladores para as estradas do Passo da Areia e
Cavalhada.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Barbedo - Brito - Furtado.

17
- Concedem prazo a um dos proprietários da casa na Rua Senhor dos Passos,
n° 85 para ouvir os demais sobre os consertos que a mesma necessita.
- Mandam indenizar um proprietário que cedeu parte de seus terrenos para o
alargamento da Rua da Concórdia.
- Recebem o orçamento e determinam a construção de um cano subterrâneo, na
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Rua Avaí.
- Autorizam despesas com a plantação de árvores, na Rua do Menino Deus e
consertos na Estrada do Mato Grosso.
Ass.: Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Barbedo - Rangel.

24
- Recebem ofício circular do Diretor-Geral da Secretaria do Governo remetendo
um exemplar das instruções para a cultura de trigo no Brasil.
- Recebem ofício do Chefe de Polícia reclamando sobre o fato das ruas e subúr
bios da Capital estarem invadidas por cães.
- Mandam o Engenheiro da Câmara levantar o plano e a planta de nivelamento
da Rua São Rafael.
- Decidem enviar à municipalidade de Viamão uma cópia da planta da Povoação
de Nossa Senhora de Navegantes de Itapuã.
- Autorizam a contratação dos serviços de construção das calhas do Campo do
Bom Fim.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Ignácio - Raineri - Pinto Júnior - Freitas Barbedo - Furtado - Azambuja.

31
- Encaminham à Comissão de Contas o balancete da receita e despesa da Câma
ra referentes ao último trimestre do corrente ano.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara expondo o grande número de mas
cates existentes no município e que não querem pagar os impostos a que estão
sujeitos.
- Aprovam parecer da primeira Comissão referente à conservação das estradas
do município.
- Aprovam parecer da primeira Comissão sobre a colocação de placas de nume
ração nas casas da Cidade.
- Aprovam parecer da primeira Comissão sobre a organização da tabela de pre
ços das passagens do novo Passo das Pedras Brancas.
- Decidem pedir informações sobre o destino da chata, de propriedade municipal
que estava sob responsabilidade do atual arrematante do serviço de transporte da
carne verde.
- Mandam dar alinhamento para uma construção na Rua São João, sem fazer
desapropriação de parte do terreno solicitada pelo proprietário.
- Mandam dar execução ao disposto no artigo 79 do Código de Posturas.
- Aceitam a proposta anteriormente apresentada para os consertos e melhora
mentos dos portões do Mercado.
- Aprovam proposta de um vereador pedindo preferência para que sejam inicia
das as obras de calçamento da Praça Conde d’Eu e mandam aumentar o número
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de bancos do jardim.
- Nomeiam uma Comissão para informar as irregularidades das ruas do Arrabal
de São Manoel, assim como meios de melhorar o seu respectivo traçado.
- Apresentam a tabela descritiva das passagens pelo Passo das Pedras Brancas.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Raineri - Barbedo - Brito - Furtado Azambuja.

NOVEMBRO
07
- Recebem ofício do Chefe de Polícia pedindo que sejam designados os pontos
em que devem estacionar as carroças e carros usados no tráfego público, assim
como providências contra os condutores de veículos que não tem matrícula.
- Recebem ofício do Fiscal Geral enviando os materiais constantes na casa e
demais dependências dos estabelecimentos destinados ao seviço da passagem
na Freguesia das Pedras Prancas.
- Recebem ofício do zelador da Estrada da Floresta indicando os pontos em que
a mesma necessita de reparos.
- Recebem requerimento do Sócio e Gerente interino da Empresa “Asseio Públi
co” pedindo que a Câmara celebre com o mesmo um contrato em razão de ele
ser o representante da referida empresa.
- Mandam transferir para Polidoro & Filhos os contratos para os serviços de
limpeza, remoção do lixo e capina das calhas das ruas da Cidade, em razão do
falecimento do contratante anterior.
- Remetem ao vereador Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de
um cidadão pedindo a reabertura do Passo do Matias no Distrito das Pedras
Brancas.
- Mandam fazer o orçamento dos consertos que necessita a casa n° 85 da Rua
Senhor dos Passos cujos proprietários concordaram em pagar com aluguéis as
obras que serão efetuadas no referido prédio.
- Liberam verba para a realização do encanamento hidráulico, convenientemente
direcionado para o jardim da Praça D. Pedro II.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Rangel Barbedo - Brito.

14
- Enviam à municipalidade de Viamão cópia da planta da Povoação de Nossa
Senhora dos Navegantes de Itapuã.
- Recebem ofício de um Fiscal da Câmara comunicando que intimou um cidadão
a demolir uma cerca de espinhos que ocupa uma área da Rua Silveira Martins.
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- Concedem novo prazo para um cidadão lajear a frente de sua casa, localizada
na Rua da Varzinha, esquina da General Portinho e do Riacho.
- Suspendem a multa aplicada a um cidadão por deixar os alicerces de uma
construção a descoberto , na Rua Dom Afonso, em razão da coerente justificati
va que prestou.
- Aprovam pareceres da primeira e segunda comissão, com algumas alterações
para serem encaminhadas à Assembléia Legislativa Provincial.
- Aprovam a minuta do contrato para a prorrogação dos serviços da Empresa
“Asseio Público” .
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso referente aos terrenos a se
rem permutados para término da Praça General Osório.
- Encaminham à primeira Comissão, para expor parecer, a proposta de um vere
ador sobre a venda de carne verde na Capital.
- Decidem fazer o calçamento da Rua Sete de Setembro, entre as ruas João
Manoel e Bento Martins, quando as finanças da Câmara permitirem.
Ass.: Gusmão - Velloso - Pinto Júnior - Ignácio - Barbedo - Furtado - Azambuja.

20
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara tratando do prolongamento
e nivelamento da Rua João Manoel até a Fernando Machado.
- Encaminham à Comissão do Contencioso para parecer, a reclamatória de um
cidadão contra o pagamento do imposto de loterias.
- Encaminham à Comissão do Contencioso os requerimentos de dois cidadãos
pretendendo ter o mesmo terreno, na Ilha da Pintada.
- Concedem licença para um cidadão desviar uma parte da Estrada da Picada
que passa por terrenos de sua propriedade.
- Concedem licença para Kappel & Irmãos edificar na Rua Dom Afonso.
- Resolvem pedir crédito à Assembléia Provincial para efetuar o nivelamento,
calhas e aterro da parte sul do Campo do Bom Fim.
- Decidem destinar, pelo cofre Provincial, verba para o Cais do litoral sul da Cida
de.
- Aprovam, em primeira e segunda discussões, o projeto de relatório que deverá
ser remetido à Assembléia Provincial.
Ass.: Velloso - Noronha - Raineri - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Brito Barbedo - Furtado - Azambuja.

29
- Recebem portaria da Presidência negando a autorização pedida para que seja
aplicado um semestre dos rendimentos do Mercado no calçamento da Praça
Conde d’Eu.
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara informando que o alinhamento
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de uma casa em construção na Rua General Câmara encontra-se correto.
- Decidem que a passagem de gado chucro deve ser feita de acordo com o artigo
31 do Código de Posturas, até que seja arrematado o novo Passo das Pedras
Brancas.
- Determinam prazo para que um comerciante retire seu tabuleiro de quinquilha
rias mantido no lado interno do portão do Mercado.
- Mandam continuar a colocação de calhas na Rua Lima e Silva, até onde houver
edificações.
- Solicitam que o Engenheiro da Câmara examine os prédios n° 30 e 37 das
respectivas ruas da Varzinha e Vasco Alves que ameaçam desabar.
- Aprovam e encaminham à Assembléia Provincial o pedido de criação de um
Congresso de Agricultura e Indústria.
- Decidem fazer um seguro de parte do Mercado pela Companhia de Seguros
Nacionais “Porto-Alegrenses”.
- Aprovam elogios dados aos empregados da Secretaria da Contadoria e Procu
radoria da Câmara que constarão do relatório da mesma a ser enviado à Assem
bléia Provincial.
- Aprovam, em terceira discussão, o Relatório da Câmara.
- Encaminham, à Presidência da Província, o balanço da receita e despesa da
Câmara no exercício de 1882/83.
Ass.: Velloso - Noronha - Raineri - Freitas - Ignácio - Pinto Júnior - Rangel Furtado - Brito - Azambuja.

DEZEMBRO
07
- Recebem ofício da Câmara de Viamão pedindo a remessa dos títulos que com
provem o direito da mesma aos terrenos de uso comum, pelos quais alguns cida
dãos reivindicam.
- Recebem representação do Club Caixeral pedindo a criação de Posturas com o
fim de fechar as casas comerciais de Tolerência aos domingos.
- Mandam devolver os impostos pagos por um comerciante de bilhetes de loterias
estrangeira, no Município, em razão da Presidência da Província ter negado a
respectiva licença.
- Concedem licença para a construção de um galpão provisório que servirá de
depósito de materiais na construção do prédio de Chaves & Almeida na Praça
Conde d’Eu.
- Negam pedido de licença para um cidadão retirar areia da Praia de Belas.
- Negam a um cidadão os pedidos de licenças para estabelecer diversões dentro
dos jardins públicos e alugar o quiosque do jardim da Praça Conde d’Eu para a
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venda de bebidas próprias da estação.
- Recebem a doação de um terreno com frente para o Campo do Bom Fim e
fundos para a Rua da Margem, objetivando a abertura de uma rua.
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara prestando esclarecimentos
sobre o exame que procedeu no Passo do Salso para o levantamento de um
pontilhão.
- Dispensam os zeladores das estradas do Meio e da Cavalhada, conforme soli
citações dos Vereadores Inspetores de Distritos.
Ass.: Velloso - Noronha - Raineri - Freitas - Ignácio - Rangel - Furtado Azambuja - Pinto Júnior.

10
- Concedem licença para um cidadão colocar sacadas nos vãos das janelas de
sua casa na Rua Vasco Alves.
- Mandam o zelador da Estrada do Passo do Feijó efetuar consertos na referida
estrada.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para dar menor largura, do que
a determinada nas Posturas, às janelas de sua construção na Rua da Imperatriz.
- Aprovam em terceira discussão e encaminham à Assembléia Provincial o Arti
go de Posturas referente ao fechamento de portas comerciais aos domingos e
dias santificados.
- Encarregam o Fiscal Geral da averiguação do tombamento dos imóveis da
Câmara.
Ass.: Velloso - Freitas - Pinto Júnior - Barbedo - Brito - Furtado - Azambuja.

18
- Decidem apresentar uma representação na Assembléia Provincial contra o
projeto do orçamento municipal no que diz respeito ao percentual das exporta
ções e imposto sobre o gado abatido fora do município, cuja carne for posta à
venda na Capital.
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação do terceiro suplen
te do Juiz Substituto da Ia Vara da Capital.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que mandou devolver
os impostos, pagos por um cidadão, sobre loterias estrangeiras.
- Concedem alinhamento para uma construção na Rua da Varzinha.
- Concedem prazo para um cidadão reconstruir a casa n° 30 da Rua da Varzinha.
- Indeferem pedido de um cidadão ponderando a impossibilidade de murar um
terreno de propriedade de seu filho, menor de idade, na Praça General Osório.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais os requerimentos de
alguns cidadãos reclamando sobre a altura das calhas que se acham em constru
ção no Campo do Bom Fim.
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- Autorizam consertos no Matadouro das Pedras Brancas, nas ruas transversais
a do Menino Deus e ruas Lima e Silva e Laboratório.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Freitas - Raineri - Barbedo - Rangel - Brito Furtado - Azambuja.

29
- Recebem telegrama da Câmara Municipal do Desterro, parabenizando esta
pelo início dos estudos referentes à Estrada de Ferro D. Pedro II.
- Recebem ofício do Secretário Interino do Governo convidando a Câmara para
ato de entrega dos prêmios conferidos aos expositores da Província pelo Júri da
Exposição de Berlim.
- Recebem ofício do Escrivão da Mesa da Santa Casa convidando a Câmara
para a festividade de Io de janeiro próximo, que terá lugar na capela da institui
ção.
- Recebem ofício da Repartição de Obras Públicas em contestação ao que a
Câmara dirigiu-lhe sobre a largura mínima das portas e janelas dos prédios.
- Indeferem requerimento de um cidadão onde solicita autorização para dar, às
sacadas da casa que está construindo na Rua dos Andradas, altura mínima pre
vista no Código de Posturas.
- Concedem licença remunerada ao Médico responsável pela vacinação do Mu
nicípio, deixando um substituto em seu lugar.
- Recebem ofício de um cidadão pedindo que a Câmara determine a largura e o
nivelamento do passeio em frente a sua casa na Praça General Osório.
- Mandam pagar ao Empreiteiro das calhas do Campo do Bom Fim o que lhe é
devido e suspendem as obras por interferir no trilho dos bondes.
- Aceitam uma proposta para a reabertura do Passo do Matias na Freguesia de
Pedras Brancas.
- Recebem parecer da primeira Comissão e encaminham para a segunda, os
papéis referentes à doação de terrenos para abertura de uma nova rua.
Ass.: Gusmão - Velloso - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Freitas - Raineri Barbedo - Rangel - Brito - Furtado - Azambuja.
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1884
JANEIRO
07
- Procedem às eleições para Presidente e Vice-Presidente da Câmara.
- Registram o discurso de despedida e agradecimento do ex-Presidente da Câ
mara.
Ass.: Azambuja - Noronha - Ignácio - Freitas - Barbedo - Brito - Gusmão.

08
- Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos a planta e orçamento de
um trapiche para o porto de embarque da Freguesia de Nossa Senhora de Belém
do Guaíba.
- Recebem o orçamento e mandam construir uma calha na Estrada do Meio.
- Recebem ofício do Fiscal Geral tratando de um terreno que seria de uso comum
na Estrada de Belém, no lugar denominado “Cascata”.
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara tratando do estado da casa
n° 37 da Rua General Vasco Alves.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais o requerimento de um
cidadão pedindo prorrogação do prazo de ocupação da Praça Martins de Lima.
- Mandam colocar mais dois operários e um servente nos serviços de pequenos
consertos das ruas da Cidade.
Ass.: Azambuja - Furtado - Freitas - Barbedo - Rangel - Brito - Gusmão.
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- Recebem Portaria circular da Presidência pedindo informações sobre o estado
geral da agricultura e indústria do Município.
- Recebem Portaria da Presidência comunicando a elevação da Capela do Meni
no Deus à Categoria de Freguesia.
- Recebem ofício do Provedor da Santa Casa de Misericórdia remetendo o rela
tório da instituição correspondente ao ano de 1883.
- Encaminham à segunda Comissão, para expor parecer, o requerimento de um
cidadão pedindo para estabelecer um quiosque na Praça Conde d ’Eu.
- Recebem ofício do Gerente da Sociedade “Asseio Público” fazendo várias
declarações sobre a mesma e pedindo que sejam registradas.
- Nomeiam uma Comissão para retificar o alinhamento da Rua Silveira Martins.
- Aprovam parecer da Comissão de Melhoramentos renovando o contrato do
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ocupante da Praça Martins de Lima.
- Aprovam parecer da Comissão de Melhoramentos adiando as obras de prolon
gamento da Rua João Manoel, por serem onerosas.
- Aprovam parecer da Comissão de Melhoramentos concedendo licença para
dois empresários instalarem uma linha telefônica na Capital.
- Aprovam parecer da Comissão de Melhoramentos sobre a suspensão temporá
ria das obras de instalação das calhas no Campo do Bom Fim, em razão dos
problemas apresentados.
- Concedem licença para um cidadão construir uma casa na Ilha da Pintada.
- Indeferem o requerimento de um vereador pedindo mais carroças para serem
utilizadas no terceiro Distrito da Capital.
- Marcam data para o recebimento das propostas destinadas aos serviços da
passagem do novo passo da Freguesia das Pedras Brancas.
- Decidem pedir ao Banco da Província a soma necessária para ser empregada
no calçamento da Praça Conde d’Eu, por conta do rendimento do Mercado e de
conformidade com a lei do Orçamento Municipal vigente.
- Pedem ao Presidente da Província que crie, na Cadeia Civil da Capital, uma
oficina destinada à fabricação de paralelepípedos para os calçamentos da Capital.
- Mandam fazer o orçamento das despesas com a instalação de gás no Paço
Municipal.
- Aprovam a nomeação de dois guardas municipais.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Barbedo - Brito.

FEVEREIRO
04
- Recebem portaria da Presidência comunicando estar ciente das eleições de
Presidente e Vice-Presidente da Câmara.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia comunicando ter assumido, interina
mente, o cargo.
- Recebem requerimento de um cidadão, enviado pela Presidência para ser infor
mado, reclamando que um dos irmãos Happel está construindo sobre um valo
que passa nos fundos da sua chácara.
- Recebem ofício do Gerente do Banco da Província comunicando que aceitou a
proposta da Câmara de usar os rendimentos do Mercado em obras a serem
realizadas.
- Nomeiam novo membro para a Comissão encarregada de examinar o alinha
mento dado à Rua Silveira Martins.
- Recebem ofício do Médico Vacinador do Município, remetendo o mapa estatís
tico da vacinação correspondente ao segundo semestre do ano de 1883.
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- Recebem do Fiscal Geral e encaminham ao Presidente da Província as infor
mações solicitadas referente ao estado da agricultura e indústria do município.
- Recebem ofício do Fiscal Geral referente à extensão das calhas colocadas no
Campo do Bom Fim.
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara contendo informações da
altura das soleiras dadas em uma casa na Rua Vinte e Quatro de Maio.
- Mandam o Engenheiro interino da Câmara orçar as despesas necessárias para
o escoamento das águas que ficam represadas na Rua São Rafael.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais, para expor parecer, as
propostas recebidas dos materiais a serem empregados no calçamento da Praça
Conde d’Eu.
- Aprovam o parecer da segunda Comissão, recomendando que seja solicitado à
Assembléia Provincial, verba necessária para construção de um trapiche no por
to de embarque da nova Freguesia de Belém.
- Aprovam parecer e proposta de um vereador referentes a uma doação, em que
a Câmara é beneficiada, de terrenos dos herdeiros de Lopo Gonçalves Bastos,
localizados na frente do Campo do Bom Fim e fundos da Rua da Margem.
- Mandam colocar mais dez bancos na Praça Senador Florêncio.
- Encarregam a Sociedade de Seguros Porto-Alegrense de custear os serviços
dos bombeiros.
- Mandam fazer o orçamento para a colocação de calhas na Rua General Portinho, partindo da Duque de Caxias até a Praia do Riacho.
- Mandam concluir os calçamentos das ruas dos Andradas, Riachuelo e Duque
de Caxias.
Ass.: Azambuja - Furtado - Ignácio - Pinto Júnior - Freitas - Barbedo - Brito Velloso.

09
- Mandam chamar, novamente, licitantes para a arrematação do Passo das Pe
dras.
- Recebem Portaria da Presidência remetendo um exemplar da Carta Geral do
Império organizada por ordem do Ministério da Agricultura.
- Aceitam as escusas de um membro da comissão nomeada para analisar o
alinhamento da Rua Silveira Martins, por não poder aceitar tal encargo, pois está
sobrecarregado de trabalho.
- Recebem de um cidadão o retrato do General José Marcelino de Figueiredo,
fundador da Cidade de Porto Alegre para ser colocado na sala das sessões da
Câmara.
- Recebem ofício do Fiscal do terceiro Distrito da Cidade referente a ocupações
indevidas de terrenos, na Ilha da Pintada.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara remetendo os orçamentos referen224

tes ao aterro da Rua São Rafael, entre as da Conceição e da Aurora, bem como
a construção de duas calhas.
- Mandam pagar as despesas com a construção das calhas no Campo do Bom
Fim.
- Encaminham ao Advogado da Câmara, para expor parecer, o requerimento do
arrematante do Passo da Picada protestando contra a arrematação do novo Pas
so da Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais rejeitando todas
as propostas recebidas para fornecimento de mateiais no calçamento da Praça
Conde d’Eu, por serem desvantajosas aos interesses municipais.
- Mandam chamar novos concorrentes à obra de calçamento da Praça Conde
d’Eu.
- Transferem para o Matadouro das Pedras Brancas a maxambomba do Mata
douro de Santa Teresa.
- Mandam fornecer ao Vereador Inspetor do Distrito de Belém uma carroça para
ser usada nos serviços de aterros e melhoramentos do Distrito.
- Mandam fazer orçamentos para colocação de pontilhões no Passo e no Arroio
da Cascata, assim como na Rua do Caxias, além da do Laboratório.
- Autorizam despesas para a instalação completa de água nos jardins das praças
D.Pedro II e Conde d’Eu.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara levante o orçamento, a planta e o ni
velamento da rua localizada entre a Catedral e o Palácio do Governo.
- Aprovam e agradecem a um vereador por ter angariado verba para a instalação
de um chafariz, junto à bacia de água existente no jardim da Praça Conde d’Eu.
Ass.: Azambuja - Furtado - Ignácio - Freitas - Pinto Júnior - Raineri - Barbedo Brito - Velloso.
2 1
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, as propostas recebidas
de arrematação do novo Passo da Freguesia de Pedras Brancas e do calçamento
do Praça Conde d’Eu.
- Recebem ofício de um oficial militar encarregado do projeto de esgotos de
limpeza dos materiais fecais do quartel do 13° Batalhão de Infantaria pedindo
orientações sobre o lugar em que deve terminar o referido encanamento.
- Recebem ofício do Delegado de Polícia pedindo providências quanto à quanti
dade de cães que proliferam na Capital.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara tratando da arrecadação de impos
tos sobre companhias de seguros.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando haver recebido a quantia
arrecadada para a compra de um chafariz destinado ao jardim da Praça Conde
d’Eu.
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- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara tratando de casas incendiadas na
Rua dos Andradas e na Rua Fernando Machado.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara remetendo o orçamento, solicitado
pela mesma, para as calhas da Rua General Portinho entre as ruas Duque de
Caxias e Praia do Riacho.
- Autorizam o estabelecimento de negociações para a desapropriação de um
terreno onde deve passar a continuação da Rua Avaí entre as ruas Lima e Silva
e Concórdia.
- Indeferem requerimentos de cidadãos pedindo terreno na Ilha da Pintada.
- Encaminham ao Fiscal Geral, para informar, o requerimento de um cidadão
pedindo para construir um rancho na Ilha da Pintada.
- Concedem licença para um cidadão assentar trilhos em frente ao seu armazém,
na Rua Sete de Setembro.
- Indeferem os requerimentos de dois cidadãos pedindo para edificarem quios
ques no canto do Jardim da Praça Conde d’Eu, em frente à Rua dos Voluntários
da Pátria.
- Aceitam a doação de terreno e aterro para obras de melhoramentos na Rua da
Princesa.
- Mandam derrubar a parede de um sobrado incendiado na Rua Fernando Machado.
- Alteram o sistema de comercialização das lenhas no Mercado.
- Aprovam a construção de paredões de ambos os lados da Ponte da Azenha.
- Aprovam proposta de um vereador pedindo a construção de pontilhões no Pas
so Fundo e no Arroio Petim, junto ao Passo de Santa Maria, Distrito das Pedras
Brancas.
- Aprovam proposta de um vereador pedindo verba à Assembléia Provincial para
substituir o relógio da Matriz.
- Aprovam a minuta de renovação do contrato de ocupação da Praça Martins de
Lima.
- Recebem o orçamento e aprovam a instalação do gás, intema e externamente,
no prédio da Câmara.
- Resolvem pedir à Assembléia Provincial a modificação da Postura referente à
largura de portas e janelas.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Freitas - Pinto Júnior - Barbedo Brito - Velloso.

MARÇO
0 1
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara remetendo o orçamento do calça
mento da Rua dos Andradas, desde a Rua General Portinho até a praia, assim
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como na Rua General Salustiano.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara remetendo os orçamentos referen
tes aos calçamentos da Rua Duque de Caxias, desde a Vasco Alves até a Praia
do Riacho e da Rua Riachuelo.
- Mandam fornecer uma bússola ao Engenheiro da Câmara.
- Recebem informações do Engenheiro da Câmara de que as paredes do prédio
n° 39 da Rua João Manoel não ameaçam desabar.
- Recebem ofício do Procurador comunicando haver desabado uma parede late
ral do prédio incendiado na Rua Fernando Machado.
- Recebem o parecer da Comissão do Contencioso e aprovam o nome de Fran
cisco Jacob Kraemer para arrematante do novo passo da Freguesia das Pedras
Brancas.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso e decidem realizar o calçamen
to da Praça Conde d ’Eu, por administração, tendo em vista que os preços cons
tantes das propostas são superiores aos que a Câmara trabalha.
- Dispensam um cidadão do pagamento de impostos de loterias de fora da Pro
víncia.
- Estabelecem a criação de um livro, na Secretaria da Câmara, destinado aos
registros de cidadãos que libertaram seus escravos, bem como aqueles que con
tribuíram com donativos e serviços para melhoramentos públicos, epidemias e
fundações de escolas de ensino primário ou profissional.
- Aprovam as providências tomadas quanto ao enterro de cães em uma chácara,
fora dos limites da Cidade.
- Determinam que o ponto de despejos do 3o Distrito, seja no local denominado
Ponta das Pedras.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Freitas - Barbedo - Brito.

07
- Recebem ofício do Engenheiro interino da Câmara tratando do alinhamento
dado em uma chácara localizada na Estrada da Cascata.
- Solicitam a opinião do Fiscal Geral sobre um pedido de alinhamento para cons
truir na Rua de Santana.
- Encaminham ao Vereador Inspetor do Distrito o requerimento de um cidadão
pedindo para fechar uma porteira, que dá trânsito por dentro de sua chácara, na
Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem o parecer da Comissão do Contencioso e aceitam a doação de um
terreno para ser usado como servidão pública.
- Recebem parecer da Comissão do Contencioso e indeferem os requerimentos
de dois cidadãos pedindo um terreno, na Ilha da Pintada, que se encontra ocupa
do.
- Recebem parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais e concedem a um
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empresário a concessão de assentamento das linhas telefônicas na Capital estan
do, o respectivo contrato, sujeito a aprovação da Assembléia Provincial.
- Aprovam proposta de um vereador propondo a construção de um pavimento
superior sobre o atual Mercado da Praça Conde d’Eu.
- Aprovam a proposta de um vereador solicitando a formação de uma comissão
para analisar a planta geral da Cidade, com o objetivo de completá-la, para ser
usada nas deliberações da Câmara.
- Mandam fazer orçamentos para a construção de canos a partir do Beco do Rosá
rio e da Rua Sete de Setembro, seguindo pela Rua General Câmara até o rio.
- Mandam fazer os orçamentos das calhas da Rua Direita desde a Rua Duque de
Caxias até a Fernando Machado.
- Aprovam, em duas instâncias, o projeto do relatório e orçamento da Câmara a
ser enviado à Assembléia Provincial.
Ass.: Azambuja - Furtado - Ignácio - Freitas - Barbedo - Brito.

12
- Rejeitam o protesto de um vereador contra o privilégio de concessão de assen
tamento das linhas telefônicas na Capital.
- Autorizam a compra de um lustre de trinta e seis luzes para a sala de honra do
Paço Municipal.
- Mandam fazer o orçamento para a construção de dois sanitários na Praça da
Independência, sob as escadas.
- Aprovam, em terceira instância, o relatório da Câmara que será enviado à
Assembléia Provincial com ressalva do pedido de aumento dos salários do seu
secretário.
Ass.: Azambuja - Noronha - Ignácio - Barbedo - Brito - Rangel - Souza Pinto Gusmão.

ABRIL
01
- Recebem portaria da Presidência convidando a Câmara para assistir à instala
ção da Assembléia Legislativa Provincial.
- Recebem portaria da Presidência pedindo o envio de um exemplar impresso do
Código de Posturas Municipal.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver sido concedida, em 1882,
a permissão para a Companhia Telefônica do Brasil assentar linhas telefônicas
nesta Cidade e em outras do Império.
- Recebem portaria da Presidência chamando a atenção da Câmara para a ob
servação do regulamento e decretos baixados em 1881 e 1883, relativos às con
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cessões de linhas telefônicas e telegráficas.
- Recebem portaria circular da Presidência incumbindo a Câmara de recolher, no
Município, objetos que possam ser apresentados na Exposição de Higiene e Edu
cação em Londres.
- Recebem ofício do novo Chefe de Polícia da Província comunicando a sua
posse.
- Recebem ofício dos engenheiros que procederam a análise do alinhamento da
Rua Silveira Martins, considerando a referida rua de conformidade com a planta
existente na Câmara.
- Recebem a representação de um cidadão denunciando a usurpação de terrenos
na Rua Silveira Martins e a encaminham para a Comissão do Contencioso.
- Resolvem consultar o Presidente da Província se cabe à Câmara conceder
licenças aos seus empregados e outros privilégios consentidos.
- Discutem a validade do cargo de Fiscal Geral, em conformidade com o Regi
mento Interno da Câmara.
- Aprovam a proposta de um vereador para a criação de um livro-ponto para os
empregados da Câmara.
- Autorizam o estabelecimento de um quiosque para a venda de cigarros, bilhetes
de loteria e outras miudezas em local que não prejudique o trânsito público.
- Aprovam, em primeira e segunda discussão, substitutivos dos artigos 85 e 87 do
Regimento Interno da Câmara referentes ao trabalho dos fiscais e a nomeação
dos inspetores de distritos.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Brito - Souza Pinto - Velloso Gusmão.

02
- Decidem multar quatro vereadores por terem faltado à sessão nesta data.
- Recebem ofício do Escrivão da Mesa da Santa Casa de Misericórdia convidan
do a Câmara para a Procissão dos Passos.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara referente ao torreão n° três do Mer
cado que está desocupado.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara enviando o orçamento dos consertos
que necessita a Ponte da Azenha.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo que os terrenos de logradouro
público, da Ilha da Pintada, sejam devolvidos ao seu marido, visto que foram
tomados por outro cidadão.
- Aceitam a proposta de um cidadão para arrematar o Passo das Pedras em
razão da desistência do anterior.
- Recebem abaixo-assinado de moradores do terceiro Distrito reclamando sobre
a resolução da Câmara de mudar para a Ponta das Pedras a ponte de despejos
do referido distrito.
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- Decidem construir a ponte de despejos do terceiro Distrito junto à Cadeia Civil,
sendo os mesmos feitos no canal.
- Discutem a aplicação de multas aos vereadores faltosos, de acordo com os
procedimentos encontrados nas leis de 1710/1828 e 09/01/1881.
Ass.: Azambuja - Furtado - Gusmão - Freitas - Barbedo - Brito - Rangel - Souza
Pinto - Velloso.

05
- Resolvem abonar as faltas dos vereadores que não compareceram na última
sessão e mandam multar dois vereadores, na forma da lei, por faltarem à sessão
nesta data.
- Recebem ofício do Promotor Público interino desta Comarca comunicando sua
posse.
- Recebem ofício do Engenheiro interino remetendo o orçamento para a constru
ção de um cano de esgoto subterrâneo de escoamento das águas pluviais na Rua
General Câmara.
- Mandam corrigir o alinhamento e altura das soleiras de uma casa construída na
Rua do Imperador, em função das calhas colocadas na referida rua.
- Encaminham à Comissão do Contencioso para parecer, um requerimetno do
Procurador da Irmandade de São Miguel e Almas reclamando que a Irmandade
do Santíssimo Sacramento fechou, com gradil, a antiga Travessa do Cemitério,
entre a Catedral e o Império do Espírito Santo.
- Aprovam parecer da Comissão de Fazenda considerando exatas as contas do
Procurador referentes ao último trimestre de 1883.
- Resolvem pedir à Assembléia da Província autorização para emitir apólices
destinadas à desapropriação de um terreno que do Campo do Bom Fim vá até a
Rua da Margem com o fim de abrir uma rua na quadra que divisa a Rua do
Imperador e Beco de D. Aurélia, assim como apressar a desapropriação para a
abertura total das ruas da Concórdia e Avaí.
- Decidem colocar o retrato do falecido vereador José Pinto da Fonseca Guima
rães na sala das sessões da Câmara, em homenagem aos seus serviços em prol
da construção do novo Mercado.
- Autorizam o plantio de árvores no Campo do Bom Fim e nomeiam uma comis
são de vereadores para a escolha do arvoredo.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Noronha - Fritas - Brito - Barbedo - Souza
Pinto - Velloso.
1 6
- Mandam suspender as multas aplicadas aos vereadores que faltaram à sessão
anterior, por terem justificado suas ausências.
- Recebem ofício do Juiz substituto da 2a Vara Cível da Capital comunicando sua
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posse.
- Recebem o orçamento e mandam construir duas calhas na Rua Direita, entre a
de Caxias e Fernando Machado.
- Recebem o orçamento da construção de um cano de esgoto subterrâneo partin
do da esquina da Rua Vinte e Quatro de Maio e suspendem, temporariamente, a
sua execução.
- Mandam fazer o orçamento das obras necessárias para dar escoamento às
águas da chuva que espalham pela Rua D. Afonso, entre a Voluntários da Pátria
e a da Floresta.
- Nomeiam uma Comissão de vereadores para fiscalizar as obras de aterro da
Várzea e Campo do Bom Fim.
- Mandam prorrogar o prazo para recebimento de propostas para o aterro do
Campo do Bom Fim.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Brito - Barbedo - Souza Pinto - Gusmão.

23
- Recebem a comunicação de afastamento de um vereador por um período de
um mês e nomeiam um substituto para seu cargo, na Comissão do Contencioso.
- Recebem portaria da Presidência declarando que nenhuma Lei Geral ou Pro
vincial autoriza as Câmaras Municipais a concederem licenças aos seus empre
gados, sendo que somente a Presidência da Província ou Assembléia Provincial
pode concedê-las, sujeitas ao selo e gratificações recebidas.
- Recebem portaria da Presidência aprovando o artigo complementar ao Código
de Posturas referente ao fechamento de portas aos domingos.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara apresentando o orçamento dos con
sertos da Rua D. Afonso, entre a da Floresta e a Voluntários da Pátria.
- Aprovam parecer em conjunto, das Comissões do Contencioso e Melhoramen
tos Materiais sobre a instalação de quiosques para a venda de miudezas nas
praças e ruas da Capital.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para estabelecer
um quiosque na Praça da Alfândega.
- Mandam aterrar uma lagoa existente no Campo do Bom Fim, ao lado da Escola
Militar.
- Encarregam um vereador como responsável pelas obras de embelezamento da
Praça Dom Feliciano.
- Aprovam a construção de uma calha na Estrada do Mato Grosso.
- Iniciam as obras de calçamento da Praça Conde d”Eu por administração e
procedem a fabricação e amostras de paralelepípedos.
- Mandam fazer calhas junto ao quartel da Força Policial.
- Resolvem abrir a Rua da Aurora até o Campo do Bom Fim e a de São Rafael
até a da Aurora, desde que consignem, na Lei do Orçamento Municipal, as ver231

bas para desapropriações necessárias a estes melhoramentos.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Ignácio - Freitas - Souza Pinto.

26
- Recebem portaria circular da Presidência tratando de empregados públicos
provinciais.
- Concedem licença para um cidadão desviar um trecho da estrada que do Passo
do Salso segue para o da Cavalhada, passando por terrenos de sua propriedades.
- Recebem e aceitam o parecer da Comissão encarregada de examinar as pro
postas apresentadas para o plantio de árvores nas ruas e praças da Cidade, esco
lhendo o proponente mais conveniente à Câmara.
- Recebem as propostas para o aterro do Campo do Bom Fim.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Ignácio Freitas - Barbedo - Souza Pinto Rangel - Gusmão - Velloso.

MAIO
0 1
- Recebem portaria da Presidência aprovando, com alterações, os artigos com
plementares aos de números 10 e 123 do Código de Posturas.
- Recebem ofício do Escrivão da Irmandade do Santíssimo Sacramento e de
Nossa Senhora da Madre de Deus convidando a Câmara para assistir à festa e
procissão da Padroeira da Cidade.
- Aprovam parecer da Comissão encarregada de avaliar as propostas para o
serviço de aterro do Campo do Bom Fim achando-as incompletas e estabelecen
do novos critérios para sua arrematação.
- Decidem enviar representação ao Governo Geral pedindo a retomada das obras
do Asilo da MendiCidade, na Chácara de Santa Teresa, sob responsabilidade do
Padre Joaquim Cacique de Barros.
- Autorizam o levantamento de plantas e orçamento das obras da Câmara, a
descrição das obras do pavimento superior do Mercado, o ajuste dos preços das
desapropriações para a abertura das novas ruas e a confecção de Apólices que
deverão ser emitidas para fazer frente à estas despesas.
- Mandam vender, em leilão, objetos da Câmara em desuso e alguns casebres
existentes na Ponta das Pedras.
- Registram estarem concluídas as obras efetuadas no Matadouro das Pedras Brancas.
- Marcam nova data para recebimento das propostas destinadas ao aterro do
Campo do Bom Fim.
- Registram o balanço do cofre da Câmara.
Ass.: Azambuja - Furtado - Ignácio - Freitas - Souza Pinto - Gusmão.
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15
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila de Santa Cristina do Pinhal acu
sando o recebimento do Relatório desta Cidade.
- Recebem ofício dos novos membros da diretoria da Sociedade de Beneficência
Alemã comunicando os resultados da sua eleição.
- Recebem ofício do Procurador comunicando não ter cobrado as multas impos
tas pelo Inspetor de Veículos tendo em vista a falta de autos de infração a cargo
das autoridades policiais.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara apresentando o orçamento para
abertura de uma nova rua entre a Catedral e o Palácio do Governo.
- Aprovam o parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais suspendendo,
temporariamente, o aterro da Rua Fernando Machado, entre a Praça General
Osório até a saída da Rua Direita, em razão de proceder melhorias técnicas na
referida obra.
- Aprovam parecer da Comissão de Melhoramentos Materiais referente ao pa
gamento reivindicado pelo Gerente da Empresa “Asseio Público”, pela constru
ção de um paredão, na margem do rio, no lugar denominado Ponta das Pedras.
- Aprovam parecer da Comissão do Contencioso sobre a inclusão das barbearias
como um dos estabelecimentos que deverão permanecer fechados aos domingos.
- Nomeiam uma Comissão para examinar o alinhamento da Rua Silveira Martins.
- Pedem ao Presidente da Província que expeça ordens à Companhia de Gás
para liberar a Praça Dom Feliciano, a fim de que a mesma tenha seu nivelamento
alterado para obras de melhoramentos.
- Decidem agradecer e utilizar os terrenos e aterros doados por alguns cidadãos
para a regularização da Rua da Princesa e decidem fazer a obra por administração.
- Agradecem a um cidadão a doação do aterro colocado na Rua do Menino Deus
e mandam colocar uma calha na Rua de Caxias, junto a estação de bondes.
- Marcam datas para recebimento das propostas ao aterro do Campo do Bom
Fim e para a construção do pavimento superior do Mercado.
- Encaminham para a Comissão do Contencioso as bases do Contrato do arre
matante do Passo das Pedras Brancas, visando sua complementação.
- Mandam proceder à desapropriação judicial para o prolongamento da Rua São
Rafael até a da Aurora e desta até o Campo do Bom Fim.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Freitas - Brito - Souza Pinto - Gusmão.

24
- Recebem portaria da Presidência autorizando a emissão de Apólices para as
obras de melhoramentos da Cidade.
- Recebem ofício do Clube Caixeiral pedindo providências quanto à proibição da
abertura de algumas casas de Commercio aos domingos.
- Recebem as propostas para o aterro do Campo do Bom Fim e as encaminham às
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Comissões de Melhoramentos Materiais e Contencioso, visando seus pareceres.
- Aprovam a proposta escolhida pelas comissões acima referidas.
- Autorizam a compra de arvoredos para a Praça Senador Florêncio e Rua do
Menino Deus.
Ass.: Noronha - Ignácio - Raineri - Freitas - Barbedo - Brito - Rangel - Souza
Pinto - Gusmão - Furtado - Azambuja.

JUNHO
16
- Recebem portaria da Presidência declarando que expedira ordens sobre a ma
neira de efetuar, com economia, as obras de encanamento de gás e os postes de
iluminação pública na Praça Dom Feliciano.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais, para parecer, o ofício
de um cidadão pedindo autorização para proceder estudos e levantamento do
plano de um cais no litoral da Capital.
- Encaminham à Comissão de Posturas um ofício do Chefe de Polícia pedindo a
criação de artigos sobre o isolamento de fornalhas e caldeiras das fábricas, além
da que trata das alturas das chaminés.
- Encaminham à Comissão do Contencioso ofício do Procurador da Câmara so
bre a criação de uma taxa para vendedores ambulantes da Praça do Mercado.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara comunicando que as paredes do sobrado
incendiado, na Rua dos Andradas, n° 235, não oferece perigo ao trânsito público.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara remetendo a planta-modelo dos
quiosques que receberam licença da Câmara para serem colocados nas praças
públicas.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimento de um
cidadão reclamando sobre a intimação que recebeu para fechar sua casa de
negócio aos domingos, alegando estar de acordo com a lei.
- Encaminham ao Fiscal Geral, para informar, o requerimetno de um cidadão
pedindo a devolução de uma mula que foi vendida em hasta pública, por infração
às Posturas.
- Encaminham à Comissão do Contencioso o requerimento de um cidadão sobre
o terreno que ocupa, na ilha da Pintada, o qual tem ordens para abandonar.
- Concedem licença para um cidadão intalar um trilho em frente ao seu armazém,
na Rua Sete de Setembro.
- Recebem as propostas para a construção do pavimento superior do Mercado e
as encaminham às Comissões de Obras e Contencioso, juntamente com o reque
rimento de um vereador pedindo o cancelamento da obra.
- Recebem o orçamento da obra de estaqueamento da Rua Direita, entre a da
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Varzinha e Fernando Machado.
- Pedem à Presidência da Província que a Companhia Hidráulica desarme e retire
o chafariz da Praça D. Feliciano para poder efetuar os melhoramentos projetados.
- Mandam demitir o peão encarregado de apreender animais.
- Mandam colocar pedras na descida da Praça da Independência e mandam
orçar o calçamento da Rua Jerônimo Coelho.
- Determinam os vereadores que irão fiscalizar as obras de calçamento da Praça
Conde d’Eu.
- Demitem o peão responsável pelo serviço do jardim da Praça D. Pedro II.
- Nomeiam uma Comissão de cidadãos para encarregar-se dos melhoramentos e
arborização da Praça General Marques.
- Pedem que o Procurador da Câmara informe se um cidadão pagou as despesas
decorrentes da questão de embargos sobre a construção de uma casa na Rua
General Lima e Silva.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Raineri - Velloso - Brito - Rangel - Souza
Pinto - Gusmão.
2 1
- Anulam a demissão do peão responsável pelo jardim da Praça D.Pedro II.
- Recebem portaria circular da Presidência ordenando que a Câmara arrecade e
ponha em arrematação os impostos do segundo semestre do corrente ano, em
virtude do disposto na Lei de Orçamento vigente.
- Mandam fazer reparos numa calha e no calçamento da Rua Lima e Silva em
frente ao prédio n° 67, por conta da Companhia Hidráulica.
- Aceitam a proposta da “Reforma” para a publicação dos trabalhos da Câmara.
- Encaminham à Ia Comissão, para parecer, as propostas recebidas para forneci
mento de materiais do expediente da Câmara.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso concedendo autorização, com
ressalvas, para que um cidadão levante o plano de um cais no litoral da Cidade.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo para conservar aberta, aos
domingos, a sua confeitaria e casa de pasto.
- Tratam da questão do embargo de uma casa construída na Rua General Lima e Silva.
Ass.: Furtado - Gusmão - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Freitas - Raineri Velloso - Brito - Rangel - Souza Pinto.

JULHO
08
- Recebem ofício do Secretário do Governo remetendo um exemplar da situação
econômica do Brasil.
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- Recebem ofício do Secretário do Governo comunicando que a Presidência da
Província concedeu um mês de licença ao Secretário da Câmara.
- Recebem ofício da Câmara Municipal da Vila da Palmeira pedindo o pagamen
to das Apólices, emitidas nesta Capital, para fundação de um instituto agrícola.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara tratando de uma ação reivindicatória
impetrada por uma cidadã, de uma área no Caminho Novo.
- Recebem e discutem o parecer, dado em conjunto pelas comissões do Conten
cioso e de Obras e Melhoramentos, sobre a construção de um pavimento superi
or no Mercado.
- Encaminham ao Procurador da Câmara o requerimento de um cidadão pedindo
a restituição de uma quantia que tem pago a mais pelos produtos exportados das
charqueadas da Ponte do Dionísio.
- Encaminham ao Fiscal do distrito, para informar, o requerimento de um cidadão
pedindo para vender o cascalho que saiu da desobstrução da Rua Pinto Bandeira.
- Recebem requerimento de uma cidadã pedindo indenização pela retirada de
uma porção de pedras de sua propriedade usadas em uma calha na Rua da
Varzinha.
- Recebem pedido de informações de um vereador sobre as obras de colocação
de calhas na Rua da Varzinha e estacas na Várzea desta Cidade.
- Mandam consertar a Estrada da Tiririca, desde a do Mato Grosso até o Passo
do Alferes.
- Recebem orçamento e mandam consertar as ruas da Direita e Fernando Ma
chado.
- Aprovam votos de agradecimento a um cidadão por ter cedido aterro para
consertos da Rua Bento Gonçalves.
- Nomeiam uma Comissão de vereadores para conversar com o Presidente da
Província no intuito de fazer melhoramentos na rua que fica entre o Palácio e a
Catedral.
- Negam a exoneração, pedida por um vereador, do cargo de inspetor da 2a seção
do primeiro Distrito.
- Recebem e analizam o contrato dos aterros da Várzea e afirmam ter havido
algumas alterações no mesmo.
- Nomeiam vereadores para Inspetores do calçamento da Praça Conde d’Eu e
para membros da Ia Comissão da Câmara.
- Registram o protesto de um vereador contra o que foi exposto à Presidência da
Província sobre a arrecadação das rendas da Câmara.
Ass.: Furtado - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Freitas - Barbedo - Brito Rangel - Gusmão.

14
- Aceitam a renúncia de um Vereador e pedem à Presidência da Província que
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marque a eleição de um substituto.
- Recebem portaria da Presidência autorizando a Câmara a cobrar, administrati
vamente, suas rendas.
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver providenciado o rebaixa
mento dos encanamentos e postes de iluminação pública da Praça D. Feliciano.
- Enviam ofício à Câmara da Palmeira inviabilizando o pagamento dos juros das
Apólices que irão emitir nessta Capital.
- Resolvem readmitir o Fiscal Geral.
- Mandam aumentar os bueiros das ruas do Imperador e D. Aurélia, na Várzea,
e consertar a Rua da Imperatriz.
- Mandam lavrar a escritura da compra de um terreno destinado ao prolonga
mento da Rua Avaí.
- Tomam providências para que sejam cumpridos os artigos 6o e 8o das Posturas
de 1877, referentes à condução das reses esquartejadas nos matadouros públicos
e particulares.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara providencie os orçamentos das ca
lhas e aterro da Rua Fernando Machado, entre a General Auto e a Bento Mar
tins.
- Autorizam o vereador Inspetor da 2a seção do primeiro Distrito a comprar o que
for necessário para o jardim da Praça D. Pedro II.
- Mandam replantar o arvoredo da Praça da Independência.
Ass.: Azambuja - Furtado - Barbedo - Raineri - Noronha - Freitas - Brito - Ran
gel - Gusmão.

19
- Recebem portaria da Presidência respondendo à consulta feita sobre os impos
tos a que estão sujeitos as companhias de seguros.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter providenciado no rebaixa
mento do chafariz da Praça D. Feliciano.
- Mandam construir calhas e colocar aterro na Rua Fernando Machado, entre a
General Auto e Bento Martins.
- Mandam ofício à Presidência da Província pedindo que os jardins, praças e ruas
arborizadas sejam zelados pela força pública.
- Autorizam a desapropriação dos prédios da Rua da Margem para a abertura com
pleta da Rua Lopo Gonçalves Bastos, bem como o terreno necessário para abertura
de nova rua que do Campo do Bom Fim chegue até a Rua Lopo Gonçalves.
- Pedem à Presidência da Província que mande colocar oito lampiões de ilumina
ção pública na Praça Senador Florêncio.
- Mandam emitir Apólices ao juro de 6% (seis por cento) ao ano.
- Mandam confeccionar a planta e o orçamento para o plantio de arvoredo na
Praça General Marques.
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- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, uma conta da Compa
nhia Hidráulica cobrando a água consumida no Jardim da Praça D. Pedro II.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo para vender o cascalho que
sai da desobstrução da Rua Pinto Bandeira.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para montar uma fábri
ca de sabão, dentro da Cidade.
Ass.: Azambuja - Furtado - Pinto Júnior - Ignácio - Freitas - Brito - Rangel Barbedo.

AGOSTO
02
- Sessão suspensa.

04
- Recebem portaria da Presidência e transferem para a sala da Beneficência
Portoalegrense a mesa eleitoral da 3a seção do 2o Distrito de Paz que funcionava
no salão da Santa Casa de Misericórdia.
- Recebem portaria da Presidência agradecendo à Câmara os sentimentos que
manifestou em razão dos auxílios prestados pela Presidência da Província em
prol dos melhoramentos do Municípío.
- Recebem portaria da Presidência comunicando ter dado ordens para que os jar
dins das praças e o arvoredo das ruas e estradas sejam zelados pela força pública.
- Recebem portaria da Presidência participando haver dividido, para as eleições,
a Paróquia da Madre de Deus em três seções e a do Rosário em quatro.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara dando informações sobre o calça
mento em construção na Praça da Independência.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara participando que dera alinhamento
para abertura da Rua Avaí, entre as ruas Lima e Silva e Concórdia.
- Recebem ofício do Fiscal Geral sobre a denúncia dada pelo Reverendo da
Freguesia das Pedras Brancas referente à infrações de Posturas e abandono da
referida Freguesia.
- Encaminham ao Fiscal Geral, para informar, o requerimento de um cidadão
pedindo a reconsideração do despacho de indeferimento da Câmara contra o
estabelecimento de sua fábrica de sabão na Rua General Vitorino.
- Indeferem requerimento de Polidoro & Filho pedindo prorrogação do prazo de
contrato do Serviço de Limpeza Pública da Cidade, do qual é titular.
- Remetem à Comissão do Contencioso, para informar, o requerimento do con
tratante da passagem do Passo das Pedras Brancas pedindo a modificação de
algumas condições da Minuta do Contrato.
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- Transferem o ponto dos carros, que estacionam na Praça Senador Florêncio,
para o lado do rio.
- Mandam trocar de lado o bueiro existente na Rua do Imperador, atravessando
a da Azenha.
- Aprovam despesas com a recuperação do Passo da Areia.
- Aprovam a desapropriação de um terreno para abertura de uma nova rua que
partindo do Campo do Bom Fim vai até a Rua Lima e Silva.
- Autorizam entendimentos, com o Gerente da Companhia de Bondes, para mu
dar os trilhos do Bom Fim para o centro da rua.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Barbedo - Pinto Júnior - Freitas Raineri - Velloso - Brito - Rangel - Gusmão.
1 1
- Recebem portaria da Presidência designando os locais em que devem funcio
nar as mesas eleitorais.
- Recebem portaria da Presidência marcando a data para a eleição de um novo
vereador em substituição ao que renunciou.
- Mandam ofício ao Gerente da Companhia Nacional intimando-o a executar
condições do Contrato referente ao uso do trapiche municipal.
- Autorizam despesas com os melhoramentos da Praça D. Feliciano.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara providencie nova planta e orçamen
to da ponte que deve ser construída no Passo do Salso, Distrito de Belém.
- Mandam colocar vinte (20) bancos no jardim da Praça D. Pedro II.
- Mandam desmanchar duas partes do gradil que formam as duas entradas no
início da subida da Praça Independência e querem saber quantos metros cúbicos
de calhas foram construídos na mesma praça.
- Mandam encanar água para a irrigação de jardim da Praça Senador Florêncio.
- Pedem a opinião de um Engenheiro sobre a qualidade da construção do calça
mento do Mercado, bem como sobre o material empregado.
- Autorizam despesas com a remoção dos trilhos do Campo do Bom Fim.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Barbedo - Freitas - Brito - Rangel - Gusmão.

SETEMBRO

02
- Recebem portaria da Presidência comunicando que concedeu licença remune
rada ao Amanuense da Câmara.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens à Gerência
da Companhia de Gás para instalar oito lampiões na Praça Senador Florêncio.
- Recebem telegrama da Câmara Municipal do Alegrete felicitando-os pelo fato
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de haverem sido emancipados todos os escravos da Capital.
- Recebem ofício circular da Abolicionista Sul Riograndense insitando a Câmara
para a completa abolição da escravatura no Município.
- Mandam restituir a um cidadão a quantia que lhe foi cobrada de impostos sobre
sua casa de negócio, localizada na Rua da Floresta.
- Mandam restituir a um cidadão a quantia cobrada por carros e carroças de sua
propriedade.
- Determinam a convocação de um suplente para assumir o cargo de Juiz de Paz
da Freguesia da Madre de Deus, tendo em vista a recusa do titular.
- Mandam recolher informações sobre a existência de fábricas de sabão dentro
da Cidade.
- Enviam à Comissão de Melhoramentos Materiais o requerimento de um cida
dão pedindo alinhamento para construir na Praça D. Pedro II.
- Decidem denominar de Rua D. Sebastião a artéria que será aberta entre o
Palácio do Governo e a residência do Bispo Diocesano, tomando providências
para a execução da obra.
- Aprovam a nomeação de comissões nos distritos da Cidade para que, junta
mente com os fiscais, inspecionem as casas e quintais visando à conveniente
higiene pública.
- Decidem pedir à Assembléia Provincial um crédito extraordinário destinado às
medidas de precaução no saneamento da Cidade, visando evitar o cólera.
- Mandam verificar como tem sido feita a cobrança dos direitos diários sobre o
consumo de reses na Cidade.
- Encarregam um vereador de mandar pintar o gradil da Praça D. Pedro II.
- Decidem solicitar que o Presidente da Província expeça ordens para que uma
banda militar toque aos domingos, alternadamente, nas praças D. Pedro II e
Conde d’Eu.
- Autorizam despesas com consertos na Estrada do Meio.
Ass.: Azambuja - Furtado - Barbedo - Noronha - Freitas - Brito - Rangel - Gusmão.

13
- Recebem portaria da Presidência comunicando a data e a convocação da nova
Assembléia Provincial e designando o dia da eleição dos seus membros.
- Indeferem requerimento de Holtzweissing & Companhia reclamando sobre o
pagamento da quantia devida ao cofre municipal correspondente à agência de
seguros contra fogo que mantinham nesta Capital.
- Indeferem o requerimento de um cidadão reclamando sobre a classificação de
cortiços, dada pela Câmara, a casebres de sua propriedade.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando que foram realizadas
as desapropriações para abertura total da Rua Lopo Gonçalves e para abertura
de uma nova rua.
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- Autorizam a Comissão de Melhoramentos Materiais a tratar com os respec
tivos proprietários, as desapropriações dos terrenos necessários para prolonga
rem as ruas da Freguesia das Pedras Brancas.
- Mandam chamar o arrematante do novo passo da Freguesia das Pedras Bran
cas para assinar o contrato com as respectivas notificações que lhes foram
atribuídas.
- Decidem pedir, novamente, ao Governo Imperial, por intermédio da Presidência
da Província, autorização para a continuidade das obras do Asilo de MendiCidade.
- Mandam colocar, imediatamente, o cascalho no Campo da Redenção, na par
te que fica em frente à saída da Rua do Imperador.
- Mandam calçar com pedras a Rua São Jerônimo.
- Nomeiam uma Comissão Especial para estudar e propor medidas que garan
tam a salubridade pública.
- Aceitam pôr em execução todos os artigos das Posturas referentes aos servi
ços de asseio e saneamento da Cidade.
- Mandam pagar o lustre de cristal colocado no Paço Municipal.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Ignácio - Fritas - Brito - Rangel - Velloso
- Gusmão.

17
- Recebem ofício do comandante da Força Policial pedindo autorização para
cercar um terreno devoluto, na Rua dos Andradas, esquina General Canabarro.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara tratando das calhas existentes na
Praça da Independência.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para estabelecer um quiosque
na Praça Conde d ’Eu.
- Autorizam um cidadão a fechar uma parte do seu terreno, na Freguesia das
Pedras Brancas.
- Solicitam verba para a Assembléia Provincial com o objetivo de construir um
paredão junto à Bailante na Praça D. Pedro II.
- Aprovam parecer do Contencioso concedendo a restituição de parte da verba
reivindicada por um cidadão, por cobrança indevida de impostos.
- Aprovam parecer do Contencioso referente a uma disputa de terreno de lo
gradouro público, na Ilha da Pintada, entre dois cidadãos e determinam a entre
ga do referido terreno à Municipalidade.
- Mandam publicar o parecer da Comissão Especial propondo medidas para
garantir o saneamento da Cidade e resolvem pedir à Presidência da Província
o auxílio necessário para por em prática as respectivas medidas.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara examine as condições de seguran
ça de uma casa localizada na Rua General Câmara, esquina Andrade Neves,
onde existe um Commercio.
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- Recebem o juramento do primeiro Vice-Presidente da Província.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Freitas - Velloso - Rangel - Gusmão.

27
- Recebem portaria da Presidência ordenando que a Câmara providencie outro
prédio para a reunião da mesa eleitoral da 3a seção da Paróquia de Nossa Senho
ra da Madre de Deus, visto que o escolhido não pode continuar sendo usado.
- Recebem ofício de um tenente-coronel da Escola Militar solicitando autoriza
ção para colocar um gradil de ferro nas três faces do referido prédio.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara fornecendo esclarecimentos sobre a
matança de gado para consumo público.
- Recebem ofício do Presidente da Sociedade Emancipadora Rio Branco convi
dando a Câmara para assistir uma sessão solene nas dependências da Sociedade
“Soirrée Porto Alegrense”.
- Concordam que o monumento ao Conde de Porto Alegre seja colocado na
Praça D. Pedro II.
- Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos o requerimento de um
cidadão pedindo permissão para transferir o contrato de uso da Praça Martins de
Lima.
- Autorizam a transferência de um terreno aforado, na Rua da Floresta, para
outro proprietário.
- Pedem à Presidência da Província a aprovação provisória do Regimento elabo
rado para a Repartição das Obras Municipais.
- Mandam desapropriar um terreno na Rua da Varzinha, esquina da Praia do
Riacho, para melhorar o traçado da Rua General Canabarro.
Ass.: Azambuja - Furtado - Raineri - Ignácio - Freitas - Brito - Gusmão.

OUTUBRO
02
- Pedem parecer da Comissão do Contencioso sobre os requerimentos dos agen
tes de loterias da Corte recusando-se ao pagamento das taxas.
- Concedem licença para um cidadão alterar o curso da Estrada da Tiririca em
direção a Belém Velho no Distrito de Belém.
- Solicitam do Procurador da Câmara um parecer sobre a desapropriação de um
terreno na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para estabelecer dois quiosques
na Praça Senador Florêncio.
- Pedem informações ao Fiscal Geral sobre a representação dos cidadãos esta
belecidos com bancas e tabuleiros na área intema do Mercado reclamando sobre
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a falta de policiamento durante à noite.
- Registram que nada foi feito para a elaboração do Regulamento interno do
Mercado.
- Encaminham à Comissão de Fazenda uma previsão das diferentes verbas do
Cofre Municipal.
- Mandam fazer o orçamento das calhas da Rua Sete de Setembro, entre a João
Manoel e Bento Martins.
- Dispensam um vereador de membro da Comissão do Contencioso.
- Encaminham à Comissão de Posturas algumas propostas para artigos concer
nentes ao asseio público.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Raineri - Barbedo - Brito - Gusmão.

03
- Recebem portaria da Presidência recomendando que lhe seja remetido quais
quer espécies de madeiras fósseis, a fim de atender a requisição do Diretor do
Museu Nacional.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara enviando o orçamento para a cons
trução de um pontilhão sobre o Arroio do Salso, Distrito de Belém.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo o privilégio para comerci
alizar sorvetes e bebidas nos jardins das praças Conde d’Eu e Senador Florêncio,
porém, decidem chamar licitantes ao citado Commercio.
- Aprovam parecer da 2a Comissão sobre o balancete da receita e despesa da
Câmara no último trimestre do corrente ano, sugerindo a suspensão temporária
das obras em andamento para reequilíbrio das finanças municipais.
- Decidem que a rua a ser aberta, interligando o Campo da Redenção com a Rua
da Margem, denominar-se-á Rua Luiz Afonso.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para visitar a Freguesia das Pedras
Brancas e observar a situação em que se encontra.
- Nomeiam um vereador para membro da Comissão encarregada de elaborar o
Regimento, Intemo da Praça do Mercado.
Ass.: Azambuja - Furtado - Ignácio - Pinto Júnior - Raineri - Freitas - Rangel Brito - Gusmão - Noronha.
1 1
- Recebem o juramento de um vereador eleito.
- Recebem portaria da Presidência aprovando a Praça do Commercio para reu
nião da mesa eleitoral da terceira seção da Paróquia da Madre de Deus da Capi
tal.
- Concedem licença para um a cidadã construir uma casa na Ilha da Pintada.
- Recebem o orçamento e mandam construir calhas na Rua Sete de Setembro,
entre a João Manoel e Bento Martins.
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- Encaminham ao Advogado da Câmara, para informar, o ofício da Escola Militar
pedindo licença para construir um muro, com gradil de ferro, em tomo da referida
instituição.
- Indeferem um abaixo-assinado do 3o Distrito da Capital reclamando sobre a
suspensão das obras iniciadas nas ruas Fernando Machado e General Canabarro, tendo em vista que as mesmas sofreram diminuição de ritmo.
- Dispensam o Vereador Inspetor do 3o Distrito em razão das obras da Rua
General Canabarro não estarem sendo feitas de acordo com as normas do servi
ço municipal.
- Mandam fazer o orçamento para a construção de uma ponte sobre o Arroio da
Azenha, na Rua de Santana, e pedem à Assembléia Provincial a consignação de
verba para esta obra.
- Encaminham, a uma comissão de vereadores, a proposta de um vereador tra
tando da desapropriação dos terrenos e prédios que impedem a continuação da
Rua do Commercio até a da Margem.
- Aprovam a proposta de um vereador sugerindo uma representação ao Govemo
Geral para a demolição do prédio da Alfândega.
- Aprovam e encaminham, à Comissão de Posturas, propostas de um Vereador
sobre lajeados e varredura das ruas.
Ass.: Azambuja - Ignácio - Pinto Júnior - Raineri - Velloso - Rangel - Brito Salgado - Gusmão.
16
- Recebem portaria da Presidência comunicando estar ciente do juramento que
prestou, no cargo, o primeiro Vice-Presidente da Província, o Tenente-Coronel
Joaquim Antônio Vasques.
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara aguarde os atos da
Assembléia Provincial com relação ao regulamento da Repartição de Obras
Municipais, cuja aprovação provisória lhe foi pedida.
- Recebem ofício do Fiscal Geral pedindo providências com relação aos esgotos
das águas, usadas no Quartel do 13° Batalhão, que descem pelas ruas Três de
Novembro, Avaí e Primeiro de Março, causando mau cheiro nesta área.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo para estabelecer um quiosque
na Praça Senador Florêncio.
- Aprovam o parecer da Comissão da Fazenda sobre as contas do Procurador da
Câmara referentes ao primeiro trimestre do Corrente ano.
- Recebem ofício de um membro da 2a Comissão Sanitária do 2oDistrito expondo
os problemas referentes ao acúmulo de lixo e a displicência dos moradores quan
to ao asseio público e decidem colocar à disposição de cada comissão um Fiscal
para aplicação das devidas multas.
- Concedem informações, solicitadas por um vereador, sobre o valor do aterro
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colocado no Campo da Redenção.
- Mandam colocar cascalho, retirado da Rua São Rafael, sobre o aterrro do
Campo da Redenção.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Raineri - Freitas - Velloso - Rangel Brito - Gusmão.

28
- Recebem portaria da Presidência remetendo sementes de trigo napolitano, a
fim de serem distribuídas no município.
- Recebem ofício do Centro Abolicionista remetendo a Planta comemorativa
da Redenção de Porto A legre para ser colocada no Paço Municipal.
- Recebem ofício da Diretoria do Club Comercial pedindo providências para
que a Postura que determina o fechamento das casas comerciais aos domingos
seja fielmente cumprida.
- Recebem ofícios do Fiscal Geral comunicando haver multado o Arrematante
do Serviço de Limpeza Pública por infrações cometidas ao contrato.
- Determinam que o Empreiteiro do serviço de aterro do Campo da Redenção
pague o Engenheiro da fiscalização e administração do serviço contratado.
- Indeferem o requerimento de uma cidadã pedindo o pagamento das pedras
com que foi construída a calha da Rua da Varzinha, entre a do Espírito Santo e
General Paranhos.
- Concedem licença para um cidadão levantar um quiosque na Praça Senador
Florêncio.
- Mandam fazer o orçamento para a colocação de cascalho no Campo do Bom
Fim.
- Decidem que a Praça da Conceição será denominada de Dom Sebastião e
que os retratos do Barão do Triunfo e do Duque de Caxias serão colocados na
sala de sessões da Câmara.
- Solicitam à Comissão de Obras e Melhoramentos um parecer sobre o aterro
de um terreno desapropriado, determinado para o alargamento da Rua General
Cana barro.
- Decide mandar abrir, ao trânsito público, a parte recentemente desapropriada
da Rua Avaí.
- Encaminham à segunda Comissão, para análise, a proposta de desapropriação
de um terreno para a continuação da Rua da Concórdia até a da Imperatriz.
- Resolvem nomear uma Comissão para avaliar a extensão do trapiche que
está sendo construído ao lado da Cadeia Civil.
- Pedem informações ao Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas
sobre o tempo em que estão abertos ao trânsito público os passos dos Carros e
das Corticeiras.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Raineri - Velloso - Rangel - Brito 245

Salgado - Gusmão.

NOVEMBRO
12
- Recebem Portaria da Presidência comunicando haver expedido ordens suspen
dendo os serviços de limpeza e esgoto das águas usadas no Quartel do 13° Bata
lhão de Infantaria, por ser inconveniente.
- Recebem portaria da Presidência tratando das nomeações dos membros das
mesas eleitorais para eleições de Deputados Gerais e Provinciais.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara apresentando o resultado da medi
ção procedida na Praça da Independência.
- Recebem abaixo-assinado de moradores oferecendo uma quantia, em dinheiro,
para a construção de uma ponte de pedra sobre o Arroio do Azenha e aceitam a
referida oferta.
- Recebem e aceitam o abaixo-assinado de proprietários da Rua da Varzinha, na
quadra compreendida entre o Beco do Espírito Santo e Rua General Paranhos,
solicitando seu calçamento e oferecendo verba para a obra.
- Concedem permissão à Costa Guimarães & Companhia para levantar quios
ques na esquina da Praça Conde d’Eu com a Rua Sete de Setembro e na Praça
Senador Florêncio.
- Negam licença à Escola Militar para construção de um muro, com gradil de
ferro na frente e nas laterais do referido prédio, a quarenta metros de distância do
mesmo.
- Autorizam a mudança de uma estrada na Freguesia de Pedras Brancas.
- Aprovam a proposta de um vereador para que o projeto de construção do pavi
mento superior do Mercado, elaborado por Ahrons & Schimmitt, seja levado a
efeito e determinam providências cabíveis.
Ass.: Azambuja - Ignácio - Velloso - Salgado - Gusmão - Rangel - Raineri.

15
- Recebem ofício do fiscal geral participando a medição de uma extensão de
calçamento, que será destruído em conseqüência das alterações que sofreram as
obras da Praça da Independência.
- Mandam o contador da Câmara expedir uma certidão sobre as despesas e as
obras efetuadas na Rua Silveira Martins, a pedido de um cidadão.
- Aprovam parecer da 2a comissão mandando suspender, temporariamente, a
desapropriação de um terreno na Rua das Flores, Freguesia das Pedras Brancas,
por não haver verba.
- Aprovam a proposta de um vereador pedindo que a Câmara tome todas as
medidas necessárias para receber, com festividades, a Princesa Isabel e o seu
esposo Conde d ’Eu.
Ass.: Azambuja - Ignácio - Raineri - Freitas - Salgado - Gusmão - Barbedo.
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22
- Concedem licença para uma cidadã reconstruir uma casa, na Rua Vigário José
Inácio, com dimensões de portas e janelas menores do que as exigidas pelo códi
go de Posturas.
- Recebem o orçamento da despesa de colocação de cascalho no aterro do Cam
po da Redenção.
- Recebem informações do Engenheiro da Câmara sobre a medição da calha
colocada no Campo da Redenção e aconselhando que o empreiteiro da obra seja
responsabilizado pela sua conservação.
- Remetem ao Vereador Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, para informar,
o requerimetno de um cidadão pedindo para cercar terrenos de sua propriedade
naquela freguesia.
- Autorizam a alteração da arquitetura de um quiosque construído na Praça Se
nador Florêncio.
- Encaminham à Comissão do Contencioso proposta para o estabelecimento de
Commercio nos jardins das praças Conde d’Eu e Senador Florêncio.
- Mandam calçar, com paralelepípedos, a Rua General Câmara, desde a Livraria
Americana até a esquina do Corpo Santo.
- Decidem obrigar, de acordo com o Código de Posturas, que os proprietários de
casas e terrenos dentro dos limites da Cidade, consertem o lajeado dos passeios
em frente das suas propriedades.
- Resolvem pedir aos engenheiros responsáveis pela obra do Mercado um orça
mento descritivo e detalhado da mesma, segundo as modificações acrescidas ao
projeto inicial.
- Mandam construir uma ponte sobre o Passo do Salso, Distrito de Belém, desde
que os moradores da área auxiliem o cofre municipal no empreendimento.
Ass.: Azambuja - Furtado - Noronha - Ignácio - Pinto Júnior - Barbedo - Brito Rangel - Salgado - Gusmão.

1885
JANEIRO
07
- Elegem o Presidente e Vice-Presidente da Câmara.
- Expedem um voto de louvor e agradecimento ao Ex-Presidente da Câmara,
Vereador Luis Afonso de Azambuja.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Barbedo - Rangel - Velloso - Gusmão - Pinto Júnior.

10
- Recebem portaria da Presidência comunicando que expedira ordens à Reparti
ção de Obras Públicas para mandar levantar a planta da chácara de Santa Tereza e a localização dos edifícios ali existentes.
- Recebem circular da Presidência comunicando a nomeação de uma comissão
para demarcar os limites urbanos desta Cidade.
- Recebem circular da Presidência mandando que as municipalidades arreca
dem, administrativamente, seus impostos até a próxima reunião da Assembléia
Provincial.
- Recebem portaria da Presidência pedindo que a eleição da Paróquia de Nossa
Senhora das Dores se realize no prédio da Sociedade de Beneficiência Brasileira
União.
- Recebem portaria da Presidência comunicando o desembarque da Princesa
Isabel e do Conde d’Eu.
- Recebem ofício do Secretário da Comissão nomeada pela Associação Comer
cial do Rio Grande convidando a Câmara para os festejos de inauguração da
linha férrea de Bagé.
- Recebem ofício de um cidadão remetendo um caixote de sementes que rece
beu da Província de São Paulo.
- Mandam chamar concorrentes ao serviço de limpeza pública da Cidade.
- Resolvem desistir do projeto de construção do pavimento superior do Mercado
e mandam recolher as Apólices emitidas para o início das obras.
- Nomeiam, interinamente, membros para a comissão de obras.
- Recebem ofício do Fiscal Geral enviando um relatório das obras em execução
e decidem fazer as do Campo da Redenção, por administração, suspendendo as
da Praça Martins de Lima, Estrada da Cavalhada e paredão da Rua da Margem.
- Encaminham à Comissão de Obras, para aferição, a proposta para construção
de uma ponte na continuação da Rua Santana.
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- Encaminham à Comissão de obras o requerimento do Engenheiro responsá
vel pela administração e fiscalização das obras do Campo da Redenção, pedin
do o pagamento dos seus honorários.
- Mandam desentulhar as calhas das ruas do 3o Distrito da Cidade.
Ass.: Furtado - Noronha - Silva - Freitas - Velloso - Salgado - Gusmão Barbedo.

17
- Recebem portaria da Presidência referente ao recurso interposto por uma
companhia de seguros contra incêndio, reclamando sobre o pagamento do im
posto municipal.
- Recebem ofícios de dois vereadores comunicando seus afastamentos da Ca
pital.
- Recebem ofício do Secretário do Diretório Liberal comunicando a mudança
na direção da empresa “Reforma”.
- Recebem ofício do Fiscal das Pedras Brancas comunicando ter entregue, ao
arrematante do Passo de mesmo nome, uma pequena casa existente naquele
local.
- Recebem o ofício do Fiscal Geral informando as ocorrências desagradáveis
quando da intimação do arrematante dos aterros do Campo do Bom Fim para
que não prosseguisse com a obra.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo a posse de um terreno que
diz ser devoluto na Ilha da Pintada.
- Concedem licenças para o estabelecimento de quiosques nas praças da Al
fândega e Conde d’Eu.
- Encaminham à Comissão de Obras, para parecer, o requerimento de Chaves
& Almeida pedindo para construir um cano subterrâneo desde a Rua do Commercio até a esquina da R ua Sete de Setembro.
- Mandam pagar, à Companhia de Gás, a dívida referente à iluminação dos
diversos edifícios públicos da noite do dia 2 do corrente mês.
- Determinam que o engenheiro da Câmara levante a planta da Ilha da Pintada
com a descrição dos posseiros existentes, dimenssões de cada terreno e data
de suas ocupações.
- Mandam construir uma calha na Rua São Rafael.
- Mandam fazer obras de desobstrução na Rua Sete de Setembro, entre as
ruas João Manoel e Bento Martins.
- Solicitam informações do Engenheiro da Câmara sobre o alinhamento de uma
casa na Várzea.
- Mandam que o Fiscal Geral determine a desocupação de um terreno, na Ilha
da Pintada, cuja concessão foi negada pela Câmara.
Ass.: Furtado - Noronha - Ignácio - Freitas - Barbedo - Rangel - Velloso.
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24
- Recebem as propostas para o serviço de limpeza da Cidade e nomeiam uma
comissão para dar seu parecer.
- Encaminham ao Vereador-Inspetor do Distrito das Pedras Brancas, para infor
mar, o requerimento de dois cidadãos pedindo que seja reestabelecida a estrada
geral do Passo dos Corticeiros.
- Indeferem o requerimento de Dutra & Silveira pedindo o pagamento dos juros
vencidos das Apólices municipais, por não estarem devidamente habilitados para
a transação.
- Encaminham ao Procurador da Câmara, para informar, o requerimetno de um
cidadão solicitando isenção dos impostos por não vender bilhetes de loteria da
Corte.
- Encaminham à Comissão de Fazenda as contas da receita e despesa do Procu
rador da Câmara, referentes ao terceiro trimestre de 1884.
- Enviam à Comissão respectiva o requerimento do ex-arrematante do serviço de
limpeza solicitando que sua atual proposta seja aceita já que cumpriu correta
mente a que tivera com a Câmara.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara examine o Passo da Guabiroba e
faça um orçamento dos consertos que devem ser feitos no mesmo.
- Aprovam o efetivo cumprimento da Postura que proíbe o depósito de gêneros e
materiais no Cais e docas do Mercado.
- Concedem uma gratificação ao colaborador da secretaria.
- Determinam ao Fiscal Geral que tome efetiva a ordem da Câmara quanto ao
estacionamento de carros na Praça Senador Florêncio.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Ignácio - Freitas - Barbedo - Rangel - Velloso Gusmão.

29
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver concedido quarenta dias
de licença ao Secretário da Câmara.
- Recebem portaria da Presidência remetendo a planta da Chácara de Santa
Teresa e cópia do orçamento das obras realizadas no Asilo da MendiCidade.
- Recebem ofício do Médico Vacinador remetendo o mapa das pessoas vacina
das no segundo semestre de 1884.
- Recebem ofício do Fiscal do 3o Distrito sobre um terreno concedido na Ilha da
Pintada.
- Recebem ofício do Gerente da Companhia Hidráulica dizendo que continua sob
responsabilidade da Câmara o chafariz da Praça Conde d ’Eu.
- Encaminham à Comissão de Fazenda, para exame, o balancete da receita e
despesa da Câmara referente ao último trimestre de 1884.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara dando conta das diversas causas
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que sustenta a municipalidade no Foro da Capital.
- Aprovam o parecer e o nome do proponente escolhido pela Comissão Especial
encarregada de examinar as propostas ao Serviço de Limpeza da Cidade.
- Enviam ao Fiscal Geral, para informar, o requerimento de alguns moradores da
Rua da Varzinha pedindo a reconstrução dos passeios das frentes de suas propri
edades visto ter sido desmanchados por um Mestre calceteiro.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Ignácio - Freitas - Velloso - Gusmão.

FEVEREIRO
06
- Recebem ofício de um vereador comunicando seguir para a Corte, no Rio de
Janeiro, a fim de assumir na Câmara dos Deputados.
- Decidem enviar uma representação à Presidência da Província reclamando
contra os abusos praticados pela Companhia Hidráulica.
- Concedem licença para um cidadão vender bisnagas durante os dias de carna
val, na Rua dos Andradas, esquina da Travessa Itapiru.
- Indeferem o requerimento de alguns moradores da Rua da Varzinha referente a
uma porção de pedra que dizem ter sido usada na construção da calha da referi
da rua.
- Pedem a opinião do Engenheiro Municipal sobre o requerimento de alguns cida
dãos contrários ao escoamento das águas do Campo da Redenção que passam
por suas propriedades.
- Indeferem o requerimento de dois comerciantes solicitando para serem poupa
dos das multas por terem mantido abertos as portas de seus estabelecimentos
aos domingos.
- Autorizam a tranferência do contrato de ocupação da Praça Martins de Lima.
- Aprovam a minuta de contrato do serviço de limpeza da Cidade.
Ass.: Furtado - Brito - Freitas - Gusmão - Noronha - Barbedo - Velloso.

21
- Recebem ofício do Juiz de Paz da Freguesia das Pedras Brancas remetendo os
livros dos trabalhos das últimas eleições.
- Mandam colocar, na sala da Secretaria da Câmara, um retrato do Visconde do
Rio Branco, doado pelo Centro Abolicionista.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal referente ao alinhamento de uma
casa na Várzea da Cidade, hoje, Campo da Redenção.
- Recebem o orçamento para os consertos do Passo da Guabiroba.
- Isentam um cidadão do pagamento de impostos por não comercializar bilhetes
de fora da Província.
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- Encaminham ao Advogado da Câmara os documentos referentes a uma reclamatória de embargo de uma casa na Rua Duque de Caxias.
- Indeferem dois requerimentos de comerciantes em que solicitam isenção das
multas que incorreram por não fecharem as portas de suas casas de Commercio.
- Mandam pagar ao empreiteiro as calhas que estão sendo construídas no Campo
da Redenção.
- Ordenam que o Engenheiro da Câmara examine o alinhamento de uma cerca
que margeia o arroio na Ponte do Menino Deus.
- Sugerem a construção de pequenos chalés em substituição às atuais barracas e
tabuleiros existentes na área do prédio do Mercado.
- Pedem que o Fiscal Geral informe se os terrenos beira-rio, nas margens do
Gravataí, estão devidamente aforados e com seus termos lavrados.
Ass.: Furtado - Rangel - Raineri - Ignácio - Freitas - Barbedo - Velloso - Gus
mão.

MARÇO
07
- Recebem telegrama em nome do Conde d ’Eu e da Princesa Isabel enviando
uma afetuosa saudação à população da Capital.
- Recebem ofício de um Engenheiro informando não poder, por falta de tempo,
dar parecer sobre a planta e desenhos referentes à construção de uma ponte no
Arroio da Azenha, junto à Rua Santana.
- Recebem ofício de um vereador comunicando que se afastará da Capital pelo
período de um mês.
- Recebem ofício do Delegado da Capitania do Porto pedindo que expeçam or
dens proibindo que embarcações atraquem junto ao trapiche onde aportam os
vapores da Companhia de Paquetes.
- Ordenam que o Fiscal Geral apresente uma nominata das pessoas que ocupam
terrenos de logradouro público na Várzea, assim como informe sob que títulos ou
concessões o fizeram.
- Indeferem requerimentos de dois cidadãos pedindo para se instalarem na Vár
zea de Gravataí.
- Encaminham ao Fiscal Geral, para informar, o requerimento de dois moradores
em terrenos de logradouro público, na Ilha da Pintada, pedindo para ocuparem
terrenos devolutos desta ilha.
- Indeferem requerimento de um comerciante estabelecido na Rua dos Voluntá
rios da Pátria, pedindo isenção da multa que recebeu por ter aberto uma das
portas do seu armazém.
- Suspendem a multa aplicada a um morador da Rua 24 de Maio, que comprovou
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não ter casa de Commercio aberta aos domingos.
- Recebem requerimento de um cidadão pedindo licença para transferir à outra
pessoa o contrato que mantém com relação à Praça Martins de Lima.
- Mandam fazer consertos na estrada que vai ao Porto dos Correas no Distrito de
Belém.
- Compram o retrato do Barão do Triunfo para ser colocado na sala das sessões
da Câmara.
- Autorizam a utilização dos rendimentos do Mercado para o pagamento de
dívidas com obras da Câmara.
- Pedem providências ao Chefe de Polícia para expedir um regulamento
referente ao serviços de aluguéis de carros de praça, devido a sua desorganização.
- Aprovam o parecer de um vereador sobre a construção de chalés na Praça
do Mercado.
Ass.: Furtado - Brito - Ignácio - Raineri - Freitas - Rangel - Velloso.

ABRIL
09
- Recebem ofício do Chefe de Polícia enviando um exemplar da tabela dos aluguéis
de carros de praça e solicitando a elaboração de artigo de Posturas que aplique
penas para o caso de infrações.
- Remetem à Comissão de Obras e Melhoramentos, para parecer, o ofício de um
engenheiro sobre a construção de uma ponte no Arroio da Azenha, junto à Rua
Santana.
- Autorizam o pagamento dos consertos das ferramentas do serviço municipal no
período de 1883/84.
- Recebem requerimento da Diretora do Club Comercial pedindo o conserto e o
aumento, até o rio, do bueiro que dá esgoto às águas da Rua General Câmara e
que passa em frente ao prédio deste clube.
- Concedem licença para M artins & Companhia estabelecer um quiosque em um
dos cantos de entrada da antiga Doca.
- Pedem ao Presidente da Província que elabore um orçamento para a constru
ção de um cais no litoral sul da Cidade a partir do edifício da Cadeia Civil até o
Colégio de Santa Teresa.
- Mandam pagar a indenização de um terreno desapropriado para desviar a Rua
das Flores, na Freguesia das Pedras Brancas.
- Mandam fazer calhas nas ruas Luis Afonso, São Rafael e Primeiro de Março.
- Mandam calçar a Rua Silva Tavares e prosseguir, através de leilão público, a
venda dos terrenos de propriedade municipal denominado Potreiro da Várzea.
Ass.: Furtado - Brito - Raineri - Barbedo - Rangel - Velloso - Gusmão.
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22
- Recebem ofício da Diretoria da Sociedade Alemã de Beneficiência participan
do a eleição da nova diretoria da entidade.
- Encaminham à Comissão de Fazenda o balancete da receita e despesa da
Câmara correspondente ao primeiro trimestre do corrente ano.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para analisar a questão de fechamento
de terrenos destinados às servidões públicas na Freguesia das Pedras Brancas.
- Recebem ofício do Fiscal Geral informando sobre a regularidade do serviço de
Limpeza da Cidade.
- Recebem o orçamento da obra solicitada pela Diretoria do Club Comercial na
Rua General Câmara e aceitam uma das propostas.
- Indeferem requerimento de um cidadão solicitando uma licença para construir
uma casa na Rua General Paranhos, dando às portas e janelas menores dimen
sões do que as exigidas por lei.
- Recebem requerimento de dois cidadãos pedindo que a Câmara mande colocar
calhas em frente as suas moradias e cubra com cascalho a Rua da Independência.
- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, os requerimetnos do
ocupante da Praça Martins de Lima.
- Mandam calçar a Rua dos Andradas, entre a do Commercio e a General Câ
mara, pelo sistema de paralelepípedos.
- Mandam calçar parte da rua que passa em frente ao prédio da Santa Casa de
Misericórdia.
- Mandam elaborar o orçamento dos pontilhões que devem ser construídos sobre
vários arroios da Freguesia das Pedras Brancas.
- Mandam comprar mais vinte bancos para o jardim da Praça D. Pedro II.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para levar a efeito a abertura da Rua
da Concórdia.
- Mandam colocar cascalho no Campo do Bom Fim e na antiga Rua da Azenha.
- Mandam iniciar as obras de arborização e calçamento da Praça General Mar
ques.
- Aprovam a proposta de um vereador sugerindo a fundação de um serviço de
arborização das praças, ruas e jardins da Cidade, com a nomeação do respectivo
encarregado, além da criação de um viveiro destinado a produzir as plantas utili
zadas neste serviço.
- Aprovam despesas com a realização de consertos no Passo do Feijó.
Ass.: Furtado - Brito - Raineri - Ignácio - Barbedo - Rangel - Velloso - Gusmão.

24
- Recebem portaria da Presidência concedendo um mês de licença-saúde ao
Fiscal Geral.
- Recebem circular da Presidência pedindo que a Associação Industrial da Corte
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receba a atenção da Câmara respondendo o questionário que acompanha este
documento.
- Encaminham ao Vereador Inspetor da Freguesia das Pedras Brancas, para
informar, o requerimento de um cidadão pedindo para cercar seu campo, locali
zado na margem esquerda do Arroio Capivara, no I o Distrito desta freguesia.
- Recebem um abaixo-assinado de moradores da Rua Silveira Martins solicitan
do providências da Câmara quanto à precariedade desta rua e nomeiam uma
comissão para inspecioná-la.
- Indeferem o requerimento de um Guarda Municipal que serve, interinamente,
de Fiscal da Freguesia do Menino Deus, pedindo para ser nomeado para referido
cargo, porém, somente lhe concedem uma gratificação para o sustento dos seus
cavalos.
- Mandam nivelar a Rua da Imperatriz, sob as condições de um orçamento.
- Determinam que o Engenheiro da Câmara examine as condições de segurança
e higiene de alguns cortiços construídos nas proximidades da Praça General
Marques.
- Consultam o Advogado da Câmara para esclarecer se a Câmara pode utilizar
parte da emissão de Apólices na construção de chalés projetados para área inter
na do Mercado.
- Aprovam a nomenclatura das ruas da nova Freguesia de Belém, (consta a
relação do nome das ruas).
- Pedem informações ao Engenheiro Municipal sobre o alinhamento dado para a
construção de uma cerca, ao Reverendo Cacique de Barros, na chácara de San
ta Teresa.
Ass.: Furtado - Raineri - Ignácio - Barbedo - Rangel - Velloso.

MAIO
0 1
- Recebem portaria da Presidência solicitando informações sobre os suplentes
dos Juizes substitutos das primeiras e segundas Varas desta Capital, os quais
deveriam prestar os respectivos juramentos aos cargos.
- Indeferem o pedido de suspensão da multa aplicada ao Gerente Comercial
responsável por um estabelecimento comercial na Rua dos Andradas, 351, por
manter a porta aberta aos domingos.
- Pagam débitos judiciais ao curador e defensor de um soldado do 13° Batalhão
de Infantaria que foi julgado e absolvido na última sessão do Júri.
- Aumentam a gratificação mensal do colaborador da Secretaria da Câmara.
- Encaminham à Comissão de Fazenda as contas da água recebidas da Compa
nhia Hidráulica, referentes à manutenção dos jardins e praças da Capital.
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- Encaminham à Comissão do Contencioso, para parecer, o pedido de pagamento
das obras executadas no Campo do Bom Fim.
- Decidem não incluir os quiosques das praças públicas na Postura que obriga
fechar as portas aos domingos.
- Nomeiam o Vereador-Inspetor do Bairro do Menino Deus.
- Mandam orçar a obra de um passeio de lajes no jardim da Praça D. Pedro II,
interligando os quatro portões existentes nesta praça.
Ass.: Furtado - Brito - Ignácio - Raineri - Freitas - Barbedo - Velloso.

05
- Recebem circular da Presidência solicitando que a Câmara arrecade e envie ao
Museu Nacional quaisquer artefatos de pedra ou barro usados pelos primitivos
habitantes desta Província.
- Recebem ofício do Provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa
Senhora da Madre de Deus convidando a Câmara para assistir à festa e à procis
são em homenagem a esta instituição.
- Recebem parecer do Advogado negando à Câmara o direito de usar parte da
emissão de Apólices na realização de obras projetadas na área interna do Mercado.
- Confirmam a aplicação das multas contra vários cidadãos que alegaram não
estarem com suas casas de negócios abertas aos domingos.
- Enviam ao Engenheiro da Câmara, para informações, o requerimento de um
cidadão reclamando sobre sua casa, na Rua dos Voluntários da Pátria, 117, dani
ficada pelas águas da Rua São Rafael, logo após a execução das obras na refe
rida rua.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo isenção de impostos sobre
cortiços alegando apenas alugar quartos no pátio de sua casa, na Rua dos Volun
tários da Pátria e por não considerá-los cortiços como classificou a Câmara.
- Mandam construir pequenas calhas no Bairro do Menino Deus.
- Aprovam despesas com consertos na Estrada do Passo da Areia.
- Mandam publicar as “razões” do Advogado da Câmara com relação a causa
que a mesma mantém com os herdeiros do Coronel Vicente sobre a propriedade
dos terrenos do litoral da Rua dos Voluntários da Pátria.
- Nomeiam uma Comissão de Vereadores para examinar as condições do gradil
da Praça Martins de Lima.
Ass.: Furtado - Brito - Rangel - Raineri - Noronha - Ignácio - Barbedo - Velloso.

06
- Recebem portaria da Presidência concedendo autorização para criar um vivei
ro de árvores, na chácara do Hospício São Pedro, destinadas ao serviço de arbo
rização das ruas e praças da Capital.
- Nomeiam um vereador para dar início aos trabalhos de criação do viveiro para
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arborização.
- Tomam providências para retirada dos cortiços existentes nas imediações da
Praça General Marques.
- Isentam um cidadão da multa aplicada por abertura de portas aos domingos,
tendo em vista que sua oficina de marcenaria, na rua dos Andradas, não funciona
neste dia.
- Recebem o parecer favorável da Comissão do Contencioso sobre a rescisão do
contrato do ocupante da Praça Martins de Lima e pedem providências quanto ao
abandono da referida praça.
- Nomeiam a Comissão de Visita das prisões e estabelecientos de caridade.
- Organizam as Comissões Municipais, determinando a nomeação de novos ve
readores.
- Cancelam, momentaneamente, as obras da Rua Lopo Gonçalves.
- Tomam providências para a desapropriação de um terreno necessário à conti
nuação da Rua da Concórdia.
- Solicitam que a Presidência da Província obtenha autorização do Governo Ge
ral para que seja feito um cano subterrâneo de escoamento das águas usadas
pelo quartel do 13° Batalhão de Infantaria, em virtude do perigo da saúde pública
e dos moradores da Rua Três de Novembro e Campo do Bom Fim.
- Mandam aumentar o bueiro existente na Rua Lima e Silva, esquina do Impera
dor.
- Registram o balanço do cofre da Câmara.
Ass.: Furtado - Brito - Velloso - Noronha - Raineri - Freitas - Barbedo.

JUNHO
03
- Recebem portaria da Presidência comunicando que prorrogou a licença do
Secretário da Câmara.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara comunicando ter a Câmara obtido,
em primeiro grau, sentença favorável à ação reivindicatória dos terrenos da Vár
zea.
- Recebem ofício do Procurador da Câmara informando ter intimado um cidadão
a demolir os cortiços que possui na Rua do Riachuelo.
- Recebem ofício do Fiscal-Geral comunicando que entrará em licença por um
período de trinta dias.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores de terrenos localizados nas ruas Sil
veira Martins e D. Afonso, no Campo da Redenção, pedindo que seja construído
um bueiro para escoamento das águas.
- Recebem representação de um cidadão contrário à nova direção que está sen257

do dada ao bueiro existente na Rua Lima e Silva, esquina com a do Imperador.
- Estabelecem os contatos para desapropriarem um terreno necessário ao pro
longamento da Rua da Concórdia.
- Aprovam parecer da Comissão encarregada de examinar a Rua Silveira Mar
tins, achando-a em péssimas condições de tráfego.
- Insistem que seja solicitada a permissão da Presidência da Província para a
construção dos chalés, na área do Mercado, segundo a planta e orçamento já
existentes.
- Afirmam que a Praça Dom Feliciano deve ser apenas arborizada.
- Pedem que o Engenheiro da Câmara informe se a cerca feita na chácara de
Santa Tereza prejudica o trânsito público.
- Mandam fazer calhas na Rua Avaí, entre o Campo da Redenção e a Rua Gen.
Lima e Silva, assim como alguns consertos na estrada da Cascata, até a Fregue
sia de Belém e na estrada do Mato Grosso.
- Mandam fazer o calçamento da Rua D. Isabel, até a desembocadura do
Riacho.
- Alteram o nome da Rua Luis Afonso para “Conselheiro Camargo”.
- Pedem informações ao Engenheiro da Câmara sobre uma casa na Rua D.
Isabel, que se encontra em estado de ruínas.
- Mandam fazer o orçamento das pontes de madeira necessárias na Praia de
Belas, em frente à chácara de Santa Teresa, a fim de facilitar o trânsito.
Ass.: Furtado - Brito - Pinto Júnior - Freitas - Barbedo - Velloso - Gusmão.

08
- Recebem portaria da Presidência enviando cinco troncos de oliveiras para se
rem distribuídos pela Cidade.
- Recebem circular da Presidência informando a prorrogação da Lei de Orça
mento vigente.
- Encaminham, a uma comissão de vereadores, o relatório da comissão encarre
gada da Visita da Cadeia e Estabelecimentos Públicos de Caridade.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para vistoriar a Praia de Santa Teresa,
local em que está sendo construída uma cerca que prejudica o trânsito público.
- Recebem o orçamento e mandam construir um bueiro no Campo do Bom Fim.
- Indeferem o requerimento de um cidadão pedindo para construir, na Praça
Conde d ’Eu entre a Doca oriental e a Praia do Peixe, um barracão para depósito
dos cereais que são exportados desta Capital.
- Resolvem que as propostas referentes às obras municipais não serão discutidas
e decididas sem o parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais; e
quanto às obras já autorizadas, só serão executadas se houver verba no orça
mento municipal.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais uma proposta para que
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calce, com pedras, a Rua dos Andradas em frente à Praça Martins de Lima.
- Encaminham à Comissão de Melhoramentos Materiais uma proposta para a
colocação de aterros e calhas na Rua Lopo Gonçalves.
- Mandam consertar a Estrada do Passo da Areia.
- Marcam a data para recebimento dos concorrentes ã publicação dos trabalhos
da Câmara e o fornecimento dos materiais de expediente.
Ass.: Furtado - Noronha - Pinto Júnior - Raineri - Ignácio - Freitas - Barbedo Gusmão.

11
- Recebem ofício do Contador relacionando as fábricas existentes na Capital e
que deverá ser enviado à Sociedade Industrial do Rio de Janeiro.
- Recebem o orçamento e mandam colocar lajes ao tomo da Praça General
Marques.
- Recebem ofício do Engenheiro Municipal comunicando que uma casa, na Rua
D. Isabel, encontra-se em ruínas.
- Aprovam o parecer da Comissão do Contencioso julgando necessárias as obras
para desviar um cano de esgoto que danifica uma propriedade na Rua do Impe
rador.
- Recebem o parecer da Comissão Especial que analisou o relatório de visita à
Cadeia Civil e Estabelecimentos Públicos de Caridade concluindo que uma cópia
do relatório seja enviado à Presidência da Província acompanhada de uma rela
ção de reivindicação (aparecem enumeradas e citadas).
- Rejeitam a proposta de um cidadão sobre a construção de uma ponte sobre o
Arroio da Azenha, na continuação da Rua Santana, por falta de verba e por não
vir precedida de concorrência pública.
- Concedem licença para um cidadão transferir a outro o quiosque que mantém
na Praça Senador Florêncio.
- Concedem licença para um cidadão transferir o seu quiosque da Praça Senador
Florêncio para a do Conde d ’Eu em frente à Rua Silva Tavares.
- Decidem calçar a Rua D. Isabel, entre as ruas do Espírito Santo e General
Paranhos com ajuda financeira dos moradores.
- Mandam levantar a planta e orçamento para construção de um trapiche, que, na
frente do Cais do Mercado, sirva de embarque e desembarque de passageiros e
mercadorias transportadas pelos vapores da linha Caí e Rio dos Sinos.
- Incumbem um Engenheiro de estudar o meio mais econômico de dar escoa
mento às águas do Campo da Redenção.
- Mandam orçar a construção de uma rampa para a saída da Rua General Câma
ra.
- Remetem à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais uma proposta para
fazer o calçamento da Rua Sete de Setembro na quadra entre as ruas João
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Manoel e Bento Martins.
- Enviam à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais proposta de um ve
reador pedindo que a Câmara solicite autorização da Assembléia Provincial
para fazer um empréstimo destinado à realização de diversos melhoramentos no
Município.
- Colocam à disposição cinqüenta carros de pedras para os consertos do Passo
da Cavalhada.
- Registram a leitura do orçamento da receita e despesa da Câmara para o se
gundo semestre do corrente ano.
Ass.: Furtado - Pinto Júnior - Raineri - Noronha - Gusmão - Ignácio - Rangel.

15
- Recebem abaixo-assinado dos moradores da Rua D. Afonso reclamando sobre
as más condições de trânsito.
- Recebem abaixo-assinado dos moradores de prédios e terrenos das ruas São
Rafael e Pinto Bandeira pedindo a complementação de suas obras.
- Recebem requerimento de uma cidadã, moradora da Praia de Belas, n° 49,
solicitando providências no sentido de melhorar o trânsito público na referida
praia, em função das cheias do rio.
- Aprovam parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais referen
tes a várias modificações na Cidade.
- Aceitam a proposta da Empresa da Reforma para a publicação dos trabalhos
da Câmara.
- Encaminham à primeira comissão, para parecer, as propostas recebidas para o
fornecimento de materiais de expediente da Câmara.
- Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais proposta de um
Vereador pedindo uma reserva orçamentária para as obras da ponte do Passo do
Salso, Distrito de Belém e o trapiche da Freguesia de Nossa Senhora de Belém
do Guaíba.
- Recebem proposta de um vereador para que sejam desapropriados dois terre
nos de propriedade particular, na Praça General Osório, para melhorias do trân
sito.
- Mandam pagar obras oriundas do Campo da Redenção.
Ass.: Furtado - Raineri - Noronha - Ignácio - Freitas - Rangel.

27
- Encaminham à Comissão de Posturas um parecer do Advogado da Câmara
sobre a tabela de preços dos carros de praça.
- Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos um ofício do Engenheiro
da Câmara onde consta o orçamento para a colocação de pedras na Rua dos
Andradas em frente a Praça Martins de Lima.
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- Recebem o mapa semestral de vacinação do Município.
- Remetem ao Vereador - Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
cidadão solicitando permissão para estabelecer um quiosque na Praça Conde d’Eu.
- Enviam ao Vereador - Inspetor do Distrito, para informar, o requerimento de um
comerciante estabelecido com quiosque na Praça Conde d’Eu, em frente à Rua
do Commercio pedindo para ocupar área igual a dos outros quiosques existentes
na mesma praça.
- Concedem licença para um cidadão construir calhas, às suas custas, na Rua do
Imperador.
- Recebem a proposta de um Engenheiro pedindo para levantar uma planta da
Cidade abrangendo as ruas e estradas, além dos limites urbanos.
- Nomeiam uma comissão para tratar, junto à Presidência da Província, sobre
formação de oficinas de presos, na Cadeia Civil, para a fabricação de paralelepí
pedos usados no calçamento da Cidade.
- Mandam fazer consertos na Ponte de Pedra do Riachinho e entulhar, com
cascalho, um buraco na Rua Voluntários da Pátria.
As s.: Furtado - Brito - Raineri - Rangel - Noronha - Ignácio - Barbedo - Velloso.

AGOSTO
17
- Recebem portaria da Presidência comunicando haver nomeado o Procurador
da Câmara como Examinador de Latim nos exames preparatórios.
- Recebem ofício do Advogado da Câmara afirmando que é legal a Câmara
abater da última prestação, que deverá ser paga ao Empreiteiro das obras do
Campo da Redenção, os honorários do Engenheiro Fiscal da citada obra.
- Recebem e enviam à Comissão de Obras e Melhoramentos Materiais o orça
mento do calçamento da Rua Sete de Setembro, entre a João Manoel e Bento
Martins.
- Recebem requerimento de um cidadão reclamando sobre o modo com que a
Câmara autoriza a retirada de areia da Rua Lopo Gonçalves.
- Recebem requerimento de um cidadão solicitando autorização para estabele
cer, dentro do jardim da Praça Conde d’Eu, um quiosque para a venda de bebidas
e refrescos ou alugar o chalé já existente naquele jardim.
- Aprovam o parecer da Comissão de Contas referente à contabilidade apresen
tada pelo Procurador da Câmara correspondente ao terceiro e quarto trimestres
do ano de 1884 e ao primeiro e segundo trimestres do corrente ano.
- Aprovam parecer da segunda Comissão sugerindo consertos provisórios na
Rua dos Andradas, em frente à Praça Martins de Lima, até que a Assembléia
Provincial libere verba para o definitivo calçamento da área.
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- Autorizam o uso dos rendimentos do Mercado, no corrente semestre, em compro
missos financeiros da Câmara.
Ass.: Furtado - Raineri - Ignácio - Freitas - Barbedo - Gusmão - Velloso.

18
- Aprovam parecer da segunda Comissão tratando da construção de uma ponte
no Passo do Salso e um trapiche na Freguesia de Nossa Senhora de Belém do
Guaíba e ficam aguardando autorização da Assembléia Provincial para obter
empréstimo objetivando a realização de tais obras.
- Recebem os pareceres da segunda Comissão referentes às obras que devem
ser efetuadas nas ruas São Rafael, Pinto Bandeira e Dom Afonso.
- Aprovam parecer da segunda Comissão estabelecendo critérios para que a
Câmara consiga autorização da Assembléia Provincial na obtenção de emprésti
mos a serem usados em obras de melhoramentos da Cidade.
- Aprovam parecer da Comissão de Vereadores encarregada de avaliar as desa
propriações de terrenos visando melhoramentos na Praça General Osório.
- Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Freitas - Barbedo - Salgado - Velloso - Rangel Gusmão.

SETEMBRO
19
- Recebem portaria da Presidência comunicando a nomeação, por Carta Imperi
al, do Dr. M iguel Roiz Barcellos, como segundo Vice-Presidente da Província.
- Recebem o juramento do segundo Vice-Presidente da Província.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Freitas - Barbedo - Rangel - Velloso - Salgado Gusmão - Ignácio.

OUTUBRO
16
- Recebem aviso do Ministério do Império comunicando haver sido exonerado, a
pedido, o atual Presidente da Província,Conselheiro José Júlio de Albuquerque
Barros e nomeado para o mesmo cargo o Desembargador Henrique Pereira de
Lucena.
- Recebem portaria da Presidência tratando da representação da Câmara contra
abusos praticados pela Companhia Hidráulica Portoalegrense no serviço de ar
rendamento das torneiras de água.
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- Recebem portaria da Presidência declarando que as obras da cadeia e do Hos
pício São Pedro estão em andamento.
- Recebem portaria circular referente ao imposto de novos e velhos direitos, por
nomeação, de empregados municipais.
- Recebem ofício do Diretor da Secretaria de Estado dos Negócios do Império
remetendo um exemplar da obra O Município.
- Concedem isenção de impostos para as carroças usadas pelo arrematante do
serviço de Limpeza Pública da Cidade.
- Encaminham à Comissão de Obras e Melhoramentos a proposta de um Enge
nheiro e de um Agrimensor para o levantamento da planta e nivelamento da
Cidade.
- Mandam reconstruir o cano de escoamento das águas na Rua General Câmara,
levando-o pela Rua Sete de Setembro até a das Flores.
- Mandam fechar com gradil e ajardinar o terreno que fica na frente do prédio da
Diretoria-Geral dos Negócios da Fazenda Provincial.
- Pedem à Presidência da Província que mande lajear as frentes do prédio da
Capitania do Porto compreendidas pelas ruas dos Andradas e General Portinho.
- Mandam levantar planta e orçamento para melhorias e embelezamento da Pra
ça General Osório.
- Encaminham à Comissão de obras e Melhoramentos a proposta de um verea
dor para ser levado a efeito o projetado Cais do Riacho, a partir do Gasómetro.
- Autorizam despesas com os estudos, projeto e orçamento para o escoamento
das águas do Campo da Redenção.
- Nomeiam uma comissão de vereadores para avaliar as condições em que se
encontram alguns quartos e barracas na parte intema do Mercado.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Ignácio - Freitas - Barbedo - Velloso - Gusmão Rangel.

17
- Recebem e encaminham à Comissão de Obras o orçamento do calçamento do
lado norte da Doca Velha do Mercado.
- Indeferem requerimento de dois cidadãos pedindo licença para nivelarem a Rua
D. Afonso, entre as da Independência e a da Floresta, as suas custas, e disporem
do material que extrairem da obra.
- Recebem ofício do Engenheiro da Câmara comunicando que o empreiteiro
concluiu a construção do bueiro da Praça da Redenção nas proximidades da Rua
D. Afonso.
- Denominam de Rua Major Pantaleão Teles a Praia do Riacho.
- Decidem construir um bueiro no Passo do Xavier solicitando verba da Assem
bléia Provincial
- Mandam reproduzir, para ser colocado na sala de sessão da Câmara, o retrato
263

do Brigadeiro José Marcelino de Figueiredo, Governador da Província entre 1769
e 1780, fundador da Cidade de Porto Alegre.
Ass.: Furtado - Ignácio - Freitas - Barbedo - Velloso - Rangel - Gusmão - Noro
nha.

26
- Recebem portaria circular da Presidência comunicando a dissolução da Câma
ra dos Deputados e marcando a data para eleger novos deputados em todo Impé
rio.
- Recebem ofício do Editor da Reforma comunicando haver deixado a referida
função.
- Recebem ofício do chefe interino da Comissão de Obras Militares pedindo
permissão para construir um cano que escoe as águas do pátio interno do prédio
da Escola Militar e dos demais terrenos circunvizinhos.
- Nomeiam uma Comissão para dar, com urgência, o parecer sobre a escolha do
local onde deve ser construído um mercado no 3o Distrito desta Cidade.
- Aprovam, em primeira discussão, o projeto de relatório que deve ser enviado à
Assembléia Legislativa Provincial.
- Aprovam, em primeira discussão, alguns artigos de Posturas.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Raineri - Freitas - Velloso - Gusmão.

29
- Recebem Portaria da Presidêncioa recomendando a realização de um Te Deum
na Catedral, após a posse do novo Governador da Província.
- Recebem portaria da Presidência convidando a Câmara para assistir ao ato de
desembarque no novo Presidente da Província, desembargador Henrique Perei
ra de Lucena.
- Recebem portaria da Presidência convidando a Câmara para assistir aos atos
de juramento e posse que o novo Presidente da Província prestará perante a
Assembléia Provincial.
- Aprovam, em segunda discussão, o projeto do relatório que deverá ser enviado
à Assembléia Provincial e os artigos de Posturas.
Ass.: Furtado - Brito - Noronha - Raineri - Freitas - Velloso - Gusmão.

NOVEMBRO
30
- Recebem portaria da Presidência comunicando o juramento e a posse do atual
Presidente da Província.
- Recebem o parecer da Comissão encarregada de escolher o local para a constru
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ção de um mercado, no 3o Distrito da Capital, opinando que deverá ser edifica
do ao sul da Praia do Riacho, em frente à saída da Rua General Portinho.
- Recebem e aprovam o parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos
opinando que deva ser alugado a um cidadão o quiosque existente no jardim da
Praça Conde d ’Eu.
- Aprovam parecer da Comissão de Obras e Melhoramentos sugerindo a for
mação de uma comissão para analisar a atual planta e nivelamento da Cidade,
antes da Câmara tomar decisões sobre as propostas recebidas para a confec
ção de uma nova planta.
- Nomeiam a Comissão para analisar a atual planta e nivelamento da Cidade.
- Aprovam, em terceira discussão, e encaminham, à Comissão de Redação,
o projeto do relatório a ser enviado à Assembléia Provincial e os artigos de
Posturas.
Ass.: Furtado - Raineri - Noronha - Freitas - Rangel - Velloso - Gusmão.

DEZEMBRO
05
- Recebem portaria da Presidência comunicando a aprovação de três artigos
adicionais ao código de Posturas sobre incêndios.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foi aprovado o artigo
substituto ao de número 86 do Regimento Interno da Câmara.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foram aprovados os arti
gos adicionais ao Código de Posturas, de 11/12/1879.
- Recebem portaria da Presidência comunicando que foram aprovados alguns
artigos adicionais ao Código de Posturas os quais vigoram, provisoriamente,
desde 03/06/1883.
- Recebem ofício do Secretário Interino do Governo solicitando, por ordem da
Presidência, explicações sobre orçamentos e plantas de obras da Câmara que
não aparecem no relatório dirigido à Assembléia Provincial.
- Recebem ofícios das municipalidades de Soledade, São Francisco de Paula
de Cima da Serra, São Sebastião do Caí e Rio Grande, comunicando estarem
cientes da posse do atual Presidente da Província.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo para edificar, dando às por
tas e janelas de sua casa menores larguras do que as previstas do Código de
Posturas.
- Mandam levantar a planta e orçamento da preparação do terreno do cais e
edifício do Mercado no 3o Distrito desta Cidade.
- Registram o Balanço do Cofre da Câmara.
Ass.: Furtado - Brito - Ignácio - Freitas - Barbedo - Rangel - Gusmão - Velloso.
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31
- Recebem portaria da Presidência mandando que a Câmara submeta à aprova
ção da Presidência da Província todos os contratos que celebrar, cuja execução
é exigida por lei geral.
- Recebem portaria circular da Presidência requisitando informações minuciosas
sobre os aspectos topográficos e históricos deste Município.
- Recebem ofício da Câmara de Viamão informando estar ciente da posse do
atual Presidente da Província.
- Recebem ofício da Comissão de Fazenda, Obras e Melhoramentos sobre a
situação das finanças da Municipalidade e mandam suspender todas as obras em
andamento, despedindo pessoal e carroças nelas empregadas.
- Recebem ofícios do Contador descrevendo a situação das diferentes verbas do
orçamento municipal e pedindo um mapa de todos os distritos policiais com seus
respectivos quarteirões.
- Encaminham à Comissão de Fazenda, Obras e Melhoramentos Materiais o
requerimento de um cidadão pedindo para alugar o Matadouro de Santa Tereza,
por um período de dez anos.
- Concedem licença para um cidadão instalar um sanitário dentro do jardim da
Praça Conde d’Eu.
- Indeferem requerimento de um cidadão pedindo licença para retirar dos pontos
mais altos do Campo da Redenção a terra para aterrar sua propriedade localiza
da na Rua Lopo Gonçalves.
- Redenominam de Rua Luis Afonso a atual Rua Conselheiro Camargo.
- Pedem o parecer da Comissão de Fazenda sobre a proibição de empréstimos
pela Câmara, determinada pela Presidência da Província.
- Aprovam, em primeira discussão, um artigo adicional do Regimento Interno da
Câmara.
Ass.: Furtado - Brito - Pinto Júnior - Noronha - Ignácio - Freitas - Velloso Rangel - Salgado - Gusmão.

ÍNDICE —
TOPONÍMICO

Aldeia dos Anjos
09jan. 1877
Arado Velho
28 mar., 12 ago. 1878
23. jan., 31 mar. 1880
ARRAIAL
Menino Deus (do)
11 dez. 1880
Navegantes (dos)
11 dez. 1880
07 out. 1882
São José (de)
03 set. 1879
27 maio, 09 e 22 jul. 1880
ARROIOS
Aguas Mortas (das)
31 dez. 1881
20 fev., 14 mar. 1883
Azenha (da)
11 out., 12nov. 1884
07 mar., 09 abr.,11 jun. 1885
Capivara (da)
24 abr. 1885
Cascata
09 abr., 18 out., 23 nov. 1877
11 dez. 1879
22 jul., 16 e 19 nov., 15 dez. 1880
09 fev. 1884
Dilúvio (do)
09jan. 1877
Petim (do)
11 dez. 1880
21 fev. 1884
Pintada (da)
30jan. 1879
Salso (do)
03 out. 1884
Azenha
25 Jun., 08 e 13 nov. 1887
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10jan. 1878
03 set., 04 dez. 1879
15 abr., 23 ago. 1880

BAIRROS
Menino Deus
09 fev., 26 mar., 17 e 25 set., 08 nov.,
06 dez. 1877
15 nov. 1878
13 jun., 19 ago., lldez. 1879
24jan. 1882
01 e05 maio 1885
Nossa Senhora dos Navegantes
16 abr., 25 jun., 09 jul. 1877
28 ago. 1879
Riacho (do)
19 ago. 1879
23 jun., 09 jul., 23 ago. 1880
Barra
19 ago., 21 out. 1879
Barro Vermelho
15 maio 1878
28 ago. 1879
16 nov. 1880
BECOS
Dona Aurélia (da)
02 mar. 1882
05 abr., 14 jul. 1884
Firme (do)
16 jul., 25 set. 1877
28 ago. 1879
29 out. 1880
Império (do)
01 set. 1876
Jaques (do)
28 ago. 1879
João Coelho
27 jan., 16 abr., 12 maio 1877
28 ago. 1879
José Araújo (do)

11 dez. 1880
José Inácio Lourenço (do)
13 fev. 1883
Leite (do)
28 ago. 1879
Oitavo (do)
22jan. 1877
28 ago. 1879
27 ago. 1883
Marcela (da)
28jul. 1881
Paissandu (de) (Travessa)
27 jan., 16 abr., 12 maio, 17 set., 06 e
21 dez. 1877
22jan. 1878
05 e 18 mar. 1881
04 set., 07 out. 1882
10 maio 1883
Rosário (do)
28 mar. 1876
24 dez. 1879
07 mar. 1884
Boa Vista
19 e 28 ago., 04 dez. 1879
23 jun., 16nov. 1880
Boca da Picada
05 abr. 1879
Boqueirão
23 jul., 03 set., 24 dez. 1879
22jul. 1880
0 3 jan. 1881
Chácara do Feltes
22 dez. 1876

CAMINHOS
Meio (do)
30jun. 1876
03 set. 1878
0 8 jan. 1884
Novo
24 maio 1876

09 fev., 26 mar., 28 abr., 12 jul. 1877
16 fev., 04 dez. 1878
15 e 24 jan., 13 jun., 08 jul., 01 e 19
ago. 1879
08 jul. 1884
Campos do Bom Fim
29 ago., 22 e 24 nov., 14 dez. 1876
18 jan., 27 abr. 1878
03 jan., 04 mar., 13 maio, 21 jun., 06,
13 e 28 jul., 21 set. 1881
24jan., 11 e31 mar., 11 jul. 1882
20 e 24 fev., 11 jun., 07 e 23 jul., 27
ago., 13 set., 03 e 24 out., 20 nov.,
07,18 e 29 dez. 1883
22 jan., 04 e 09 fev., 05 abr., 23 e 26
mar., 01, 15 e 24 maio, 19 jul., 04 e
11 ago., 28 out. 1884
17 jan., 22 abr., 01 e 06 maio, 08 jun.
1885
Campo da Redenção
13 set., 03,16 e 28 out., 22 nov. 1884
10jan.,06e21 fev., 03,11 e 15 jun., 17
ago., 16 out., 31 dez. 1885
Colônia Teresópolis
28 mar. 1883

CURRAIS
Macega (da)
12jun. 1887
22 jul. 1880
Passagem (da)
05 fev., 10 abr. 1878
DISTRITOS
Barra (da)
17 jan., 12 e 16 jul., 18 ago. 1877
26 jan., 12 fev. 1878
24jan. 1879
Belém (de)
18 fev., 24 mar., 03 e 24 maio, 02 e 06
set. 1876
11 jan., 28 set., 08 nov. 1877
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27 abr. 1878
30jan., 16 maio 1879
08 abr., 11 dez. 1880
09 fev., 11 ago., 03 out., 22 nov. 1884
07 mar., 15 jun. 1885
Boqueirão (do)
12 jul. 1877
12 fev. 1883
Norte de Viamão (do)
03 maio, 11 set. 1876
Rosário (do)
21 out. 1881
Santana do Rio dos Sinos (de)
16 nov. 1880

ESTRADAS
Belém (de)
02 mar. 1882
20 e 23 fev., 20 mar. 1883
08jan. 1884
Branquinha
13 nov., 01 dez. 1877
16 fev. 1878
Cachoeira (da)
25 out. 1881
07 out. 1882
Cantagalo (do)
13 nov. 1877
Cascata (da)
16 fev., 30 ago., 31 dez. 1881
04 set., 18 out. 1882
23 jan., 20 e 23 fev., 14 mar., 14 abr.,
10,17 e21 maio, 11 jun. 1883
08 jan., 07 mar. 1884
03 jun. 1885
Cemitério (do)
27 out., 21 dez. 1877
14 fev. 1882
Dona Theodora
04 set. 1882
Geral
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16 abr. 1877
Laboratório (do)
18 out. 1877
18 dez. 1883
09 fev. 1884
Mato Grosso (do)
28 abr., 08 e 13 nov. 1877
10 abr., 15 jun. 1878
06 e 14 fev., 03 mar., 02 maio, 25 jun.
1879
31 mar., 05,08, 15 e 28 abr., 10 maio,
09 e 22 jul., 23 ago., 28 set. 1880
15 jun., 26 nov. 1881
11 mar., 07 out., 11 dez. 1882
17 out. 1883
23 mar., 08 jul. 1884
03 jun. 1885
Meio (do)
05 maio 1876
08 nov. 1877
06 abr., 16 jul., 25 set., 23 out. 1878
02 e 16 maio 1879
15 jun., 27 out. 1881
24 jan., 14 fev., 02 mar., 11 jul. 1882
01 ago., 02 set. 1883
Menino Deus (do)
06 e 12 fev., 21 mar., 16 maio 1879
31 mar. 1882
Moinhos de Vento (do)
21 jun., 13 jul. 1881
20jan. 1882
Morrinhos (dos)
23 ago. 1880
Nunes
17 maio, 01 e 13 ago. 1883
Tiririca (da)
08 jul. 1879
08 abr. 1880
26 nov. 1881
14 fev. 1882
28 mar., 14 abr. 1883

08jul.,02out. 1884
Faxina
13 nov. 1877
lOjan. 1878

FREGUESIAS
Aldeia (da) (Distrito)
13 jan., 24 mar., 24 maio, 30 jun., 06 e
24 nov. 1876
08, 15 e 27 jan., 09 fev., 14 mar., 16
abr., 03 e 17 maio, 25 jun., 12 e 16
jul., 17 set., 23 e 27 out., 08 e 13 nov.,
01, 21 e 29 dez. 1877
18 jan., 05 e 21 fev., 16e 28 mar., 07 e
17 maio, 04 e 15 jun., 12 e 17 ago.,
25 set., 08 e 12 out., 12 nov., 04 dez.
1878
06 e 12 fev., 17 e 21 mar., 05 abr., 02
maio, 03 jun., 23 jul., 01 e 19 ago., 03
e 18 set., 21 out., 04, 11 e 24 dez.
1879
31 mar., 08 abril, 10 maio, 16 e 23 jun.,
09 e 22 jul., 23 ago., 28 set., 16 nov.
1880
Belém (de)
04, 05 e 24 maio, 30 jun., 14 ago., 06,
09 e 24 nov. 1876
08 e 27 jan., 14 e 26 mar., 17 maio, 04
jun., 12 jul., 08 e 23 nov., 01 e 21 dez.
1877
26 jan., 05 e 21 fev., 28 mar., 23 abr.,
07 e 15 maio, 01, 04 e 15 jun., 12 e
17 ago., 25 set., 06 e 12 nov. 1878
03 mar., 05 abr., 02 e 16 maio, 08 jul.,
04 dez. 1879
23 jan., 31 mar., 05, 08 e 28 abr., 23
jun., 09 e 22 jul., 23 ago., 28 set., 29
out., 16 nov. 1880
05 e 08 jan., 08 e 26 abr., 06 jul., 26
nov. 1881
14 fev. 1882

08 jan., 24 fev., 28 mar., 10 maio 1883
08 jan., 04 fev., 02 out. 1884
24 abr., 03 e 15 jun., 18 ago. 1885
Dores (das)
15 jun., 12 ago. 1878
09 e 22 jul., 23 ago., 28 set. 1880
04 mar. 1881
0 7 e 09jan. 1883
lOjan. 1885
Madre de Deus
15 maio 1878
11 nov., 04 dez. 1879
23 ago. 1880
26 abr., 21 set. 1881
28 nov. 1882
07 e 08jan. 1883
22 jan., 04 ago., 02 e 27 set., 11 out.
1884
Menino Deus (do)
24 abr. 1885
Pedras Brancas (das) (Distrito)
13 jan., 23 e 26 maio, 30 jun., 01 e 09
set., 06, 18, 22 e 24 nov. 1876
08.10.11.22 e 27 jan., 01 fev., 01 e26
mar., 12 maio, 12 e 21 jul., 14, 18 e
28 ago., 23 out., 08,13 e 23 nov., 01,
06, 21 e 29 dez. 1877
18.22 e 28 jan., 16 fev., 28 mar., 06,10
e 23 abr., 07 e 15 maio, 12 ago., 25
set. 08 out., 12 nov., 04 dez. 1878
15, 24 e 30 jan., 12 fev., 03 e 21 mar.,
15 e 19 abr., 19 ago., 03 set., 21 out.
11 nov., 04, 11,18 e 24 dez. 1879
31 mar., 10 maio, 16 e 23 jun., 09 e 22
jul., 23 ago., 28 set., 16 nov., 11 dez.
1880
08 jan., 04 mar., 08 e 26 abr., 07 e 21
jun., 09 ago., 21 set., 21 e 25 out., 26
nov., 19 dez. 1881
15 abr., 01 maio, 16 jun., 11 e 20 jul., 18
out., 28 nov., 11 e 27 dez. 1882
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08,09,20e23jan., 12,20e24fev., 14
e 28 mar., 21 abr., 10, 17, 21 e 26
maio, 18 jun., 07 e 23 jul., 27 ago., 13
e 31 set., 07 e 29 nov., 18 e 29 dez.
1883
22 jan., 09 e 21 fev., 01 e 07 mar., 01
maio, 04 ago., 13 e 17 set., 02, 03 e
28 out., 12,15 e 22 nov. 1884
17 e 24 jan., 09 e 22 abr. 1885
Rosário (do)
27 ago. 1878
25 jun., 04 dez. 1879
31 mar., 28 abr., 16 jun., 09 jul. 1880
26 abr., 21 set. 1881
04 ago. 1884
Viamão (de)
13 jan., 05 maio, 06 nov. 1876
08 e 27 jan., 23 maio, 12 e 25 jun., 12 e
21 jul., 14 ago., 17 set., 27 out., 08 e
23 nov., 01 e 06 dez. 1877
10 e 18 jan., 16 e 21 fev., 06 e 10 abr.,
07 maio, 15 jun., 16 jul., 12, 17e29
ago., 25 set., 14 out., 02 e 06 nov., 04
dez. 1878
10,15,24e30jan.,06fev., 21 mar., 15
abr., 02 maio, 08 e 23 jul., 03 e 18
set., 21 out., 04 dez. 1879
31 mar., 05, 08, 15 e 28 abr., 16 e 23
jun., 09 jul., 23 ago., 29 out. 1880
16 fev., 04 e 26 mar., 09 ago. 26 nov.
1881
28 mar., 14 abr., 24 out., 07 dez. 1883
31 dez. 1885

ILHAS
Lajes (de)
22 dez. 1876
lOjan. 1878
Pintada (da)
02 set. 1876
15 jan., 09 fev., 14 mar. 1877
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17 ago., 25 set. 1878
21 e 27 mar., 15 abr., 25 jun. 1879
16jun. 1880
13 maio, 15 jun. 1881
04 set., 07 out. 1882
11 e 23 jan., 12 fev., 14 mar., 21 abr.,
20 nov. 1883
22 jan., 09 e 21 fev., 07 mar., 02 abr.,
16 jun., 17 set., 11 out.
17 e 29 jan., 07 mar. 1885
Itapuã
09 e 21 jul., 13 nov. 1887
12 maio 1882
24 out., 14 nov. 1883
Lagoa Mirim
31 dez. 1881
11 dez. 1882
Lagos dos Patos
11 dez. 1882
Lombas
05 abr., 02 maio 1879

LOMBAS
Afonso (do)
23 abr. 1878
29 out., 19 nov. 1880
Grande
23 maio 1876
Sabão (do)
13jan. 1876
28 abr. 1877
31 mar., 08 abr., 10 maio 1880
Sesefredo (do)
13 nov. 1877
Moinhos de Vento
23 out. 1878
MORROS
Caco (do)
24 fev. 1883
Malandro (do)

24 mar. 1876
Pelado
05 fev. 1878
Santana
30jun. 1876
03 set. 1879
23 ago., 17 dez. 1880
Olhos d’Água
15jun., 12out., 12nov. 1878
03 mar., 23 jul., 28 ago.,18 set., 21 out.
1879
PARÓQUIAS
Dores (das)
06nov. 1879
28 set. 1880
Madre de Deus (de)
21 out. 1879
Matriz (da)
06nov. 1876
Navegantes (dos)
16 fev., 16 mar. 1878
04 dez. 1879
Rosário (do)
06 nov. 1876
05 fev. 1878
05 nov. 1880
Partenon
31 mar., 09 e 22 jul., 23 ago. 1880

PASSOS
Alferes (do)
16 nov. 1880
28 mar. 1883
08 jul. 1884
Areia (da)
17 set. 1877
23 abr., 23 o u t., 12 nov. 1878
08 jul., 21 out. 1879
15 e 28 abr., 23 jun., 09 jul., 29 out.
1880
15jun. 1881

11 jul. 1882
01 ago. 1883
04 ago. 1884
05 maio, 08 jun. 1885
Batalha (da)
16 nov. 1880
Canoas (das)
23 out. 1877
25 set., 04 dez. 1878
10 maio 1880
Capivara (da)
23 ago., 29 out. 1880
15jun. 1881
Carros (dos)
28 out. 1884
Cavalhada (Estrada da)
18 fev., 22 dez. 1876
28 set., 23 nov. 1877
15 jun., 12 ago. 1878
19 out., 19 nov. 1880
16 fev., 15 jun., 21 out. 1881
14 fev. 1882
24 fev., 14 mar., 23 jul. 1883
26 mar. 1884
lOjan., 11 jun. 1885
Corticeiras (das)
28 out. 1884
24jan. 1885
Cervos (dos)
24 maio 1876
Dornelles (dos)
23 nov. 1877
16 jul., 23 out. 1878
09 jul., 23 ago. 1880
24 jan., 31 mar. 1882
Feijó (do)
18 e 28 ago. 1877
23 abr. 1878
lOjan., 03 mar., 28 ago., 04 e 24 dez.
1879
23 ago., 29 out., 05 e 16 nov. 1880
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03jan. 1881
10 dez. 1883
22 abr. 1885
Figueira (da)
09 jul. 1877
23 abr. 1878
Fiúza (do)
18jan. 1878
Freguesia (da)
21 fev. 1884
Fundo
15jun. 1878
29 set. 1883
21 fev. 1884
Grande
03 maio 1876
10 jan., 01 fev., 14 mar., 13 nov. 1877
12 fev. 1878
Guabiroba (da)
04 maio 1876
17 out., 08 nov. 1877
16 mar. 1878
08 abr., 06 jul. 1881
24 fev., 14 mar. 1883
24 jan., 21 fev. 1885
Hilário (do)
14 out., 04 dez. 1878
06 fev., 21 mar. 1879
Lami (do)
07 maio, 12 nov. 1878
21 mar., 05 abr. 1879
28 abr., 09 jul. 1880
Matias (do)
07 nov., 29 dez. 1883
Pedras (das)
09 fev., 02 abr., 15 maio 1884
Salso (do)
04 e 24 maio 1876
07 maio 1878
08 jul. 1879
10 maio 1880
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14 fev. 1882
24 fev., 14 mar., 07 dez. 1883
26 mar., 11 ago., 22 nov. 1884
15 jun., 18 ago. 1885
Santa Maria (de)
11 dez. 1880
21 fev. 1884
Silva (do)
28 abr. 1880
Taquara (da)
24 fev. 1883
Tiririca (da)
16 nov. 1880
11 jul. 1882
Vigário (do)
13 jan., 18 fev., 28 mar., 01 e 11 set.,
09 nov., 16 out. 1876
23 abr., 14 e 28 ago. 1877
Xavier (do)
08 abr. 1881
17 out. 1885
Petim
11 dez. 1882
28 mar., 21 abr. 1883
Picada
16 mar., 12 nov. 1878
30 jan., 03 mar. 1879
11 e 16 mar. 1882
21 maio 1883
09 fev. 1884

PONTAS
Dionísio (do)
26 maio 1883
Pedras (das)
13 jun., 23 jul. 1879
01 mar., 02 abr., 01 e 15 maio 1884
PONTES
Azenha(da)
09 fev., 14 mar., 18 e 27 out., 13 nov.

1877
25 set. 1878
10 maio 1880
21 fev., 02 abr. 1884
Bernabé (do)
04 dez. 1878
21 mar. 1879
Cachoeira (da)
22jan. 1877
16 mar. 1878
Dionísio (do)
08 jul. 1884
Ferreiros (dos)
25jun. 1877
16 mar., 27 abr., 15 maio 1878
Menino Deus (do)
12 jun., Oldez. 1877
01 jun., 03 set. 1878
26 abr., 28 jul. 1881
31 mar., 15 abr.,01maio 1882
21 fev. 1885
Pedras (de)
27 mar., 28 ago., 04 dez. 1879
26 abr. 1881
27jun. 1885
Porto dos Correas
07 mar. 1885
Potreiro da Várzea
14 ago., 01,09 e llset. 1876
17jan. 1877
26 abr. 1881
06 out. 1882

PRAÇAS
Alfândega (da)
16 ago. 1878
19 ago., 21 out. 1879
05 abr., 22 jul. 1880
21 set., 31dez. 1881
20 jan., 24 fev., 14 mar. 1883
23 mar. 1884

17jan. 1885
Carretas (das)
04 fev. 1879
28 fev., 30 ago. 1881
Conceição (da)
13 jan., 30jun. 1876
09 jan., 24 fev., 01 e 26 mar., 13 nov.,
06 dez. 1877
08 jul. 1879
28 out. 1884
Conde d’Eu
04 fev., 05 maio, 11 set. 1876
15, 22 e 27 jan., 09 fev., 01 mar. 1877
05 fev., 16 mar., 06 abr., 15 maio, 01 e
04 jun., 16 jul., 03 e 25 set. 1878
19 maio, 13 e 25 jun., 08 e 23 jul., 01 e
19 ago., 04 e 11 dez. 1879
23 jan., 05 e 15 abr., 10 maio, 09 jul.,
05 nov. 1880
08 jan., 13 maio 1881
26 jun., 11 jul., 07 e 18 out., 09 e 28
nov. 1882
20 jan., 12, 13 e 24 fev., 13 e 14 mar.,
07 jul., 31 out., 29 nov., 07 dez. 1883
22 jan., 04, 09 e 21 fev., 01, 07 e 23
mar., 16 jun., 08 jul., 02 e 17 set., 03
out., 12 e 22 nov. 1884
17 e 29 jan., 08, 11 e 27 jun., 17 ago.,
30 nov., 31 dez. 1885
Dom Feliciano
09 e 14 mar. 1877
26 nov. 1881
03 jul. 1883
23 mar., 15 maio, 16 jun., 14 e 19 jul.,
11ago. 1884
03jun. 1885
Dom Pedro II
12 e 28 abr., 19 out. 1877
03 set. 1878
03 mar., 23 jul. 1879
22 jul. 1880
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06, 13 e 28 jul., 21 e 25 out., 26 nov.
1881
24 jan., 14 fev., 01 maio, 11 jul., 07 out.
1882
01 ago., 07 nov. 1883
09 fev., 16 e 21 jun., 14 e 19 jul., 11
ago., 02, 17 e 27 set. 1884
22 abr., 01 maio 1885
Dom Sebastião
28 out. 1884
Dores (das)
28 ago. 1879
General Marques
16jun., 19 jul. 1884
24 abr., 06 maio, 11 jun. 1885
General Osório
2 6jan. 1878
31 mar., 11 dez. 1880
0 3ja n .1881
31 maio 1882
11 e 23 jan., 12 fev., 10 abr., 21 maio,
11 jun., 14 nov., 18 e 29 dez. 1883
15 maio 1884
15 jun., 18 ago., 16 out. 1885
Harmonia (da)
24 fev., 26 mar., 27 out., 08 nov. 1877
16 jul., 03 set., 08 out., 04 dez. 1878
Independência (da)
1 7 e 22jan. 1877
28 fev. 1881
02 mar., 04 set. 1882
12 mar., 16 jun., 14 jul., 04 e 11 ago.,
17 set., 12 e 15 nov. 1884
Martins de Lima
04 dez. 1878
19 e 28 ago. 1879
08 e 28 abr., 11 dez. 1880
16 fev., 18 mar., 06 e 18 jul., 09, 12 e
30 ago. 1881
31 maio, 27 dez. 1882
11 jan., 20 fev. 1883
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08 e 22 jan., 21 fev., 27 set. 1884
10 jan., 06 fev., 07 mar., 22 abr., 06
maio, 08 e 27 jun., 17 ago. 1885
Menino Deus (do)
08 jan., 21 dez. 1877
31 dez. 1881
Mercado (do)
04jun. 1877
25 out. 1881
14 fev. 1882
16jun. 1884
07 mar. 1885
Padre Tomé
28 fev. 1881
Redenção (da)
17 out. 1885
Senador Florêncio
14 mar. 1883
04 fev., 24 maio, 19 jul., 04 e 11 ago.,
02 set., 02,03, 16 e 28 out., 12 e 22
nov. 1884
24 jan., 11 jun. 1885
Visconde do Rio Grande
28 ago. 1879
13 a g o .1883
Praia de Belas
12 ago. 1878
lOjan. 1879
07 dez. 1883
15jun. 1885

PRAIAS
Menino Deus (do)
11 jan.,01 dez. 1877
Peixe (do)
18 out. 1877
08jun. 1885
Riacho (do)
12 ago., 12 nov. 1878
27 mar., 25 jun., 28 ago. 1879
23 ago. 1880

02 mar. 1882
04 e 21 fev., 01 mar., 27 set. 1884
17 out., 30nov. 1885
Santa Teresa (de)
08jun. 1885
Reduto
13 ago. 1883
Riacho
03 jun., 16 out. 1885
Riachinho
13 jan., 24 mar. 1876
09 fev., 19 out., 08 nov. 1877
25 set. 1878
10 jan., 03 mar., 18 dez. 1879
22jul. 1880
11 mar. 1882
11jun. 1883
27 jun. 1885

RIOS
Gravataí
23 out., 08 nov. 1877
12 out. 1878
24 dez. 1879
08 abr. 1880
21 fev. 1885
Guaíba
09 mar. 1877
12 fev., 27 mar. 1879
20 fev., 14 mar. 1883
Jacuí
07jul.,20ago. 1883
RUAS
Andradas (dos)
13 jan., 20 nov. 1876
10 jan., 26 mar., 02 abr., 1877
05 fev., 04 dez. 1878
15 abr., 23 jul. 1879
28 set., 16 nov. 1880
16 fev., 13 jul. 1881

11 e 31 mar., 12 maio, 04 set. 1882
20 fev., 28 mar., 04 maio, 29 dez. 1883
04 e 21 fev., 01 mar., 16 jun., 17 set.
1884
06 fev., 22 abr., 01 e 05 maio, 08 e 27
jun., 17 ago., 16 out. 1885
Andrade Neves
19 dez. 1881
17 set. 1884
Araújo Bastos
26 mar. 1877
Aurora (da)
24 maio 1876
09jan. 1877
01 jun., 17 ago., 23 out. 1878
07 out. 1882
23 e 24 fev. 1883
09 fev., 23 mar., 15 maio 1884
Avaí (do)
28 ago. 1879
14 abr., 23 jul., 17 out. 1883
21 fev., 05 abr., 14 jul., 04 ago., 16 e 28
out. 1884
03jun. 1885
Azenha (da)
18 ago., 18 out., 08 nov., 29 dez. 1877
12 ago., 08 out., 12 nov. 1878
24 dez. 1879
29 out. 1880
13 set. 1883
04 ago. 1884
22 abr. 1885
Belas (de)
16jan. 1880
Bento Gonçalves
28 ago. 1879
12 e 23 fev., 21 abr. 1883
08 jul. 1884
Botafogo (do)
09 fev., 09 abr., 18 out., 08 e 23
nov. 1877
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22 jul., 23 ago., 16 nov., 11 e 15 dez.
1880
04 mar. 1881
Castro Vieira
11 mar. 1882
Caxias (de)
lOjan., 13 jun., 04 e 11 dez. 1879
24jan. 1882
09 fev., 16 abr., 15 maio 1884
Chafariz (do)
20jan. 1883
Comércio (do)
02 mar. 1882
llo u t. 1884
17 jan., 22 abr., 27 jun. 1885
Conceição (da)
25 mar. 1876
Oljun. 1878
24 fev., 17 maio, 03 jul. 1883
09 fev. 1884
Concórdia (da)
lOjan. 1877
25ju n .1879
12 e 31 maio, 27 dez. 1882
13 e 20 mar., 23 jul., 13 set., 03 e 17
out. 1883
21 fev., 05 abr., 04 ago., 28 out. 1884
22 abr., 06 maio, 03 jun. 1885
Conde d’Eu
06 set. 1876
Conselheiro Camargo
03 jun., 31 dez. 1885
Coronel Belo
12 fev. 1879
Coronel Fernando Machado
25 mar., 20 nov. 1876
09 jan., 17 out. 1877
26 jan., 08 e 23 out. 1878
02 maio, 25 jun. 1879
28 set. 1880
28 fev., 26 abr. 1881
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07 e 18 out., 09 nov., 27 dez. 1882
09 e 11 jan., 24 fev., 21 abr., 11 e 18
jun., 07 jul., 03 out., 20 nov. 1883
21 fev., 01 e 07 mar., 16 abr., 15 maio,
16 jun., 08 e 19 jul., 11 out. 1884
Coronel Genuino
17 out. 1877
05 abr., 09 jul. 1880
28 e 16 fev., 21 set. 1881
11 mar., 15 abr., 12 e 31 maio, 07 out.
1882
09jan.
Coronel Vicente
24 fev., 12 e 17 maio 1877
17 ago., 23 out. 1878
09 jul. 1880
04 set., 18 out. 1882
03 jul. 1883
Direita
26jan. 1878
07 mar., 16 abr., 15 maio, 16 jun., 08
jul. 1884
Dom Afonso
24 maio 1876
17 ago., 15 nov. 1878
11 dez. 1879
13 jul. 1881
07 out. 1882
23 e 24 fev., 18 jun., 14 e 20 nov. 1883
23 mar. 1884
03 e 15 jun., 18 ago., 17 out. 1885
Dom Sebastião
02 set. 1884
Dona Isabel
11 ju n .1885
Doutor Flores
15 jan.,08 jul., 19 ago., 04 e 11 dez. 1879
31 mar. 1882
20 e 28 mar., 04 maio 1883
16 out. 1885
Doutor Ubatuba

28 ago. 1887
Duque de Caxias
18 e 24 nov. 1876
O lju n .1878
03 mar., 19 abr., 19 ago. 1879
21 set. 1881
24 fev., 18 jun., 03 out. 1883
04 e 21 fev., 01 e 07 mar. 1884
21 fev. 1885
Espírito Santo (do)
17 out., 21 dez. 1877
26jan. 1878
28 set. 1880
28 out., 12 nov. 1884
11jun. 1885
Figueira (da)
lOjan. 1877
Flores (das)
03 maio, 11 set. 1876
09 mar., 02 abr., 06 dez. 1877
15 maio, 04 dez. 1878
18 set., 18 dez. 1879
26 abr. 1881
24 fev. 1883
15 nov. 1884
09 abr. 1885
Floresta (da)
24 maio 1876
22 jan., 21 fev., 16 mar., 17 ago., 23
out. 1878
02 mar., 12 maio, 07 out. 1882
13, 20 e 24 fev., 13 mar., 21 abr., 18
jun., 07 jul., 01 ago., 07 nov. 1883
23 mar., 02 e 27 set., 17 out. 1884
General Auto
26jan. 1878
14 fev. 1879
05 abr. 1880
16 e 28 fev., 26 abr., 13 e 28 jul., 30
ago. 1881
11 mar., 15 abr., 07 out. 1882

24 fev., 18 jun., 03 e 07 jul., 13 set.
1883
14 e 19 jul. 1884
General Bento Martins
18 fev. 1876
26jan. 1878
15jan. 1879
15 dez. 1880
21 jan., 16 fev., 04 e 18 mar., 08 abr.
1881
24 fev., 14 nov. 1883
14 e 19 jul., 02 e 11 out. 1884
17 jan., 11 jun., 17 ago. 1885
General Câmara
11 set. 1876
30jan. 1879
13 set., 29 nov. 1883
07 mar., 05 abr., 17 set., 22 nov. 1884
09 e 22 abr., 11 jun., 16 out. 1885
General Canabarro
28 ago. 1879
17 e 27 set., 11 e 28 out. 1884
General João Manuel
16 mar., 07 e 18 out. 1882
03 out., 14 e 20 nov. 1883
01 mar., 02 e 11 out. 1884
17 jan., 11 jun., 17 ago. 1885
General Lima e Silva
04 maio 1876
09 e 16 jul. 1877
27 mar., 02 maio, 13 jun., 23 jul. 1879
28 jul. 1881
12 maio 1882
24 fev., 13 e 28 mar., 10 abr., 04 e 21
maio, 13 ago., 29 nov., 18 dez. 1883
21 fev., 16 e 21 jun., 04 ago. 1884
06 maio, 03 jun. 1885
General Marques
24 fev. 1883
22 abr. 1885
General Paranhos
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16 jul. 1877
26jan. 1878
31 mar. 1880
28 out., 12 nov. 1884
22abr., 11 jun. 1885
General Portinho
12 nov. 1878
14 nov. 1883
04 e 21 fev., 01 mar. 1884
30 nov. 1885
General Salustiano
28 mar., 06 nov. 1876
04 dez. 1878
01 mar. 1884
General Silva Tavares
03 maio 1876
23 nov., 01 dez. 1877
lOjan. 1878
15jan. 1879
05 nov. 1880
09 abr., 11 jun. 1885
General Vitorino
24jan. 1882
04 ago. 1884
Gomes Jardim
28 ago. 1877
Imperador (do)
01 set. 1876
03 mar., 23 jul. 1879
02 e 11 mar., 26 jun., 06 out. 1882
12 fev., 17 maio 1883
05 abr., 14 jul., 04 ago., 13 set. 1884
06 maio, 03,11 e 27 jun. 1885
Imperatriz (da)
07 e 15 maio 1878
27 mar. 1879
13 jul. 1881
01 maio, 04 set., 27 dez. 1882
13 set., 10 dez. 1883
14 jul., 28 out. 1884
24 abr. 1885
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Independência (da)
18 out. 1882
23 fev., 21 maio, 03 jul. 1883
22 abr., 17 out. 1885
Ipiranga (do)
12 fev. 1879
Jerônimo Coelho
28 ago. 1879
16ju n .1884
Luiz Afonso
03 out. 1884
09 abr., 03 jun., 31 dez. 1885
Lopo Gonçalves
19 jul., 13 set. 1884
06 maio, 08 jun., 17 ago., 31 dez. 1885
Major Pantaleão Teles
17 out. 1885
Margem (da)
24 maio, 01 set. 1876
25 jun., 19 out., 13 nov. 1877
23 jul. 1879
26 abr., 28 jul. 1881
01 maio 1882
04 fev., 05 abr., 19jul., 03 e llout. 1884
lOjan. 1885
Matadouro (do)
2 8 ago. 1877
Menino Deus (do)
08 abr. 1880
15 jun., 28 jul., 12 ago. 1881
21 abr., 07 jul., 13 ago., 17 out., 18 dez.
1883
15 e 24 maio 1884
Pinto Bandeira
12 maio 1877
18 jan., 23 out. 1878
19 abr., 02 maio, 08 jul., 18 dez. 1879
29 out. 1880
04 mar. 1881
04 set. 1882
03 jul. 1883

08 e 19 jul. 1884
15 jun., 18 ago. 1885
Praia do Arsenal (da)
28 mar. 1876
Princesa (da)
19nov. 1880
12 e 31 maio, 26 jun., 11 jul., 04 set., 07
out. 1882
09 jan., 24 fev., 13 mar., 07 jul. 1883
21 fev., 15 maio 1884
Riacho (do)
14nov. 1883
Riachuelo
04 maio 1876
08jan. 1877
07 maio 1878
03 e 25 jun., 11 nov. 1879
22 jul., 19 nov. 1880
21 e 25 out., 26 nov., 19 dez. 1881
02 mar., 12 maio 1882
24 fev. 1883
04 fev., 01 mar. 1884
03 jun. 1885
Rosário (do)
24 fev., 12 jun., 09 jul. 1877
23 out., 12 e 15 nov. 1878
24 dez. 1879
21 jan. 1881
Saldanha Marinho
26 mar. 1877
Santa Catarina
18 ago. 1877
Santana
22 nov. 1876
22jan. 1878
07 mar., 11 out. 1884
07 mar., 09 abr., 11 jun. 1885
Santa Tereza
01 set. 1876
22 jan., 01 e 09 fev., 21 jul., 18 ago., 17
set. 1877

22 jan., 05 fev., 28 mar., 06 abr., 16 jul.
1878
03 set., 04 dez. 1879
20 jan., 28 mar. 1883
09 fev., 01 maio 1884
10 e 29 jan., 09 e 24 abr., 03 e 08 jun.
1885
Santo Antonio
17 maio 1883
São Jerônimo
22 dez. 1876
09, 15 e 27 jan., 09 mar., 16 abr., 12
jul., 17 out., 01 dez. 1877
2 8 ago. 1879
13 set. 1884
São João
31 out. 1883
São José
07 out. 1882
11 jun., 03 jul. 1883
São Manoel
26 fev., 03 e 31 out. 1883
São Rafael
10 jan., 02 abr., 12 maio 1877
05 fev., 23 out. 1878
08 jul. 1879
19 nov. 1880
04 set. 1882
24 fev., 03 jul., 24 out. 1883
04 e 09 fev., 23 mar., 15 maio, 16 out.
1884
17 jan., 09 abr., 05 maio, 15 jun., 18
ago. 1885
Senhor dos Passos
09,18 e 20 nov. 1876
lOjan. 1877
01 jun., 12 e 15 nov., 04 dez. 1878
15 jan., 15 abr., 16maio, 08 jul. 1879
01 e 13 ago., 13 set., 17 out., 07 nov.
1883
Sertório
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11 mar. 1882
11 jun.,03jul. 1883
7 de Setembro
25 mar., 23 maio 1876
27 jan., 01 dez. 1877
24 e 30 jan., 12 fev., 18 dez. 1879
22jul.,29 out. 11 dez. 1880
24 jan., 14 fev., 04 set. 1882
13jan., lOmaio, 11 jun.,23jul., 14nov.
1883
21 fev., 07 mar., 16 jun., 02 e 11 out.,
12nov. 1884
17 jan., 11 jun., 17 Ago., 16 out. 1885
Silveira Martins
09jan. 1877
23 out. 1878
19 dez. 1881
17 maio, 01 ago., 29 set., 14 nov. 1883
22 jan., 04 e 09 fev., 01 abr., 15 maio,
15 nov. 1884
24 abr., 03 jun. 1885
Sinimbu
23 out. 1878
Três de Novembro
28 ago. 1879
01, 11 e 31 mar. 1882
13 set. 1883
16 out. 1884
06 maio 1885
Varzinha (da)
16 abr. 1877
26 jan., 23 abr., 12 ago. 1878
21 e 27 mar., 15 abr., 08 jul. 1879
23 jun.,23 ago., 19 nov. 1880
21 jan., 04 mar. 1881
04 set. 1882
21 abr., 11 jun., 07 jul., 14 e 29 nov., 18
dez. 1883
16 jun., 08 jul., 27 set., 28 out., 12 nov.
1884
29jan. 1885
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Vasco Alves
25 mar. 1876
17 set. 1877
12 nov. 1878
29 nov., 10 dez. 1883
08 jan., 01 mar. 1884
Vieira de Castro
02 mar. 1882
Vigário José Inácio
09 jul. 1877
28 jan., 17 ago. 1878
19 abr., 19 ago. 1879
21 jun. 1881
24 jan., 02 e 11 mar., 04 set., 07 e 18
out., 09 nov. 1882
22 nov. 1884
24 de Maio
28 mar. 1876
04 fev., 16 abr. 1884
07 mar. 1885
Vitória
12 fev. 1879
Voluntários da Pátria
13 jan., 25 mar., 03 maio, 29 ago., 01 e
06 set., 06 nov., 22 dez. 1876
09 jan., 09 mar., 02 e 12 abr., 08 nov.
1877
18 jan., 27 abr., 01 jun., 17 ago., 23 out.,
12 e 15 nov. 1878
15 jan., 21 mar., 05 e 19 abr., 02 maio,
08 e 23 jul., 19 e 28 ago., 18 set., 04,
11, 18 e 24 dez. 1879
31 mar., 05 abr., 29 out., 19 nov. 1880
08 e 21 jan., 16 fev., 04 mar., 13 maio,
07 e 21 jun., 06 e 28 jul., 09 e 30 ago.,
21 out., 19 dez. 1881
11 mar., 04 set., 11 dez. 1882
20 e 24 fev., 13 e 14 mar., 04 maio, 18
jun., 03 e 07 jul., 27 ago. 1883
21 fev., 23 mar. 1884
07 mar., 05 maio, 27 jun. 1885

TRAVESSAS
Angostura
28 ago. 1879
Cadeia Velha (da)
28 mar. 1876
Cemitério (do)
05 abr. 1884
2 de Fevereiro
28 mar. 1876
Itapiru
28 ago. 1879
05 e 18 mar. 1881
06 fev. 1885
Itapuã (do)
12 maio 1882
Olaria (da)
28 mar. 1876
Io de Março
28 mar. 1876
17 maio 1883
16out. 1884
09 abr. 1885
24 de Maio
12jun. 1877
05 e 18 mar. 1881
24 de Março
07 jun. 1881
Várzea
17 maio, 27 out., 01 e 29 dez. 1877
10 e 18 jan., 07 maio 1878
09 j ul., 23 ago. 1880
13 maio 1881
14 mar., 10 e 14 abr. 1883
08 e 14 jul. 1884
17 jan., 21 fev., 07 mar., 03 jun. 1885
Várzea de Gravataí
04 fev., 26 maio, 11 set. 1876
11, 15 e 17 jan., 14 mar., 28 abr., 03
maio, 18 out. 1877
26jan. 1878

26 abr. 1881
09nov. 1882
07 mar. 1885

MUNICÍPIOS
Alegrete
09 jul. 1877
15 maio 1878
02 set. 1884
Arroio Grande
20nov. 1876
Bagé
15 maio, 01 jun. 1878
28 set. 1880
lOjan. 1885
Butiá
05 fev., 04 dez. 1878
03 jun., 19 ago., 18 set., 04 dez. 1879
Caçapava
2 8 ago. 1879
Cacimbinhas
21 set. 1881
Canguçu
14 ago., 03 out. 1877
11 e 15 dez. 1880
Conceição do Arroio
04 dez. 1879
Cruz Alta
14 dez. 1876
Desterro (SC)
29 dez. 1883
Dom Pedrito
20nov. 1876
09 jul. 1877
03 mar. 1879
Estância Grande
29 ago. 1878
03 set. 1879
15 abr. 1880
Gravataí
16 jun., 23 ago., 29 out., 11 dez. 1880
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Itacolomi
03 e 21 mar., 02 maio, 11 dez 1879
10 maio 1880
Itaqui
18 set., 24 dez. 1879
04 mar., 30 ago. 1881
Jaguarão
14 mar. 1881
Maceió (AL)
lOjan. 1879
Nossa Senhora d’Oliveira da Vaca
ria
31 mar. 1882
Palmeira
08 jul. 1884
Passo Fundo
26 maio, 20 no v. 1876
03 mar., 28 ago., 18 dez. 1879 x
23 ago. 1880
Piratini
11 dez. 1880
Pelotas
09 jul. 1880
Petrópolis (RJ)
08nov. 1877
Rio Grande
24 mar. 1876
05 dez. 1885
Rio Pardo
09 jul. 1877
06 abr. 1878
21 mar., 19 ago. 1879
Rosário
21 out. 1879
Santa Cristina do Pinhal
16jul. 1877
31 maio 1882
24 fev. 1883
15 maio 1884
Santana do Livramento
12 jul. 1877
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16 maio, 19 ago. 1879
11 dez. 1880
Santa Cruz
19 ago. 1879
Santa Maria da Boca do Monte
09 jul., 14 ago., 17 set. 1877
19 ago., 11 dez. 1879
Santa Vitória do Palmar
06 set. 1876
Santo Ângelo
26jun. 1882
Santo Antônio da Patrulha
30jun. 1876
27jan., 16abr.,25jun., 14 ago., 17 set.
1877
O lju n .1878
05 abr., 19 ago. 1879
10 maio 1880
08jan. 1883
São Francisco de Paula de Cima da
Serra
05 dez. 1885
São Gabriel
09 jul. 1877
07 maio 1878
04 e 24 dez. 1879
28 jul. 1881
São Jerônimo
lOjan. 1879
16jun. 1880
São João de Camaquã
24 fev. 1877
São João de Montenegro
10 Maio 1880
São José do Norte
23 maio, 14 ago., 17 set. 1876
04jun. 1877
23 abr. 1878
01 maio 1882
São Leopoldo
13jan. 1876

28 abr. 1877
04 dez. 1878
16jan. 1880
21ju n .1881
14 fev. 1882
São Luís (MA)
29 ago. 1878
19 ago., 21 out. 1879
São Martinho
14 ago., 29 dez. 1877
03 mar. 1879
31 maio 1882
São Sebastião do Caí
06 abr. 1878
03 mar., 19 ago. 1879
16jun. 1880
08 abr., 07 jun. 1881
31 mar., 28 no v. 1882
05 dez. 1885
São Sepé
21 jul. 1877
28 mar. 1878
21 mar. 1879
Setembrina
26nov. 1881
Soledade
18 dez. 1879
05 dez. 1885
Triunfo
12 fev., 01 ago. 1879
Taquari
23 ago. 1880
Teresina (PI)
15 abr. 1879
Tronqueira
11 dez. 1879
Uruguaiana
06 fev. 1876
16jun. 1880
09 ago. 1881
Vira Machado

16 jul. 1877
03 jun., 19 ago., 24 dez. 1879
08 abr. 1880

PAÍSES
Chile
25 out. 1881
12 maio 1882
China
03 e 27 mar. 1879
Uruguai
18 fev., 14 dez. 1876
16 jul. 1878
11 jul. 1882
PROVÍNCIAS
Ceará
16 out. 1876
Colônia de São Luis
29 ago. 1878
19 ago., 21 out. 1879
Maranhão
10 out. 1876
Minas Gerais
16 out. 1876
Pará
16 out. 1876
Paraíba
22jan., 12 abr. 1877
Paraná
21 out. 1879
Piauí
12 abr. 1877
Rio de Janeiro
30jun. 1876
04 dez. 1878
11 jul. 1882
llju n . 1885
Santa Catarina
13jan. 1876
São Paulo
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13jan. 1876
12 abr. 1877
22 mar., 15 jun. 1881
lOjan. 1885

28 6

Sergipe
12 abr. 1877
Teresina
15 abr. 1879

ÍNDICE —
POR ASSUNTO

Abastecimento de Água
01 set., 22 dez. 1876 - 15 e 27 jan.
1877-25 maio 1 8 8 0 -0 9 nov. 1882
- 07 nov. 1883 - 09 e 21 fev., 16
jun., 19 jul., 11 ago. 1 8 8 4 -2 9 jan.,
06
fev., 01 maio, 16 out. 1885

Abastecimento da cidade
03 maio, 17 e 18 out., 08 nov. 1877 23 abr., 07 maio 1878 - 16 jan. 1880
- 21 jan. 1881 - 11 jan., 24 fev., 14
mar., 10 maio 1883 - 21 fev., 02 set.
1884

Abate de gado____________
09 set:, 20 nov. 1 8 7 6 -1 2 maio 187710 jan., 16 fev., 28 mar., 06 abr., 25
set. 1878- 16 jan., 11 dez. 1880- 14
fev. 1882 - 10 maio 1883 - 27 set.
1884

Açougues________________
14,28 e 29 ago., 02 set., 06,18,20 e 22
nov. 1876 - 08, 09, 15 e 27 jan., 09
mar., 16,23 e28 abr., 12 jun., 12 e 16
jul., 25 set., 18 e 19 out., 08 e 23 nov.,
01 dez. 1877 - 01 ago. 1879 - 11
dez. 1880- 14 nov. 1883

Aforamentos_____________
19 abr., 18 set. 1879 - 16 jan. 1880 26 abr. 1 8 8 1 -0 4 set., 07 out. 1882 —
18 jun., 07 jul. 1 8 8 3 -2 7 set. 188421 fev. 1885

Agricultura______________
13jan., 29 ago., 16out. 1876-09 mar.,
17 out., 08 nov. 1877 - 22 jan. 1878
- 03 e 27 mar., 03 jun. 1879 - 23
dez. 1880 - 21 jan., 21 jun., 06 jul.,
21 set., 21 e 25 out., 26 nov. 1881 24 jan., 15 abr., 12,26 e 31 maio, 04
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set., 18 out. 1 8 8 2 - 13 mar., 10 abr.,
11 jun., 23 jul., 29 nov. 1883 - 22jan.,
04 fev., 08 jul., 28 out. 1884-10 jan.
1885

Alinhamentos e Nivelamen
tos______________________
30 jun., 11 set., 09 e 24 nov. 1876- 10
e 11 jan., 14 mar., 17 e 27 out. - 13 e
23 nov. 1877 - 16 fev., 28 mar., 06 e
23 abr., 12 e 17 ago. 1878 - 03 e 21
mar., 15 e 19 abr., 16 maio, 21 out.
1879 - 31 mar., 05 e 08 abr., 11 dez.
1880 - 03 jan., 28 fev., 21 jun., 13 jul.
1881 - 14 fev., 11 mar., 01, 12 e 31
maio, 16jun.,04set.,28nov. 1882 —
09,11 e 20 jan., 23 fev., 17 maio, 03
jul., 29 set., 31 out., 20 e 29 nov., 18
e 29 dez. 1883 - 22 jan., 04 e 09 fev.,
07 mar., 01 e 05 abr., 15 maio, 19 jul.,
04 ago., 02 set. 1884 - 17 jan., 06 e
21 fev., 24 abr., 17 out. 1885

Aluguéis (variados) e Ar
rendamentos_____________
06 set. 1876-25 set., 18 e 19 out. 1877
-3 1 mar., 22 jul. 1 8 8 0 -0 4 mar., 13
maio, 31 dez. 1881 - 2 4 jan., 14 fev.
1882 - 20 e 28 mar., 01 ago. 1883 30 nov. 1885

Abertura e fechamento
(ruas, estradas, etc.)
29 ago., 01, 02, 06 e 09 set., 06 e 24
nov. 1 8 7 6 - 10, 11 e 17 jan., 09 e 24
fev., 09 e 14 mar., 23 e 28 abr., 09 e
16 jul., 28 set., 23 out., 23 nov., 01,
06, 21 e 29 dez. 1877 - 18 e 22 jan.,
28 mar., 27 abr., 07 maio, 12 ago., 23
out., 12 nov. 1 8 7 8 -3 0 jan., 12 fev.,
21 mar., 05 e 19 abr., 13 jun., 08 e23
jul., 19 ago., 18 set. 1879 - 08 abr.,

23 ago., 11 dez. 1880 - 16 fev., 08
abr., 13 jul., 09 ago., 21 set. 1881 28 nov., 11 dez. 1882 - 20 e 23 jan.,
12 e 24 fev., 14 e 28 mar., 14 e 21
abr., 04, 10,17 e 26maio, llju n .,2 3
jul., 20 ago., 03, 10 e 17 out., 07, 20
nov., 29 dez. 1883 - 22 jan., 09 fev.,
07 mar., 05 e 23 abr., 01 e 15 maio.,
08, 14 e 19 jul., 04 ago., 13 e 27 set.,
02, 11 e 28 out., 12 nov. 1884 - 24
jan., 22 abr., 06 maio, 03,08 e 11 jun.
1885

Animais mortos apreendidos em leilões
18 e 28 jan., 1878 - 15 jan., 21 out.
187 9 -1 6 fev., 07 jun. 1881 - 2 4 fev.,
03 e 24 out. 1883-21 fev., 01 mar.,
16jun. 1884

Apólices_________________
06 nov. 1876 - 14 mar., 02 e 09 abr.,
03 m aio, 12 jul., 14 ago., 27 out. 1877
- 06 abr., 01 e 04 jun., 25 set., 08, 14
e 23 out. 1878 - 21 e 27 mar., 05
abr., 23 jul., 01 ago., 18 e 26 set., 21
out. 1879-29 out. 1 8 8 0 -0 5 jan., 14
fev., 02 mar., 16 jun. 1882 -05 abr.,
01 e2 4 maio, 08,14 e 19 jul. 188410 e 24 jan., 24 abr., 05 maio 1885

Arquivo da Câmara_______

abr., 10 e 17 maio 1883 - 09 e 21
fev., 01 mar., 02 abr., 15 maio, 04
ago., 13 set. 1884 - 17 jan. 1885

Areia___________________
11 jun., 07 dez. 1883 - 17 ago. 1885

Armas___________________
13 set. 1883

Assembléia Provincial_____
06 set. 1876 - 04 jun. 1878 - 10 jan.,
21 mar. 1879 - 16 e 23 jan., 28 abr.,
25 maio, 23 ago. 1880-18 e 23 mar.
1881 - 31 mar., 04 set. 1882 - 14
mar. 1883 - 0 1 abr., 13 set. 1884

Asilos___________________
29 ago., 09 set. 1 8 76-09,16 e 21 jul.,
14 e 28 ago., 17 set., 17 out., 13 nov.,
01 dez. 1877-05 fev., 16 mar., 10 e
23 abr., 15 maio, 01 e 15 jun., 12,27
e 29 ago., 25 set., 08 e 12 out., 06
nov. 1878 - 24 jan., 12 fev., 03 e 27
mar., 15 abr., 03 e 25 jun., 08 e 23
jul., 19 e 28 ago., 18 set., 21 out., 11
nov., 04,11,18 e 24 dez. - 1879 - 16
jan., 31 mar., 08 abr., 25 maio, 16 jun.,
09 jul., 23 ago., 28 set., 29 out., 05 e
16 nov., 15 dez. 1880 - 03 jan., 26
abr., 21 set. 1881 - 01 maio, 13 set.
1884-29 jan. 1885

26 nov. 1881

Atendimento aos Carentes
Arrecadação_____________

20 jul. 1882

14 ago. 1876 - 08 e 14 jul. 1884

Aterros__________________
Arrematações____________
12 maio - 18 ago., 25 set. 1877 - 15
jun., 16 jul. 1 8 7 8 -2 7 mar., 15 abr.,
16 maio 1879 - 23 jun. 1880 - 21
jun. 1881-07 out. 1882- 13 fev., 21

13 jan., 06 set. 18 7 6 -0 9 , 10 jan., 16
jul., 08 nov. 1877 - 26 jan., 05 fev.,
01 jun., 25 set. 1878 - 06 fev., 03
mar., 02 e 16 maio - 13 jun., 08 jul.,
19 ago. 1879 - 31 mar., 15 abr., 25
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maio, 23 ago.,29out. 1880-21jan.,
16e28fev.,04m ar.,0 7 e 15jun.,21
out. 1881 - 31 mar., 07 out. 1882 24 fev., 10 abr., 17 maio, 01 e 13 ago.,
20 nov. 1883 - 09 fev., 23 e 26 abr.,
01,15 e 24 maio, 08 e 14 jul., 13 set.,
16 e 28 out. 1884 - 17 jan., 22 abr.,
08 e 27jun. 1885

Atoleiros_________________
25 set. 1877 - 16 mar. 1878-21 mar.,
1879-23 jun. 1880-11 mar. 188213 ago. 1883

Baile de Máscaras_________

08 nov. 1877 - 10 abr., 12 ago., 25
set., 04 dez. 1878 - 27 mar., 05 e 15
abr., 16 maio, 03 e 25 jun.,23 jul., 19
ago., 18 e 26 set., 21 out. 1879 - 23
jan., 19 nov., 1880-08 jan., 21 jun.,
28 jul., 30 ago. 1881-24 jan., 14 fev.,
02, 11 e 31 mar., 01 e 12 maio, 04
set., 07 e 18 o u t., 09 nov. 1882 - 20
jan., 23 e 24 fev., 02 e 21 abr., 11 e
18 jun., 07 e 23 jul., 31 out., 14 e 29
nov. 1883 - 22 jan., 04 e 09 fev., 01
mar., 23 abr., 16 jun., 08 jul., 04 e 11
ago., 13 set., 11 out., 12,15 e 22 nov.
1 8 8 4 -2 2 abr., 01 maio, 03,08,11 e
27 jun., 17 ago., 16 e 17 out. 1885

18 fev. 1876

Canais______
Banca de Peixe___________
15 abr., 18 set., 21 out., 11 dez. 187 9 31 mar., 16 jun., 28 set., 29 out. 1880
- 2 0 jan. 1883

Biblioteca Pública________
22jan. 1877

Bombeiros_____ __________
17 maio 1 8 8 3 -0 4 fev. 1884

Bondes__________________
31 mar. 1 8 80- 11 mar. 1882

Brasão de Armas__________
06 jul. 1881

Cadeia e Estabelecimentos
de Caridade
10 e 18 jan. 1878 - 27 jul. 1883 - 22
jan. 1 8 8 4 -2 8 jun., 16 out. 1885

Calçamentos_____________
26 maio, 06 e 09 nov. 1876 - 09 e 17
jan., 14 mar., 09 abr., 25 jun., 19 out.,
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31 dez. 1881

Cargos Públicos (nomea
ções, posses, exoneração
etc.)
18 fev., 25 mar., 03, 23 e 26 maio, 30
jun., 14 ago. 1 8 7 6 -0 8 ,0 9 , 11, 17 e
22 jan., 01 e 09 fev., 28 abr., 03 maio,
04 e 25 jun., 21 jul., 27 out., 13 nov.,
01, 06, 21 e 29 dez. 1877 - 10 e 22
jan., 05 e 21 fev., 06,10 e 23 abr., 15
jun., 16 jul., 27 e 29 ago., 25 set., 08
out., 06 nov. 1878 - 24 e 30 jan., 04,
06 e 12 fev., 21 mar., 03 maio, 03
jun., 01 ago., 21 out., 04 dez. 1 87916 e 23 jan., 31 mar., 08 abr., 22 jul.,
23 ago., 28 set., 05 e 16 nov., 11 e 15
dez. 1880 - 05, 07, 08 e 21 jan., 16
fev., 18 mar., 08 e 26 abr., 07 jun., 09
ago., 21 set., 21 e 25 out. 1881 - 24
jan., 14 fev., 31 mar., 31 maio, 04 set.
1882 - 07, 09 e 20 jan., 28 mar., 21
abr., 10, 17 e 26 maio - 07 jul., 01
ago., 10 out., 07 e 18 dez. 1883 - 04
fev., 01,05 e 16 abr., 08 jul., 02 set. -

02 out. 1884 - 10 jan., 01 maio, 17
ago. 1885

Cargos Religiosos_________
30 jun. 1876 - 02 maio 1879 —llja n .
1883

Casas Comerciais_________
04 jun. 1878 - 16 fev. 1881 - 23 jul.
1883

Casas de Banhos__________

e 28 set., 18 e 19 out., 06 e 21 dez.
1877 - 12 fev., 16 e 28 mar., 23 abr.,
07 maio, 01 jun. 1878 - 15 jan., 27
mar., 05 e 15 abr., 16 maio, 01 ago.
1879 - 31 mar. 1880 - 13 maio, 21
set., 25 out. 1881 - 24 jan., 11 mar.,
04 set. 1882 - 09 e 20 jan., 13 mar.,
31 out., 29 nov., 07 e 10 dez. 1883 21 fev., 23 abr., 15 e 24 maio, 16 e 21
jun., 17 set., 02,03 e 28 out., 22 nov.
1884 - 06 e 21 fev., 07 mar., 01,05 e
06 maio, 08 jun., 17 ago. 1885

08 abr. 1881

Comissões________________
Casas de Jogos e Diversões
14 ago. 1876-16 maio, 08 jul., 21 out.
1 8 7 9 -0 6 e 13 jul., 30 ago. (ringue)
1881 - 27 dez. 1882 - 09, 11 e 20
jan., 07 dez. 1 8 8 3 -0 2 set. 1884

Carretas_________________
24 e 30 jan., 04 fev., 11 e 18 dez. 1879
- 21 jun., 06 jul., 21 out. 1881 - 20
jul. 1882 - 23 jan., 12 e 24 fev., 18
jun. 1883-22 jan., 09 fev. 1 8 8 4 -1 6
out. 1885

Cemitérios_______________
28 mar., 04 jun. 1878-05 abr., 04 dez.
1879-31 mar., 28 set., 05 no v. 1880
- 0 8 abr. 1881

Circos___________________
15 e 22 jan., 01 mar., 04 jun. 1 8 7 7 -0 5
e 12 fev., 06 abr., 15 maio, 01 e 04
jun., 16 jul. 1878-21 out. 1 8 7 9 -0 8
abr., 188 0 -0 3 jan., 04 mar., 28 jul.,
21 set. 1 8 8 1 -2 4 jan. 1882

Comércio________________
18 fev., 06,09,18,20 e 22 nov., 187608,09,11 e 15 jan., 12jun.,09jul.,25

13 jan., 04 e 18 fev., 28 mar., 03 e 26
maio, 01 set., 16 out., 22 nov. 1876 08,11 e 15 jan., 24 fev., 09 e 14 mar.,
17 e 21 maio - 04 jun., 27 out. 08
nov. 1877 -1 0 ,2 2 e 26 jan., 28 mar.,
23 abr., 04 jun., 04 dez. 1878 - 10
jan., 04 fev., 25 jun., 19 jul., 19 ago.,
24 dez. 1879-31 mar., 11 dez. 1880
- 08 jan., 28 fev., 04, 05 e 14 mar.,
13 jul. 1881 -27 fev., 31 mar., 01
maio 1882-08 jan., 12 fev., 20 mar.,
31 out. 1883 - 07 mar., 08 jul., 02
set., 02 e 03 out. 1884- 10 e 29 jan.,
22 e 24 abr., 06 maio, 08 e 11 jun., 26
out., 30 nov. 1885

Companhia Zootécnica e
Agrícola do Brasil
26 nov., 19 e 31 dez. 1881

Concessões de Minas______
25 jun. 1877

Condutores de Veículos e
Serviço de Carros
24 fev., 10 maio, 29 set., 07 nov. 1883
- 04 ago. 1884 - 24 jan., 07 e 09
mar., 27 jun. 1885
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Consertos (estrada, ruas,
caminhos etc.)
13 jan., 04 e 18 fev., 04, 05, 23 e 26
maio, 29 ago., 11 set., 09 e 22
nov.1876 - 22 e 27 jan., 09 fev., 14
mar., 16 e 28 abr., 03 maio, 17 e 27
out., 08, 13 e 23 nov., 06 e 21 dez.
1877 - 18, 22 e 26 jan., 05 fev., 16
mar., 10, 23 e 27 abr., 15 maio, 01 e
15 jun., 16 jul., 12 e 17 ago., 25 set.,
0 8 ,14e23 out., 12 nov., 04 dez. 1878
- 10, 24 e 30 jan., 06 e 14 fev., 19
abr., 02 e 16 maio, 25 jun.,08 jul., 19
ago., 04,11 e 18 dez. 1879-31 mar.,
05 e 08 abr., 25 maio, 23 jun., 09 e 22
jul., 28 set., 29 out., 05, 16 e 19 nov.
1880 - 21 jan., 15 jun., 06,13 e 28 jul.,
09 e 30 ago., 21 e 25 out., 26 nov., 19
e 31 dez. 1881 - 2 4 jan., 14 fev., 02,
16e31 mar., 12maio, 11 jul., 04 set.,
18 out. 1882 - 09 e 23 jan., 12, 23 e
24 fev., 13,14, 20e28 mar., 02,14 e
21 abr., 04, 17 e 21 maio - 11 e 18
jun., 03,07 e 23 jul., 01,13 e 27 ago.,
13 set., 10, 17, 24 e 31 out., 07, 14 e
29 nov., 10 e 18 dez. 1883 - 08 e 22
jan., 04 e 09 fev., 07 mar., 02,16 e 23
abr., 15 maio, 21 jun., 08,14 e 19 jul.,
04 e 11 ago., 02 set., 11 out., 22 nov.
1884-10, 17 e 29 jan., 06 e 21 fev.,
07 mar., 09,22 e 24 abr., 05 maio, 03,
08,11 e 15 jun., 17 e 18 ago., 16 e 17
out. 1885

Contrabando_____________
31 mar. 1880

Contratos________________
18 fev., 03 maio, 14, 28 e 29 ago., 01,
02 e 09 set., 18 nov., 22 dez. 1876 15 jan., 0 2 e 0 9 abr., 12 e 25 jun. 1877
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- 2 2 jan., 07 e 15 m aio - 16 jul., 17e
27 ago., 03 e 25 set. 1878 - 10 e 24
jan., 04 e 14 fev., 03 mar., 03 e 13
jun., 23 jul., 28 ago., 18 set., 21 out.
1879 - 23 jan., 08 e 28 abr., 25 maio,
16 jun., 28 set. 1880 - 16 fev., 18
mar., 21 jun., 30 ago. 1881 -0 1 maio
- 11 jul., 04 set., 07 out. 1 8 8 2 -0 9 e
11 jan., 07 e 14 nov. 1 8 8 3 -2 2 jan.,
21 fev., 04 ago., 27 set. 1 8 8 4 - 06
fev., 07 mar., 06 maio, 31 dez. 1885

Construções (civis)________
13 jan., 14 ago., 06 e 20 nov., 22 dez.
1 876-08, 11 e 15 jan., 24 fev., 09 e
14 mar., 02 abr., 17 maio, 12 jun., 16
jul. - 17, 19 e 23 out., 21 e 29 dez.
1877- 10 e 28 jan., 28 mar., 10 abr.,
07 e 15 maio, 08 e 23 out., 04
dez. 1878 - 15 jan., 21 mar., 02 e 16
maio, 03 e 25 jun., 08 jul., 11 nov.,
11,18 e 24 dez. 1879 - 23 jun., 22
jul., 05, 16 e 19 nov., 11 dez. 1880 —
04 mar., 26 abr., 13 maio, 28 jul., 09
ago., 21 set., 25 out., 26 nov. 1881 24 jan., 14 fev., 02 e 11 mar., 04 set.,
07 e 18 out., 09 nov., 27 dez. 1882 09 e 20 jan., 23 fev., 20 e 28 mar., 21
abr., 04 maio - 23 jul., 01 e 27 ago.,
13 set., 03 e 17 out., 07,20 e 29 nov.,
10, 18 e 29 dez. 1883 - 08 e 22 jan.,
04 e 21 fev., 01 mar., 17 set., 11 out.,
12 e 22 nov. 1884 - 17 jan., 22 abr.,
08,11 e27jun.,26out.,05dez. 1885

Construção Naval e Embar
cações___________________
13 jan. 1876- 11 nov. 1879-04 mar.,
30 ago. 1881 - 18 out. 1882 - 14 e
28 mar., 10 abr., 31 out. 1883

Cortiços_________________
01 set. 1876 - 06 e 29 dez. 1877 - 04
jun. 1878 - 09 nov. 1882 - 13 set.
1884-24 abr., 05 e06 maio, 03 jun.
1885

13, 20 e 28 mar., 23 jul. 1883 - 21
fev., 05 e 23 abr., 15 maio, 19jul-, 13
e 27 set., 02, 11 e 28 out., 15 nov.
1884

Dados Estatísticos_________

Desocupação (de prédios,
terrenos, etc.)

16 out., 14 dez. 1876 - 12 abr., 08 nov.
1877-04 dez. 1 8 7 8 -0 4 set. 1882 llju n . 1885

12 e 17 maio 1877 - 08 e 23 jul., 11
dez. 1879 - 19 dez. 1881 - 24 jan.,
1882-17 jan. 1885

Demolições______________

Dívida Pública___________

04 fev., 03 maio. 14 ago., 01 e llset.,
09, 20 e 24 nov. 187 6 - 10 jan., 24 e
27 fev., 09 e 26 mar., 23 nov. 1877 24 dez. 1879 - 16 e 28 fev., 06 e 13
jul., 19 dez. 1881 - 12 maio 1882 20 fev., 14 nov. 1883 - 21 fev., 01
mar., 11 out. 1 8 8 4 -0 3 jun. 1885

12 out. 1878

Denominação e Numeração
de Logradouros
28 mar. 1876-09 jan., 24 fev., 26 mar.,
0 9 ,12e 23 abr., 09 jul., 28 ago. 187705 fev., 27 abr., 12 ago., 12 e 23 out.,
06 e 15 nov., 04 e 21 dez. 1878 - 12
fev., 23 jul., 01 e 28 ago., 11 nov.
1879-05 e 15 abr., 25 maio, 16 jun.,
29 out., 05 nov. 1880 - 04 mar., 06,
13 e 28 jul., 30 ago. 1881 - 14 mar.,
17 maio, 31 out. 1883 - 02 set., 03 e
28 out. 1884 - 24 abr., 03 jun., 17
out., 31 dez. 1885

Depósitos Municipais_____
23 jul., 19 e 28 ago., 04 e 11 dez. 1879
- 05 abr. 1880 - 07 dez. 1883

Desapropriações__________
13 jan., 24 mar., 30jun., 09 set. 187609 jan., 18 out. 1877-23 jul. 187913 jul., 1881-09 nov. 1 8 8 2 -2 4 fev.,

Despejos________________
04 fev., 14 ago., 01 e 06 set., 16 out.,
09 nov. 1876 - 09 jan., 09 e 24 fev.,
02 abr. 1877-12 nov. 1878-23 jul.,
19 ago. 1879-11 dez. 1880-02,11
e 31 mar., 15 abr., 01 maio, 16 jun..
04 set., 07 out., 11 dez. 1882 - 23
jan., 20 fev., 04 maio, 11 jun., 03 jul.
1883 - 21 fev., 01 mar., 02 abr., 16
out., 12 nov. 1884 - 06 fev., 09 abr.,
06 maio, 26 out. 1885

Receitas - Despesas e Orçamentos Públicos
30 maio, 14 e 28 ago., 01 set., 16 out.,
09 e 20 nov. 1876- 10 e 27 jan., 01 e
09 fev., 09, 16 e 28 abr., 12 maio, 28
ago., 08 nov., 21 dez. 1877- 10,22 e
26 jan., 16 e 28 mar., 06, 10,23 e 27
abr., 01,04 e 15 jun., 25 set. 08 out.,
12 nov. 1878-24 e 30 jan., 27 mar.,
16 maio, 13jun.,08e23jul., 19 ago.,
18e26 set., 21 out., 11 nov., 04,11,18
e24dez. 1879-23 jan.,05e08 abr.,
25 maio, 22 jul., 23 ago., 28 set., 11
dez. 1880 - 21 jan., 16 e 28 fev., 04
mar., 08 e 26 abr., 06,13 e 28 jul.,30
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ago., 21 e 25 set., 26 nov.1881 - 2 4
jan., 11 mar., 15 abr., 11 jul., 18 out.,
09 nov., 11 dez. 1882 - 11 jan., 23 e
24fev., 13, 14, 2 0 e2 8 mar., 10e21
abr., 17 maio, 01, 13 e 27 ago., 13
set., 03 e 17 out., 20 nov. 1883 - 08
jan., 04, 09 e 21 fev., 01 e 07 mar.,
02,05,16 e 23 abr., 15 maio, 16 jun.,
08,14 e 19 ju l., 04 e 11 ago., 02,13 e
17 set., 02, 03, 11 e 28 out., 15 e 22
nov. 1884- 17 e 24 jan., 21 fev., 09 e
22 abr., 01 maio, 08, 11 e 15 jun., 17
ago., 17 out., 05 e 31 dez. 1885

maio, 16 e 23 jun., 09 e 22 jul., 23
ago., 28 set., 29 out., 05 e 16 nov.,
11, 15 e 17 dez. 1 880-03 e 05 jan.,
04 mar., 06 e 28 jul., 30 ago., 21 set.,
08,21 e25 out., 26 nov., 19 e 31 dez.
1881-31 mar., 15 abr.,01 e 12 maio,
16 jun., 11 jul. - 18 out., 09e28 nov.
1882-07e08jan.,20e23fev. 1883—
07jan.,04fev., 15 maio, 14 jul., 04 e
11 ago., 13 e27 set., 11 out., 12 nov.
1884 - 10 jan., 06 e 21 fev., 26 out.
1885

Empresa de Carruagens
Docas e Cais_____________
13 jan., 06 set., 20 nov. 1876- 17 e 27
jan., 24 fev., 28 abr., 03 e 17 maio, 04
jun., 21 jul., 28 set., 29 dez. 1877 01 e 04 jun. 1878 - 11 e 18 nov.
1879- 02 mar. 1882 - 24 fev., 14 e
28 mar., 10 e 21 maio, 01 ago., 20
nov. 1883 - 16 e 21 jun. 1884 - 24
jan., 09 abr., 16 out., 05 dez. 1885

22 jan., 12 ago. 1 8 7 8 -0 4 dez. 1879

Empréstimos_____________
03 maio 1 8 7 6 -0 4 jun., 1877-24 jan.
188 2 - 11 jun., 18 ago., 31 dez. 1885

Enchentes________________
16 jul., 12 ago. 1 8 7 8 - 11 dez. 188 0 28 fev. 1 8 8 1 -1 4 fev. 1882

Documentos Históricos

Escravos_________________

10jan. 1879

06 set. 1876 - 09 jul. 1877 - 03 e 21
mar. 1879 - 07 jun. 1881 - 01 mar.,
02 set., 28 out. 1884

Edificações
04 maio 1876 - 21 dez. 1877

Estaleiros e Trapiches_____
Eleições_________________
18 fev., 24 mar., 24 e 26 maio, 14 e 28
ago., 06 set., 16 out., 06 e 20 nov., 14
dez., 1876 - 09 e 27 jan., 01 fev., 14
mar., 12 abr., 01 e06 dez. 1877 -2 1
fev., 16 mar., 07, 15 e 23 maio, 01 e
04 jun., 16 jul., 12, 17 e 27 ago., 25
set., 15 nov. 1 8 7 8 - 10 jan., 12 fev.,
03 mar., 15 e 19 abr., 02 maio, 03 e
25 jun., 01 e 19 ago., 18 set., 21 out.,
11 nov., 04, 11, 18 e 24 dez. 1879 16 e 23 jan., 31 mar., 15 e28 abr., 25
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12 e 15 nov. 1878-11 dez. 1879-31
mar. 1880 - 18 mar. 1881 - 14 fev.
1882 - 11 e 23 jan., 12 e 23 fev., 28
mar., 21 abr., 01 e 13 ago., 13 set.
1883 - 08 jan., 04 fev., 11 ago., 28
out. 1 8 8 4 -0 7 mar., 11 e 15 jun., 18
ago. 1885

Estrada de Ferro__________
13 jan. 1876 - 18 dez. 1879-31 mar.,
16jun., 29 out. 1880-13 maio 1881—
29 dez. 1 8 8 3 - 10 jan. 1885

Exposições_______________
15 jun. 1878 - 29 out., 23 dez. 1880 21 jan., 21 set., 21 out. 1881 - 10
out. 1883-01 abr., 08 jul. 1884

Homenagens à Princesa
Isabel
15 nov. 1884- 10 ja n .- 0 7 mar. 1885

Homenagens Póstumas_____
Festas Religiosas etc._______
13 jan. 1876 - 04 jun., 01 e 06 dez
1877- 16 mar., 16 jul. 1878 - 02
maio, 13 jun. 1879-08 e 28 abr., 25
maio, 16 jun. 1 8 8 0 -0 7 jun. 1881 —
02 mar. 1882 - 26 maio 1883 - 02
abr., 01 maio 1884-05 maio 1885

10 maio, 16 jun., 22 e 27 jul., 23 ago.,
16 nov., 11 dez. 1 880- 01 jul. - 15
dez., 1881

Hospício________________
04 dez. 1879

Igrejas (obras, etc.)_______
Fianças e Hipotecas_______
29 ago., 06 set. 1876 - 08 nov. 1877 16 fev., 30 ago. 1881 - 14 fev. 1882

08, 10 e 22 jan., 23 out. 13 nov., 06 e
29 dez. 1877-21 fev., 28 mar. 1878—
04 dez. 1 879-22 jan. 1884

Força Policial____________

Iluminação______________

01 e 15 jun. 1878 - 08 e 23 jul., 19
ago., 11 nov. 1 8 7 9 -2 8 abr., 28 set.
1 8 8 0 -2 0 nov. 1881-23 fev. 188322 jan., 01 abr. 1 8 8 4 -3 1 dez. 1885

Funcionários (licenças etc.)

30 jun. 1876-28 mar., 15 jun. 1878 —
22 jul. 1880- 13 jul. 1881 - 26 jun.,
07 out. 1882 - 20 jan., 13 e 24 fev.
1883-21 fev., 12 mar., 16 jun., 14 e
19 jul., 02 e 13 set. 1884 - 17 jan.
1885

04 fev., 24 mar., 14 ago., 14 e 22 dez.
1876 - 09 e 11 jan., 02 abr. 1877 10, 18, 22 e 26 jan., 05, 12 e 16 fev.,
16 mar., 23 abr., 07 e 15 maio, 01
jun., 16 jul., 12 e 27 ago., 25 set., 08
out., 06, 12 e 15 nov. - 15, 24 e 30
jan., 14 fev., 03 e 21 mar., 05 e 15
abr., 02 maio, 03, 06 e 25 jun., 08 e
23 jul., 01 el9 ago., 03 e 26 set., 21
out., 04,11 e 24 dez. 1 8 7 9 -0 8 , 15 e
28 abr., 25 maio, 16 e 23 jun., 09 e 22
jul., 23 ago., 28 set., 29 out., 05 e 16
nov., 11 e 23 dez. 1 8 8 0 - 16 fev., 08
e 26 abr.,- 0 7 jun., 21 out. 1881 - 14
fev., 04 set., 11 e 27 dez. 1882 - 28
mar., 17maio 1883-01 e 23 abr., 16
e 21 jun., 08 e 14 jul., 04 ago., 02 set.
18 8 4 -2 9 jan., 24 abr., 03 jun. 1885

03 e 23 maio - 30 jun. 14 e 28 ago., 01
e 06 set., 06 e 20 nov., 14 dez. 187615,22 e 27, 01 fev., 14 mar., 09,12 e
16 abr., 03 maio, 12 e 25 jun., 14 ago.,
17 out. 1877 - 28 mar., 06 e 23 abr.,
15 jun., 16 jul., 15 nov. 1878-10,15
e 30 jan., 12 fev., 27 mar., 05 e 15
abr., 16 maio, 03,06 e 25 jun., 23 jul.,
19 ago., 04 dez. 1879 - 16 jan., 08
abr., 23 ago., 28 set., 29 out., 05 nov.
1880 - 16 fev., 04 mar., 07 jun., 06,
28 jul., 12 ago., 21 e 25 set., 26 nov.
1881 - 14 fev., 01 e 31 maio - 16
jun., 06 out., 09 nov., 11 e 27 dez.
1882-23 fev., 14 e 20 mar., 03 jul.,
29 set., 31 out., 20 nov., 07 dez. 1883—

Impostos________________
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21 fev.,01 e 18 mar., 16e21 jun., 19
jul., 02 e 17 set. 1884 - 10, 17 e 24
jan., 21 fev., 05 maio, 16 out. 1885

Invasões_________________
26 maio, 14 ago. 1876- 17 jan., 28 abr.
1877

Incêndios________________

Juntas Municipais________

02abr. 1 8 7 7 -2 1 fev.,01 mar., 16 jun.
1884

30jan. 1879

Juntas Paroquiais_________
Indústrias (Fábricas)______
09 jul., 08 nov. 1877-08 out. 1878-11
nov.,24dez. 1879-21 jan., 25 out., 26
nov. 1881 - 14 fev., 11 dez. 1882- 13
mar., 23 jul. 1883-23abr., 16 jun., 19
jul., 04 ago., 02 set. 1884-lljun. 1885

Inspeção Médica__________
01 e 15jun. 1878

Instruções Públicas_______
04,12 e 25 jun., 09,12,16 e 21 jul., 18
e 28 ago., 17 e 25 set., 17 e 27 out.,
08,13 e 23 nov., 01,06,21 e 29 dez.
1877- 10,18, 22 e 26 jan., 05,12,16
e 21 fev., 16 e 28 mar., 06, 10, 23 e
27 abr., 07 e 15 maio, 01, 04 e 15
jun., 16 jul., 12, 17, 27 e 29 ago., 25
set., 08,12 e 14 out., 06,12 e 15 nov.,
04 dez. 1878 - 10, 15, 24 e 30 jan.,
06 fev., 03 e 21 mar., 05 e 15 abr., 02
e 16 maio, 03, 13 e 25 jun., 08 e 23
jul., 01,19 e 28 ago., 03,18 e 26 set.,
21 out., 11 nov., 04, 11, 18 e 24 dez.
1879 - 16 jan., 31 mar., 08, 15 e 28
abr., 25 maio, 16 e 23 jun., 09 e 22
jul., 23 ago., 28 set., 29 out., 05 e 16
nov., 11 e 23 dez. 1880-03,05,08 e
21 jan., 16 fev., 04,05 e 18 mar., 08 e
26 abr., 13 maio, 07 e 15 jun., 21 set.,
31 dez. 1881 - 08 jan., 04 m aio - 11
jun., 07 e 23 jul. 1883 —08 jul. 1884 —
17 ago. 1885
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18 fev., 14 ago. 1876 - 15 jan., 06 e 12
fev. 1879

Justiça (processos, intimações, etc.)
14 ago. 1 8 7 6 - 0 9 ,15e27jan.,09fev.,
01 e 26 mar., 28 abr., 03 maio, 12
jun., 12 jul., 18 ago. 1 8 7 7 -2 6 jan.,
05 fev., 07 e 15 maio, 01 e04 jun., 12
ago., 25 set., 08 out., 12 e 15 nov., 04
dez. 1878 - 15 e 24 jan., 15 abr., 01,
19 e 28 ago., 18 set., 11 dez. 1879 23 jan., 31 mar., 08 e 28 abr., 23 ago.,
28 set. 1880 - 05 jan., 16 fev., 04
mar., 08 e 26 abr., 13 maio, 12 ago.
1881 - 16 mar., 06 e 18 out., 09 nov.,
27 dez. 1882 - 08 e 09 jan., 14 mar.,
10 abr., 07 jul., 13 ago. 1883 - 09
fev., 15 maio, 16 e 21 jun.. 08 jul. 11
ago. 1884 - 29 jan., 21 fev., 01 e 05
maio, 03 jun. 1885

Leis, Decretos, Regulamentos etc.
24 mar., 14 ago., 08 e 13 nov. 1876 17 ago., 14 out., 04 dez. 1878 - 26
set., 21 out. 1879-16 jun.,09 jul., 15
dez., 1 8 8 0 -0 4 mar., 07 jun., 28 jul.,
21 set., 08 e 21 out., 27 dez. 1882 13e20jan.,07jul.,29 set. 1883-09
fev., 01 e 23 abr., 16 out. 1884 - 08
jun., 31 dez. 1885

Licença para conduzir
veículos
Oljun. 187 8 -0 8 jul. 1879

Limpeza e Saneamento
Públicos
13 jan., 04 fev., 14 e 28 ago., 01, 02,
06,0 9 e 11 set., 16out. 1876-11,15
e 17 jan., 09 fev., 02 abr., 03 maio, 14
e 28 ago., 17, 25 e 28 set., 03, 18 e
27 out., 23 nov. 1877 - 18 e 28 jan.,
06, 10 e 23 abr., 29 ago., 03 set., 08,
12, 14 e 23 out., 12 e 15 nov. 1878 10 jan., 04 e 06 fev., 03 e 13 jun., 23
jul., 19 ago., 03,18 e 26 set., 21 out.,
11, 18 e 24 dez. 1879 - 23 jan., 31
mar., 28 abr., 25 maio, 22 jul., 28 set.
1 8 8 0 -0 8 e 21 jan., 16 e 28 fev., 04,
05 e 18 mar., 07 jun., 28 jul., 30
ago. 1881 - 14 fev., 02 e 11 mar., 15
abr., 01, 12 e 31 maio, 16 e 26 jun.,
20jul.,04set., 11 dez. 1882-11 e 23
jan., 12, 13, 20 e 23 fev., 13, 14 e 28
mar., 02 abr., 17 maio, 11 e 18 jun.,
23 jul., 01 e 13 ago., 13 e 29 set., 10
out., 07 e 14 nov. 1883 - 21 fev., 02,
05 e 16 abr., 04 ago., 02, 13 e 17 set.,
02, 11, 16 e 28 out., 12 nov. 1884 10,24 e 29 jan., 06 fev., 09 e 22 abr.,
03 e 11 jun., 16 out., 31 dez. 1885

Linhas Telefônicas________
22 jan., 07 e 12 mar., 01 abr. 1884

Livros e Periódicos________
03 maio, 30jun., 14 ago. 1876 - 25 set.,
23 out., 08 e 23 nov., 21 dez. 1877 10 jan., 05, 12 e 21 fev., 16 jul., 06
nov. 1 8 7 8 - 12 fev., 03 mar., 187916 nov., 11 dez. 1880 - 08 abr., 25
out., 19 dez. 1881 - 04 set. 1882 13 mar., 24 out. 1883 - 16 out. 1885

Livros de Registros________
24 fev., 16 abr., 28 ago. 1877 - 26 nov.
1881 - 24 fev. 1883 - 01 mar., 28
out. 1884

Livro Ponto______________
01 abr. 1884

Loterias_________________
27 fev. 1877 - 16 jul., 17 ago., 03 set.,
08 out. 1878 - 19 ago. 1879 - 05
abr. 1880 - 28 jul., 21 set., 25 out.
1881 - 0 6 out. 1882-11 jun., 03 jul.,
20 nov. 07 e 18 dez. 1883 - 01 mar.,
02 out. 1 8 84-24 jan. 1885

Marcação do Gado________
09 nov. 1882

Materiais de Expediente e
Animais da Câmara_______
02 e 06 set. 1876 - 09 fev., 26 mar., 25
jun., 21 jul., 17 out. 1877 - 15 maio,
15 jun., 16 jul. 1878-11 jun., 03 jul.,
0 1 ago. 1883

Materiais administrativos e
funcionais_______________
25 e 28 set., 23 out. 1877 - 1 0 jan. 1878
- 24 jan., 02 e 16 maio, 06 jun., 19 e
28 ago., 03 set., 21 out. 1879 - 05
abr., 16jun.,09jul. 16 nov. 1880-06
jul. 1881-31 maio, 16 jun. 1882-07
nov. 1883 - 01 mar., 21 jun. 188408 e 15jun. 1885

Matadouros______________
13 jan., 18 fev., 03 maio, 14 ago., 09,
18, 20 e 22 nov. 1876 - 15 jan., 01,
09 e 24 fev., 23 abr., 01 e 03 maio, 12
e25jun., 12,16e21 jul,14e 18ago.,
17,18 e 19 out., 08 maio, 06 dez. 1877
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- 10, 22 e 28 jan., 05 fev., 16 e 28
mar., 06 e 10 abr., 07 e 15 maio, Ò1
jun., 12 ago., 03 e 25 set., 14 e 23
out. 1878 - 12 fev., 21 e 27 mar., 05
abr., 23 jul., 01 ago., 1879 - 16 jan.,
23 ago., 28 set., 16 no v. 1880 - 04,
22 e 23 mar., 08 e 26 abr., 26 no v.
1881 - 14 fev., 02 mar., 07 out. 1882
- 20 jan., 20 fev., 28 mar., 18 dez.
1883 - 09 fev., 01 maio 1884 - 31
dez. 1885

Maxambomba____________

Multas__________________
13 jan., 04 fev., 04 e 23 maio, 18 nov.
1876-08 jan., 12jun. 1877-26 jan.,
12 fev., 07 e 15 maio, 01 jun., 16 jul.,
12 e 15 nov. 1878 - 10 e 30 jan., 12
fev., 03 e 21 mar., 05 e 19 abr. 1879
- 31 mar., 05 e 15 abr., 19 nov., 11
dez. 1880-16 fev., 04 mar., 08 abr.,
13 maio, 07 jun., 13 jul. 1881 - 15
abr., 31 maio 1 8 8 2 -0 9 e2 0 jan ., 12,
20 e 23 fev., 14 nov. 1883 - 02,05 e
16 abr., 01 maio, 28 out. 1 8 8 4 -0 6 e
21 fev., 07 mar., 01,05 e 06 maio 1885

28 mar. 1878 - 09 fev. 1884

Museu Nacional__________
Memorial________________

05 maio 1885

03 maio 1876

Navegação e Embarcações
Mercado_________________
14, 28 e 29 ago., 02 e 06 set., 06, 09 e
22 nov., 22 dez. 1876 - 17 jan., 03
maio, 04 e 12 jun., 09 e 12 jul., 25
set., 03 e 19 out. 1877- 18e22jan.28
mar., 23 abr., 15 jun. 1878 - 12 fev.,
15 abr., 11 nov., 11 dez. 1879 - 25
maio, 22jul., 23 ago. 1 8 8 0 -0 8 jan.,
15 mar., 30 ago., 25 out., 26 nov., 31
dez. 1881 - 14 fev., 11 e 31 mar., 15
abr., 16 jun. 1882-0 9 , 11 e 2 0 jan.,
12 e 24 fev., 13 mar., 21 abr., 29 set.,
31 out., 29 nov. 1883 - 22 jan., 04
fev., 07 mar., 15 maio, 16 jun., 08 jul.,
11 ago., 02 e 03 out., 12 e 22 nov.
1884 - 10 jan., 21 fev., 07 mar., 24
abr., 03 jun., 17 ago., 16 e 26 out., 30
nov., 05 dez. 1885

Monumentos_____________
13 jan. 1876 - 25 set., 27 out. 1887 21 fev., 28 mar. 1878 - 10 e 24 jan.
1879 - 29 set. 1883 - 27 set. 1884
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23 out., 08 nov., 01,06 e 21 dez., 1887
- 16 e 28 mar., 15 maio, 15 jun. 17
ago. 1878 - 18 e 24 dez. 1879 - 23
ago. 1880

Obras Públicas e Melhora
mentos__________________
24 e 28 mar., 03,04 e 24 maio, 30 jun.,
11 set., 16 out., 06,09, 22 e 24 nov.,
14 dez. 1876-09,10 e 22 jan. 01,09
e 26 fev., 09, 16 e 28 abr., 12 maio,
28 ago., 28 set., 17, 18, 23 e 27 out.,
08 e 13 nov. 06 dez. 1877 - 16 mar.,
10abr., 15 maio, 03 e 25 set. 08 out.,
12 e 15 nov., 04 dez., 1878- 10,24 e
30 jan., 06 e 14 fev., 03 e 21 mar., 02
maio, 13 e 25 jun., 08 e 23 jul., 19
ago., 21 out., 11,18 e 24 dez. 187905,08 e 15 abr., 09 e 22 jul. 1880-08
jan., 16e28 fev., 04,05 e 18 mar., 08
abr., 1 5 ju n .,0 6 ,13 e 28 jul., 30 ago.,
21 out., 26 nov. 1881 - 24 jan., 14
fev., 16 mar., 11 jul., 07 e 18 out., 09
e 28 nov. 18 8 2 -0 9 jan .,2 3 e2 4 fev .,

13 mar., 02 e 10 abr., 07 e 23 jul., 01
ago., 31 out. 1883 - 0 8 jan., 04 e 21
fev., 01, 07 e 12 mar., 05 e 23 abr.,
15 e 24 maio, 16jun.,08e 19 jul., 04
e 11 ago., 02, 17 e 27 set., 12 nov.
1884-10,1 7 e 29 jan., 07 mar., 09 e
22 abr., 05 e 06 maio, 03,08, 11,15 e
27 jun., 17 e 18 ago., 16 out., 05 e 31
dez. 1885

Orçamento Municipal_____
14 e 28 ago., 06 set. 1876 - 01 mar.,
12 e 25 jun., 09 jul., 28 ago., 27 out,
1 8 7 7 -2 2 e 26 jan., 21 fev., 06, 10 e
27 abr. 1878 - 15 abr. 1879 - 30
ago., 25 out. 1881 - 23 e 24 fev., 11
jun., 18 dez. 1883 - 22 jan., 07 mar.,
02 out., 22 nov. 1884 - 24 jan., 05 e
31 dez. 1885

Passos (criação, reparos etc.)
24 maio 1876 - 17 out., 08, 13 e 23
nov. 1877 - 14. out., 04 dez. 1878 06 fev., 27 mar., 15 abr., 08 jul. 187925 maio, 11 dez. 1880 - 08 abr., 06
jul., 21 out. 1881 - 28 mar., 21 abr.,
21 e 26 maio, 18 jun., 31 out., 07 e 29
dez. 1883 - 22 jan., 09 e 21 fev., 01
mar., 02 abr., 15 maio, 04 ago., 13
set., 28 out. 1884 - 17 jan. 1885

Pesos e Medidas___________
14ago.,09nov. 1876- 17jan., 187725 maio 1880- 15 abr., 1882

Plantas e Mapas do Município e de Obras
24 mar., 01, 02 e 11 set., 09 e 24 nov.
1876 - 09 e 27 fev., 02,09 e 16 abr.,
03 e 12 maio, 16 e 21 jul., 03,17,23 e
27 out., 08 nov. 1877 - 22 e 28 jan.,
06 abr., 07 maio, 04 jun., 04 dez. 1878

- 10 jan., 12 fev., 11 e 18 dez. 187930 ago., 25 out., 26 nov. 1881 - 14
fev., 15 abr., 31 maio, 11 dez. 1882 —
08 e 09 jan., 13 e 28 mar., 14 abr., 11
jun., 24 out., 14 nov. 1883 - 0 8 jan.,
07 mar., 01 maio, 19jul., 11 ago., 1884
- 10, 17 e 29 jan., 07 mar., 11 e 27
jun., 16 out., 30 nov., 31 dez. 1885

Plantio de Árvores e Vivei
ros_____________________
16 e 23 abr., 24 maio, 16 jun., 14 e 19
jul. 04 ago. 1884 - 22 abr., 06 maio,
03 e 08jun. 1885

Pontes_______ ___________
18 fev., 03 e 24 maio, 01 e 11 set., 16
out., 08,13 e 23 nov. 1 8 7 6 - 10 e 22
jan., 01 fev., 14 mar., 23 abr., 12 e 25
jun., 28 ago., 18 out., 01 dez. 1877 12 fev., 27 abr., 15 maio, 01 jun., 03
set. 1878 - 03 e 21 mar. 1879 - 22
jul., 23 ago., 16 e 19 nov., 11 e 15
dez. 1880-05 mar., 26 abr., 28 jul.,
09 e 12 ago. 1881 - 11 e 31 mar., 01
maio 1882-24 fev., 14 mar., 188321 fev., 02 abr., 11 ago., 03 e 11 out.,
12 e 22 nov. 1884 - 10 jan., 21 fev.,
07 mar., 09 e 22 abr., 03,11 e 15 jun.,
18 ago. 1885

Potreiros da Várzea, Campos do Bom Fim 29 ago., 09 e 11 set., 23 out., 23 nov.,
21 e 29 dez. 1876-07 maio, 12 nov.
1878-12 fev., 03 e 21 mar., 11 nov.,
04 dez. 1879 - 23 ago. 1880 - 16
fev., 18 mar., 26 abr., 13 maio, 19 dez.
1881 - 06 out. 1882 - 14 mar., 10 e
14abr.,ll jun. 1 8 83-05,16e26abr.,
01 e 24 maio, 08 jul., 04 ago., 16 e 28
out., 22 nov. 1884 - 10 e 17 jan., 07
29 9

mar., 22 abr., 01 maio, 03 e 11 jun.,
17 ago., 16 out. 1885

Prédio Públicos (consertos)
13 jan. 1876 - 17 out. 1877 - 19 ago.
1 8 7 9 -2 2 jul., 28 set. 1880

Presidente e Vice da Provín
cia (nomeação, exoneração
etc.)
21 maio, 12 e 25 jun., 09, 12 e 21 jul.,
18 ago. 1877 - 10 e 21 fev., 16 e 28
mar., 06, 19 e 23 abr., 07 e 15 maio,
01 jun. 1878 - 24, 26 e 30 jan., 12
fev., 03 e 21 mar., 19 abr., 19 e 23
jul., 01, 19 e 28 ago., 18 set., 21 out.
1879- 15 e 28 abr., 25 maio, 16 jun.
1880 - 21 jan., 06, 14, 18 e 22 mar.,
08 e 26 abr., 07 jun., 28_jul., 09 e 30
ago. 1881 - 2 4 jan., 27 f^v., 02,11 e
31 mar., 12 e 31 maio, (í9 set., 06 e
28 out., 28 nov. 1882 - 08 e 13 jan.,
13 mar., 01 e 11 jun.,07,fJÍ6e23jul.,
29 set. 1 8 8 3 - 17 set. ,16 out. 188419 set., 16 e 29 out., 30 nov., 05 e31
dez. 1885

Presos___________________
09 e 12a g o .1881

Prestação de Contasj, Balanços etc.
í]
24 e 28 mar., 04 e 26 maio, 09 e 24
nov., 22 dez. 1876 - OTt 08 jan., 01
mar., 25 jun., 17,23 e 27 out., 29 dez.
1877-22 jan., 12e21 fev., 16 mar.,
06,23 e 27 mar., 01 e 04 jun., 12 ago.,
03 e 25 set., 06, 12 e 15 nov. 1878 30 jan., 14 fev., 21 mar., 03 e 06 jun.,
19e 28 ago., 11 nov., 04, 11, 18e24
dez. 1879 - 23 jan., 15 e 28 abr., 22
jul., 28 set., 29 out., 05, 16 e 19 nov.
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1880 - 03, 05 e 07 jan., 28 fev., 08
abr., 21 jun., 21 out., 31 dez. 1881 16 e 31 mar., 31 maio, 26 jun., 06 e
07 out., 28 nov., 11 e 27 dez. 188208 jan., 23 fev., 10 abr., 21 maio, 18
jun., 23 jul., 29 set., 03 e 31 out., 29
nov. 1883 - 05 abr., 01 maio, 03 e 16
out., 15 nov. 1884 - 24 e 29 jan., 22
abr., 06 maio, 11 jun., 17 e 18 ago.,
05 dez. 1885

Propaganda Comercial____
16 fev., 18 mar. 1881

Próprios Municipais______
29 ago., 28 set., 27 out., 08 e 13 nov.
1876- 14 mar. 1877 - 15 abr., 08 jul.
1879 - 28 set. 1880 - 19 dez. 1881 18 out., 09 nov. 1882 - 20 jan., 20
ago., 29 set., 10 dez. 1883 .

Posturas__________ _______
13 jan., 04 fev., 25 mar., 03 é 04 maio,
14 ago., 01, 06 e 09 set., 16 out., 20
nov., 22 dez. 1876 - 08,09, 15, 17 e
27 jan., 09 mar., 16 abr., 12 e 17 maio,
12 e 16 jul., 18 ago., 17 set., 17 e 19
out., 08 e 23 nov., 06, 21 e 29 dez.
1877 - 28 jan., 12 fev., 10 abr., 15
maio, 01 e 04 jun., 25 set,, 08 out., 04
dez. 1878- 10 e 30 jan., 12 fev., 21 e
27 mar., 05,15 e 19 abr.,f)2 maio, 08
jul., 01 e28 ago., 18 e 26 sèt., 11 nov.,
04, 11, 18 e 24 dez. 1879 - 16 jan.,
23 jun., 22 jul., 19 nov. 1880-16 fev.,
04 e 18 mar., 08 e 26 abr., 13 maio,
28jul.,09ago., 21 set. 1881-24 jan.,
02 e 11 mar., 16 jun., 11 jul., 07 e 18
out., 09 e 28 nov., 11 e 27 dez. 188209, 11 e 20 jan., 12, 13, 20 e 23 fev.,
21 abr., 10, 21 e 26 maio, 23 jul., 31
out., 29 nov., 07,10 e 29 dez. 1883 -

04e21 fev., 01 e23 abr., 01 maio, 16
jun., 14 jul., 04 ago., 13 set., 02 e 28
out., 22 nov. 1 8 8 4 -2 4 jan ., 07 mar.,
09 e 22 abr., 01 maio, 27 jun., 26 out.,
30 nov., 05 dez. 1885

Publicações______________
30 jun., 14 ago., 16 out. 1 8 7 6 -1 2 e 25
jun., 09 jul., 1877- 15 maio, 12 ago.
1878 - 16 maio, 06 e 25 jun., 23 jul.,
01 ago., 26 set., 11 nov., 24 dez.
1879- 23 jan., 31 mar., 08 abr., 25
maio, 09 jul., 23 ago., 11, 15 e 23 dez.
1880-04 mar., 26 abr., 15 jun. 1881—
24jan., 16jun. 1882- 11 jun., 03 jul.
1883 - 21 jun. 1884 - 08 e 15 jun.
1885

Quiosques e Chalés________
05 maio, 11 set. 1876 - 05 abr., 05 nov.
1880-05 mar., 13 e 28 jul., 31 dez.
1881 - 12 maio 1882 - 20 jan., 12
fev., 13 e 14 mar., 07 jul., 07 dez.
1883- 22 jan., 21 fev., 01 e 23 abr.,
16 jun., 17 set., 02, 16 e 28 out. - 12
e 22 nov. 1884 - 17 jan., 21 fev., 07
mar., 09 e 24 abr., 01 maio, 03, 11 e
27 jun., 17 ago., 30 nov. 1885

Relatórios________________
18 fev., 24 e 25 mar. 1876 - 07 e 15
jan., 01 e 27 fev., 01 mar. 1877 - 18,
22 e 26 jan., 12, 16 e 21 fev. 1878 10 e 30 jan., 04,06 e 12 fev., 15 abr.,
08 jul. 1879 - 16 e 23 jan., 31 mar.,
28 abr. 1880 - 05, 07 e 21 jan., 28
fev., 05,21 e 22 mar. 1881 —11,16 e
31 mar., 26 jun. 1 8 8 2 -0 7 e 20 jan.,
13 e 14 mar., 20 e 29 nov. 1883 - 22
jan., 07 e 12 mar., 15 maio 1884- 10
jan.. 11 jun., 26 e 29 out., 30 nov. 1885

Relógio da Matriz_________
18 dez. 1 879-21 fev. 1884

Obras de Arte (quadros,
retratos etc)
18 fev. 1876 - 14 dez. 1876 - 10 jan.,
11 out. 1879 - 23 jun., 27 jul., 23
ago.,29 e 30 nov. 1880- 16 jun., 25
ago. 1882 - 09 fev., 05 abr., 28 out.
1884-06 fev., 07 mar., 17 out. 1885

Salários e Gratificações
18 fev., 01 set. 1876 - 28 abr., 21 jul.,
03 e 19 out., 08 e 13 nov., 21 dez.
1877-lOjan., 15 jun., 16jul.,25set.,
12 nov. 1878 - 10 jan., 03 mar., 08
jul., 19 ago. 1879 - 08 e 26 abr., 13
jul. 1881 - 12 fev., 14 mar., 13 set.
1883 - 12 mar. 1884 - 10 e 24 jan.,
24 abr., 01 maio, 17 ago. 1885

Santa Casa de Misericórdia
13 jan. 1876 - 18 jan. 1878 - 10 jan.
1879- 16jan. 1880-05 jan., 1881 20 jul. 1882-20 jan., 29 dez. 188322 jan., 02 abr. 1884

Saúde Pública____________
17 set., 21 dez. 1877 - 10 e 22 jan., 01
e 15 jun., 06 nov. 1878-25 maio, 16
jun., 23 ago. 1880-18 mar., 07 jun.,
21 set. 1881 - 2 4 jan., 31 mar. 188226 maio, 07 jul. 1883 - 02, 13 e 17
set., 02 e 16 out., 12 nov. 1884 - 24
abr., 06 maio 1885

Seguros_________________
25 set. 1878 - 13 set. 1884 - 17 jan.
1885
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Sistema Métrico__________
08 nov. 1877 - 16 mar. 1878 - 20 jan.
1883

Sociedades Beneficentes,
Literárias e Protetoras
21 e 27 mar. 1879 - 2 5 maio, 28 set.
1880-14fev., 15 abr., 06out. 1882—
22 abr. 1885

Te Deum (hino)___________
24 mar., 03 maio 1876 - 17 set., 01
dez. 1877 - 10 jan., 16 e 28 mar., 25
set., 04 dez. 1878 - 2 6 jan., 03 mar.,
19 abr., 19jul. 18 set., 04 dez. 1879 —
28 set. 1880-07jun.,06jul.,30ago.
1 8 8 1 -2 7 fev., 28 out. 1882-29 out.
1885

1877-15 jan., 1879- 16 jul. 188016 fev., 04 mar. 1 8 8 1 -3 1 maio, 07
out. 1882 - 20 nov., 07 dez. 1883 17 set. 1884

Terrenos ( cercas, etc.)____
17 e 28 set., 17 out. 1877 - 06 abr., 07
maio, 04 dez. 1878-10jan.,21m ar.,
19 abr., 02 maio, 23 jul. 1879- 31
mar., 05, 08 e 28 abr., 25 maio , 23
ago., 11 dez. 1880 - 08 abr., 07 e 21
jun., 13 jul., 26 nov., 19 dez. 1881 02 mar., 16 jun., 11 e 20 jul., 04 set.,
07 e 18 out., 28 nov. 1882- 20 fev.,
11 e 18 jun., 03 jul., 27 ago., 13 e29
set., 18 dez. 1883 - 17 set., 22 nov.
1884 - 24 abr., 16 out. 1885

Terrenos (ocupação)______
Terrenos (vendas, compras,
doações e desapropriações
etc.)
14 ago., 24 nov. 1876 - 08, 10 e 11
jan., 01 mar. ,09, 12 e 28 abr., 09 j ul.,
23 e 27 out., 23 nov., 01,06 e 29 dez.
1877 - 10, 18 e 22 jan., 23 abr., 07,
15 maio, 23 out., 12 nov. 1878 - 10 e
24 jan., 12 fev., 03 e 21 mar., 19 abr.,
16 maio, 13 jun., 01,19 e 23 ago., 11
nov., 04 dez. 1879 - 26 abr., 13 jul.,
21 set., 21 e 25out., 26 nov., 19 dez.
1881 - 15 abr., 31 maio, 26 jun., 11
jul., 06 e 18 out., 27 dez. 1882 - 09
jan., 13 fev., 14 e 28 mar., 21 e 26
maio, 11 jun., 23 jul., 17 out., 14 nov.,
07 e 29 dez. 1883 - 04 e 21 fev., 07
mar., 14 jul. 1884 - 29 jan., 09 abr.,
03 e 15 jun., 18 ago. 1885

Terrenos (posse e proprie
dade)_______ ____________
13 jan., 24maio, 11 set. 1876-09 jan.,
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24 maio 1876 - 16 fev., 04 mar. 1881 08 jan., 09 fev., 01 abr., 16 jun. 1884
- 17 jan.,01 mar. 1885

Terrenos de Marinha______
03 maio, 01 set. 1876- 12 abr., 08 nov.
1877

Terrenos de Logradouros
Públicos
11 set., 22 dez. 1 8 7 6 -0 9 e 17 jan., 09
fev., 14 e 26 mar., 03 maio, 23 out.
1877-04 mar., 13 jul. 1881-24jan.,
07 out., 27 dez. 1882 - 11 jan., 12
fev. 1883 - 07 mar., 02, 05 abr., 07
mar. 1885

Terrenos Devolutos_______
18 fev., 14 ago. 1 8 7 6 -0 8 jan., 09 jul.
1877-09 ago. 1881-17 set. 188417 jan., 07 mar. 1885

Terrenos de Marinha

Várzea do Gravataí

09 fev., 26 mar., 28 abr., 12 jul. 1877 18 set. 1 8 7 9 -0 7 jul. 1883

26 maio, 14 ago. 1876 - 26 abr. 1881 —
09 nov. 1 8 8 2 -0 7 mar. 1885

Transferências e Criação de
Freguesias

Veículos_________________
14 ago. 1876

24 mar., 14ago. 1876-23 jan., 31 mar.,
08 abr. 1880

Vendas de Pedras_________

Trilhos__________________

24 fev., 14 e 26 mar., 09 abr. 1 877-19
jul. 1 8 8 4 -0 6 fev. 1885

06 nov. 1876 - 27 jan. 1877 - 12 fev.
1879 - 15 abr., 01 maio 1882 - 13
jan., 24 fev., 29 dez. 1883 - 21 fev.,
16 jun., 04 e 11 ago. 1884

Transporte de Carnes______
07 e 15 maio, 12 nov. 1878 - 07 out.
1882 - 10 maio, 31 out. 1883 - 14
jül. 1884

Trânsito_________________
05 e 18 mar. 1881 - 20 ago., 07 nov.
1 8 8 3 -0 3 , 08 e 15 jun. 1885

Vacinação_______________
13 jan., 29 ago. 1876 - 08 jan., 09 jul.
1877 - 10 jan., 12 ago., 25 set., 08
out. 1878 - 10 e 15 jan., 03 mar., 05
e 15 abr., 02 e 16 maio, 03 e 06 jun.,
08 jul. 1879 - 23 ago. 1880 - 13 jul.
1881 -2 4 jan ., 11 jul. 1882- 11 jan.,
23 jul., 29 dez. 1 883-04 fev. 188429 jan., 27 jun. 1885

Válvulas de Incêndio______

Vereadores (nomeações,
licenças etc.)
04 e 18 fev., 03 e 26 maio, 30 jun., 01
set., 14 dez. 1876 - 07 e 08 jan., 24
fev., 01 e 09 mar., 03 maio, 28 set.,
17 out., 21 e 29 dez. 1877-06,1023
e 27 abr., 07 e 15 maio, 15 nov., 21
dez. 1878- 10 e 30 jan. 1879-05 e
21 jan., 14 mar., 07 e 21 jun., 01 e 06
jul. 1881-04 set. 1882-07,08,09 e
13 jan., 12 fev. 11 jun. 1883-01, C
05, 16 e 23 abr., 08 e 14 jul., 11 out.
1884 - 07 e 10 jan., 06 fev., 01 e 06
maio 1885

Vilas____________________
16e23jun.,09jul.,29out. 1880

Vistorias - Inspeções e
Correições
14 ago., 02 e 11 set., 20 nov. 1876 17, 22 e 27 jan. 1877 - 23 abr., 03
set. 1878 - 28 jul. 1881 - 16 mar.
1882-07 jan. 1883

06 out. 1882

Vítimas da Seca (donativos)
Varíola e Cólera__________
06 nov. 1878 - 04 set. 1882 - 02 set.
1884

24 fev.,26 mar.,02 abr., 17 maio,0 4 ,12e25
jun., 09 ,1 2 ,1 6 e 21 jul., 14 ago., 17 se t.,
03 out.,01 e29dez. 1877-26jan.,23abr.,
12 ago. 1878
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Este livro foi editorado eletronicamente
por Miguel Ovidio Cunha Thomassim,
em fonte Times new Roman, corpo 11,
para a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.

